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JosP, SARAMAGO

Autobiografle
In 1998
geschreven voor
de persdienst

van de
Nobelstichting

José de Sousa Saramago was...
Dat was evenwel niet het enige identiteitsprobleem waartoe ik bij mijn
geboorte veroordeeld werd. Hoewel ik op 16 november 1922 ter wereld was
gekomen, staat op mijn officiële documenten dat ik twee dagen later ben
geboren, op de achttiende. Dankzij die kleine fraude ontsnapten mijn
ouders aan de boete voor het niet tijdig aangeven van mijn geboorte.
Misschien omdat hij in de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk had gediend als
artilleriesoldaat en dus meer van de wereld had gezien dan de directe omgeving van het dorp, besloot mijn vader in 1924 het daglonersbestaan op te
geven en met zijn gezin naar Lissabon te verhuizen, waar hij begon als politieagent, waarvoor niet meer literaire kwaliteiten' (destijds een gangbare
uitdrukking...) vereist waren dan lezen, schrijven en rekenen.
Enkele maanden na onze verhuizing naar de hoofdstad overleed mijn twee
jaar oudere broer Francisco. Hoewel we er in Lissabon materieel op vooruit
waren gegaan, hebben we het nooit breed gehad.
Ik was al dertien of veertien toen we eindelijk een eigen huis betrokken, hoe
klein dat ook was: tot dan toe hadden we onze woonruimte steeds moeten
delen met andere gezinnen. Al die jaren, tot ik volwassen werd, logeerde ik
regelmatig en soms voor zeer lange tijd bij mijn grootouders in Azinhaga,
J erónimo Meirinho en Josefa Caixinha.
Ik kon goed leren: in de tweede klas van de lagere school [die in Portugal vier
jaar duurt, HL] schreef ik zonder spelfouten, en de derde en vierde klas deed
ik in één jaar. Vervolgens ging ik naar de middelbare school, waar ik twee
jaar bleef, met uitmuntende cijfers in de eerste en iets minder goede cijfers in
de tweede klas, maar ik was geliefd bij klasgenoten en leraren, werd zelfs
gekozen (ik was toen twaalf...) als penningmeester van de leerlingenvereniging... Mijn ouders konden me echter wegens geldgebrek niet op de mid-

delbare school laten blijven. Het enige alternatief was de ambachtschool. En
zo werd ik in vijf jaar tijd opgeleid tot bankwerker. Het vakkenpakket bevatte toentertijd echter verrassenderwijs behalve Frans – en uiteraard alle technische vakken – ook literatuur. Omdat we thuis geen boeken hadden (mijn
eerste eigen boeken zou ik pas op mijn negentiende kopen met geld dat ik
van een vriend had geleend), werd de deur naar de literatuur voor mij geopend door de Portugese taalboeken, met hun anthologische karakter: zelfs
nu nog kan ik gedichten opzeggen die ik in dat verre verleden vanbuiten heb
geleerd. Na de ambachtschool werkte ik twee jaar als monteur in een garage.
Ik was toen al in de avonduren een vaste bezoeker geworden van een openbare bibliotheek in Lissabon. En daar werd, met geen andere leidraad dan
mijn nieuwsgierigheid en leergierigheid, mijn leesplezier ontwikkeld en verfijnd.
Toen ik in 1944 trouwde, was ik al van baan veranderd. Ik werkte nu als
administratief medewerker bij de sociale verzekering. Mijn vrouw, Ilda Reis,
toentertijd typiste bij de Spoorwegen, zou jaren later een van de belangrijkste graveurs van Portugal worden. Ze stierf in 1998. In 1947, het geboortejaar van mijn enige kind, Violante, publiceerde ik mijn eerste boek, een
roman die ikzelf als titel A Viuva (De weduwe) had gegeven, maar die om uitgeeftechnische redenen verscheen als Terra do Pecado (Het land van de
zonde). Ik schreef een tweede roman, A Clarabóia (Het dakraam), nog steeds
onuitgegeven, en begon aan een derde. Verder dan een paar bladzijden
kwam ik echter niet. Het was me duidelijk geworden dat ik niets bijzonders
te zeggen had. Negentien jaar lang, tot 1966, toen ik de dichtbundel Os
Poemas possíveis (De mogelijke gedichten) publiceerde, was ik weg van het
Portugese literaire toneel, waar slechts weinigen mijn afwezigheid zullen
hebben opgemerkt.
Om politieke redenen raakte ik in 1949 mijn baan kwijt, maar dankzij een
voormalig docent van de ambachtschool kon ik werk krijgen bij het metaalbedrijfwaar hij directeur was.
Eind jaren vijftig trad ik in dienst bij een uitgeverij, Estudios Cor, als productieleider, waardoor ik, zij het niet als auteur, terugkeerde tot de literaire
wereld die ik een paar jaar eerder had verlaten. Deze nieuwe activiteit bracht
mij kennismaking en vriendschap met enkele van de belangrijkste Portugese
schrijvers uit die tijd. In 1955 was ik in mijn vrije tijd ook gaan vertalen, om
het huishoudbudget te verruimen maar ook omdat ik het leuk vond. Dat
ben ik blijven doen tot 1981: Colette, Par Lagerkvist, Jean Cassou,
Maupassant, André Bonnard, Tolstoi, Baudelaire, Étienne Balibar, Nikos
Poulantzas, Henri Focillon, Jacques Roumain, Hegel, Raymond Bayer
behoren tot de schrijvers die ik heb vertaald. Van mei 1967 tot november
1968 was ik tevens werkzaam als literair recensent. Intussen had ik Os

Poemas Possíveis (1966) gepubliceerd, een dichtbundel die mijn echte terugkeer tot de literatuur vormde. Daarna, in 1970, een tweede dichtbundel,
Provavelmente alegria (Waarschijnlijk blijdschap) en kort daarna, respectievelijk in 1971 en 1973, onder de titels Deste Mundo e do Outro (Uit deze
wereld en de andere) en A Bagagem do Viajante (De bagage van de reiziger),
twee bundels met columns die door critici van wezenlijk belang worden
geacht voor een goed begrip van mijn latere werk. Na mijn scheiding in
1970 begon ik een verhouding met de Portugese schrijfster Isabel da
Nóbrega, die zou duren tot 1986.
Na mijn vertrek bij de uitgeverij, eind 1971, werkte ik twee jaar bij de
avondkrant Diário de Lisboa, eerst als chef cultureel supplement, later als
redacteur.
De stukken uit die krant, die in 1974 werden gebundeld in As Opiniêes que
o DL teve (De meningen die de DL heeftgehad), geven een zeer nauwkeurige
`lezing' van de laatste fase van de dictatuur, die in april van dat jaar aan de
kant werd geschoven. In april 1975 werd ik adjunct-hoofdredacteur van de
ochtendkrant Diário de Notícias. Deze functie heb ik bekleed tot november
van dat jaar, toen ik werd ontslagen in de nasleep van de veranderingen die
waren veroorzaakt door de politiek-militaire coup van 25 november, die het
revolutionaire proces stopzette. Twee boeken kenmerken deze periode: 0
Ano de 1993 (Het jaar 1993), een lang gedicht uit 1975, door sommige critici beschouwd als de voorbode van de boeken die twee jaar later begonnen te
verschijnen met Manual de Pintura e Caligrafia (Handboek van schilderkunst
en kalligrafie), een roman, en OsApontamentos (Notities), de politieke artikelen die ik had geschreven voor de krant waarvan ik hoofdredacteur was
geweest.
Opnieuw werkloos en, gezien de politieke toestand waarin we verkeerden,
gedoemd dat te blijven, besloot ik mezelf aan de literatuur te wijden: het
werd tijd om te ontdekken wat ik als schrijver waard was. Begin 1976 trok ik
me een aantal weken terug in Lavre, een klein dorp in Alentejo. Die periode
van studie, observatie en aantekeningen maken leidde in 1980 tot de roman

Levantado do Chico (Opgestaan van de grond), waarin de verteltrant die kenmerkend is voor mijn romans geboren werd. Tussendoor had ik een verzameling korte verhalen gepubliceerd, Objecto Quase (Even voorwerp) (1978),
een toneelstuk, A Nolte (De nacht) (1979) en daarna, een paar maanden
voor Levantado do Cháo, een tweede toneelstuk, Que farei com este livro?
(Wat zal ik doen met dit boek?) Met uitzondering van nog een toneelstuk, A

Segunda /ida de Francisco deAssis (Het tweede leven van Franciscus van Assisi),
dat in 1987 verscheen, stonden de jaren tachtig volledig in het teken van de
roman: Memorial do Convento (Memoriaal van het klooster) (1982), 0 Ano
da Morte de Ricardo Reis (Het jaar van de dood van Ricardo Reis) (1984), A

Van José Saramago verschenen
in Nederlandse vertaling:

Memoriaal van het klooster,
roman, De Arbeiderspers
1990, vanaf de tweede druk,
1998, Meulenhoff, vertaling
Harrie Lemmens.

Het evangelie volgens Jezus
Christus, roman, De
Arbeiderspers 1993, vanaf de
tweede druk, 1998,
Meulenhoff, vertaling Harrie
Lemmens.

Het beleg van Lissabon, roman,
De Arbeiderspers 1996,
vertaling Harrie Lemmens.

De stad der blinden, roman,
Meulenhoff 1998, vertaling
Harrie Lemmens.

Het jaar van de dood van
Ricardo Reis, roman,
Meulenhoff 1999, vertaling
Harrie Lemmens.

Het verhaal van het onbekende
eiland, verhaal, Meulenhoff
2000, vertaling Harrie
Lemmens.

Jangada de Pedro (Het stenen vlot) (1986) en História do Cerco de Lisboa (Het
beleg van Lissabon) (1989). In 1986 ontmoette ik de Spaanse journaliste

Alle Namen, roman,

Pilar del Rio. We trouwden in 1988.

Maartje de Kort.

Ten gevolge van censuur door de Portugese regering, die de nominatie van
0 Evangelho Segundo Jesus Cristo (Het evangelie volgens jezus Christus) (1991)
voor Aristeion, de Europese literaire prijs, verbood, onder het voorwendsel
dat het boek beledigend was voor katholieken, verhuisden mijn vrouw en ik
naar het Canarische eiland Lanzarote. Begin dat jaar (1993) publiceerde ik
het toneelstuk In Nomine Dei, dat ik nog in Lissabon had geschreven en dat
aan de basis lag voor het libretto van de opera Divara, met muziek van de
Italiaanse componist Azio Corghi, voor het eerst opgevoerd in 1993 in
Munster. Het was niet mijn eerste samenwerking met Corghi: hij schreef
ook de muziek voor de opera Blimunda, naar Memoriaal van het klooster,
opgevoerd in Milaan in 1990. In 1993 begon ik met een jaarlijks verschijnend dagboek, Cadernos de Lanzarote (Lanzaroteschriften), waarvan vijf
delen zijn verschenen. In 1995 verscheen de roman Ensaio sobre a Cegueira
(De stad der blinden) en in 1977 Todos os Nomes (Alle namen). In 1995
mocht ik de hoogste literaire onderscheiding van de Portugeestalige wereld
in ontvangst nemen, de Prémio Cambes, en in 1998 de Nobelprijs.
Vertaald uit het Portugees door Harrie Lemmens

Meulenhoff 2000, vertaling

Het schijnbestaan, roman,
Meulenhoff 2001, vertaling
Maartje de Kort.

Het stenen vlot, roman,
Meulenhoff 2002, vertaling
Maartje de Kort.
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blijven, is zoiets als op de wereld komen met een stempel en een vrijgeleide.
Mij stoort het in het geheel niet dat ik niet verder terug kan gaan dan drie
generaties. Daarvóór heerst slechts duisternis. Het is alsof mijn grootouders
spontaan geboren zijn in een wereld die reeds geheel gevormd was en waarvoor zij geen enkele verantwoordelijkheid droegen: goed en kwaad waren
het werk van anderen dat zij alleen maar in hun onschuldige handen hoefden te nemen. Zo mag ik graag denken, vooral wanneer ik een overgrootvader van moederskant bij me oproep die ik nooit heb gekend, afkomstig uit
Noord-Afrika, over wie mij fabelachtige verhalen zijn verteld. Ze beschreven
hem als een lange, broodmagere en donkere man met een granieten gezicht
waarop een glimlach een feest was, zo zelden was die te zien. Hij had een
man gedood in verdachte omstandigheden, zo zeiden ze, in koelen bloede,
zoals je een struik uitrukt. En ze zeiden erbij dat het slachtoffer gelijk had,
alleen had hij jammer genoeg geen geweer.
Ondanks die dikke bloedvlek in de familie denk ik graag aan die man, die
van ver kwam, geheimzinnig ver, uit een Afrika van boernoesen en woestijnzand, van ijskoude en gloeiendhete bergen, herder misschien, of struikrover
– en zich hier eerst toelegde op de aloude agrarische wetenschap, maar kort
daarna draslanden ging bewaken met een geweer onder zijn arm, lopend
met veerkrachtige en uitgebalanceerde tred, onvermoeibaar. Hij ontdekte
algauw de geheimen van de dagen en de nachten, en ook de zwarte aantrekkingskracht die zijn mysterie van man van de andere kant van de wereld uitoefende op de vrouwen. Precies daarom pleegde hij de misdaad waarover ik
sprak. Hij is nooit gearresteerd. Hij woonde ver van het dorp in een keet tussen wilgen en had twee honden die vreemden zonder te blaffen net zo lang
fixeerden tot ze bevend afdropen. Die voorouder fascineert me als een verhaal over Moorse bandieten. Zozeer dat als het mogelijk zou zijn in de tijd te
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Waar beginnen we aan, als we iets scheppen en iets nieuws in het leven roe-
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moorden strikken
AN= Alle namen.
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1]Het schijnbestaan vermeldt in een opsomming van de curiosa die de verrassingen van het hypermoderne winkelcentrum uitmaken, `een klooster
van mafra' (SB, 307), het bouwwerk waarvan de constructie in Memoriaal
van het kloosterverhaald wordt.
2] De hoofdpersoon van Alle namen heet José; hij twijfelt aan de onfeilbaarheid die toegeschreven wordt aan het Algemeen Archief van de Burgerlijke
Stand, waar hij de laagste administratieve post – die van schrijver –bekleedt,
en beargumenteert deze twijfel door zich te beroepen op `de geschiedenis
van het deleatur' (AN, 18) – een verdoken verwijzing naar de openingsbladzijden uit Het beleg van Lissabon.
3]0p zijn dwaaltochten door Lissabon denkt Ricardo Reis ineens aan de
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gevlogen,
heeft
v
o ,
maa die
nooiti
passarola,die hem onsterfelijkheeft gemaakt maar
— eenbewering
ewe n g
ook al had o zou iemand het tegendeelbeweren' (RR,
n wordt
vanhet klooster.
m
volgehouden
wo tinMemoriaal
levo
uit. Ze
Al deze intertekstuele referenties voeren een averechtse hocus-pocus
aandacht
voor het werk van
ac
sca
vragen alsinn eengecodeerde
eco ee e boodschap
^
Saramago, maar moffelen de auteur ze weg. ocus pocus' zou volgens een

vo e mo o isc e afleidingdie bijna evenveel tot de verbeeldingsreet
^
Zi
als degoocheltruc zelf, een verbastering zijn van 'hoc est corpus', op zijn
aa azaret toe escreaan Jezus
u s van
eurt een as emisc e a or'tin va n de aa
^
rm
et
e formule.
e. 'Hocc es
ven en oor e riester ti ens e uc aristle er
luiden
ant dit is mijnlichaam':
zo u enwoorden
de woo evan
enim corpus meum'
, die het ongedesemde o eri eeer tijdens hetLaatste
aatsteAvondmaal,
vo
e
voltrekt de
m va
van Gods
o zoon, Saramagoo vo
brood veranderen in het lichaam
tegenovergesteldebeweging: hij presenteert zichzelfniet, hij brengt zichzelf
evoorhet voetniet tot volle tegenwoordigheid, maar hij brengtzijn oeuvre voo
^
i
dan
aamt mij beter a ik
licht. ant dit is mijn corpus': het geschrevene belichaamt
zelf dat zou kunnen, ook al hoort dat geschrevene mij niet toe,maar
maa aan
aa de

l

Portugese taal.
^
Pessoa,
'MOn vaderlandis de Portugese taal': de uitspraak is vanFernando,
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voortgebracht,maar bovenaleen van de creatiefste genieën uit de Europese
literatuur en iemand die als weinig anderen het noodlot
vanva hetschrijven
sc ven
n aan
ten dode toe heeft omarmd. Saramago heeft niet alleen een roman
noegal
Pessoa komt ninnagenoeg
P
car o eis gewijd,
Pessoa
een diensheteroniem
s,
van de meest
zijn
eva
et frappante passages
g staat ongetwijfeldin
J boekenn voor. Een
Hetevangelie
vogensJezus Christus:
et
r ,
God zweeg
e sprak,
g enbleefzwijgen, maar uit de mist kwam een stemdie
r
Misschien zi n eze o en de god die zal komen niet meerdan
a heteronierren, Van wie, vanjou soms, vroeg spottend nieuwsgierig een
ee tweede
stem, Van wijlen Fernando Pessoa, hoorden ze, maar het hadookkun(EJC, 338)
n , an mi enena re persoonja.
nen zi
e
Naar het voorbeeld van Pessoa en zoals de naam Pessoa zelfaangeeft, legt
.
.
e e eetymologisch
oc
eeneepersoon
Saramago er zich op toe
e soo tezijn,, datwilwzeggen
gesproken: een masker, een per-sona, een spreekbuis, een klankbordvoor de
Portugese taal en letteren. Wat hij wil, is niet: iemand zijn, maar:. niet
.
..
van hetleesteken,
aa va
e
leman zi n. Het verschilis minimaal, het ligtin deplaats
in de verschuiving van de klemtoon en de hapering van het ritme.
Niet
et
a so uu en
iemand zijn is niet hetzelfde als niemand zijn. Niemand zzijn iss absoluut

zijn is relatief en onbeslist,iets
vo omen, afgerond en beslist; niet iemands
niets,
een rest
ort, er is een kieruitgespaard,
u t es aa , ee
s van niets
o opgeschort,
wordtuitgesteld
t
– maar is niet ieder
zijn
stilte
B 189)? — en
n st
t e (SB,
misschien alleen maar een stilte
r om
t o een
daarom niet te schrappen, niet uit te wissen. Niet iemand zijn vraagt
270),
met
kunnen
zl
zijn
0
u
e
,0
missc len , om de melancholie
o le van wat had
'misschien',
conjunctief
oe aanvoeniet aanwijsbare, het onvervuldezich
dat uit
c uint de
cu
metehet
en wijs.
e 'niet'
e sNiet iemand zijn neemt niet iets weg, maar voegt
iets toe. 'Niet' is geen mathematisch minteken dat dient om af te trekkenof
zij naamgenoot,niet
de niet, oor te vervel eren. 'Niet' voegt iets toe, zoals zijn
gaans in diminutiefgebruikt, maar wat het toevoegt, is niet iets e aa s,
mogen
eerder niets, een zijn, een wijze, een
o e of een
en m
moeten. Zoals het teken
'deleatur': het geeft in de aanvoegende wijs te kennen dat iets, een letter of
' t een
een woord, weg zou moeten, maar laat in de marge van het manuscript
streep achter, eenkrabbel...
De corrector zei, Ja, zo heet dit teken, deleatur, we gebruiken het als we
iets weg moeten halen, moeten schrappen, het woord zegt het al, en het
geldt evengoed voor afzonderlijke letters als voor hele woorden, Doet u
eens voor hoe het gaat, maar wel langzaam, graag, Het is doodsimpel, je
moet alleen even de draai te pakken krijgen, wat je dan krijgt, lijkt op
een hoofdletter Q, dat is alles, Jammer, het beloofde zoiets moois te worden, Ook de schijn van gelijkenis is al heel wat, maar om het profetisch
te zeggen, voorwaar voorwaar, ik zeg u, waar het op aankomt in het
leven zijn toch altijd de verschillen geweest (BL, 7).
Wie de draai te pakken krijgt, tovert een krabbel te voorschijn die lijkt op de
hoofdletter Q, een quasi Q dus, die het manuscript openscheurt en er de
mogelijkheid inlast van het quaestieuze en het querulantisme, en verzot is
op de quisquiliën van de geest.
Niet iemand zijn: het verlangen om slechts een krabbel te zijn in de marge
van de Portugese taal wordt door alle hoofdpersonages van Saramago beoefend. Deze personages plegen geen grootse daden, zoals de helden van weleer, maar evenmin vallen ze als nietige slachtoffers willoos ten prooi aan de
gang der gebeurtenissen. De handelingen die ze ontplooien, worden niet
opgenomen in de causale reeks van actie en reactie, van daad en wederdaad:
ze zijn buitenstaanders, die verslag uitbrengen of vraagtekens plaatsen bij de
overleveringen, zowel bij de officiële berichtgeving als bij de apocriefe legenden. Zoals Manuel Matteus, bijgenaamd Saramago, uit het boven geciteerde
fragment, zijn ze `toverkunstenaar': ze toveren met woorden en verhalen,
met kronieken en archieven, met spreuken en zegswijzen. Ze werpen zich
niet op als de auteur van het verhaal, als de gezaghebbende bron, maar ver-
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Ook het cliché, het versleten, bijna opgebruikte woord
Niet de gebeurtenissen zetten deze scribenten aan het schrijven, maar de
taal, de woorden, de overlevering van het schrift, en de ondoorzichtige
mogelijkheden die zich daar verborgen houden. Ze vragen zich af wat er
gebeurt, als men binnendringt in het labyrintische oeuvre van Pessoa en zich
daar nestelt, of als men het nietige partikel `niet' op de orthodoxe versie van
het beleg van Lissabon afvuurt en men zich dus inbeeldt dat de stad
Lissabon niet door de Kruisvaarders op de moslims veroverd werd, of als
men de handel en wandel van een onbekende vrouw natrekt ten einde haar
dossier te vervolledigen. Het minuscule leven dat deze grammatofielen
beschoren is, bestaat erin te lezen: leven is lezen. Het is dan ook treffend,
hoewel nauwelijks verwonderlijk, dat Pessoa, na zijn terugkeer uit het land
van de doden en tijdens zijn verblijf in Lissabon aan de zijde van Ricardo
Reis, alle vaardigheden en eigenschappen van de gewone stervelingen heeft
bewaard, behalve het lezen. Doden lezen niet, dood zijn is de kunst van het
lezen verloren hebben. `Ik kan niet meer lezen' zijn zowat de eerste woorden
die Pessoa tot Ricardo Reis richt bij hun eerste ontmoeting; en zijn laatste
woorden die hij uitspreekt op het moment dat Ricardo Reis beslist hem te
vergezellen naar het land van de doden en dus sterft, luiden: `Lezen is de eerste vaardigheid die je verliest' (RR, 75, 409).
Dit verklaart eveneens de meer dan gewone interesse die deze schrijvers hebben voor vaste uitdrukkingen. Niet de gezochte vergelijking of het exquise
adjectief uit de bellettrie houdt ze in de ban, maar nagenoeg het tegenovergestelde: het cliché, het versleten, bijna opgebruikte woord. Schrijven betekent niet alleen overschrijven en herschrijven, maar ook een verzameling
spreuken aanleggen. Clichés, gemeenplaatsen, zegswijzen dienen het schrijven geen doodsteek toe; integendeel, ze staan garant voor de mogelijkheid
van betekenis, ze garanderen dat er ooit zinvol gesproken is. Datis immers
de ondraaglijke angst waaraan de schrijvers bloot staan: dat de taal hen in de
steek zou laten. In de woorden van Ricardo Reis: `ik vraag me af hoe wij
moeten leven als de taal alles gezegd heeft en zwijgt' (RR, 56).
Gelukkig lijkt deze angst weinig gegrond. De woorden blijven spreken, het
is alsof ze niet kunnen worden opgebruikt. Ze staan altijd opnieuw klaar en
wachten op de sprekers en schrijvers; ze vormen de oerstof waaruit de wereld

geboetseerd is. Zoals de schepper-god klei kneedde en er leven inblies, zo
brengen de mensen de woorden tot leven door ze altijd opnieuw in de mond
te nemen en te beademen. De pottenbakker, Cipriano Algor, vergelijkt de
onverwoestbare degelijkheid van de oermaterie met de taaie betrouwbaarheid van de woorden. Hun standvastigheid en onvergankelijke beschikbaarheid stick tijd, biedt de maatstaf voor het tijdelijke.
Zo gaat het met alle dingen in deze wereld, zelfs de woorden, die geen
dingen zijn, die de dingen slechts zo goed mogelijk aanduiden en daarmee vorm geven, worden, ook als ze hun werk voorbeeldig doen, vooropgesteld dat dat mogelijk is, miljoenen keren gebruikt en even zoveel
keren afgedankt als vertrapte klei, gekneed en gekauwd, ingeslikt en uitgespuwd, waarna we ze nederig, met de staart tussen de benen, weer
moeten opzoeken, de eeuwige wederkeer bestaat wel degelijk, maar het
is niet dat, het is dit. (SB, 155)

Op papier vermogen woorden alles
Om minstens drie redenen is het verkeerd woorden, hoe vaak e ru1 t ook,
r ineen
a te danken. Er is een eerste, existentiële reden, die aangegeven wordt
mono o ue interieur van meneer José uit Alle namen. Zoals vaak bij
en voorgesteld als een
Saramago, wordt die monoloog veruitwendigd
gesprek tussen meneer José en het plafond:

i

Wat wil je met die oubollige uitspraak zeggen, Dat de dagen elkaar
opvolgen maar zich niet herhalen, Dat klinkt nog oubolliger, vertel me
niet dat de wijsheid van plafonds uit dergelijke gemeenplaatsen bestaat,
schamperde meneer José, Je weet niets van het leven als je denkt dat er
iets anders over te weten valt, antwoordde het plafond en daarna zweeg
het. (ÁN,127)
De tweede reden wijkt hiervan af. Soms wordt de mogelijkheid erkend dat
clichés of versleten woorden en uitdrukkingen hun oorspronkelijke zeggingskracht terugvinden:
gemeenplaatsen, vaste wendingen, volkswijsheden, stoplappen, kalenderspreuken, spreekwoorden en zegswijzen, het kan allemaal sprankelend nieuw lijken, als je de woorden die ervoor en erna komen maar
goed kiest... (BL, 8-9)
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De derde reden schuilt in de onuitroeibare dubbelzinnigheid van het woord.
Enerzijds is er niets zo kwetsbaar als het woord, zo gratuit en zo futiel, anderzijds heeft het woord in al zijn onophefbare contingentie de scheppingsdaad
van God voltrokken. Op papier vermogen woorden alles:
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De taal, de zegswijzen die in de taal neergeslagen liggen, primeren op de
sprekers in de dubbele zin van het woord. De zegswijzen primeren in de zin
dat ze belangrijker zijn dan de sprekers: wat gezegd wordt, is van groter

belangdan wie het zegt. Daarom schrijft Saramago
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uitspraken worden vaak, zo niet altijd, in één lange zin
opgenomen, ze worden aan elkaar geregen in wat een onophoudelijke woornteeen
e st oo lijkt
e van elkaar gescheiden door een komma en de mi ddenin een zin onorthodoxe hoofdletter.
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Zo'n grote omweg, die zich onweerstaanbaar opdrong omdat het ene
woord het andere nu eenmaal oproept, terwijl het net is alsof woorden
niet meer doen dan de wens volgen van degene die er uiteindelijk voor
verantwoordelijk is, maar hem intussen dusdanig misleiden dat ze, hoe
vaak gebeurt dat niet, de draad van het verhaal ergens op een plaats zonder naam en geschiedenis achterlaten, het pure vertoog zonder oorzaak
of doel... (BL, 91)
Woorden leggen strikken.
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'
e.betoveren
der sprekers
ers zoals de sirenen
zeevaarders lokken en misleiden.i
Ze spiegelen
' vere en de sprekers
ers iets voor, iets
.
trouw s ,eendoorgang,maar wat een opening leek, verandert in een strik,,
van ondoorzichtigenonontwarbare
en
een kluwen
ee
u
betekenissen.
Autoritair, verlammend, circulair, soms elliptisch zijn zinspreuken, ook
wel speels de krenten in de pap genoemd, een kwaadaardige plaag, een
van de ergste die de wereld teisteren. Tegen verdwaasden zeggen we, Ken
jezelf, alsof jezelf kennen niet de vijfde en lastigste handeling is van de
menselijke aritmetica, en tegen wilszwakken, Willen is kunnen, alsof de
wrede werkelijkheid van de wereld niet dagelijks speelt met de volgorde
van die woorden, tegen besluitelozen zeggen we, Begin bij het begin,
alsof het begin het altijd zichtbare uiteinde zou zijn van een losjes opgerold touw waar je maar aan hoeft te trekken totdat je bij het andere uiteinde bent, dat van het einde, en alsof je tussen die twee een gladde,
doorlopende lijn in handen zou hebben die je niet hebt hoeven ontdoen
van knopen en lussen, iets wat onmogelijk is in het leven van verwikkelingen en, als we nog even zinspreukig mogen doorgaan, in de verwikke-

inn
van het leven. (SB, 68)
e va

2) Martin Heidegger,

Gesamtausgabe Band 55:
Heraklit. (Hsgb. M.S. Frings).

In één adem heeft deze zin het over woorden en betekenissen, over het spreken en zijn bedrieglijke vanzelfsprekendheden, over zelfkennis en het handelen, over de raadselachtige moeilijkheid van het begin en over de onontwarbare verwevenheid van dit alles. De onmogelijkheid om dit alles te ont-

Frankfurt am Main, V.
Klostermann, 1979, p. 95-96.
3) Maurice Blanchot, Le livre

a venir. Paris, Gallimard,
1959, p. 9-19.

rafelen en uit te pluizen wordt geënsceneerd in een zin die al deze weinig
tastbare dingen verknoopt en, als bij toeval, knopen en lussen ter sprake
brengt. De gedachte dat zinspreuken mogelijke gemeenplaatsen zijn en dus
een gemeenschappelijke ruimte stichten waar sprekers elkaar kunnen ontmoeten, wordt hier danig ontkracht. Misschien worden mensen door zinspreuken bij elkaar gebracht, maar dan enkel om verwikkeld te raken in de
mazen van een onoverzichtelijk netwerk.
De romans van Saramago lezen is zich laten strikken, verweefd raken in het
kluwen der woorden, verwikkeld in de spraakverwarring. Ik kan daarop
geen uitzondering maken, en breek de draad van mijn lectuur af door twee
losse eindjes aan elkaar te knopen. Ik begin bij Heidegger, die in een van zijn
idiosyncratische, maar hoogst fascinerende uiteenzettingen nadenkt over
hoe het archaïsche Griekenland zich verhield tot de natuur en de dieren. Hij
schrijft:
Der Vogel, fliegend, singend, bindet and weist ins Offene. Er verstrickt
in dieses. Seira heist griechisch der Strick. Die Seirenen Sind `griechisch'
die Bestrickenden in einem mehrfachen Sinne des Wortes.2
Deze losse gedachte, die Heidegger niet verder uitwerkt, verbind ik met een
opmerking van Maurice Blanchot als zou de westerse roman geboren zijn uit
de al dan niet gemiste ontmoeting tussen Odysseus en de sirenen.'
Zijn de sirenen roepende vogels, zijn het verleidelijke vrouwen? Of zijn het
strikken die woorden leggen, wikkels waarmee schrijvers en lezers
omzwachteld worden? Een warrige, weinig afdoende, maar al bij al vrij
barmhartige voorbereiding op de afgrijselijke stilte die volgt na het laatste
woord, als de strikken zich onherroepelijk sluiten...

Dirk de Schutter (1954)
publiceert over negentiende- en
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Banville, Hans Faverey).
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had geleerd, al in slaagde woorden te schrijven als deze, die niet geheel
gespeend zijn van poëzie: `Naast de gesprekken der vrouwen zijn het de dromen die de wereld in haar baan houden. Maar het zijn ook de dromen die
haar een halo verschaffen, daarom is de hemel de lichtende gloed in het
hoofd van de mensen, als het hoofd van de mensen niet de eigenlijke en
enige hemel is.' Moge het zo zijn.
Van de dichtkunst had de adolescent al iets opgestoken uit de schoolboeken
toen hij zich in Lissabon voorbereidde op het vak dat hij in het begin van
zijn werkzame leven uitoefende: dat van bankwerker. Hij had ook goede
leermeesters in de ars poetica gehad tijdens de lange avonduren die hij doorbracht in openbare bibliotheken, waar hij alles las wat hij toevallig in handen kreeg, zonder oriëntatie, zonder iemand die hem adviezen gaf, met
dezelfde creatieve verbazing van de zeevaarder die ieder oord dat hij ontdekt
gestalte geeft. Maar in de bibliotheek van de ambachtschool ligt de basis van
Het jaar van de dood van Ricardo Reis... Daar vond de jonge bankwerkers-

leerling op zekere dag (hij was zeventien) een tijdschrift – Atena heette het –
waarin gedichten onder die naam stonden, en omdat hij de literaire landkaart van zijn land nauwelijks kende, was het logisch dat hij dacht dat er in
Portugal een dichter bestond die zo heette: Ricardo Reis. Het duurde echter
niet lang of hij kwam erachter dat de eigenlijke dichter een zekere Fernando
Nogueira Pessoa was, die gedichten schreef onder de naam van dichters die
alleen in zijn hoofd bestonden en die hij heteroniemen noemde, een woord
dat niet in de woordenboeken van die tijd stond, zodat het de letterenleerling veel moeite kostte te achterhalen wat het betekende. Hij leerde veel
gedichten van Ricardo Reis vanbuiten (Wees om groot te zijn één / Leg al
wat je bent in het minste wat je doet'), maar hij kon ondanks zijn jeugdige
leeftijd en zijn onwetendheid niet accepteren dat een superieure geest zonder enige spijt het volgende wrede vers had kunnen bedenken: `Wijs is hij
die genoegen neemt met het schouwspel van de wereld.' Lang, lang daarna
waagde de leerling het, zelf al grijs en een beetje wijzer van zijn eigen wijsheden, een roman te schrijven om de dichter van de Odes iets te laten zien van
wat het schouwspel van die wereld was in 1936, het jaar waarin hij hem zijn
laatste dagen liet beleven: de bezetting van het Rijnland door het nazileger,
de oorlog van Franco tegen de Spaanse republiek, de oprichting door Salazar
van de Portugese fascistische milities. Alsof hij tegen hem zei: `Ziehier het
schouwspel van de wereld, beste dichter van het serene leed en het sierlijke
scepticisme. Geniet en kijk, aangezien werkeloos toezien je wijsheid is...'
Het jaar van de dood van Ricardo Reis eindigde met droefgeestige woorden:

`Hier, waar de zee ophoudt en de aarde wacht.' Op zee was het afgelopen
voor Portugal, er zouden geen ontdekkingsreizen meer komen, en op aarde,
op het land restte slechts een eeuwig wachten op een ondenkbare toekomst:

alleen de vaste fado, de eeuwige saudade en weinig meer... Toen bedacht de
leerling dat er misschien toch nog een manier bestond om de schepen te
water te laten, bijvoorbeeld het land zelf in beweging brengen en over de zee
laten varen. Directe vrucht van de collectieve Portugese wrok wegens het
historische dédain van Europa (of juister gezegd van mijn persoonlijke
wrok...) scheurde de roman die ik toen schreef – Het stenen vlot– het hele
Iberische schiereiland los van het Europese continent om het te veranderen
in een groot drijvend eiland dat zonder riemen, zeilen of schroeven naar het
zuidelijk deel van de wereld bewoog, een `massa van steen en grond, met die
bovenlaag van steden, dorpen, rivieren, bossen, fabrieken, ongetemde
natuur en akkers, plus alle bijbehorende mensen en dieren', op weg naar een
nieuwe utopie: de culturele ontmoeting van de volkeren op het schiereiland
met de volkeren aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, teneinde,
want zo brutaal was mijn strategie, de verstikkende dominantie van de
Verenigde Staten van Noord-Amerika in die regio te tarten... Een dubbel
utopische lezing zou deze politieke fictie opvatten als een nog veel edeler en
humanere metafoor: dat Europa, heel Europa, zich moet verplaatsen naar
het zuiden, om daar, als compensatie voor de kolonialistische uitbuiting van
vroeger en nu, bij te dragen aan een evenwichtige wereld. Dat wil zeggen,
Europa eindelijk ethisch. De personages van Het stenen vlot– twee vrouwen,
drie mannen en een hond –reizen onvermoeibaar over het schiereiland terwijl dat de oceaan doorploegt. De wereld is aan het veranderen en zij weten
dat ze de nieuwe mensen die ze zullen worden in zichzelf moeten zoeken
(zonder de hond te vergeten, die geen hond is als alle andere...). Dat is
genoeg voor hen.
Toen herinnerde de leerling zich dat hij weleens drukproeven van boeken
had nagekeken en dat het, als hij in Het stenen vlot bij wijze van spreken de
toekomst had herzien, geen slecht idee zou zijn om nu het verleden te herzien. En dus verzon hij een roman die Het beleg van Lissabon zou heten,
waarin een corrector een boek met dezelfde titel, maar dan een historisch
werk, nakijkt, er genoeg van krijgt dat die geschiedenis steeds minder kan
verrassen en besluit om waar een `ja' staat een `nee' te zetten, waarmee hij het
gezag van de `historische waarheden' ondermijnt. Raimundo Silva, zo heet
de corrector, is een eenvoudige, doodgewone man die zich alleen van de
meerderheid onderscheidt door zijn geloof dat alle dingen een zichtbare en
een onzichtbare kant hebben en dat we niets van ze kunnen weten zolang we
niet alles op zijn kop hebben gezet. Daarover gaat het precies in een gesprek
dat hij heeft met de historicus. `U moet niet vergeten dat correctoren nuchtere lieden zijn, ze hebben al veel gezien aan literatuur en leven, En nou
moet u niet vergeten dat mijn boek een geschiedkundig werk is, Zo zou het
inderdaad betiteld worden volgens de traditionele genre-indeling, maar ook

al wil ik u niet opnieuw tegenspreken, volgens mijn bescheiden mening is
alles wat geen leven is literatuur, De geschiedschrijving ook, Die vooral,
zonder u te willen kwetsen, En de schilderkunst, en de muziek, De muziek
verzet zich al zolang ze bestaat, het gaat op en neer, ze wil zich bevrijden van
het woord, uit afgunst denk ik, maar onderwerpt zich uiteindelijk toch
altijd, En de schilderkunst, Nou ja, schilderkunst is niet meer dan literatuur
gemaakt met penselen, U bent toch hopelijk niet vergeten dat de mensheid
begon te schilderen lang voor ze kon schrijven, Kent u het gezegde, als je
geen hond hebt, jaag dan met de kat, met andere woorden, wie niet kan
schrijven, schildert of tekent, kijk maar naar kleine kinderen, Met andere
woorden, wat u wilt zeggen is dat de literatuur al bestond voor ze werd geboren, Precies, net zoals de mens, met andere woorden, al mens was voor hij
het was, (...) Ik krijg de indruk dat u uw roeping bent misgelopen, u zou
historicus moeten zijn, Ik mis de opleiding, wat kan een eenvoudig mens
doen zonder opleiding, ik mag al van geluk spreken dat ik met fatsoenlijke
genen op de wereld ben gekomen, maar dan wel in ruwe vorm, bij wijze van
spreken, en daarna is er alleen maar wat heel elementaire bijschaving
gevolgd, het abc, meer niet, U zou zich kunnen uitgeven voor autodidact,
product van uw eigen achtenswaardige inspanning, dat is helemaal geen
schande, vroeger was de samenleving trots op haar autodidacten, Dat is
voorbij, sinds we de vooruitgang hebben is dat passé, worden autodidacten
met de nek aangekeken, alleen degenen die gedichten en verhalen ter verstrooiing schrijven mogen autodidacten zijn en blijven, gelukkig voor hen,
maar ik, ik geef het toe, heb nooit aanleg gehad voor de literaire schepping,
Word dan filosoof, man, U bent een grapjas met een zeer fijn gevoel voor
humor, ik vraag me zelfs af hoe u zich aan de geschiedschrijving heeft kunnen wijden, toch een serieuze, diepgravende wetenschap, Ik ben alleen in
het echte leven ironisch, Kijk, dat bedoelde ik nou, dat de geschiedenis niet
het echte leven is, maar literatuur, jawel, literatuur, Maar de geschiedenis
was het echte leven toen dat nog geen geschiedenis genoemd kon worden,
(...) Dus u vindt dat de geschiedenis en het echte leven, Ja, Dat de geschiedenis het echte leven is geweest, bedoel ik, Twijfelt u daar maar geen seconde
aan, Wat zou er van ons worden als de deleatur niet bestond, zuchtte de corrector.' Overbodig hieraan toe te voegen dat de leerling met Raimundo Silva
de les van de twijfel heeft geleerd. Het werd tijd ook.
Welnu, waarschijnlijk bracht die leerschool van de twijfel hem er twee jaar
later toe Het evangelie volgens Jezus Christus te schrijven. Weliswaar, hij heeft
het zelf gezegd, werd die titel hem ingegeven door gezichtsbedrog, maar we
kunnen ons met een gerust hart afvragen of het niet het serene voorbeeld
van de corrector is geweest dat in die tussentijd het terrein aan het effenen
was waar die nieuwe roman zou oprijzen. Ditmaal ging het er niet om achter

Twee vrouwen, drie mannen en
een hond;

de bladzijden van het Nieuwe Testament te kijken op zoek naar tegenspraken, maar om er een fel licht op te zetten, zoals gebeurt bij schilderijen om
het reliëf, de overgangen, het donker van de diepere delen zichtbaar te
maken. Op die manier las de leerling, omringd nu door bijbelfiguren, alsof
het voor de eerste keer was over de moord op de onnozele kinderen, en toen
hij het had gelezen begreep hij het niet. Hij begreep niet dat er al martelaren
konden bestaan in een godsdienst die nog dertig jaar moest wachten voor
haar stichter het eerste woord ervan verkondigde, begreep niet dat het leven
van de kinderen uit Bethlehem niet was gered door de enige die dat had
kunnen doen, hij begreep niet hoe Jozef verstoken kon zijn van het minste
gevoel voor verantwoordelijkheid, van spijt, van schuld, of zelfs maar
nieuwsgierigheid, nadat hij met zijn gezin was teruggekeerd uit Egypte.
Men kan ook niet te zijner verdediging aanvoeren dat de kinderen van
Bethlehem moesten sterven opdat het leven van Jezus gered kon worden:
het eenvoudige gezond verstand dat aan alle dingen, zowel menselijke als
goddelijke, vooraf zou moeten gaan, herinnert ons eraan dat God Zijn Zoon
niet naar de aarde zou sturen, zeker niet met als taak te boeten voor de zon-
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den van de mensheid, om hem op tweejarige leeftijd te laten sterven door
het zwaard van een soldaat van Herodes... In dat evangelie, door de leerling
geschreven met het ontzag dat grote drama's verdienen, zal Jozef zich bewust
zijn van zijn schuld, zal hij de wroeging aanvaarden als straf voor zijn nalatigheid en zal hij zich bijna zonder verzet naar de dood laten leiden, alsof dat
hem nog ontbrak om zijn schuld aan de wereld te delgen. Het evangelie van
de leerling is dus niet de zoveelste legende van zaligen en goden, maar het
verhaal van een aantal menselijke wezens die onderworpen zijn aan een
macht waartegen ze vechten maar die ze niet kunnen verslaan. Jezus, die de
sandalen zal erven waarmee zijn vader in het stof op de aardse wegen had
getrapt, zal ook zijn erfgenaam zijn van het tragische gevoel van verantwoordelijkheid en schuld dat hem nooit meer zal verlaten, zelfs niet wanneer hij
hoog aan het kruis zijn stem verheft: `Mensen, vergeeft het Hem, want Hij
weet niet wat Hij heeft gedaan.' Daarmee verwijst hij stellig naar God, die
hem tot daar heeft gebracht, maar wie weet herinnert hij zich in die doodsstrijd ook zijn echte vader, degene die hem menselijk in vlees en bloed had
verwekt. Zoals men ziet had de leerling reeds een lang traject doorlopen
toen hij in zijn ketterse evangelie de laatste woorden van de dialoog in de
tempel tussen Jezus en de schriftgeleerde opschreef: `Schuld is een wolf die
de zoon opvreet nadat hij de vader heeft verslonden, zei de schriftgeleerde,
Die wolf waarover u het hebt, heeft mijn vader al opgegeten, zei Jezus, Dan
hoeft hij alleen jou nog te verslinden, En u, bent u opgegeten of verslonden,
Niet alleen opgegeten en verslonden, maar ook uitgekotst, antwoordde de
schriftgeleerde.'
Als keizer Karel de Grote geen klooster had gesticht in het noorden van
Duitsland, als dat klooster niet aan de basis had gelegen van de stad
Munster, als Munster zijn twaalfhonderdvijftigjarig bestaan niet had willen
vieren met een opera over de verschrikkelijke oorlog die in de zestiende
eeuw wederdopers en katholieken tegenover elkaar had gezet, dan zou de
leerling nooit het toneelstuk hebben geschreven dat hij de titel gaf In nomine Dei. Opnieuw moest de leerling zonder ander hulpmiddel dan het zwakke licht van zijn rede doordringen in het duistere labyrint van de geloofsrichtingen, die met zoveel gemak de mensen ertoe brengen te doden en zich
te laten doden. En wat hij zag was opnieuw het vreselijke masker van de
onverdraagzaamheid, een onverdraagzaamheid die in Munster het toppunt
van waanzin bereikte, een onverdraagzaamheid die de zaak zelf beledigde die
beide partijen beweerden te verdedigen. Want het ging niet om een oorlog
in naam van twee vijandelijke goden, maar om een oorlog in naam van één
en dezelfde god. Blind door hun eigen geloofsovertuiging waren de wederdopers en de katholieken van Munster niet in staat de helderste van alle helderheden te zien: op de dag van het Laatste Oordeel, wanneer beide groepe-
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ontegenzeglijkeen ier on er dieren,
e ien
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moeje het ook bekijkt,
enexplicieti'
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21 juni 1993
Een groot probleem van De stad der blinden eindelijk opgelost. Depersona'
es hoeven niet na elkaar
blind geboren
e o en teworden
wore tot ze degenen
e ene die zien
zie
volledig vervangen: ze kunnen op elk moment blindworden. Daardoor
wordt de vertelde tijd
jd korter.
2 augustus 1993
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Vandaag
an g de eerste
zinnen
van
De sta er blindengeschreven.
g
11 augustus 1993
We hebben een hond in huis, god weet waarvandaan. Ineens was hij er, uit
het niets, alsof hij op zoek was naar een baasje en dat ten slotte had gevonden. Hij gedraagt zich niet als een zwerfhond, is piepjong en je kunt zien dat
hij goed is afgericht. Hij doemde op bij de keukendeur toen we zaten te lunchen. Op de drempel bleef hij zitten kijken, langzaam zijn kop heen en weer
bewegend, zoals alleen honden dat kunnen: een ware verhandeling over de
als nederigheid vermomde verleiding. Ik ben geen hondenkenner, zeker niet
als het gaat om minder gangbare rassen, maar dit lijkt me een kruising tussen een poedel en een foxterriër. Als zijn eigenaar niet komt opdagen (het
kan ook dat hij moedwillig achtergelaten is, dat gebeurt zo vaak in de vakantietijd), moeten we met hem naar de dierenarts om hem te laten onderzoe-

ken,
e inenten
enregistreren.
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storen, maar hij
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dit
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nietbij
de hand ne nemen,
e, een leven voor ze verzinnen en hun bestemming
voorbereiden. Dit keer hebik liever dat het boekbevolkt wordt door schaduwen
uwen van schimmen, dat de lezer nooit weet over wie het gaat, dat hij zich
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21 november 1993
Telefoon
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i New
eenuniversitair docente
e e oo van
va Yvette
vett Biro,
o,u
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r
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draaiboekim
nH
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envan
Het stenen vlot.Ze wil aa Lanzarote komen
het te bespreken.

11 maart 1994
Yvette Biro is hier. We hebben gesproken over een mogelijke verfilming van

Het stenen vlot. Aan het eind van ons gesprek was dat mogelijk al veranderd
in waarschijnlijk. Waar is mijn uitgesproken nee tegen verfilmingen van
mijn werk gebleven? Ik ben niet gezwicht voor het geld, want daarover heeft
ze het niet eens gehad. Waarvoor dan wel? Voor het enthousiasme, de bevlogenheid en de intelligentie waarmee die vrouw over het boek praat, voor het
gevoel dat haar leidt, kortom, voor het wezenlijke.

24 juli 1994
Een roman zonder personages willen maken is één ding, iets anders is het te
denken dat je er een zou kunnen schrijven zonder mensen. En dat was mijn

grote
ote vergissing
verg
ss ^ toen ikD
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8 september 1994
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en e. Eronder uiteraard.
30 november 1994

Openingswoorden van een lezing die ik hebgehouden in Las Palmas:. 'Wij
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e op de Canarische eilanden leven op zeven stenen vlotten die door het
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werden
e gevormd een nu verankerd
e
e inde
e r'
liggen
zee.
ee.H
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a e waarmee
Europese kade, was dat niet meer dan een pogingEuropa, en in eerste
.
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..
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.
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,
nentaa zijn, maar ookAtlantischen overzees.

13 januari 1995
Persoonlijke ervaringen en gelezen boeken zijn slechts dat waard wat het
geheugen ervan onthoudt. Wie met enige aandacht mijn boeken heeft gelezen weet dat die, behalve de verhalen die ze bevatten, een onafgebroken
bewerking van het geheugenmateriaal zijn, of, om het iets preciezer te formuleren, van de herinnering die ik zal behouden aan datgene wat in het verleden reeds successievelijk toegevoegde en gereorganiseerde herinnering
was, op zoek naar een eigen specifieke samenhang. Misschien begint die
gewenste samenhang pas zin te krijgen wanneer we het einde van ons leven
naderen en het geheugen zich aan ons voordoet als een contiment dat herontdekt moet worden.
16januari 1995
Het Boek der raadgevingen bestaat niet.
21 februari 1995

, ougeen
e van
Als de Europese niedaadwerkelijkwas wat zebeweert
ewee t tezijn, zou
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ou ewegnemen.
we e en.
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aloude
Maar
Maa
deUnie
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niet meer bestaat en elk klein land
eeneeeven
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maarom
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waarvan het later stiekem zal proberen te drinken.
4 maart 1995
Omdat ik geen recent boek had dat ik als kapstok kon gebruiken voor een
lezing in Braga bij de opening van de boekenbeurs, besloot ik een tipje van
de sluier op te lichten die nog over De stad der blinden hangt en er enige
gedachten over te ontwikkelen. Al pratend werd mij steeds duidelijker hoezeer het pessimisme van dit boek mij verontrust. Imago mundi heb ik het al
eerder genoemd, een huiveringwekkend visioen van een tragische wereld.
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21 maart 1995

Hoewel dat enigszins pretentieus kan klinken, is Het beleg van Lissabon in
brede zin een boek tegen dogma's, dat wil zeggen, tegen elke poging om datgene definitief en onbetwistbaar te noemen wat juist altijd het menselijk
tekort heeft gedefinieerd: de vergankelijkheid en de betrekkelijkheid. Met in
het achterhoofd de notie dat de schadelijkste dogma's niet eens die zijn
welke uitdrukkelijk als zodanig werden uitgevaardigd, bijvoorbeeld religieuze dogma's, aangezien die een beroep doen op het geloof en het geloof zichzelf nu eenmaal niet ter discussie kan stellen. Veel erger is het wanneer iets
wat op grond van zijn aard geen dogma wil worden er toch een wordt. Marx
bijvoorbeeld dogmatiseerde niet, maar het schort niet aan pseudomarxisten
die naderhand Het kapitaal veranderd hebben in een nieuwe bijbel, een
actief denken inruilend voor een steriele uitleg of een slaafse interpretatie.
Waar dat op is uitgedraaid hebben we gezien. Als het ons ooit lukt de oude,
platgetreden paden te verlaten, de huid die oud leek en ons niet liet groeien

.
.
n we Marxopnieuwontmoeten:
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a te stropen, zullen
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antwoorden op defundamentele vraag:'Waarom denk ik zoals ik denk?'
.
^
Met andere woorden: at is ideologie?'Het lijken haarkloverijen maar ik
geloofniet dat er iets belangrijkers is...
9 augustus 1995
nadat het idee
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de balans slaat door naar de blinden. Iedereen die nog kan zien gaat dooden
zekere a wordt eereen

de hele wereldbevolkingbestaat uit blinden.
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29 augustus 1995
Als de rede
niet
rst door ethiek, zal ze de ethiek verachten...
e et wordt
wo t beheerst
18 september 1995

nmi'
a mijn romans is sprake van een zeker scepticisme, meestal gedragen
door
0o de opmerkingen en commentaren van de ironische verteller, maar dan
gaat het altijd
omheel
een co c concrete
t o ee
ete scepsis, een scepsis die uitsluitend veri' naar
wijst
aa de beschreven toestanden en verwikkelingen en een soort esc ermende
e e balustrade
ustra e om zich heen heeft (van hoop??iillusie?? naiviteit. die een
desastreuzee valzou
r en. Het scepticisme in De stad der mou kunnen
u e vermijden.
n iss radicaal, omdat het ditmaalrechtstreeks de confrontatie aangaat met
de wereld. Sommigen zullen zeggen
g dat scepsis een ouderdomskwaalis, een
on e e i' ei van de laatste dagen, een sclerose vani
ew . I u r nl et te
beweren
ewe e dat die diagnose volledig fout is, maar wel dat het gemakzuchtig
zou
zijn door die deur aan de problemen te willen ontsnappen, alsofe uiou
dige toestand van de wereldsimpelweg het gevolgzou zijn van het feit dat de
ouderen oud
zijn...
... De hoopvolle verwachtingen van de jongeren zijn er tot
nuu toe nooit in geslaagd de wereldte verbeteren en de hernieuwde en toege-nomen verbittering van de ouderen
n i ingeslaagd haar te verslechteis eri rnooit
rn Uiteraard
ren.
te aar kan de arme wereldniets doen aan de euvels waaraan ze lijdt.
Wat wij toestand van de wereld noemen is de toestand van de miserabele
. ..
.
.
. .
..
mensheidie wi zijn, onvermijdelijksamengestelduit ouderen ie jong zijn

i

geweest, jongeren die oud worden en anderen die niet jongmeer en nog niet

l

oud zijn. Schuld? Naar verluidt hebben we die allemaal, kan niemand zich
erop beroemen onschuldigte zijn, maar mij lijkendergelijke uitlatingen, die
o e nsc n i'i iedereen voor de wet gelijkmaken maar in feite niet meer zijn
dan bastaardmutanten van de zogenaamde erfzonde, alleen maar etdienen
ome verantwoordelijkheidvande ware schuldigen te verbergen achter een
imaginaire
co ect ev schuld.
collectieve
D
c u De schuldigen
van de toestand van het leven,
g
niet van de wereld.

november 1995
Gisteravond, toen ik aan de telefoon de gelukwensen van een vriend in ontvangst nam [voor de toekenning van de Prémio Camóes, de hoogste literaire

onderscheiding in de Portugeestalige wereld— HL], hoorde ik een vrouw op het
braakliggend veld naast het huis gillen: `Een dolle hond, een dolle hond!...'
Zo gauw ik vrij was haastte ik me naar de tuin, maar Pilar was me al voor.
Aan haar voeten zag ik een donkere vlek die verdacht veel op een hond

leek... Dat was het ook, maar van hondsdolheidvertoonde het arme beestje
geen kenmerken.Deigen e vrouw was gewoongeschrokken, meer niet.
.
r nen
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r
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e e ee
ee
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r
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ana sc ea stelde
Pi r de evraag
a.
diee voorr de an lag:
?,
'Houden we hem?'H et wasduidelijkvan wel, dat we hem zouden houden,
en ze voegde eraan toe:. 'Hij is opgedoken op de dagvan je prijs, laten we
r
.
r noemen.'^
hem amoes
het moment dat ik dit sc ri i t amoes al een
..
ander:^ hij is naar dedierenarts
ierena ts geweest,gewassen,
ewasse , getrimd,
et
,vrijgemaakt
ve
t van
i
n
wordt dit het huis
waar de
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aam
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va dedichter
ic te
parasieten. Ongetwijfeld
r aan respect zijn als
dagelijks het vaakst wordt uitgesproken. Dat zou gebrek
we niet wisten dat hij vele malen slechter is behandelddan een hond...
a
a
januari
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De kogel is door de kerk. Een lange strook papier uit de fax, gestuurd door
mijn agente Ray-Gude Mertin, met dertien bladzijden van een contract,
zegt me dat ik de rechten voor de verfilming van Het stenen vlot heb afgestaan. Zoveel druppels water zijn op die steen gevallen dat ze er ten slotte een
gat in hebben gemaakt, waardoor ik mijn aanvankelijke besluit om geen van
mijn boeken te laten verfilmen zie wegvloeien. De schuld van die `onbetamelijkheid' berust bij Yvette Biro, die zich, gedreven door haar liefde voor
het boek, door geen enkel probleem uit het veld heeft laten slaan. Ze heeft
de hoop nooit verloren en via geduldig onderhandelen hebben we nu dan
een producer. Het enige wat nog ontbreekt is dat Yvettes wens werkelijkheid
wordt: `We gaan een mooie film maken.' Toch ben ik nog altijd bang dat het
uiteindelijk niet doorgaat.
3 april 1996
Camóes is gegroeid, hij is volwassen geworden. Zijn tanden, die toen hij
hier vijf maanden geleden kwam aanwaaien niet meer waren dan een fijne
zaag, zijn veranderd in machtige wapens, en zijn hoge stelten, die eerder niet
allemaal tegelijk dezelfde kant op leken te kunnen lopen, hebben geleerd

Regisseur George Sluizer met hond
Golfo; foto Diego Lopez Galvin
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grootste schokken van mijn leven. Het was als een klapin mijn gezicht. Het
gebouw stond er nog, maar het was geen hotel meer, het uithangborddat er
een naam aan hadgegeven was weg, een paar ramen stonden open, als om te
laten zien dat er binnen niets meer was, geen meubels en een ziele
eerder had ver omoet er i zeggen dat het hotel zijn ziel natuurlijkal
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18 juni 1996
Toen ik op de wereld kwam in Azinhaga, was er in het huis waar ik mijn
leven begon al een jongetje, genaamd Francisco, twee jaar eerder geboren.
Het arme ventje zou korte tijd later komen te overlijden, daarom heb ik zijn
gemis nooit gevoeld, te meer omdat ze thuis bijna niet over hem praatten:
mijn vader nooit en mijn moeder alleen maar om mij op momenten die ik
slecht gekozen vond, te zeggen dat Chico blozende wangen had, in tegenstelling tot die van mij, die altijd eerder bleek zijn geweest. Ik had nooit verwacht dat die verre en vergeten broer ineens voor me zou opdoemen in de
eerste regels van mijn Livro das Tentardes [Boek der Bekoringen, het nog
altijd niet verschenen eerste deel van Sardmagós autobiografie – HL] en me verhinderde door te gaan met mijn verhaal zolang ik geen melding had
gemaakt van zijn korte bestaan. Toen besefte ik dat ik niets van hem wist,
niet eens de simpele data van zijn begin en zijn einde: voor mij was hij
slechts Chico met de blozende wangetjes. Dat hij die inderdaad had kan ik
zien aan een vergeelde foto van hem die ik ondanks alle verhuizingen en
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21 juli 1996
Een Spaans tijdschrijft heeft het idee gehad een aantal schrijvers te vragen
hun literaire stamboom samen te stellen, dat wil zeggen, welke andere
auteurs ze als hun directe of indirecte voorouders beschouwen. Zich omwille van het prestige verwantschappen aanmeten die de werkelijkheid, tenminste in mijn geval, onmiddellijk zou logenstraffen, mocht uiteraard niet.
Tevens werd verzocht om in een paar woorden de motivering te geven van
die omgekeerde adoptie, waarbij de afstammeling de voorganger koos.
Iedere schrijver kreeg een tekening van een boom met elf fotolijstjes verspreid over de verschillende takken, waar naar ik aanneem de portretten van
de gekozen acteurs zullen verschijnen. Mijn lijst met motivering is als volgt:
Luis de Cambes, omdat, zoals ik in Het jaar van de dood van Ricardo Reis heb
geschreven, alle Portugese wegen naar hem leiden; Padre Antonio Vieira,
omdat de Portugese taal nooit mooier is geweest dan wanneer hij erin
schreef; Cervantes, omdat het Iberisch schiereiland zonder hem een huis
zonder dak zou zijn; Montaigne, omdat hij Freud niet nodig had om te
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Vandaag de eerste
8 november 1996
Eindelijk is het mysterie opgelost. Chico – mijn broer Francisco – is op 22
december 1924 om zes uur 's avonds gestorven in het bacteriologisch instituut Camara Pestana, en begraven op 24 december om halfvijf 's middags.
Hij was vier jaar en twee maanden. De doodsoorzaak was niet difterie, of
kroep, zoals mijn moeder dacht, maar bronchopneumonie. We woonden
toen in Rua E, Alto do Pina. Ik weet dit dankzij het speurwerk van de sectie
kerkhofbeheer van de gemeente Lissabon. Ze hebben de archieven van zes
kerkhoven doorzocht en hij stond geregistreerd op het kerkhof van Benfica,
exact hetzelfde kerkhof als waar vierentwintig jaar later onze opa Jerónimo
begraven zou worden, die onvergetelijke oude man die, omdat hij aanvoelde
dat hij niet terug zou keren van de reis die hem van Azinhaga naar een ziekenhuis in Lissabon voerde, een voor een afscheid had genomen van de
bomen in zijn schamele tuin. Wie opmerkt dat er te veel doden aanwezig
zijn op deze bladzijde, heeft misschien gelijk, maar over hen schrijven is de
manier, de enige die binnen mijn bereik ligt, om hen nog wat langer hier op
aarde te houden. Wie zou er vandaag nog over mijn broer Francisco praten
als ik hier niet was? Wie zou zich kunnen voorstellen, als ik niet bestond om
het te vertellen, dat Jerónimo Melrinho, analfabeet, ruw varkenshoeder,
man van stiltes, zo'n groot hart had? Ook om dat te zeggen leef ik.
31 december 1996
Ik geloof dat ik vanmorgen ontdekt heb wat ouderdom werkelijk is. Ik was
half wakker, half in slaap, net als in Amherst de dag dat ik de essentie van
Alle namen in mijn hoofd voorbij `zag' komen, en ineens begreep ik dat je

oud wordt wanneer je de indruk hebt steeds minder plaats in te nemen in de
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Alle namen is af. Ik kan me niet voorstellen wat er gezegd zal worden over dit
boek, dat voor de lezers onverwacht is, denk ik, in zekere zin nog onverwachter dan De stad der blinden. Of misschien toch, kan ik het me wél voorstellen: ze zullen zeggen dat het weer een triest, pessimistisch verhaal is, dat
er geen enkele hoop schuilt in deze roman. Voor mezelf is het allemaal glashelder: ik geloof gewoon dat ik, toen ik Het evangelie volgens Jezus Christus
schreef, te jong was om De stad der blinden te kunnen schrijven en dat toen
ik De stad der blinden af had, ik nog heel wat levenservaring moest opdoen
om me te wagen aan Alle namen... 's Avonds, toen ik wat door de tuin wandelde om tot rust te komen, kreeg ik een ingeving die beter kan uitleggen
wat ik bedoel: het is alsof ik tot aan Het evangelie bezig ben geweest met het
beschrijven van een standbeeld, en dat ik daarna ben overgestapt op wat er
in de steen zit. Pilar vindt het mijn beste roman en zij heeft altijd gelijk.
Vertaald uit het Portugees door Harrie Lemmens
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baar verlangen, zelfs niet omdat hij de toestand beu was, maar louter uit een
onbewust onbehagen of een instinctieve drang tot verandering. Hij koos
steeds de verkeerde poort, zo er poorten waren. En als hij al eens dacht dat
hij in de stad was, dan leek het of er naast de werkelijke stad ook beelden van
haar waren, even wazig als de schaduw in zijn ogen, die steeds dichter werd.
En als die beelden verdwenen, zoals de mist boven het water optrekt door
het zonlicht, werd hij omringd door de woesternij en schitterden in de verte,
wit en hoog, met bomen op de torens en hangende tuinen op de balkons, de
muren van de stad, opnieuw ontoegankelijk.
Vanbinnen kwamen feestgeluiden. Dat zei hem, meer dan zijn zintuigen,
zijn verbeelding. In ieder geval zeker geluiden van leven. Niet de eenzame
dood wat het koppig staren naar de eigen schaduw is. Niet de doffe wanhoop van het definitieve woord dat wegglipt zodra het op het punt staat om,
beter dan een woord, een sleutel te worden. En dan liep de man om de lange
muren heen, tastend, op zoek naar de poort die hem duister en obscuur
.
beloofd zou zijn
Want de man geloofde in predestinatie. Buiten de stad wonen (als hij zich
daarvan echt bewust was) was voor hem een toevallige, voorlopige toestand.
Opeen dag, een heel bepaalde dag, niet vroeger en niet later, zou hij de stad
binnengaan. Of beter gezegd: zou hij ergens binnengaan, want daartoe
beperkte zich zijn wachten. Dat de nevel van de somberheid nacht werd zou
een noodzakelijk maar ook provisorisch kwaad zijn, want de voorbestemde
dag zou een verklaring meebrengen. Of niet eens dat. Een eind, gewoon een
eind. Afstand doen zou al volstaan.
De man wist niet dat steden die zich omringen met hoge muren (ook al zijn
die wit en groeien er bomen op) niet zonder strijd kunnen worden veroverd.
De man wist niet dat er voor de slag om inname van de stad een andere strijd
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Megalomane bouwdromen
De Barok is, als elke stijlperiode, ook méér dan een stijlperiode. Ze is
ondenkbaar zonder de bloedige godsdienstconflicten die Europa vanaf de
late Middeleeuwen en in verhevigde mate vanaf de vroege zestiende eeuw
teisterden. Op de kaalslag van de Reformatie, die het christendom weer op
niets anders dan het woord van God wilde baseren, ontketende de katholie-

ke Contrareformatie een enorm offensief, niet alleen in theoretisch theologische en praktisch religieuze zin (op het Concilie van Trente, 1545-1563),
ook in een veel tastbaarder, materiële zin, in de vorm van grootse bouwwerken die de twijfelaars juist met een verpletterende, woekerende beeldenpracht tot een terugkeer naar de moederkerk moesten verleiden.
Men kan de Barok als reactie zien – als de poging het autoritaire kerkelijke
gezag als het ware met instemming van het volk te immuniseren tegen de
stem van het volk – maar ook als de laatste, hevigste en rijkste verbeelding
van een oeroude christelijke waarheid: de gemeenschappelijkheid en de
onontkoombaarheid van de menselijke conditie, `dat objectieve gevoel voor
de majesteit en de naaktheid van het geschapene, de universaliteit, die later
de Europese cultuur heeft verstrikt in de psychologisch sentimentele misère
van het ijdele ik,' zoals Claudio Magris het (in Microcosmi, 1998) oog in oog
met de fresco's van een dodendans uit 1696 in een Tirools kerkje formuleert.
Dat wij, kunstliefhebbers, tegenwoordig doorgaans meer zien in de beeldende kunst en de muziek uit de Barok dan in die van de negentiende-eeuwse
Romantiek heeft ongetwijfeld met dat verlangen naar objectiviteit en universaliteit te maken.
In het conflict tussen Reformatie en Contrareformatie speelt de ruim honderdtwintigjarige bouwgeschiedenis van de Sint-Pieterskerk een cruciale
Claudio Magns

rol. Voor Luther en zijn aanhangers was de nieuwbouw van de Dom het
gehate symbool waarop zij hun afkeer van de wereldse praalzucht en het verderfelijke machtsstreven van de paus en zijn Kerk concentreerden, de SintPieter werd zodoende een van de belangrijkste stimuli van de Reformatie.
Van de andere kant moest het immense gebouw de triomf van de oorspronkelijke kerk en dus van de Contrareformatie verbeelden, de in de duurste
materialen en de wonderlijkste kunstwerken geobjectiveerde macht van de
traditionele Roomse Kerk. In deze context is het van belang dat de laatste

Luther

bouwfase van de Sint-Pieter werd geleid door een tweetal bouwmeesters en
beeldhouwers die tot de grootmeesters van de Barok worden gerekend:
Carlo Maderno, onder meer verantwoordelijk voor de facade en het schip
van de kerk in de vorm van een Latijns kruis, en vooral Gian Lorenzo
Bernini, aan wie we vele belangrijke sculpturen danken alsook de beroemde
baldakijn met de zwarte gedraaide zuilen boven het graf van Petrus, in het
hart van het kruis, onder de koepel van Michelangelo, tevens het symbolische centrum van waaruit de katholieke overheersing van het Romeinse
imperium onder Constantijn begon.
Niet verwonderlijk dat de Sint-Pieterskerk een inspirerend voorbeeld werd
voor nogal wat absolutistische katholieke vorsten uit de zeventiende en de
achttiende eeuw; liefst zouden ook zij hun grootheid voor de eeuwigheid
zien vastgelegd in een gebouw met die ongekende afmetingen, volgepropt
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Getuigende personages
Daarover bovenalgaat de roman van Saramago: over de bouw van een
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Grootse verbeelding van naamloze massa's
Refererend aan de Barok lijkt ook Saramago's voorkeur voor dramatische
contrasten, zoals we die kennen van de op sterke schaduweffecten berekende
reliëfs aan de binnen- en buitenwanden van kerken en paleizen of van de fel
belichte scènes op de schilderijen van Caravaggio en Zurbarán. Saramago's
kijk op de historische gebeurtenissen wordt behalve door de officiële
geschiedschrijvers, die natuurlijk vooral oog hebben voor degenen die in het
licht staan, ook bepaald door de bevolkingsgroepen die zich in het duister
ophouden en die derhalve in die kronieken niet of hoogstens zijdelings, als
collectief, figureren: de armen, de mensen die niets te vertellen en bijna niets
te eten hadden, de rechtelozen, de vervolgden, de vernederden, al diegenen
kortom over wie het christendom ooit pretendeerde zich te ontfermen.
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Bloedstollende beschrijvingskunst
Een theaterstuk van de eerste orde betreft het leggen van de eerste steen van
het klooster te Mafra, dat de koning had beloofd te bouwen als zijn huwelijk
zou worden gezegend met de geboorte van een kind. Zeventien november
1717, alle notabelen draven op om de koning te bewonderen, het volk vergaapt zich aan alle pracht en praal. Aangezien het te vuil is om toegelaten te
worden tot `het heilige interieur', stelde het zich tevreden `met de echo's van
de antifonen en het psalmengezang.' Maar de koning mag willen en beloven
wat hij wil, daarmee staat dat gebouw er nog lang niet. De roman volgt de
bouwgeschiedenis tot in de gruwelijkste details, onthutsender nog — want
minder allegorisch — dan de manier waarop Ismael Kadare in De piramide de
bouw van de piramide van Cheops evoceert.
Dat er — naar Benjamins beroemde formulering — geen monument van cultuur is dat niet ook een monument van barbarij is, wordt hier indringend
gedemonstreerd. Alles wat er in de Aziatische en Latijns-Amerikaanse kolonies wordt geroofd, is bedoeld voor het klooster — Saramago geeft lange
scheepsinventarissen van fabelachtige schatten en rijkdommen. Een hoogtepunt van bloedstollende beschrijvingskunst betreft het transport van een
enorme marmerplaat, `de moeder van alle stenen,' zeven meter lang, drie
meter breed, meer dan een halve meter dik, bij elkaar goed voor eenendertig
ton. Voor zo'n gevaarte — Saramago loopt in tussenzinnen al ironisch vooruit op de propagandataal van de gids en de verrukte toeristen van later:
`Dames en heren bezoekers, en dan lopen we nu door naar de volgende zaal,
want we hebben nog veel te gaan' — moeten de transportmiddelen en -wegen
speciaal worden vervaardigd, waarna een span van niet minder dan tweehonderd ossen aan het levensgevaarlijke karwei begint, `de hoge heren hebben geen idee van het werk dat in dit klooster zit.'
Laat staan dat de hoge heren verstand hebben van kunst! Als de koning met
de verontwaardiging van een verwend kind dat zijn zin niet krijgt `net zo'n
basiliek' aan zijn hofwil als het schaalmodel van de Sint-Pieter waarmee zijn
kinderen spelen, reageert de voor die klus ontboden verportugeeste Duitse
bouwmeester dat de koning gek is, onnozel, `als hij denkt dat er alleen door
het te willen (...) een Bramante opstaat, een Rafaël, een Sangallo, een
Peruzzi, een Buonarotti, een Fontana, een Della Porta, een Maderno,' waarna de koning van die wens afziet, maar vervolgens, bij wijze van compensatie, besluit dat het nog in aanbouw zijnde klooster in Mafra drastisch moet
worden uitgebreid. Maar ook dat blijkt allerminst een sinecure. Na enige
tijd begint de koning te vrezen de voltooiing van het gebouw, en dus ook de
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maar ook die van de grote en minder grote barokkunstenaars, van de dodendans die Magris beschrijft; in de onverschrokkenheid waarmee Saramago in
de donkerste krochten van de geschiedenis afdaalt en de empathie waarmee
hij de anonieme levens in de schaduw even hel belicht als die van de heersers, weerklinkt `de grandeur van de barok, dat objectieve gevoel van de
majesteit en de naaktheid van al het geschapene.'
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Ziende niet zien
Over De stad der blinden en Alle namen

zonder enig voorteken overvallen wordt door een even onbekende als
besmettelijke, blindmakende oogziekte. De epidemie verspreidt zich eerst
in razend tempo over haar inwoners en vervolgens over het hele land met als
gevolg een totale ontwrichting van het maatschappelijke leven.
Stel dat iemand van het ene op het andere moment ziekelijk geobsedeerd
raakt door een hem volslagen onbekende vrouw waarvan hij alleen de
geboorteakte heeft, zoals in Alle namen (1997) de brave borst José overkomt,
een verstofte klerk bij de burgerlijke stand. Wat betekent dat voor je persoonlijke leven? Hoe desastreus kan een plotselinge oprisping van het
gemoed, een onbedwingbare verzetsdaad van een corrector bij een uitgever-
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beproefd. Het zijn, is mijn ervaring als lezer, vooral ookbeklijvende beelden.
SindsHet stenen vlot gebruikt hij daar nogal eens de vorm van de allegorie
^
voor. 'Een genre waarvan ik houd, net als de historische roman. Het is een
efficiënte manier om de lezers ietsduidelijkte maken: ^ het werkt vaak beter
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dan de realistische vertelling in het hier en nu',hijliet
ee te
vi ew noteren naar aanleiding van het verschijnen van de Nederlandse vertaling van
dat boek.

Concrete enscenering
De allegorie heeft een eerbiedwaardige traditie, een die teruggaat tot de
middeleeuwen. Ze is het verhaal waarin de tekst integraal tot een metafoor
wordt gemaakt en wordt in die jaren bij uitstek geschikt gevonden als een
instrument voor betogende en didactische literatuur. Voorbeelden te over
maar beroemd werd toch vooral Le roman de la Rose of, om in de eigen
omgeving te blijven het onverwoestbare toneelstuk Den Spieghel der
Salicheyt van Elckerlyc. Beslissend voor de allegorie is de personificatie van
een idee die er in is verwoord. Langs de weg van het overdrachtelijke probeert de schrijver de wereld in haar verschijningsvorm gestalte te geven en
doorzichtig te maken. De woorden in het vertelde zetten abstracte begrippen als liefde, trouw of verdraagzaamheid om in een concrete enscenering
van personages en worden geladen met betekenissen en emblemen, vaak
afkomstig uit het mythische dan wel religieuze erfgoed. Toch blijft de wereld
van alledag als zodanig intact, en bewaart ze haar mysterie in zichzelf.
Saramago steekt het oude, vertrouwde genre in een eigentijds jasje, voorziet
het van een maatschappijkritische dimensie en geeft het als tegenwicht voor
het bovennatuurlijk perspectief van een door Lot of God gestuurde wereld,
de dimensie van het menselijk bedrijf mee. Hoe zinloos de hele wereld ook
is, en hoe talrijk de werken van het toeval ook zijn, mensen zijn toegerust
met een eigen denken en handelen, en de verantwoordelijkheid daarvoor.
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Retrograde
De stad der blinden is zonder meer Saramago's radicaalste en somberste boek.

De scepticus uit al die andere romans lijkt hier even zijn masker wat verder
op te lichten. Onverbiddelijk laat hij het schrijnen van de wereld zien.
Gruwelijke beelden roept hij op, beelden van chaos en bestialiteit, plundering, moord en verkrachting, waarin elke grip op tijd en tijdsverloop, op
decor en decorum, elke vorm van houvast waarnaar je als lezer zoekt of verlangt, oplost in de zuigende kracht van zijn uitdijende zinnen die zo'n verankering nauwelijks toestaan. Zoals deze bijvoorbeeld, slechts een uit talloos
vele want ik zou kunnen blijven citeren, waarin we een vrouw volgen `die
door een ondergestroomde straat loopt, tussen rottend afval en menselijke
en dierlijke uitwerpselen, langs achtergelaten auto's en vrachtwagens die de
openbare weg versperren, sommige al met onkruid rond de wielen, en blinden, niets dan blinden die hun mond en hun ogen opensperden naar de
witte hemel.' En het vuil gaat niet alleen op de huid zitten, het kruipt er
onder, de taal verslonst als gevolg van een verruwd denken: `Hier kan ik het
wel schudden, dacht ze, een woord gebruikend dat geen deel uitmaakte van
haar normale vocabulaire, waardoor eens te meer wordt aangetoond dat de
macht en de aard van de omstandigheden grote invloed uitoefenen op het
taalgebruik.'
Waar het woord niet meer gelezen kan worden, de geschreven cultuur dus
niet meer existeert, raakt heel de beschaving in het ongerede. Gesteld voor de
vraag wat prevaleert, de menselijke solidariteit of het eigenbelang, kiest vrijwel iedereen voor het eigen hachje. Wederzijds begrip is ver te zoeken, het is
ieder voor zich. De tweede huid `die we egoïsme noemen, (is) een heel wat
hardere huid dan de andere die bij het minste of geringste begint te bloeden,'
becommentarieert hij. Zijn enscenering van een retrograde waaraan geen
einde lijkt te komen, laat zien hoe flinterdun en breekbaar de beschermingslaag, de schaal is die onze beschaving omhult. Een beschaving die van de vorige eeuw de bloedigste uit de geschiedenis van de mensheid heeft gemaakt.
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Naamlozen
Centrale figuur in de roman is `de vrouw van de oogarts', de echtgenote van
de man die de eerste blinde onderzocht, de enige van wie tijdens de epidemie wonderbaarlijk genoeg het gezichtsvermogen blijft gespaard en in die
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Deze vrouw is het uiteindelijk die het verfomfaaide groepje van het eerste
uur de uitweg naar een nieuw bestaan wijst. Hun liefderijke omgang met
elkaar en de onderlinge solidariteit blijken hun redding. Een stortbui werkt
als een doopsel dat het `ondragelijke vuil' van hun zielen schrobt. Met die
schoonwassing door de regen zet het heelproces in waardoor zij opnieuw het
licht zien. Dan ook voegt Saramago zich zelf bij het gezelschap in de gedaante van de blinde, naamloze schrijver die alleen herkenbaar is aan zijn stem en
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minder dan Tertuliano Máximo Afonso. Aan de twee achternamen,
Máximo en Afonso, ergert hij zich soms wel, soms niet, afhankelijk van zijn
humeur, want die komen vaker voor, maar die voornaam, Tertuliano,
ervaart hij als een loden last sinds de dag waarop hij merkte dat de onzalige
naam kon worden uitgesproken met beledigend bedoelde ironie. Hij is
geschiedenisleraar en de video was hem aanbevolen door een collega, die
nochtans niet had nagelaten hem te waarschuwen, Het is geen meesterwerk,
maar je kunt er anderhalf uur plezier aan beleven. Inderdaad heeft

uitkomt. Als
voorpublicatie
volgt hier het

Tertuliano Máximo Afonso veel behoefte aan afleiding, hij woont alleen en
verveelt zich, of, om met de klinische precisie te spreken die het huidige
tijdsgewricht vereist, hij heeft zich overgegeven aan de tijdelijke lusteloosheid die bekendstaat als depressie. Om een helder beeld te krijgen van zijn
geval volstaat het te zeggen dat hij getrouwd is geweest en niet weet wat hem
naar het huwelijk heeft gedreven, dat hij gescheiden is en nu niet eens meer
wil denken aan de redenen van die scheiding. In ruil zijn er uit de mislukte

eerste hoofdstuk

verbintenis geen kinderen overgebleven die nu van hem zouden eisen dat hij
hun de wereld op een presenteerblaadje aanbood, maar de zoete geschiedenis, het ernstige en educatieve vak geschiedenis waarvoor hij geroepen werd
en dat een vredige wijkplaats zou kunnen zijn, beschouwt hij sinds geruime
tijd als verspilde moeite, als onbegonnen werk. Voor nostalgische karakters,
die meestal breekbaar en weinig flexibel zijn, is alleenwonen een harde straf,
maar hoe smartelijk het ook is, het mondt, dat moet men toegeven, slechts
zelden uit in een stuiptrekkend drama, het soort waar je koude rillingen van
krijgt. Wat je vaker ziet, zo vaak zelfs dat het geen verbazing meer wekt, zijn
mensen die het nauwgezette peilen van de eenzaamheid gelaten ondergaan,
met als publiekelijk bekende, hoewel niet bijzonder beroemde en in twee
gevallen zelfs ongelukkig eindigende voorbeelden, die ene portretschilder

van wie we nooit méér te weten zijn gekomen dan de beginletter van zijn
voornaam, die huisarts die uit zijn ballingsoord terugkeerde om te sterven in
de armen van zijn geliefde vaderland, die persklaarmaker die een waarheid
uitbande om een leugen in de plaats te zetten, die kleine ambtenaar van de
burgerlijke stand die overlijdensakten liet verdwijnen, toevallig allemaal
leden van het mannelijk geslacht, maar geen van hen had de pech Tertuliano
te heten, en dat zal ongetwijfeld van onschatbaar voordeel zijn geweest in de
betrekkingen met hun naasten. De winkelbediende, die de gevraagde cassette al uit het rek had gehaald, noteerde in het uitleenregister de titel van de
film en de datum, en wees de huurder waar hij moest tekenen. Die handtekening, pas na een korte aarzeling gezet, bevatte enkel de twee laatste woorden, Máximo Afonso, zonder Tertuliano, maar alsof hij besloten had om
eventuele vervelende vragen al op voorhand te beantwoorden, mompelde de
klant onder het schrijven, Zo gaat het sneller. Die poging zich in te dekken
was zinloos, want terwijl de bediende de gegevens van zijn identiteitsbewijs
overschreef op een systeemkaart, sprak hij de vermaledijde naam hardop uit,
bovendien ook nog op een toontje dat zelfs een kind als opzettelijk zou herkennen. Niemand, hoe vlot en ongehinderd zijn leven ook moge zijn verlopen, zal ons inziens durven beweren dat hem nooit zoiets vervelends is overkomen. Ofschoon ooit, het kan vroeger of later zijn maar het gebeurt altijd,
een van die sterke geesten voor ons opduikt aan wie de menselijke zwakheden, vooral de meest kiese, hoongelach ontlokken, zijn bepaalde vage klanken die soms ongewild onze mond verlaten, niets anders dan niet te onderdrukken gekreun om een oude pijn, als een litteken dat zich ineens weer
kenbaar heeft gemaakt. Terwijl hij de cassette in zijn versleten lerarentas
stopt, doet Tertuliano Máximo Afonso met bewonderenswaardige trots zijn
best het ongenoegen niet te laten doorschemeren dat de gratuite aantijging
van de winkelbediende bij hem heeft gewekt, maar hij kan het niet laten bij
zichzelf te denken, hoewel hij zich meteen berispt om het gemene onrecht
van die gedachte, dat het de schuld is van zijn collega, van de manie die sommige mensen erop nahouden om ongevraagd met adviezen te strooien.
Zoveel is slechts nodig om iets ver weg de schuld te geven wanneer ons de
moed ontbreekt om wat voor ons staat het hoofd te bieden. Tertuliano
Máximo Afonso weet niet, vermoedt niet, kan zich niet eens voorstellen dat
de bediende al spijt heeft van zijn lompe onbezonnenheid, met een ander,
fijner gehoor dan het zijne, in staat de subtiele stemgradaties te onderscheiden waarmee die bediende had verklaard altijd tot zijn dienst te staan als
reactie op het geforceerde goedemiddag dat hem als afscheid was toegeworpen, zou hij hebben opgemerkt dat achter die toonbank een grote wil tot
vrede had plaatsgenomen. Per slot van rekening zegt een goed koopmansprincipe, dat teruggaat tot de oudheid en door de eeuwen heen zijn nut

heeft bewezen, dat de klant altijd gelijk heeft, zelfs in het onwaarschijnlijke
maar mogelijke geval dat hij Tertuliano heet.
In de bus die hem tot vlak bij het huis zal brengen waar hij al zes jaar woont,
dat wil zeggen sinds zijn scheiding, vroeg Máximo Afonso, we gebruiken
hier de verkorte versie van zijn naam omdat degene die zijn enige heer en
meester is dat volgens ons zelf heeft toegestaan, maar vooral omdat het
woord Tertuliano zo dichtbij, twee regels terug maar, het vloeiende ritme
van het verhaal ernstig zou verstoren, vroeg Máximo Afonso, waren we aan
het zeggen, vroeg die zich ineens geïntrigeerd, perplex af wat voor vreemde
beweegredenen, wat voor bijzondere motieven zijn collega wiskunde, we
hadden nog niet verteld dat zijn collega wiskunde geeft, ertoe gebracht hadden hem zo nadrukkelijk de film aan te bevelen die hij net had gehuurd, terwijl de zogenaamde zevende vrije kunst tot op die dag nooit onderwerp van
gesprek tussen hen beiden was geweest. Het zou nog begrijpelijk zijn
geweest als het om een goede film was gegaan, een echte must, in dat geval
zouden het genot, de voldoening, het enthousiasme vanwege de ontdekking
van een werk van hoog esthetisch gehalte zijn collega er tijdens de lunch in
de lerarenkamer of in de pauze tussen twee lesuren toe gedreven kunnen
hebben hem opgewonden aan zijn mouw te trekken en te zeggen, Ik geloof
niet dat we het ooit met elkaar over film hebben gehad, maar je moet toch
echt een keer gaan kijken naar Een gestadig jager vangt het wild, dat is de
titel van de film die Tertuliano Máximo Afonso in zijn tas heeft zitten, ook
die informatie ontbrak nog. Dan zou de geschiedenisleraar vragen, In welke
bioscoop draait hij, waarop de wiskundeleraar corrigerend zou antwoorden,
Niet draait, hééft gedraaid, de film is al een jaar of vier, vijf oud, ik snap niet
dat ik hem niet meteen heb gezien, en onmiddellijk daarna, in één adem,
bang voor de mogelijke overbodigheid van het advies dat hij met zoveel ijver
aan het geven was, Maar misschien heb je hem al gezien, Nee, ik ga weinig
naar de film, ik stel me tevreden met wat er op tv komt, en zelfs dan, Dan
moet je hem echt een keer bekijken, je vindt hem in elke videotheek, als je
geen zin hebt om hem te kopen kun je hem ook huren. Het gesprek zou min
of meer zo verlopen kunnen zijn als de film lof verdiende, maar in werkelijkheid is het met minder dithyramben gegaan, Ik wil me niet met je leven
bemoeien, had de wiskundeleraar gezegd terwijl hij een sinaasappel pelde,
maar je bent zo futloos de laatste tijd, zo neerslachtig, en Tertuliano Máximo
Afonso had het bevestigd, Dat klopt ja, ik voel me inderdaad niet lekker,
Gezondheidsproblemen, Ik geloof het niet, voor zover ik weet ben ik niet
ziek, ik word alleen overal zo moe van, alles verveelt me, die vervloekte sleur,
die herhaling altijd, die eeuwige stilstand, Je moet afleiding zoeken, afleiding is altijd het beste medicijn geweest, Sta me toe dat ik zeg dat afleiding
het medicijn is van mensen die het niet nodig hebben, Mooi gezegd, zonder
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Gezien de scene die we net hebben meegemaakt in de keuken, waar hij zijn
naaste toekomst en wellicht ook wat daarna komt toevertrouwde aan drie
.
stu es brooden een kinderlijk, betekenisloos opdreunen, is Tertuliano
Máximo Afonso als leraar, en ook nog eens geschiedenisleraar, een slecht
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het irrationalistische verderf dat hen op dit moment bedreigt.
Tertuliano Máximo Afonso waste zorgvuldig af, hij heeft het altijd als een
onverzaakbare plicht beschouwd na het eten alles schoon te maken en weer
netjes op zijn plaats te zetten, hetgeen ons leert, om een laatste maal terug te
keren naar onze jeugdige zielen, waarvoor een dergelijke werkwijze wellicht,
zo niet zeer waarschijnlijk, lachwekkend zou zijn en de plicht een dode letter, dat je zelfs nog iets kunt leren van iemand die zo'n slecht voorbeeld geeft
als het gaat om met de vrije wil verbonden thema's, onderwerpen en kwesties. Tertuliano Máximo Afonso heeft deze en andere wijze lessen meegekregen van het gezin waarin hij verwekt werd, in het bijzonder van zijn moeder,
die godlof nog bij gezondheid is en die hij een dezer dagen ongetwijfeld gaat
opzoeken in het provinciestadje waar de toekomstige leraar het levenslicht
aanschouwde, wieg van de Máximo's van moeders- en de Afonso's van
vaderskant, en waar hij toevallig de eerste Tertuliano werd, bijna veertig jaar
geleden. Zijn vader zal hij slechts op het kerkhof kunnen bezoeken, zo is dat
verdomde leven, het houdt altijd op. Dat verdomd schoot hem ongewild
door het hoofd, gewoon omdat hij aan zijn vader dacht toen hij uit de keuken kwam en diens gemis voelde, Tertuliano Máximo Afonso zegt niet gauw
onbezonnenheden, zo zelden dat als er hem toevallig toch een ontglipt, hij
zelf verbaasd is over de bevreemding en het gebrek aan overtuigingskracht
van zijn stemorganen, stembanden, verhemelte, tong, tanden en lippen,
alsof ze tegen hun zin voor de allereerste keer een woord hebben uitgesproken van een tot dan toe onbekend idioom. In het kleine vertrek van de
bovenwoning dat hem als werk- annex woonkamer dient, staan een tweezitsbank, een salontafeltje, een leunstoel met gestoffeerde zitting die gerieflijk lijkt, daartegenover het televisietoestel, in het verdwijnpunt, en in de
hoek bij het raam, voor meer licht, het bureau, waar de geschiedenisproefwerken en de cassette afwachten wie er wint. Twee van de muren staan helemaal vol boeken, de meeste gekreukt van het gebruik en verslapt van de
ouderdom. Een tapijt met dofgekleurde of verschoten, dat kan ook, geometrische motieven helpt mee een comfort te creëren dat niet verder gaat dan
middelmatig, zonder veinzerij of pretenties om meer te lijken dan het is, het
woonverblijf van een leraar die weinig verdient, wat een hardnekkige constante lijkt te zijn voor de onderwijzende klassen in het algemeen, of een historische veroordeling die nog steeds niet ongedaan is gemaakt. Het middelste stukje brood, dat wil zeggen het boek dat Tertuliano Máximo Afonso aan
het lezen is, een gewichtige studie over de oude Mesopotamische beschavingen, ligt waar het gisteravond werd neergelegd, hier op het salontafeltje, net
als de twee andere stukjes brood aan het wachten, zoals dat altijd het geval is
met de dingen, met allemaal, daar kunnen ze niet aan ontkomen, het is het
lot dat ze bestiert, schijnbaar maakt dat deel uit van hun onoverwinnelijke
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r Tertuliano
r iano Máximo Afonso
n ditmaal
It aa nauwelijks, de duim van de
hand die de afstandsbedieningvasthield drukte snel op de stoptoets, maar
beeldwas weg, het is I ologisch
SC dat er etniet
nutteloos film verspildwordt
een
ee acteu
acteur,
, eeeen figurant
u t ofniet
nletveel
emeer
twintig
e adan
dat, die pas na twint
i
minuten zijn intrede
doet in het verhaal, de bandspoelde terug, passeerde

opnieuw het gezicht van de receptionist, de knappe jonge vrouw kwam

ni w het hotel binnen,
opnieuw
opnieuw
e , zei o
e wudat ze
es de Castro
z
t eI Inês
st o heetteendat ze
een kamerhadgereserveerd,en
is het, ,het stilstaandee beeldvan
,
, nu wel, daar
de man van de receptie die degene aankeek
die
ee naar hem
e keek. e rtui ano
Máximo
Afonso stond
'
ax
o op uit
u zijn stoel, knielde
eneer
e ee voo
voorde tv, zi
zijngezicht
zoo dichtmogelijk
rm, zei, Dat ben ik, en voelde opnieuw al zijn
oe
bij het scherm,
n' waar, kon niet waar zijn,
haren te berge
r rijzen,
en, dat daar
aa voor hem was niet
i daar toevallig aanwezig was geweest hadhem
iederevenwichtig'
e er
iemand die
r iano, hoe komt u erbij, kijkt u nou
gerustgesteld, Maarrm
mijn beste Tertuliano,
eens
n goed,, uziet
e toch dat hij een
ee ssnor
o draagt,
aa t, terwijl
terw u gladgeschoren
o ren bent.
Evenwichtigepersonen
e so e i o, ze e en e gewoonte alles te versimpelen,
rmaaraltijdte laat, enzien
en later,
we hen schrikken om de rijke verscheidenvan
leven,
ei va
het eve
, dan e ebedenken
e ze dat snorren en baarden geen eigen wil
.
hebben,
groeien
gedijen
nze dat wordtr toegestaan, soms ook uit
e
, ze
oe e en
e e zolang
ii van de eigenaar, maar van het ene moment op het andere,
pure luiheid
m de mode is veranderd
r er of omdat die eeuwige haren vervelend
alleen omdat
r
ewo e in de spiegel,
e, verdwijnen
zijnn geworden
nen ze zonder een spoor achter te laten.
n ikans is' groot
r want alles is mogelijk als
Voortsz
0o te oo niet uit, enidie
het gaat om acteurs en opvoerende kunsten, dat de dunne, goedverzorgde
snor van
va de receptionist gewoon vals is. Is vaker gebeurd. Deze overwe innliggen, geheelvanzelfzouden opkomen
en,die,
e, oomdat
atze
e ozo
voo
de hand
voor
,
i'riewillekeurig
e w e eur iemand, nhad Tertuliano Máximo
Afonso ook kunnen
,
maken
zogeconcentreerd
a e ethij
oop zoek
was gegaan naar andere scènes
met de secundaire acteur, of figurant met enkele regels tekst, zoals hij eigeni' moest wordenn
lijk
aa e ui,Tot het
eind
e van
v de film verscheen de man
met
receptionist,
etsnor,
s, steeds in zijn rol van
va ece
t onist, nog v i' eer, telkens met weinig
werk, hoewelhet hem de laatste keer vergund
was twee ondeugend
g
nnet j te wisselen
en
met et
de dominante
a teIn
es
Inês
de Castroren haar vervolgens,
i' ze heupwiegend
terwijl
eu w e e we
wegliep,
kijken
e,na
a te i" e
met een groteskwellustig
ezic t, at e eregisseurwaarschijnlijk
sseur
onweerstaanbaar hadgevonden voor
de lachlust van
va de toeschouwers. Overbodigte zeggen dat Tertuliano
Máximo Afonso het de eerste keer al niet grappighad gevonden en nu dus
,
ni Hiji was teruggegaan naar de eerste scène, die waarin de rece helemaalniet.
.
tionist een totaalshot nes
de Castro recht aankijkt, en analyseerde minuInês
lijn voor lijn. Afgezien van enkele kleine vertieushet
t beeld, trek
t e voor trek,
t e,
schillen, dacht hij, vooral de snor, het anders zittende haar, het minder volle
.
is hij hetzelfde
1 voelde zich ggerust
r nu, zeker,gelijkenis
t e e alsik.
. Hij
gezicht,
e ct,
,
m zo te zeggenbeangstigend, maar ook niet meer dan dat, aangelijkewas om
.
..
o r het niet in de wereld,bijvoorbeeldmaar naar tweelingen,
schort
nissen sc
..
..
n alsje
ec t vvreemd
ee
m mensen op de planeet niet
ou et as zimet
zes miljard
.
n in Dat ze nooite eop zijn
i' minst
st twee
dezelfde
e mensen
e ezou kunnen
z
vinden.
maal hetze e zouden kunnen zijn, in alles hetzelfde,i
e, is bekend, zei hij, alsof

hij aan
was met diee bijna andere
van hem
a het praten
pew
e eik v
e dieehem
e aa
aankeek
ee vanuittelevisietoestel.
het
Hi'
z
er
in
n
m
i
i
Hij zat weer de stoel, a dus de positie
einvan de
p
actrice
ri die
e de orolvan esInês
de Castro rspeelde, en deedalsof hij ook eenast
g
van het hotelwas,, I ben Tertuliano
Máximo Afonso,
weten,
u
o s, liet hijJwe
e, en aa rm
nglimlachend,En
r volkomen
i , als twee mensen
a, u, de vraag was
en logisch,
elkaar ontmoeten is het normaal dat ze alles van elkaar willen weten en de
naam is altijd het eerste, omdat we denken dat dat de deur is waardoor je
,
binnenkomt. ertui ano Máximo
ax
onsospoeldee de cassette
ettedoor
oo tot het
..
eind,, daar
eacteurs,
e s,r i herinnerde
rinn r e
aa was delijst
s met
et de minderbelangrijker
.
zich niet
rolodie zee speelden
vermeld
et o ook de
s ee
ve
werd,
e,nee,
e, dat niet,
et, de namen
verscheen gewoon in alfabetische volgorde en het waren er veel.
Halfverstrooid
a erstroo pakte hij het doosje van de cassette en liet zijn bliknog eens
gaan
aa ove
overwat daar geschreven
esc even
en
e afgebeeld
ee stond, de vvrolijke
o e gezichten van
verhaal,
n en, in
samenvatting
van
dehoofdrollen,een
ee korte
o te same
vat
va het ve
aaen
, e ook, beneden,
kleiner'
r
lettertjes,
es, tussen
tusse de tec
technische
sc e gegevens,
e eve s, de datum
atu van de release.
Vijf
j aaroudm
al, mompelde
e i'J en op hetzelfde moment herinnerde hij zich dat
z . Vijfaar al, herhaalde hijen ineens
de wiskundeleraar hetzelfde had gezegd.
kreeg
nieuwe
ee dewereld
we e een euwe
schok, niet als gevolgvavan
ietsi onstoffelijks en
geheimzinnigs at ehem
had gewekt, maar ietsi concreets, en niet alleen conn
cretm
e
aaraantoonbaar.ri
oo
Met trillende
e handen
schoof i ladennopen en
^
nnegatieven
enu t,i s rei e alles uit
dicht, haalde er enveloppen met foto's
op zijn bureau
u eau
e vo
oc
t, ee fotovan
va hem
e van vij
v
en
vond ten slotte wat hij zocht,
een
..
..
Hij had een snor,
jaar geleden.
e
o, zijn haren
ae zaten anders,
a es,zijn gezicht
e cwas
twsmin-

der vol.
Vertaald uit het Portugees door Harrie Lemmens

C^
c, wie zal degeschiedenis schrijven van wat had kunnen zijn,' ver zucht e verteller aan
a het
begin
vaH
Het stenen vlot 1 8 . Een
r
e etoge van
.
risc e vraag,
waarop
'e
als
antwoord
,
a
twoo
ec
te
het
best
naar
Saramago
echter
g
P)
g
.
zou kunnen
wijzen,
i boekde toekomst van Spanje en Portugal
u e w
e, die metdit
herzagzoals hij met Het belegvan Lissabon, de roman die hij erna schreef, het
vere en zou herzien. Onder het aan Alejo Carpentier ontleende motto dat
^
hij het boek meegaf, 'Elke toekomst is fabelachtig', schreef hij met Het ste,
n geschiedenis
nen vlot
o een
esc e e s van wat
n^ niet eens zou unnen
zijn. Of toch, want
'niemand zou hetkunnenee n
weer
e,natwat
op zich
c wee
aantoont hoe waar ac tig dit
r
t verhaal
is.
is.'
MAARTJE DE KORT

Het stenen vlot, schiereiland, bewoners en verteller op dr0
n Het stenen v ot aat Saramago
e sc' scschiereiland
ere an losscheuren van de
go hetIberisch
restvan
n maken zich uit de voeten en onder de
va uEuropa.
o a. oe Toeristen
ste en rijken
achterblijvers ontstaat chaos en anarchie. Al gauw stevent het schiereiland
meteen
ee gestage twee kilometer
o eter per uur af op de Azoren en daarna NoordAmerika. De Verenigde Staten van Noord-Amerika, zoals de naam volgens
^
Saramago dient te luiden, verklaren zich bereid het schiereiland'op te van^
zijn
enmaarduidelijkopgelucht
als het na een nieuwe koerswijziging
zuidwaarts
waarts zakt. Uiteindelijkblijft het ergens tussen Zuid-Amerika en
Afrika liggen.
Saramago verweeft in Het stenen
nen vlotfictie
m geografische en politieke
ct e met
r enr
werkelijkheidm
o te re ecte
ove et lot va
van Portugal. Het
etverhaal
ve aa r
werpt
de vraag op waar het landnu
eigenlijki'
E waar het zich
uhoort.
Is dat rEuropa,
i
weliswaar
aa richt (het sloot zich in het verschijningsjaar van het boek
naar
immers
aan bij de EG)
e s aa
maar
aa dat omgekeerd
eer behalve
ve als va antie estem ming niet
et veel va
van Iberië
er e m
moet hebben, is het toch eerder Amerika, in welke
^
ric
tin het vroeger zijn heilzocht en vond, of enkel en alleen Spanje? Met
atte
heeft hetcomplementaire
mogelijk
aatseen
verhouding, maar dat is

a o zi n zac tst eze een
danhaat/liefde-verhouding,
zeker als we afgaan
op de schertsende steken van de verteller in Het stenen vlot, die zich nogal
.
eens presenteert als eenort u ees, vertolker
ve to e van een vals nationaalminder.
i
x
waar i e scom
e bovendien.
In Het stenen vlot zijn Portugalen Spanje
uiteindelijktoc o elkaar
e aa aa
n
aangewezen
en lijken ze samen een toekomst in
^

te gaan als 'een gloednieuwe, onbezoedelde wereld van een ongerepte
,
sc oon ei , bevolkt door een dito mens.

79

Gabino Diego & Ana Padráo in de film
Het stenen vlot, foto Diego Lopez Galvin

Olmtak
Maar voordat het Iberisch schiereiland deze paradijselijke toestand bereikt,
moet er heel wat gebeuren - en worden opgetekend. Na vijf bladzijden
onderbreekt de verteller zichzelf reeds om uit de doeken te doen hoe lastig
zijn taak is:
Schrijven is een buitengewoon moeilijke zaak, een hele verantwoordelijkheid, bedenkt u maar eens wat een werk het is om gebeurtenissen
chronologisch te rangschikken, eerst dit, toen dat, of, indien dat het
effect ten goede komt, het voorval van vandaag vóór de episode van
gisteren en andere, niet minder gewaagde heksentoeren, het verleden
alsof het nu was, het heden als een continuüm zonder begin of einde,
maar hoe schrijvers hun best ook doen, één truc zullen ze nooit onder de
knie krijgen, namelijk het gelijktijdig op schrift stellen van twee gelijktijdige gebeurtenissen. [...] operazangers, die boffen, zij hebben in de
concertanten allemaal hun eigen partij, drie vier vijf zes tenoren bassen
sopranen en baritons, alle met een andere tekst, die van de honende
cynicus bijvoorbeeld, of de smekende ingénue, de terughoudende held,
wat de operabezoeker interesseert is de muziek, maar bij de lezer ligt dat
anders, die wil alles uitgelegd krijgen, lettergreep voor lettergreep.

Delezerweet
dan
a al dat Joana
a Carda
r ergens
e einsPortugal
n o tu
een
ee streep ttrok
om
met
i
een olmtak
en dat op hetzelfdee moment honderden
en kilometers verderop,, in
,r
n aats tussenSpanje
er e e, de oostelijkste
ste grensplaats
a e e en
Frankrijk,
, allehonden
oe
begonnen te blaffen, wat ze daar nooit eerder hadden gedaan. Ookweten we
al dat ongeveer op dezelfde dagJoaquim Sassa op een strand inoor .
Portugal
ee een
grote steennin
onwaarschijnlijkver i ee ooi e.
De verteller weidt zo uit om ons ervan te doordringen dat hij weliswaar nu
i Spanje Pedro Orce opstond van zijn
pas toe is
s aan de mededeling
e in dat in
wegneemt
mandat precies deedop het
stoel,maar
aa dat dat niet we
eemt dat de ma
n dat Joaquim SassainPortugal zijn stee
moment
steengooide. De bijzonderheid
dat e r o ce
r bij hetopstaan
o staa degrond
on on
onder
e zijn voeten voelde beven
even
moet nog
o eve
wachten, want nnu struikelt de verteller over het probleem
van oorzaak en gevolg:
.
Z oorzaak heeft, en dit is een universele
Het is1 bekend dat elk gevolg zijn
z herkenningsfouten zijn
waarheid, ec
echter, inschattingsfouten
insc att s outen of zelfs
.
r en, wa
soms
m niet
et te vermijden,
t het komt voo
want
voordat we menen dat diti gevolg
.
hiervoortvloeitrz
ie
uit die oorzaak daar, terwijler reigenlijk
i een andere oor.
zaak iis,die
e een heel ei
eind buiten
u te ons evatt
bevattingsvermogen
svermo en en onze zo ge-.
.
naam ekennis ligt. Zo i t het nu wel duidelijk
ij k dat de honden van
er èren
r met
a teomdat
o a JoananCarda
et eeeen
olmtak een streep op de
grond trok, en toch zou alleen een erggoedgelovign.., geloven dat
honden die om redenen van zowel historische alssio ogs
i c e aard
nooit
i eerder
ee e blaften, dat nun opeens wel gingen doen.
Deze suggestiewordt
wo t later dan
a ook herroepen, maar hier vervolgt de verteler met:
In deze tien- en tienduizenden gehuchten, dorpen, stadjes en steden
ontbreekt het niet aan mensen die zouden zweren dat zij oorzaak en veroorzaker zijn, zowel van het blaffen van de honden als van wat nog
komen gaat, omdat ze sloegen met een deur of een nagel scheurden of
een vrucht plukten of een gordijn opzijschoven of een sigaret opstaken
of stierven of, anderen dan, geboren werden.
Enfin:
Pedro Orce zou zeggen, als hij durfde, dat de aarde beefde doordat hij
zijn voeten stevig op de grond had gezet toen hij opstond van zijn stoel,
wat behoorlijk arrogant gedacht is, door hem of door ons die het zo

twijfel
r
n s ieder ode wereldten minste één teken
lichtzinnigin
i' trekken,
Pedro
kunnen
a Pe
o rce
verachterlaat,zou
oudit
t dat vvan
u ezijn, vandaar
, va aa dathij
klaart,I zette
mijn
voeten
op
de
grond
en
de
aarde
beefde.
t
even op adem komen,, want het volgende personage
Hierna
e a akan
de verteller
ve te ev
beleeft zijn wonderlijke moment pas de volgende ochtend: het is José
ose
a krijgt van eennz
zwerm
ai^o, die tijdens een wandeling
in plots gezelschap
spreeuwen.
Maria Guavaira, de vijfde persoon, zit ondertusseneen
ee blauwe sok uiti te
halen, urenlang, want aan de draadkomt geen einde.
in n
stuwordt dan Ardent nog eïntro uvan
het tweede hoofdstuk
Aan het begin
n wordt
r
ceer , de zesde protagonist, die later door zijn reisgenoten Constante
rcezijn burgernaam
i Pedro
Pr
u e aa
genoemd (en na de dood van zijn vriend
,
uit Cerbère,
ent terugkrijgt). Het is een van dehondenu
t e edie
e, het
e e dorp
o ontArdent
vluchtten nadat een van hun soortgenoten was bezweken aan de giftige
vleesballen die de inwoners verspreiddeno
om een
eeeinde
e e temaken aan het
hongerig
e s o e rond
o in de
oorverdovendee geblaf. Ardent loopt iinmiddels
.
Py reneeën^ waar i de eerste scheur die ontstaatbesnuffelt.

Straks komen we zangers te kort
De protagonisten zijn voorgesteld, de eerste scheur is verschenen. Nu kan de
rest van de wereld op de hoogte worden gebracht. Dat gebeurt met een
tweede en een derde scheur, op meer in het oog lopende plaatsen in de
Pyreneeën. De verwarring is groot. Er wordt een poging ondernomen die
derde scheur vol te storten met beton, maar dat is vergeefs: even lijkt de
kloof gedicht, maar dan zakt het beton toch de diepte in. De scheur groeit,
volgt door de hele Pyreneeën heen keurig de grens tussen Frankrijk en
Spanje, aarzelt bij Andorra even en houdt dat dan bij het schiereiland. De
betrokken landen zijn inmiddels in rep en roer, de wereld kijkt belangstellend toe, en dan buitelen de ontwikkelingen over elkaar heen. De verteller
wordt opnieuw geconfronteerd met zijn onvermogen al die gelijktijdigheid
op papier ook maar enigszins te benaderen zonder de complexiteit van de
werkelijkheid te reduceren tot een simpele verhaallijn. Van alle kanten rukken de gebeurtenissen op, de schrijver ziet zich er al achteraan hollen om ze
buiten adem naar hun plaats te praten en hij laat zijn verteller terugkomen
op zijn verzuchting over de concertanten:
Dit zou een geschikt moment zijn voor de eerdere verzuchting dat dit
waargebeurde verhaal geen libretto is, dat we anders een opera concertante voor het voetlicht zouden brengen zoals er nooit een is gehoord,
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met
et twintig zangers,ri
lyrische
en dramatische van elke stem, die de partij-Y
enteten
beste geven, een voor een of in koor, successief of simultaan, te
weten
overleg
t het ove
e vvan de Spaanse
aa seene Portugese
o turegering,
ese e e
, het knappeni
vanelektriciteitsleidingen,r
va
e
e ve arin va
n
eE
Europesenoco
mi sc e Gemeenschap,
t antisc e erP het standpunt van de Noord-Atlantische
r sor anisat e,
i de w
wilde
e paniekvan de toeristen, de run op de vliegtuigen, de verkeersopstoppingen op de wegen, de ontmoeting vanoaq uim
Sassa
hunontmoetingm
a en José
ose ai^o,
u
metPero Orce,
rce eonrust van de
.
stieren
e e in Spanje, de nervositeit
e voslteit van de merries in Portugal, de opschudaan deMiddellandse-Zeekusten, het van slag geraakte titij,, de vlucht
van de rijken en het machtige kapitaal.
Het zijn gebeurtenissen waarvan een aantal pas tientallen bladzijden verderop aan behandeling toe is, als het er al van komt, want over de onrust onder
de Spaanse stieren vernemen we niets meer - niet voor niets met een bezorgd
`straks komen we zangers te kort.'
Maar wederom kan de verteller niet volstaan met een eenvoudige opsomming van de feiten:
Nieuwsgierige, om niet te zeggen sceptische geesten zullen de oorzaak
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wi enwete
weten van
va die
a ezoverschillende
o
en zo ernstige evo en,ennei' hebben
n
e e zij niet
et genoeg
aan het simpele scheuren van een bergketen,
zelfs
rivieren
eniet
s n et als ivie
en watervallen worden en zeeën die zich miljoenen.
'aren terugtrokken ineenstot
ineen oprukken een aar kilometer
ometer an in waarts.[Hij haalt diepadem. Welnu, het zit zo dat, en op dit cruciale
.
punt aarzelt de hand,
hoe kanzijzi het volgende e oo aar i
rij,osc
ven,woorden
dieeongetwijfeld
w
etw e a ealles
op losse schroeven zullen zetten, te
meer
moeilijken
e daar
a het inmiddels
egenoeg
wordt,
alsr het op enig
g
P moment
g
inhete ve
n al mogelijk
is,onderscheidm
n
e
s,
te
maken
tussen
waar
ei en
g
verzinsel. ... het moment is gekomen, ja, dit is het moment om te zegz
gen dat het Iberisch schiereilandzich
opeens tien onverhoedse meters
'
heeft verplaatst,in
zi ngeheel
en ongeschonden, wie zal me geloven, de
iliggen van boven tot onder open alsof er een onzichtbare bijl
Pyreneeën
Y eneeen
op is neergedaald.
En bij die tien meter blijft het niet: het schiereiland zet zich in beweging en
gaat zijn oude zeevaarders achterna.
Intussen heeft de Andalusiër Pedro Orce, die de grond onophoudelijk voelt
beven, seismologen op televisie horen verklaren dat er niet de geringste tril-

c
getogen
'heren
Hij iss naar
Granada
aa
a to e om
o zich
c i' de
e e van
ling te registrerenva
valt.
startsein
de televisie' te melden met zijn rverhaal.
Daarmee
aa ee heeft hij het sta
tseln ge
g ge-eproris ras over et schiereilandie e
ve n voor zwaan-kleef-aan-tocht
n' bij elkaar zal brengen. Want de oPortugese
t o lsten
tu ese tetelevisie
evis e neemt
n
het
Spaanse nieuws over. Zo hoort Joaquim Sassa over Pedro Orce. Hij
.
rust
toevallig
in het dorp
naarhem
e op zoek
oe te aa
gaan.
. Onderweg
erwe uhij to
v
o in
' at'
ose al^^o
o
nt,e m an van e sree uwe
e o waa r José
woo
nJosé .ai is
i"e.
0o wel benieuwd naar Pedro Orce. Samengaan
aa ze op weg naa
naar Andalusië.
Als ze de grens over zijn komen zen ene Roque Lozano tegen.
Deze
e e boer ei die
c aamt het ongeloofva
van de eze
lezermaar ook van deverteller,
ve te
er, e zich blijft
^
zijn
baseert
verbazen.Roque
o q Lozano
o ano 'gaat af op de sschijn en
e aa
daarop
o asee
t hij zij
^
^
z
mening, [...] I geloof de televisie niet,'zegt
e t hij, 'zolang
ik het niet heb
z eten, geloofik er niets van, ... ik ga
ezie met edeze
e ogen edie
de aarde zal
gezien
^
,
kijken of het waar is.' oseal o en
^ Joaquim Sassa waarschuwen hem dat
n t aar zal zijn tegen de
"
Europa onzichtbaar
tijdt dathijop zi
zijne ezel
e in de Pyreneeën
Y
.
is; hij antwoordt dat dat alleen maar zal kunnen betekenen dat het er nooit is
^

geweest, en eigenlijkheeft Roque Lozano helemaalgelijk,'is dan het com^

mentaar van de verteller, 'dingen moeten aan twee voorwaarden voldoen
^
' n ze
willen
e bestaan,
estaa , dat de mens
me s zeziet
et en dat hij ze
eeneenaam
aam geeft.'Hun
u
scheiden
zich,
maar
zeezullen
wegen
we
sc e
c,
aa
u edezeeongelovige
o e o eThomas
o as een
ee paar
.
.
.
maandenate
latero nieuw tegenkomen,
omen, wanneer
wa eer hij 1 n de Pyreneeën
is
Y
i kan geloven dat het
a heeft gezien en dus nog steeds niet
geweest, geen Er
Europa
er ooit is1 geweest.
is ce
blij
Pedro
eer ro
s metetde komst
o stvan twee mannen
e die net als hij iets oon be.
ri' e
1' s hebben
beleefd.
zuiden
een
wordt
e
e e . Als bekend
e w
t dat ook
oin het
eu
en ee
i rata
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Orce heeft geen zin om naar huis te gaan; liever i ij mee naar Lissabon.
Ze gaan via Algarve, waar mensen de leeggelopen hotels bestormen en opeisen als woonruimte.
,
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.
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te dat die zich dreigt te laten meeslepen door het 'objectieve' verhaal. Hij is het bevoorrechte wezen dat alles hoort, ziet en weet;. hij kan s reken namens de schrijver, maar ook namens een volk, een geweten, de lezer of
zelfs de hele mensheid.

Dubbel utopische lezing
Keren we van deze bijzonder aanwezige, je zou haast zeggen meervuldige
verteller terug naar de eigenlijke hoofdrolspelers.
De drie mannen en twee vrouwen zijn ongebonden en de hond is zijn
geboorteplaats Cerbère vergeten. Zodoende hebben zich al snel drie stellen
gevormd: José Anako en Joana Carda waren op slag verliefd, Joaquim Sassa
en Maria Guavaira hadden nauwelijks meer tijd nodig en het klikte ook
meteen tussen de afstammeling van de helhond Cerberus en Pedro Orce.
Deze laatste komt uit Orce, het plaatsje in de desolate Andalusische kalkwoestijn waar archeologen in 1982 de Man van Orce vonden, die in de tijd
dat Saramago zijn boek schreef nog doorging voor de oudste Europeaan. De
naam, met het feit dat man en plaats die delen, levert een mooie parallel op
met Orcus, de andere naam voor Hades, de (god van de) onderwereld. Man
en hond vangen beiden, en als enigen, trillingen op uit het onderaardse.
In Galicië kunnen de zes wegens de dreigende botsing met de Azoren niet
blijven. Ze gaan op weg, hoofdzakelijk om weg te gaan, zonder ander duidelijk doel dan te kijken wat zich op het voormalige schiereiland afspeelt en
hoe de breuklijn eruitziet. Verplichtingen hebben ze niet dus ze hebben alle
tijd - in elk geval alle tijd die het schiereiland gegeven is, want het blijft spannend of, waar en hoe dat tot stilstand komt. De groep handelt aanvankelijk
redelijk eendrachtig en de gebeurtenissen en ontwikkelingen op en om het
schiereiland bereiken hen via krantenberichten en zotte toespraken van
machteloze regeringsleiders op radio en televisie. Wanneer beide vrouwen
uit mededogen eenmalig hun lichaam aanbieden aan de oude Pedro Orce,
beginnen de complicaties. Boven op de jaloezie en argwaan en het begrijpelijke onbegrip van hun eigen mannen, komt ook nog zwangerschap, met de
vraag wie de vader is.
Maria Guavaira en Joana Carda blijken niet de enigen: opeens zijn op het
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De hoofdrolspelers van
Het stenen vlot;
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Saramago zelf noemde Het stenen vlot in de Nobellezing die hij in 1998 uitsprak voor de Zweedse Academie een `directe vrucht van de collectieve
Portugese wrok wegens het historische dédain van Europa,' waarin hij het
Iberisch schiereiland tot een groot, drijvend eiland maakte dat op weg ging
`naar het zuiden van de wereld, naar een nieuwe utopie: de culturele ontmoeting van de volkeren op het schiereiland met de volkeren aan de andere
kant van de Atlantische Oceaan, teneinde, want zo brutaal was mijn strategie, de verstikkende dominantie van de Verenigde Staten van NoordAmerika in die regio te tarten...' Maar hij droeg ook een `dubbel utopische'
lezing aan: als `een nog veel edelere en humanere metafoor' die zegt `dat

foto Diego Lopez Galvin

Maartje de Kort (1963) vertaalt uit het Frans en Portugees.
Van José Saramago vertaalde
zij Alle namen, Het schijnbestaan en Het stenen vlot.

Momenteel werkt zij aan de
vertaling van De man in duplo,
die in het najaar van dit jaar
bij Meulenhoff f verschijnt.
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As palavras — Woorden

tegenovergestelde van wat ze denken, terwijl ze menen te denken wat ze
doen. Er zijn veel woorden.
En er zijn toespraken, woorden die tegen elkaar aan leunen, in een wankel
evenwicht dankzij een precaire grammatica, tot het slotwoord Ik heb gezegd
of Tot zover. Met toespraken wordt herdacht en ingewijd, worden vergaderingen geopend en afgesloten, worden rookgordijnen opgetrokken of fluweelzachte vitrages opgehangen. Met toespraken worden loftuitingen overgebracht, bedankjes, programma's en fantasieën. En vervolgens verschijnen
de woorden van de toespraken op papier, worden ze met drukinkt geschilderd – en langs die weg betreden ze de onsterfelijkheid van het Verbum. Zij
aan zij met Socrates legt de burgemeester de toespraak vast die de dorpspomp heeft geopend. En de woorden stromen even vloeiend als het `kostbare vocht'. Ze stromen onophoudelijk, zetten de grond blank, stijgen tot aan
de knieën, komen tot het middel, de schouders, de hals. Het is de universele
zondvloed, een vals koor dat uit miljoenen monden spuit. De aarde vervolgt
haar baan gehuld in een kabaal van krijsende, gillende gekken, gehuld ook
in een kalm, ingetogen en verzoenend gefluister. Er zit van alles in het zangkoor: tenoren en contratenoren, galmende bassen, smachtende sopranen,
gewatteerde baritons, contra-alten met verrassende stem. In de intervallen
hoor je de punt. En dat alles verdooft de sterren en verwart de communicatie, als stormen in het zonnestelsel.
Want de woorden delen niets meer mee. Ieder woord wordt gezegd om een
ander woord niet te horen. Het woord wordt bevestigd, zelfs als het niet
bevestigt. Het woord antwoordt noch vraagt: het drukt en verplettert. Het
woord is het frisse groene onkruid dat het moeras bedekt. Het woord is
zand in de ogen en uitgestoken ogen. Het woord toont niet aan. Het
woord verhult.
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Nergens in zijn oeuvre vind je machtiger
scènes dan in Het stenen vlot

De Volkskrant
Een fantastische en fascinerende roman
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1) Juan Arias, El amor posible.
Barcelona, Planeta, 1998.
2) Dit citaat staat in Baptista
Bastos, José Saramago.

Aproximacáo a urn retrato.
Lisboa, Publicacóes Dom
Quixote, 1996.
3) Dit citaat komt uit El
amor posible van Juan Arias.
4) Deze uitspraak doet Luis
Landero in zijn artikel `Uno
no sabe, verschenen in een
themanummer van het
tweetalig tijdschrift
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Espaco/Espacio over Juan
Goytisolo & José Saramago.
Het nummer verscheen in de
winter van 1993/1994.
5) José Saramago, Het beleg

van Lissabon. Vertaald door
Harrie Lemmens.
Amsterdam/Antwerpen,
De Arbeiderspers, 1998.
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Van het schrijverschap en de ontluikende liefde tussen hem en Maria Sara
beschreven worden. Daarnaast lezen we ook het verhaal dat Raimundo zelf
schrijft over het belegvan Lissabon in de twaalfde eeuw Daarin stelt hij twee
personages centraal, die in de originele historische tekst nauwelijks voorkwamen: Mogueime, een arme Portugese soldaat, en Ouroana, een
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i emaa t doorr een
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De triomf van liefde en rechtvaardigheid
Maar wat is nu eigenlijk specifiek aan de roman van Raimundo? In welke zin
verandert hij iets aan de historische tekst, naast het feit dat de kruisridders in
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Literatuur,zzou men uit dit alles kunnen afleiden, laat ons toe om eesc ieenis vanuit een meer ethisch perspectief te herschrijven. Raimundo kiest
zijn personages ook uit op grond van hun morele kwaliteiten. Voor
o imebijvoorbeeld
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basis aar vankrijgt Mogueime ook zo een belangrijke rol in de roman. Opvallendis
bovendienhoen
Raimundo zich i zon er sterk met de personages uit zijn
verhaal identificeert. De kunst van het schrijven berust bij hem in zijnave
g
tot empathie,
at e, hij stelt zich
c in'de plaats van zijn personages en beleeft hun
gevoelens mee:
Raimundo Silva zal dus terugbladeren in het boek, de reeds afgehandelde redevoering weer oppakken om die helemaal uit te pluizen [...], om
dan, via een acrobatisch hoogstandje, door zich volledig in te leven in de
mentaliteit van die namen met hun herkomst en attributen, wrevel, verontwaardiging, ja pure woede in zich te voelen rijzen.
Raimundo kan zijn verhaal tijdens zijn dagdagelijkse leven niet loslaten, zijn
blik op de wereld is voortaan bepaald door een `aan andere wetten gehoorzamend perspectief'. Als hij door de straten van Lissabon loopt, ziet hij de
belegerden honger lijden en hoort hij de jachthoorns schallen. Maar hij leeft
niet alleen in het verleden dat hij beschrijft, hij heeft nu ook meer oog voor
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e e eehebben,
e e, verculturele aard zijn, merkt hij op dat 'het enige wat
moeden we, is de begeerte, die toentertijdnet zozeer door Mogueime werd
gevoeld als door Raimundo nu'. Is het dan zo dat de corrector een beter
roman
leven
van
mens wordt doordat hij het ethische karakterr va
toepast?

Literatuur als brug naar sociale rechtvaardigheid
Men zou dus kunnen stellen dat Raimundo zijn eigen tekst op dezelfde
manier schrijft en beleeft zoals sommige lezers dat met Saramago's romans
doen. Net als Umberto Eco of Pilar del Rio zou ook hij kunnen bevestigen
dat hij er `gevoeliger' en `beter' van wordt. Raimundo is in die zin de modellezer die volgens bepaalde literatuurtheoretici de opvoedende functie van
literatuur illustreert. In de jaren negentig heeft zich inderdaad een `turn to
ethics' voltrokken binnen de literatuurtheorie, een wending waarbij de rol
van ethiek binnen literatuur tot verhitte discussies heeft geleid. Volgens
Martha Nussbaum, professor filosofie aan de faculteit Rechten van de
Universiteit van Chicago, heeft literatuur inderdaad een uitgesproken functie in de ontwikkeling van een publieke rationaliteit en zou ze bijgevolg een
essentieel ingrediënt moeten zijn in de opleiding van toekomstige rechters
en advocaten. Haar radicale stelling luidt: `Zonder fictie is onze ervaring te
beperkt en te parochiaal. Literatuur breidt onze ervaring uit, doet ons
nadenken over en aanvoelen wat anders te veraf kan liggen voor onze gevoelens. Het belang hiervan voor zowel moraliteit als politiek kan niet onderschat worden.'
In eerste instantie lijkt haar stelling aanlokkelijk, maar meer om strategische
dan om inhoudelijke redenen: misschien is dit wel dé oplossing om de toekomst van de literatuurwetenschap veilig te stellen in een samenleving die
het belang ervan steeds minder inziet... Maar waarom stelt Nussbaum
eigenlijk precies voor om literatuur als verplichte materie in verschillende
universitaire opleidingen te doceren?
Zelf situeert ze zich in een filosofische traditie die bijzonder veel belang
hecht aan het concept `sympathie'. In haar boek Poetic Justice. The literary
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Kritisch geweld
Natuurlijk hebben de kritieken op deze visie niet lang op zich laten wachten. Vooreerst werd opgemerkt dat Nussbaum deze stelling slechts hard kan
maken door boeken uit te kiezen die in haar ethische kraam passen. De pornografische literatuur, bijvoorbeeld, levert volgens haar sowieso geen `goede'
romans op, omdat ze menselijke wezens niet als menselijk voorstelt. En dat
is nog maar het begin... De boeken van de Markies de Sade wekken slechts
onze interesse op omwille van hun `intellectuele ernst'. Nussbaums stelling
gaat dus niet op voor literatuur in het algemeen, maar beperkt zich tot de
romans die ze volgens haar rigoureuze selectieprincipes aan haar analyse
onderwerpt.
Een ander zwak punt in Nussbaums theorie is dat ze zich uitsluitend op de
analyse van romans toelegt. In dit genre worden ethische vraagstukken volgens haar het duidelijkst vertolkt. Op die manier bevestigt ze nogmaals dat
het ethische aspect het enige criterium is waardoor ze zich laat leiden bij het
bestuderen van literaire teksten. Maar literatuur kan niet gereduceerd worden tot de al dan niet ethische inhoud (wat dat dan ook voor elk van ons
mag betekenen). Als we een tekst lezen zonder aandacht te hebben voor zijn
rijkdom aan perspectieven en mogelijke interpretaties, dan is dat juist `onethisch'. Dan doen we die tekst, zoals dat heet, `kritisch geweld' aan.

7) Voor een diepgaandere
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Budel, Damon, 2002.
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Scepsis en ironie
Het interessante in een roman zoals Het beleg van Lissabon is dan ook juist
zijn tegenstrijdigheid. Enerzijds illustreert Raimundo wat volgens
Nussbaum een `goede' lezer is, omdat hij – op rationele afstand – met zijn
personages meeleeft en achteraf zijn leeservaringen in de praktijk omzet. Hij
lijkt wel een literair personage dat naar Saramago's echte lezers verwijst.
Want die lezers benadrukken ook voortdurend de humanitaire dimensie in
Saramago's werk. Juan Arias, bijvoorbeeld, duidt erop dat zijn boek De

mogelijke liefde heet, `niet alleen omdat Saramago bevestigt dat in zijn
romans de liefde altijd mogelijk is, maar ook omdat, als liefde een wonder is,
de literatuur en de poëzie, en vooral de krachtige literatuur van Saramago, in
staat zijn om ervoor te zorgen dat liefde niet altijd onmogelijk is.'.
In Het beleg van Lissabon is de liefde echter niet altijd mogelijk. Soms wordt
het naïeve aspect van dit humanisme immers sterk bekritiseerd. Zoals ik
reeds eerder vermeldde valt in Raimundo's versie van de historische tekst op
dat hij er de sociale rechtvaardigheid invoert. Dankzij Mogueime, de hoofdpersoon van zijn roman, kregen `alle soldaten, zonder onderscheid in rang of
dienstjaren, het recht tot deelname aan plundering van de stad'. De verteller
probeert vervolgens het standpunt van de soldaten te verdedigen, die zogenaamd niet gedreven werden door winstbejag, maar door het opeisen van
hun sociale rechten:
De sceptici en eeuwige kwaadsprekers van de menselijke natuur zullen
hier mopperend opmerken dat deze mannen, die eerder hun schouders
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Josh SARAMAGO

Van gerechtigheid naar democratie via klikken
kwam dan ook niet daaruit voort, maar uit het feit dat het de doodsklok was

Tekst die is

die ze hoorden, want voor zover bekend lag niemand uit het dorp op ster-

voorgelezen op
de slotzitting van

ven. En dus liepen de vrouwen naar buiten, snelden de kinderen toe en legden de mannen hak of hamer neer, en na korte tijd stond iedereen bij elkaar
op het kerkplein te wachten tot iemand hen kwam vertellen om wie ze

het tweede World
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moesten huilen. De klok ging nog een paar minuten door met luiden, toen

Porto Alegre,

zweeg ze. Twee tellen later zwaaide de deur open en verscheen er een boer op
de drempel. Aangezien die man niet belast was met het luiden van de klokken, vroegen de anderen natuurlijk waar de klokkenluider was en wie er was
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gestorven. `De klokkenluider is niet hier, ik heb de klok geluid,' antwoordde
de boer. `Maar is er dan niemand gestorven?' vroegen de buren weer en de
boer antwoordde: `Niemand met de naam en het lichaam van een mens, ik
heb de doodsklok geluid voor de gerechtigheid, want de gerechtigheid is
dood.'
Wat was er gebeurd? De hebzuchtige heer van het dorp (een of andere gewetenloze graaf of markies) was al geruime tijd bezig de grens van zijn landerijen te verleggen door de palen steeds verder op het lapje grond van de boer te
zetten, dat bij elke verschuiving kleiner werd. De benadeelde had eerst
geprotesteerd en gereclameerd, vervolgens om mededogen gesmeekt en ten
slotte een klacht ingediend bij de bevoegde instanties en zijn heil gezocht bij
justitie. Alles vergeefs, het afschaven ging gewoon door. In zijn wanhoop
besloot hij toen maar urbi et orbi (een dorp heeft de omvang van de wereld
voor iemand die er altijd heeft gewoond) de dood van de gerechtigheid af te
kondigen. Misschien dacht hij dat zijn gebaar van opgewonden verontwaardiging alle klokken van het heelal aan het luiden zou brengen, zonder onderscheid van ras, geloofsovertuiging of zeden, dat ze allemaal, zonder uitzondering, zouden meeluiden voor de dood van de gerechtigheid, net zo lang

tot Vrouwe Justitia verrezen was. Een dergelijke klacht van huis tot huis,
dorp tot dorp, stad tot stad, over landsgrenzen en rivieren en zeeën heen zou,
het kon niet anders, de slapende wereld uiteindelijk wakker schudden... Ik
weet niet wat er daarna is gebeurd, of het volk de boer heeft geholpen de
palen weer op hun plaats te zetten, of dat de buren, omdat de gerechtigheid
dood was verklaard, gelaten, met hangend hoofd en bedrukte ziel zijn teruggekeerd naar hun treurige leven van alledag. Het is maar al te waar dat de
geschiedenis ons niet alles vertelt...
Ik vermoed dat dit de enige keer is geweest dat waar ook ter wereld een klok,
een stolp van levenloos brons, na zo vaak te hebben geluid voor de dood van
mensen, de dood van de gerechtigheid heeft beweend. Nooit meer heeft
men het doodsgelui van dat dorp bij Florence gehoord, maar Vrouwe
Justitia is sindsdien blijven sterven en sterft nog altijd dag in dag uit. Op het
moment dat ik deze woorden spreek vermoordt iemand haar ver weg of hier
vlakbij, voor de deur van ons huis. En elke keer dat ze sterft is het alsof ze
nooit heeft bestaan voor degenen die hun vertrouwen op haar hadden
gesteld, die van haar verwachtten wat wij allemaal met alle recht van haar
kunnen verwachten: gerechtigheid, doodgewoon gerechtigheid. Geen
gerechtigheid die zich hult in een theatertoga en ons verwart met stijlbloempjes van holle juridische retoriek, geen gerechtigheid die heeft toegelaten dat men haar geblinddoekt heeft en gesjoemeld met haar weegschaal,
niet de Justitia met het zwaard dat altijd meer aan de ene dan aan de andere
kant snijdt, maar een voor wie rechtvaardigheid het meest exacte en meest
strikte synoniem zou zijn van ethiek, een gerechtigheid die even onontbeerlijk zou zijn voor het geluk van de geest als voedsel onontbeerlijk is voor
lichaam en leven. Een gerechtigheid die wordt beoefend door de rechtbanken, zeker, want zo heeft de wet het bepaald, maar ook, en vooral, een
gerechtigheid die spontaan voortvloeit uit de maatschappij in beweging, een
gerechtigheid waarin als een onmisleidbare morele imperatief het respect tot
uitdrukking komt voor het recht op leven dat ieder mens heeft.
Gelukkig echter luidden de klokken niet alleen om de gestorvenen te bewenen. Ze luidden ook om de tijd aan te geven en op te roepen voor een feest of
voor de gebedsdienst van de gelovigen, en ooit, nog niet eens zo lang geleden, riep de noodklok het volk op om te helpen bij rampen, bij brand en
overstromingen, bij ongelukken, bij gevaren die de gemeenschap bedreigden. Thans is de maatschappelijke rol van de klokken beperkt tot de oproep
om de kerkelijke verplichtingen na te komen, en het verlichte gebaar van de
boer uit Florence zou beschouwd worden als het onbezonnen werk van een
dwaas, of, nog erger, als gewoon een geval voor de politie. Het zijn andersoortige klokken die thans de mogelijkheid verdedigen en verkondigen om
eindelijk die menselijke gerechtigheid in de wereld te planten, die gerechtig-
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goeder trouw te zijn, en uit die van anderen die zich verschuilen achter een
waas van goede wil, dat wij, ondanks de onmiskenbaar rampzalige toestand
waarin het grootste deel van de planeet verkeert, precies binnen het kader
van een algemeen democratisch stelsel de grootste kans hebben om tot een
volledige of in ieder geval bevredigende toepassing van de mensenrechten te
komen. Volkomen waar, op voorwaarde dat het bestuurlijke en maatschappelijke stelsel dat wij heden ten dage democratie noemen ook werkelijk
democratisch is. En dat is het niet. Het is waar dat we kunnen stemmen, het
is waar dat we door het kleine beetje soevereiniteit dat ons als kiesgerechtigde burgers wordt toegekend, onze vertegenwoordigers in het parlement
kunnen kiezen, meestal langs de weg van partijen, en het is tot slot waar dat
uit het numerieke gewicht van die vertegenwoordigingen en de coalities die
de noodzaak van een meerderheid oplegt, een regering voortkomt. Dat is
allemaal waar, maar het is ook waar dat de mogelijkheid tot democratisch
handelen daar begint en ophoudt. De kiezer kan een regering die hem niet
bevalt haar macht ontnemen en er een andere voor in de plaats zetten, maar
zijn stem heeft nooit invloed gehad en zal nooit invloed hebben op de enige
echte macht die de wereld regeert, en dus ook zijn land en hemzelf: ik doel
uiteraard op de economische macht en in het bijzonder op het almaar groeiende aandeel daarin van de multinationals, overeenkomstig heerstrategieën
die niets te maken hebben met het algemene welzijn waarnaar de democratie per definitie streeft. We weten allemaal dat het zo is en toch blijven we,
uit een soort verbaal en geestelijk automatisme dat ons de naakte feiten niet
laat zien, over democratie praten alsof die een levend en handelend wezen is,
terwijl er niet veel meer van over is dan een handvol geritualiseerde vormen,
de holle leuzen en gebaren van een soort lekenmis. En alsof het hebben van
ogen daarvoor niet zou volstaan, beseffen we niet dat onze regeringen, die
we, ten goede of ten kwade, zelf kiezen en waarvoor wij dus de eerste verantwoordelijken zijn, steeds meer veranderen in `politieke commissarissen' van
de economische macht, met de objectieve taak de wetten voort te brengen
die die macht schikken, om deze vervolgens op de sociale markt te brengen
met het suikerlaagje van de reclame, zodat ze niet tot al te veel gemor leiden,
behalve natuurlijk bij die eeuwig ontevreden kleine minderheid...
Wat te doen? Van literatuur tot zorg voor het milieu, van Star Wars tot broeikaseffect, van afvalverwerking tot fileproblemen, alles wordt besproken in
onze wereld. Maar het democratische stelsel staat niet ter discussie, alsof het
om een vaststaand feit zou gaan, van nature onaantastbaar tot het einde der
tijden. Welnu, als ik me niet vergis, als ik nog in staat ben twee en twee bij
elkaar op te tellen, is het, naast zoveel andere noodzakelijke of onontbeerlijke discussies, dringend vereist om voor het te laat is een mondiaal debat te
voeren over de democratie en de oorzaken van haar verval, over de invloed
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Het leven is elders
Over Het schijnbestaan
eigenlijk niet zo onaardig, in ieder geval is zij wijzer en genuanceerder dan
de kreet die vandaag door heel Oost- en West-Europa galmt: communisme
is harteloos en dom. Om alle misverstanden maar meteen uit de weg te ruimen: ik ben nooit lid geweest van enige communistische partij of cel of
beweging, noch strekking Moskou, noch strekking Peking. Aan mijn lijf
geen Mao of Trotski, geen Lenin, zelfs geen Anton Pannekoek.
Maar lezend en luisterend word ik elke dag weer beslopen door de gedachte
dat de oude West-Europese en de nieuwe Oost-Europese machthebbers
diep gelukkig zijn, niet zozeer omdat die vunzige dictaturen – en vunzig
waren ze –achter dat roestige gordijn de plaats hebben moeten ruimen voor
de zegeningen van de, democratie, maar vooral omdat enkele bestanddelen
van het reëel bestaande socialisme die werknemers weleens op ideeën hadden kunnen brengen, sinds 1989 goddank voorgoed gecompromitteerd
zijn. Ze hadden in die slecht verlichte gerontocratieën geen werkloosheid
bijvoorbeeld. Ze hadden gratis onderwijs, uitstekend onderwijs. Er waren
crèches. Belachelijk lage huren. Vat het samen en je komt uit bij het heden
ten dage voor zeer onelegant gehouden idee dat de vrije markt niet in staat is
alle problemen op te lossen. Dat het dus heilzaam zou kunnen zijn de vrije
markt op een aantal punten uit te schakelen. Ik ben dan nog niet eens
beland bij het wat subersievere idee dat de vrije markt juist problemen
schept en nog lang niet bij het ronduit godslasterlijke idee dat in die verdwenen socialistische regimes een paar dingen echt beter geregeld waren dan in
de onze.
Een paar dingen, zei ik, niet meer. Ik weet dat ik nu onmiddellijk om de
oren wordt geslagen met censuur, Stasi, wachttorens, kampen, massamoordenaar Stalin.
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Het scalpel van de genadeloze analyse
Ik weiger bijgevolg schrijvers die zich vandaag de dag bekennen tot het com-

2) Le Monde Diplomatique

munisme, zoals José Saramago, of tot de roomse belijdenis, zoals de

verschijnt in het Frans, het

Australische dichter Les Murray, of, korter bij ons, tot de Oud-bisschoppelijke cleresij, zoals Van der Graft, ik weiger hen allen verwerpelijk te vinden
om den wille van dat geloof.
Integendeel. Zij zijn kostbaar. Zij zijn onbetaalbaar. Want zij zijn onbruikbaar voor de ideologen van de vrije markt en die kunnen de gedachte niet
verdragen dat ergens op de aardbol iemand hen zou tegenspreken. Zij huppelen of waggelen of kuieren zacht fluitend tegen het starre dansritme in dat
de hogepriesters van het gouden kalf ondersteunt bij hun eentonige gezang,
van `s morgens tot `s avonds, dag en nacht. Kortom, zij storen. En, nog

Spaans, het Portugees, het
Duits, het Italiaans, het
Arabisch, het Grieks, het
Turks, het Chinees, het
Russisch, het Esperanto en
het Engels, op papier of op
het web. Ik weet natuurlijk
wel dat al wie zich Europeaan
noemt Frans moet kennen,
toch vraag ik me af waarom er
geen Nederlandse editie
bestaat. Nederlands is een veel
grotere taal dan bijvoorbeeld

belangrijker, zij zijn steun, troost en bron van wijsheid voor iedereen die

Grieks.

stoort.
Het is dus geen toeval dat José Saramago op 19 januari 2002 in Parijs een
redevoering hield voor zesduizend anti-globalisten (ik weiger te zeggen
anders-globalisten, een anti-klerikaal is toch ook geen anders-klerikaal). Het
is geen toeval dat Saramago's rede op de slotdag van het sociale wereldforum
in Porto Alegre werd voorgelezen. Het is geen toeval dat de tekst verscheen
in Le Monde Diplomatique (maartnummer, 2002), het voortreffelijke Franse

3) Mijn vertaling.

maandblad dat onvermoeibaar het scalpel van de genadeloze analyse hanteert om het falen van de nieuwe wereldorde bloot te leggen.2
Saramago hield in Parijs een pleidooi voor:
... een bescheiden rechtvaardigheid, een begeleidster van de mensen in
hun dagelijkse leven, een bescheiden rechtvaardigheid, waarbij `rechtvaardig' heel nauwkeurig en strikt synoniem zou moeten zijn van
`ethisch'; een rechtvaardigheid die net zo onmisbaar is voor het geluk
van de geest als voedsel voor het lichaam. 3

Essay over de blindheid
Wie het voorrecht heeft te beschikken over genoeg vrije tijd om verhalen te
schrijven, heeft de verdomde plicht iets terug te doen. Door allerlei maatschappelijke omstandigheden – ze verschillen van schrijver tot schrijver –
krijg je een luxueus geschenk; het is niet meer dan hoffelijk dat je voor een
tegengave zorgt. Uiteraard is het in de eerste plaats des schrijvers taak prachtige boeken te schrijven. Eveneens in de eerste plaats mag de schrijver nooit
buigen voor de macht.
Ik ben er van overtuigd, en ik zeg dit zeer tegen mijn zin, dat de twee niets
met elkaar te maken hebben. Ook serviele, laffe, valse creaturen kunnen
schitterende romans of sublieme gedichten op papier werpen. En met nobele bedoelingen worden zeer veel zeer slechte boeken geschreven.
Destijds waren wij hier zeer begaan met het lot van de dissidente auteurs
in het Oostblok, met hen die weigerden te knielen voor de alleenheerschappij van de Partij. Volkomen terecht. Maar zien wij hier, vandaag wel
welke onderwerping van ons geëist wordt? José Saramago ziet het en kan
niet zwijgen.
De nieuwste roman van Saramago, in de Nederlandse vertaling Het schijnbestaan, is het laatste deel van een driedelige reeks. Het eerste deel was De
stad der blinden, het tweede Alle namen. Eén en drie heb ik gelezen, twee
niet.

De stad der blinden kan worden gelezen als een parabel over het hedendaagse
kapitalisme (het rijk van roof en geweld in de kazerne) én over onze weigering onder ogen te zien hoe de wereld onder het kapitalisme evolueert (de
blindheid, vanzelfsprekend). In het Portugees heet de roman trouwens
Ensaio sobre a Cegueira, essay over de blindheid.
Met Het schijnbestaan heeft Saramago geen parabel geschreven; wel geeft hij
in het laatste deel het verhaal een volkomen onverwachte wending, door
gebruik te maken van een eeuwenoude gelijkenis, die van Plato's grot. In het
Portugees heet dit boek dan ook kort en goed A Caverna, de grot. Over die
gelijkenis werden al duizenden bladzijden commentaar geschreven, volgens
mij echter is Saramago's interpretatie nieuw en zeer verhelderend voor zijn
kritische betoog over het hedendaagse kapitalisme.
Ogenschijnlijk is dit een sociaal-realistisch boek. Daarmee bedoel ik niets
denigrerende, integendeel. Ik lees gretig boeken als Germinal, Hard Times,
Racconti romani, Berlin Alexanderplatz en Vergeten straat. Op het eerste
gezicht wordt hier verteld hoe een oud ambacht, het oudste dat we kennen,
de pottenbakkerij, ten onder gaat en niet anders kan dan ten onder gaan.
Parallel krijgen we het verhaal over het succes van een gloednieuw, kolossaal
winkelcentrum.
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Geen bruikbare potten meer, gewoon rotzooi. Tevergeefs, de bespottelijke
kleipoppen5 zullen nooit worden verkocht.
Saramago construeert zijn verhaal vakkundig. Het oude ambacht sterft af,
maar Marta, de dochter van de pottenbakker raakt zwanger, nieuw leven
dus. En alweer parallel beslist de oude pottenbakker dat het nu amen en uit
is met zijn viriliteit. Hij verbiedt zichzelf verliefd te worden op een jongere
weduwe uit zijn buurt.
Saramago verschuift ook geregeld het vertelperspectief. De alwetende commentator spreekt, of de pottenbakker, of de dochter, of, op het moment dat
de eerste beeldjes naar de primitieve oven worden gedragen, probeert
Saramago te kijken door de ogen van een verlopen hond. Illusielozer kan
niet.
De pottenbakker rijdt geregeld naar het Centrum, door een industriezone,
een tuinbouwzone en een krottenwijk. Van die korte ritten maakt Saramago
gebruik om vernietigende beschrijvingen te geven van de hedendaagse

6) pagina 87.
7) pagina 161-162.
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... die eindeloze zee van plastic waarin de gelijkvormige kassen versteende ijsschotsen lijken, gigantische dominostenen zonder stippen. In de
kassen is het niet koud, integendeel, de mensen die er werken stikken
van de hitte, smoren in hun eigen zweet, vallen flauw, zijn als natte vaatdoeken die ruw worden uitgewrongen.6
Cipriano Algor wordt gedwongen zijn waar weg te halen uit de opslagruimte van het Centrum. Hij zal zijn aardewerk moeten storten in een kuil. Ik
vind dit een van de aangrijpendste passages in dit boek:
Kijk maar hoe voorzichtig Cipriano Algor telkens weer die helling
afgaat, hoe behoedzaam hij de stukken een voor een neerzet, netjes soort
bij soort, hoe hij ze in elkaar past wanneer dat mogelijk en wenselijk is,
we hoeven het lachwekkende tafereel maar voor ons te zien om met een
gerust hart te kunnen beweren dat hier geen bord breekt, geen kopje zijn
oor en geen kan haar tuit kwijtraakt. Het gestapelde vaatwerk staat in
nette rijen op het stuk grond dat hij heeft uitgekozen, rondom boomstammen, omgeven door lagere begroeiing, alsof in een of ander belangrijk boek geschreven staat dat ze alleen in die opstelling kunnen wachten
op het einde der tijden ...7
Een sterkere metafoor voor duurzame economie heb ik nog nergens gelezen.
Het kapitalisme dwingt ons tot weggooien; laten we wat tot afval veroordeeld werd zo storten dat we het op elk willekeurig ogenblik opnieuw kunnen gebruiken, tot het laatste oordeel.
Het Centrum is torenhoog, letterlijk. Wat buiten het Centrum ligt, heeft
nauwelijks recht van bestaan. Het Centrum is het absolute:
Dit is de gelegenheid om te verklaren dat de wegen van het Centrum
ondoorgrondelijk zijn, wat het aan de ene kant wegneemt, geeft het aan
de andere kant bij ... ik overdrijf niet als ik zeg dat het Centrum, als de
perfecte distributeur van materieel en geestelijk goed die het is, uit zichzelf en in zichzelf, uit pure noodzaak, iets heeft voortgebracht dat, hoewel bepaalde, gevoelerige vormen van orthodoxie hier aanstoot aan
kunnen nemen, van goddelijke aard is ... degenen die het Centrum in
een kwaad daglicht willen stellen, die overigens steeds minder talrijk en
strijdbaar worden, zijn volledig blind voor de spirituele kant van onze

activiteiten ...8
Wie een referaat wil houden in Davos of tijdens een van die andere, streng
geheime erediensten ter ere van het absolute kapitalisme, kan rustig woord
voor woord de communist Saramago citeren. Ik vestig nog de aandacht op
een niet onbelangrijk detail. Hier spreekt de chef van de afdeling inkoop. Ik
zeg: hier spreekt de als een knipmes buigende hedendaagse intellectueel, de
voorbeeldige lakei van het nieuwe liberalisme, Fukuyama, Finkielkraut,
Alain Minc.

8) pagina 290-291.
9) pagina 309.
10) pagina 340.
11) Plato, Verzameld werk.
Deel IX Het bestel. Politeia,
Amsterdam, Bert Bakker,
2000, blz. 273 e.v. Vertaling:
Hans Warren en Mario
Molengraaf.

Uiteindelijk verlaten de pottenbakker, zijn dochter Marta en haar man, de
bewaker, het dorp waar ze altijd gewoond hebben en betrekken het modelappartement in het paradijselijke Centrum. Onmiddellijk begint de oude
man de attracties van het Centrum te exploreren, hij heeft toch niets beters
te doen in zijn kamertje. Ze zijn allemaal even onnozel. Simulatie van regen,
sneeuw, zonnig weer. Een tropisch plastic imitatiestrand. En natuurlijk de
winkels:
... vijfenvijftig delen van elk vijftienhonderd pagina's A-vier die samen
de winkelcatalogus van het Centrum vormen ...9
Maar de essentiële vernedering van het kapitalisme blijft verpletterend.
Mensen worden gestort, niet zorgvuldig gerangschikt in een kuil als oud
vaatwerk, nee, gestort als stinkend vuilnis:
... Ik heb geen werk, ik heb geen werk, prevelde hij, dat was wat hij
Marta had moeten antwoorden, zonder omwegen en uitvluchten, toen
ze hem vroeg hoe het nu verder moest met hem, ik heb geen werk. ^^

Met boeien rond hun benen en hun nek
Bij werkzaamheden voor de bouw van nieuwe koelruimten diep onder de
grond komt iets geheims aan het licht. De bewakers mogen er met niemand
over spreken. De geheime plek moet vierentwintig uur op vierentwintig
worden bewaakt. Cipriano merkt dat zijn schoonzoon iets verbergt. Hij
besluit op eigen houtje het vreselijke geheim onder de vloer van het
Centrum te exploreren. `s Nachts daalt hij ongezien af in een goederenlift.
Terloops maakt Saramago onze paranoïde bewakingssystemen belachelijk.
Geen enkel systeem, hoe vernuftig ook, kan ooit terroristen of spionnen
tegenhouden. Bedenk, dit boek werd geschreven voor 11 september 2001.
Cipriano ontdekt een grot. En hier sluit Saramago's beschrijving nauwkeurig aan bij de passage uit boek VII van Plato's
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Die laatste twee zinnen vormen het motto van het boek, zij het in een licht
afwijkende vertaling.
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te zien?"
"In elk geval," zei ik, "zouden zulke mensen ervan uitgaan dat er geen
andere waarheid is dan de schaduwen van die voorwerpen."
Exact dat vindt Cipriano. Maar de gevangenen van de grot zijn gemummificeerd en het vuur is gedoofd, het verhaal is tweeduizend vierhonderd jaar
oud.
De hele passage –afdaling onder de grond, ontdekking van de grot – is bijzonder spannend, Saramago refereert aan de traditie van thriller en fantastische literatuur. De boodschap is daarom niet minder duidelijk. het leven in
het Centrum, lees vrije markt, consumptie, liberalisme, technocratie, globa-
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Op verzoek van de stad Munster geschreven toneelstuk over de
godsdienstoorlog –tussen wederdopers, katholieken en lutheranen –
in de jaren dertig van de zestiende eeuw, die een enorme slachting
aanrichtte in de stad. In het hier volgende fragment bereiden
wederdopers en lutheranen zich voor op een aanval van de eerder
verjaagde bisschop Waldeck. De Hollandse wederdoper-'apostelen' Jan
Matthys en Jan van Leiden worden als bevrijders binnengehaald. De
benarde situatie, zo blijkt verderop in het stuk, zal de fundamentalistische wederdopers er evenwel niet van weerhouden dissidenten te
liquideren. Het moorden wordt na de inname van de stad overgenomen
Jos. SARAMAGO

In nomina dei
door de bisschop. In Nomina Dei roept, hoewel het hier gaat om religieuze onverdraagzaamheid, herinneringen op aan Dantons Tod van
Buchner, dat het stuivertjewisselen tijdens de Franse Revolutie als
onderwerp heeft. In Munster beleefde de operabewerking door Azio
Corghi (muziek en libretto) en José Saramago (libretto) onder de titel
Diara – Wasser and Blut zijn wereld-première op 31 oktober 1993.

Personages in dit fragment:
Franz von Waldeck, bisschop van Munster.
Berndt Knipperdollinck, wederdoper, leider van de anticlericale oppositie in
Munster.
Von der Wieck, burgemeester van Munster.
Berndt Rothmann, predikant van de wederdopers.
Ian Matthys, wederdoper-`apostel:
Jan van Leiden, wederdoper-`apostel; later 'koning' van Munster.
Gertrud van Utrecht, alias Divara, vrouw van Jan van Leiden.
jan Dusentschuer, de 'manke profeet'.
EERSTE BEDRIJF, SCÈNE
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(Menigte op het plein. Vijandigheid tussen de verschillende groepen, katholieken, lutheranen en wederdopers. Warrige opwinding.)
KOOR VAN WEDERDOPERS

Ziet hoe, gelijk een dolle wolf die rond de muren van Munster
sluipt, zijn venijnige muil opengesperd en vreselijke dreigementen huilend,
Bisschop Waldeck de stad nadert om wraak te nemen voor zijn vernedering en ons te onderwerpen aan zijn Kerk.
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KOOR VAN KATHOLIEKEN

Ziet hoe, gelijk de engel der wrake, die onverzoenlijk toesnelt om
de wil van God te voltrekken en zijn lans reeds heft tegen de volgelingen van
de duivel,
Waldeck, onze bisschop en onze vorst, oprukt tegen de verderfelijke stad om een belofte in te lossen.
Ons verlossen van de lutherse verdorvenheid en ketterij waarin wij
leven, van deze tweevoudig verdorven en tweevoudig ketterse wederdoperij.
De Heer zal van onze handen het instrument van Zijn goddelijke
gerechtigheid maken, en het scherp onzer wapens zal Zijn woede koelen.
Kom dus, gij bisschop Waldeck, kom en geef wie ons onderdrukt
een verdiende en vreselijke dood. (Ze heffen hun zwaarden op.)
KOOR VAN LUTHERANEN
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GEZAMENLIJK KOOR

Kom, bisschop Waldeck, kom.
Wapens, wapens, wapens, vreselijke dood.

(Aangezien de woorden hetzelfde zijn, moet de gelaatsuitdrukking waarmee ze
worden gesproken duidelijk zijn: haat van de wederdopers, hoop van de katholieken, tweeduidigheid bij de lutheranen.)

VON DER WIECK

0 Munster, ongelukkige stad, welke rampspoed zal de dag van
morgen uw verdeelde zonen brengen.
(Een groep inwoners steekt met hun bezittingen op de rug het plein
over.
angst voor de toekomst zoveel van uw bewoners noopt
huis en werk te verlaten en in smartelijke karavanen heen te gaan.
Zover zijn wij gekomen, tot zo'n dieptepunt hebben de onverdraagzaamheid der katholieken en de excessen der wederdopers ons
gebracht.
En thans zullen wij allen boeten voor de schuld van sommigen,
zelfs zij die, zoals wij lutheranen, slechts vrede wensen en radicale hervormingen afwijzen.
GEZAMENLIJK KOOR

Kom, bisschop Waldeck, kom.
Wapens, wapens, wapens, vreselijke dood.
KNIPPERDOLLINCK

Niet één, maar twee slangen rollen zich op, kronkelen en sissen
hier in Munster.
Maar al te goed hebben wij de valsheid en de listen van de katholieke slang leren kennen.
Thans weten wij dat er een andere kwaadaardige slang in ons eigen
huis woonde en aan onze tafel at.
Ziet daar naakt en onverbloemd de lafheid dezer lutheranen,
bereid God te verraden om hun bekrompen leven te beschermen.
VON DER WIECK

Misbruik mijn woorden niet, vervals niet mijngedachten.
KNIPPERDOLLINCK

Uw gedachten zijn nog valser dan uw woorden.
Inwoners van Munster, bisschop Waldeck maakt zich op om de
stad te omsingelen en oorlog tegen ons te voeren.
Gelooft gij dat dit stadsbestuur met deze burgemeester ons zal verdedigen?
STEMMEN

Neen, neen.

KNIPPERDOLLINCK
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Geen bestand en geen pardon voor de vijanden.
ROTHMANN

Wilt gij werkelijk dat de macht overgaat in onze handen?
VERSPREIDE STEMMEN

Ja, a.

VON DER WIECK

uwe
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tegen ons geweten.
KNIPPERDOLLINCK

Ik hoop voor het welzijn van allen dat uw geweten altijd in overeenstemming zal zijn met ons gezag. ( Gelach.)
ROTHMANN

Stilte, burgers van Munster, het ogenblik is aangebroken om u
groot nieuws mede te delen, de heuglijkste tijding ooit gebracht.
Vergeleken daarbij zijn de dreigementen, belegeringen en oorlogen van bisschop Waldeck niet meer dan wind, rook en nietigheid.
Weet dus dat op ditzelfde ogenblik de stadspoort binnentreedt,
komende uit Holland, de profeet der wederdopers, Jan Matthys.

Dat hij, gehoord hebbende dat wij hier in Munster leren dat het
doopsel der kinderen niet in overstemming is met de Bijbel, besloten heeft
naar ons te komen,
Naar deze heilige stad Munster, waar het volk van het Nieuwe
Verbond zich vermenigvuldigt, en waar de Laatste Dag reeds gloort.
Het uur der wederkeer van Onze Heer Jezus Christus is nabij, het
Laatste Oordeel is nabij.
Broeders, weest gereed.

(Aan de hemel doen zich weersverschijnselen voor die door de menigte worden
uitgelegd als bevestiging van de door Rothmann gedane apocalyptische aankondigingen. Religieuze opwinding maakt zich meester van de wederdopers en zelf;
van de lutherse protestanten. De katholieken drommen verschrikt samen bij de
kathedraal.)
VERSPREIDE STEMMEN

Onze ogen zullen eindelijk Christus zien.
Laat ons goeden zuiver, heiligen oprecht zijn.
Laat ons de weg bereiden voor de Heer.

(Opkomst van Jan Matthys, Jan Beukelsvan Leiden en diens
ens vrouw, Gertrud
r za noemen.
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MATTHYS

Gegroet, gij Munster, stad van de hoop, woonstee van Gods
gerechtigheid.
Vanuit de Hollandse provinciën, waar wij zo wreed worden vervolgd door hen die weigeren de boodschap van wedergeboorte en herstel te
aanvaarden die onze leer is,
Waar onder gevangenschap en beschimping ons aller meester
zucht, de grote Melchior Hofmann,
Zijn wij tot u gekomen, Munster, opdat Gods woord, waarvan wij
dragers en profeten zijn, binnen uw muren de volmaakste vruchten voort zal
brengen, vruchten gelijk in 't aards paradijs.
Het heeft de Heer behaagd ons gezond en wel hier aan te laten
komen, en te dien einde baande Hij onze laatste wegen,
Ons zolang het nodig was als in een wolk verhullend voor de ogen
van Waldeck en zijn soldaten.
En ziet hoe Hij thans, als welwillende proeve van Zijn macht,
opdat de twijfelaars en vijanden zich vreedzaam aan Hem overgeven, de

hemel en de aarde overdekt met lichten en roerselen, met wonderbaarlijke
tekenen.
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(Herhaalde toejuichingen.)
KNIPPERDOLLINCK

Heet mij dus welkom, Jan Matthys.
MATTHYS

Ik weet wie gij zijt, Berndt Knipperdollinck, over u en Bernhard
Rothmann hebben mij in Holland glorierijke tijdingen bereikt.
Zuilen des geloofs, gij en hij, op u zal het nieuwe altaar van
Christus rusten, dat wij in Munster tezamen zullen oprichten.
Maar zoals er vier evangelisten moesten zijn, zo zullen er ook vier
zuilen moeten komen om het gewicht van het brood en de wijn te dragen,
het gewicht van Christus.
Derhalve ben ik hier, om mijn schouders aan te bieden voor het
deel van de last dat mij toevalt, hetwelk het zwaarste en pijnlijkste van alle
moge zijn.
En ziet ook, om samen met ons Gods wil te voltrekken, deze man
hier die met mij mee is gekomen, Jan van Leiden, die ik eigenhandig heb
gedoopt en tot mijn apostel heb benoemd.

KOOR VAN VROUWEN

(Gedempt en terzijde)
0 weergaloze schoonheid, o knapste aller mannen.
Welke fortuinlijke vrouw zal uw sponde delen, welk hoofd zult ge
kiezen tussen al de onze, om er uw handen op te leggen en het te strelen?
GERTRUD VON UTRECHT

(Zelfde wijze)
Ziet hierheen, vrouwen van Munster.
Ik ben degene die gij benijdt, ik ben degene die zich in de sponde
vlijt waar gij zoudt willen slapen, van mij is hij, de man die gij zonder enige
schaamte begeert.
Wilt gij u een voor een aanbieden aan hem?
JAN VAN LEIDEN
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ROTHMANN

De blinden zien het niet, de doven horen het niet, maar zij die niet
horen zeggen tegen hen die niet zien hoe de hemel in alle richtingen
beweegt, en hoe de kleuren van de regenboog zich zeventig maal zeven keer
vermenigvuldigen,
Terwijl uit de dode ogen der blinden springlevende tranen vallen
die de doven met hun vingers beroeren en aan hun mond brengen, op die
manier begrijpend wat hun oren niet hebben waargenomen.
Burgers van Munster, gelovigen in de Geest, broeders in Onze
Heer door Zijn vergoten kostbare bloed, ziet hoe wij de laatste stap zetten op
de paden der oude wereld.
De poorten van de nieuwe wereld zwaaien reeds wijd open, de
punt van onze voet nadert reeds de drempel, het grootse licht verblindt ons,

n r binnen.
dochwij
wi mogen nietaa
GEZAMENLIJK KOOR

Waarom niet? Waarom niet?
ROTHMANN

Omdat het doopsel ons ontbreekt.
GEZAMENLIJK KOOR

Doopt ons dan, doopt ons.
ROTHMANN, KNIPPERDOLLINCK

Doopt ons, doopt ons.
MATTHYS

Wie vraagt daarom, uw tong of uw geloof?
GEZAMENLIJK KOOR

Ons geloof, ons geloof.
MATTHYS

Brengt water.

(Drukte. Kleine kuipen water worden aangedragen. De eersten die het doopsel
ontvangen zijn Rothmann en Knipperdollinck. Het water wordt over hun hoofd
gegoten. De kleuren van de hemel, tot nu toe uiteenlopend en wisselend, veranderen in een bloedrood dat ongewijzigd blijft tot het eind van de scène.)
MATTHYS

(Terwijl hij het water uitgiet)
De genade en de vrede van God Onze Vader zij met u en met alle
mensen van goede wil.

(Gedurende enige tijd wordt er gedoopt. De mensen stellen zich op in rijen om
het sacrament te ontvangen, dat niet alleen wordt toegediend door Matthys
maar ook door jan van leiden en algauw door Rothmann. Blijdschap alom,
aanzetten tot dansen.)
GEZAMENLIJK KOOR

De genade en de vrede van God is met mij en met alle mensen van
goede wil.
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JAN DUSENTSCHUER
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Maar kom eerst kijken naar wat niemand u heeftlaten zien en wat
voor u van groot belang is te lerenkennen, o at ge, dat wetend,, kunt zeggen dat ge alles weet van unster.
MATTHYS

Wie zijt gij? Waarover spreekt ge?
JAN DUSENTSCHUER

Mijn naam is Jan Dusentschuer en men noemt mij `de manke profeet'.
Dat ik mank ben, zegt één enkele blik, dat ik profeet zou zijn,
daarvoor hoeven we slechts te wachten op de dag dat alle voorspellingen
uitkomen.
Daarbij zullen ongetwijfeld ook de mijne zijn, want op die dag
zullen zij alle uitkomen, de ware en de valse.
MATTHYS

an zi" te,eneoo, maar van een profeet hebt ge niets.
JAN DUSENTSCHUER

Profeten zijn niet alleen zij die aankondigen zal
watkomen,
a o e maar
ook zij die uitleggen
g wat erris.
gen
MATTHYS

Spreek klare taal.
JAN DUSENTSCHUER

Dat zal ik doen, maar gij zult het niet begrijpen.
Kom.
(Hij wijst achtereenvolgens de vijfzuilen aan waarop de gevel van het
stadhuis rust.)
Weet gij, Matthys, hoe wij hier in Munster de rechter en de linker
zuil noemen?
MATTHYS

Neen.

JAN DUSENTSCHUER
..

Van de ene zeggen
a e de
g we dat hij Gods Woord is,s,van de andere
Vastheid
e des e oo s.
Enn de naam van de middelste
ste zuil, kent ge die,
Matthys?
attYs.
MATTHYS

n als ik nooit in Miinster ben
Hoezou
ouik die moeten kennen
geweest?
JAN DUSENTSCHUER

Die naam luidt Christus, en Christus is altijd daar geweest waar gij
waart.
MATTHYS

Christus?
GEZAMENLIJK KOOR

Christus!
JAN DUSENTSCHUER

En weet ge hoe die zuil daar heet, die tussen Christus en de
Vastheid des Geloofs?
MATTHYS

Waarom blijft ge mij vragen stellen die ik niet kan beantwoorden?
JAN DUSENTSCHUER

Laat ons dan de rollen omkeren.
Stelt gij de vragen en ik zal u de antwoorden geven.
MATTHYS

Hoe noemt ge de zuil die tussen Christus en de Vastheid des
Geloofs in staat?
JAN DUSENTSCHUER

Duivel.
MATTHYS

Duivel?

GEZAMENLIJK KOOR

Duivel!
MATTHYS

En die andere, die tussen Christus en Gods Woord in staat?
GEZAMENLIJK KOOR

Dood!
MATTHYS

Dood?
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JAN DUSENTSCHUER

Ja, Dood.
Dan doop mij nu, nu ge alles weet over Munster.
Vertaald uit het Portugees door Harrie Lemmens

HET LEMMA PAUL CLAES

Elfduizend elf. Steeds keert het eerste weer.

Over Het hart van de schorpioen (en ander werk)

Een bloot gezicht is een staaf dynamiet.

van Paul Claes

Er gaat veel helderheid van uit. Eén keer.

Literatuur is literatuur – en anders dan vigerende modes

Een groot deel van Komrijs werk bestaat uit het eindeloos

voorschrijven heb ik weinig op met het autobiografische

afrukken van dergelijke maskers om er onmiddellijk met

gehalte van (sommige) literatuur. Mijn belangstelling gaat

een ander masker achter vandaan te komen. Dit gedicht

wél uit naar de levensvisie zoals die uit literatuur naar

Iaat in de laatste twee regels zien dat er van het blootge-

voren komt. Blijkbaar ben ik op zoek naar wat de filosoof

ven van 'de werkelijkheid' (wat dat begrip dan ook moge

Rorty naar aanleiding van het oeuvre van Nabokov (die

inhouden) een vernietigende werking uitgaat. De con-

immers iedere moraal in zijn eigen werk hartgrondig ont-

frontatie met het blote gezicht levert weliswaar 'veel hel-

kende) een onvermijdelijk zeer persoonlijke 'draad

derheid' op, maar die is eenmalig, daarna is het (literaire)

moraal' noemde.

spel voorbij en de mogelijkheid het te hernemen is voor-

Het zoeken naar die draad moraal, de kern van het schrij-

goed ongedaan gemaakt. In dit licht is het begrijpelijk dat

verschap, dat waar het de schrijver, desnoods ondanks

Nabokov in zijn werk niet anders deed dan 'de draad

zichzelf, eigenlijk om te doen is, is des te tantaliserender

moraal' hardnekkig aan het oog onttrekken en dat hij ver-

naarmate de schrijver zijn maskerades nadrukkelijker affi-

volgens glashard beweerde dat er aan zijn werk (zelfs de

cheert. Gerrit Komrij, zelf een nogal kameleontische

schijn van) iedere morele opvatting ontbrak: het waren

geest, schreef er een gedicht over:

taalbouwsels, meer niet. Natuurlijk laadt een dergelijke
auteur de verdenking op zich dat hij zich uitsluitend bezig-

HET RAADSEL

houdt met vrijblijvend spel, waarbij hij niets anders op het
spel zet dan zijn literaire vakmanschap. Het lijkt er op dat

Zij zet haar masker af en wat ik zie

hij buiten de literatuur geen persoonlijkheid heeft, zolang

Is nog een masker. Ook dat zet ze af.

de draad moraal niet gevonden is en het kost dus zelfbe-

Wat dan verschijnt is masker nummer drie.

heersing om het laatste masker niet af te leggen. Toch

Vier, vijf, zes, zeven volgen op een draf.

loont die beheersing de moeite, want bijvoorbeeld de
romancier Nabokov en de dichter Faverey ontkenden het

'Het laatste masker,' zegt zij. Nummer acht.

belang van 'inhoud' zo nadrukkelijk, dat je er als lezer niet

Ik zal de waarheid zien. Kan ik er tegen?

aan ontkomt daar juist naar op zoek te gaan.

Maar het gelaat dat vrijkomt lijkt verdacht

Het werk van Paul Claes bestond, tot nu toe, ook uit een

Veel op het eerste masker. Dat maakt negen.

reeks maskerades. Soms zelfs letterlijk, zoals in de bundel
Mimicry, waarin hij de geschiedenis van de Nederlandse

Ze loog. Haar laatste masker is er niet.

poëzie doet' in vijftig pastiches. Voor ieder gedicht is hij in

de poëtische huid van een dichter gekropen en hij levert

voorzien. Het lijkt er op dat hij in al zijn encyclopedische

fabelachtig knappe imitaties, die het karakter van de

kennis vooral op zoek is naar eigen tekortkomingen. Zijn

betreffende dichter vaak onverbiddelijk blootleggen. Maar

onvoorstelbare, zo nu en dan jaloersmakende eruditie

Paul Claes zelf dan? In de bundel Glans Feux dicht hij: 'ik

wordt geinterpreteerd als een compensatie voor het feit

die mezelf niet vertoon' en de bundel Embleem eindigt

dat 'hij geen leven, geen echte tragedies, geen echte pas-

met een kwatrijn met de veelzeggende titel 'Negatief:

sies [gehad] heeft'. 'Leven en schrijven liggen wel en niet

`Zoals de donkere kamer haar geheimen / alleen ontslui-

in elkaars verlengde,' probeert hij zichtbaar aan zichzelf te

ert bij onzichtbaar licht, / zo zal ik als obscuur embleem

ontsnappen, maar het vermoeden dringt zich op dat 'de

verschijnen / in het verblinde wit van dit gedicht.'

literatuur' een vorm van gesublimeerd leven geworden is.

De schrijver als 'obscuur embleem', waarom niet? Ik

De tragiek is dat hij vervolgens zijn literaire werk afdoet als

zocht de persoonlijkheid en daarmee 'de kernen' van

epigonisme. Terugkijkend noemt hij in het eerste deel, dat

Claes' schrijverschap in het encyclopedische en in het

veelzeggend 'Het gemis' getiteld is, zichzelf als kind al

kameleontische: een schrijver die zich niet wil láten ken-

'aftekenaar' en later klinkt het gefrustreerd: Alles kan je,

nen en die er hoogstens op uit is de kern van (het werk

behalve gevoelens verwoorden.' 'Literatuur,' schampert

van) andere auteurs bloat te leggen. Zo heeft Claes onbe-

hij, `bestaat uit topoi, gemeenplaatsen, clichés' en hij

taalbaar essayistisch en vertalend werk verricht voor de

maakt beide uitspraken vervolgens opzichtig waar wan-

ontsluiting van het oeuvre van onder meer (!) Rilke,

neer hij het lemma 'verliefdheid' begint met: 'Een druk op

Rimbaud, Joyce, Claus, Mallarmé, Catullus, Nerval.

het hart, een warm smeltend gevoel, bij het zien van,

Ook als romancier deed Claes de titel van zijn laatste

denken aan, aanraken van, als je eraan denkt dat zij het is

roman, De kameleon, alle eer aan. Ik dacht dat hij met de

die daar gaat, fietst, komt.'

zichzelf vermommende hoofdpersoon Charles d'Éon het

Hier en daar doet de schrijver het voorkomen alsof het

dichtst bij zijn laatste masker geraakt was, nadat hij zich in

blote gezicht' dat hij hier presenteert, 'eigenlijk' ook een

eerdere romans achter bijzondere vertelvormen ver-

masker is. Hij probeert in dit woordenboek, waarin zich

scholen had. Het blijkt waar. Hij sluit, vanuit een onver-

overigens een roman compleet met motieven en thema's

klaarbare behoefte uit de coulissen te komen, een reeks

schuilhoudt, dat hij zélf van een hoog autobiografisch

boeken, bestaande uit een antieke schelmenroman, een

gehalte heeft voorzien, alsnog aan de lezer te ontsnap-

apocrief evangelie, een renaissancistische detective en

pen. Zo schrijft hij in het lemma demasqué': 'De lezer die

een libertijnse roman uit de rococo, af met een ... auto-

de exhibitionistische schrijver zijn masker wil afrukken,

biografie.

ontdekt daarachter als in een spiegel zijn eigen voyeuris-

Claes zou Claes niet zijn als hij er niet een bijzonder vorm

me.' Hij schrijft bijvoorbeeld: 'Ik ben, ik ben niet wie je

voor gevonden had. Het boek is een 'dictionaire', dat

denkt dat ik ben, niet ben.' Door de zin semantisch dol te

onder de titel Het hart van de schorpioen verscheen.

draaien poogt hij te aan zichzelf ontsnappen. Elders vlucht

Alhoewel de structuurvan zo'n reeks lemma's een zekere

hij alsnog in een paradox: 'Iedereen geeft zich bloot en

ongedwongenheid suggereert, is het niet te loochenen

wel het meest hij die weigert zich bloot te geven.' Zo pro-

dat het schrijven van het boek op een uiterst pijnlijk zelf-

beert hij In het boek waarin hij zijn masker aflegt, alweer

onderzoek is uitgelopen van 'een personage' dat lijdt aan

de maskerade te hernemen, maar Komrijs gedicht is

'de vrees voor de afgrond van het zich openstellen'. Het

onbarmhartig: 'Eén keer.' De ontmaskering is van een

heeft er alle schijn van dat Claes, op zoek naar zijn eigen

éénmalige en soms pijnlijke helderheid en in het verleng-

'kern', verbitterd raakte door de confrontatie met zijn

de daarvan doemt de vraag op naar de redenen van deze

kameleontische aanleg. Plotseling wordt het gegeven dat

literaire zelfmoord. Of maakt de schrijver schoon schip en

hij zichzelf niet vertoont van een negatief moreel oordeel

is deze afrekening noodzakelijk om opnieuw te kunnen

aanvangen? Paul van Ostaijen schreef in 'vers 6': 'ik wil

BINNEN EN BUITEN

bloot zijn en beginnen'. Paul Claes' eerste fi ct ionele proza

Over Het nietigste van Marie Kessels

heette meteen: Het laatste boek. Dan heeft hij teruggewerkt naar zijn 'eerste'. Wat nu?

Het nietigste volgens de ikfiguur van dit boek is de

liefde, zowel een oerkracht als 'een soort emanatie' of
RON ELSHOUT

'een kaal en plukkerig, broodmager kuikentje' dat met
moeite in leven wordt gehouden.

Paul Claes, Het Hart van de Schorpioen. De Bezige Bij, Amsterdam, 2002.

Met het nietigste, net zoals kennelijk met de liefde, is een

Alle genoemde boeken van Paul Claes verschenen bij De Bezige Bij.

paradox gemoeid - zoals het kleinst mogelijke elemen-

De visie van Rorty is ontleend aan: Kees 't Hart, Als een lichte verplaatsing van
lucht', in: Denkende schrijvers over filosofie en literatuur, Uitgeverij Bijleveld,

taire deeltje in de fysica het universum bij elkaar houdt. In

Utrecht, 1997,

de psychologie gaat het om het meest onvervreemdbare, wezenlijke deel van het zelf, de glanzende parel in het

binnenste van de ondoordringbare oester die we onze
persoonlijkheid noemen. Elke poging tot de nietigste
kern door te dringen, d rijft ons er verder vandaan, leidt
tot versplintering en fragmentatie. In de schrijfkunst is het

niet anders, getuige ook Het nie tigste van Marie Kessels.
Niet voor niets is het boek opgebouwd uit ko rte, afgewogen fragmenten, vaak nauwelijks langer dan anderhalve pagina, soms nog ko rt er. Het zijn, zoals de onde rt itel
van het eerste deel luidt, Aantekeningen van een verwilderde (ik)'. De naamloze ve rteller is net als de personages uit de romans van Kessels een sprankelende, onstuimige persoonlijkheid, zij het ook enigszins vervreemd.

Blijkens het eerste fragment wil ze haar liefdesgeschiedenis met de werkelijkheid nieuw leven inblazen, een band
die ze door te schrijven wellicht kan herstellen.
In eerste instantie is de blik vooral naar binnen gericht,
pas in het tweede deel, 'Voor een nieuwe mens' gaat het

ruim naar buiten open, mede door toedoen van Ligthart,
haar geliefde. Mogelijk duidt zijn aanwezigheid erop dat
de verteller haar liefdesgeschiedenis met de wereld

nieuw leven heeft ingeblazen. Toch is van een verhaal of
ontwikkeling in psychologische zin geen sprake, het zijn
schetsen van een innerlijk landschap. Vergis ik me of zijn
de stukken in het eerste deel meer abstract van aard?

Aan de hand van ko rte observaties, bespiegelingen en
indrukken rijst een veelzijdig en kleurrijk zelfpo rt ret op.
Talloze onderwerpen passeren de revue: de verschillende zintuigen, de taal, het ontstaan van ideeën, haast, pijn,

overvloed, goedheid, levensdri ft - de ikfiguur loopt ervan

over, al moet ze er dan mee leven dat haar laaiende

een metafoor van de poging de discrepantie tussen bin-

innerlijke vuur achter een masker en een muur van

nen- en buitenwereld op te heffen. Als bloedzuiger,

zwijgzaamheid verborgen blijft. Tegelijkertijd is het een

levend op de huid van slachtoffer, verbindt de wandluis

vuur dat alles wat ze waarneemt in lichterlaaie zet, even

oppervlak en innerlijk. De wandluis heeft als symbool

gruwelijk als grandioos - 'een hoog oplaaiende wereld-

een betekenis die verre boven zijn nietigheid uitsteekt.

brand, de werkelijkheid in de fik gestoken en geen ster-

Interessant is de vraag of de gecompliceerde relatie met

veling die er erg in heeft.' Deze paradoxale houding ken-

de buitenwereld verandert als de verteller, tot dusverre

merkt haar als een figuur van de peripetie, van de

alleen, in het tweede deel een geliefde krijgt? De titel,

omslag. Ze is iemand die leeft tussen twee werelden, de

Voor een nieuwe mens', wijst er wel enigszins op. In

realiteit en het innerlijk, die voor haar niet strikt van elkaar

vorm van bijvoorbeeld de dialogen met Ligthart dient de

zijn te scheiden, in elkaar overlopen.

werkelijkheid zich misschien vertrouwder aan, net als in

In een wat meer algemene beschouwing over de

de beschrijving van de ontmoeting met haar neefje Jesse

hedendaagse mens en zijn afkeer voor solide dingen,

- een van de weinige langere stukken van het boek. De

noteert de ikfiguur:

werkelijkheid krijgt een grotere plaats toebedeeld. Toch
lijkt me dat de schets die ze geeft van haar innerlijk land-

Wat hem boven alles aantrekt, is een ding dat elk

schap onverminderd van kracht blijft: een eiland, dat

ogenblik in zijn tegendeel kan omslaan. Een tafereel

bestaat 'uit blauwe rotsen, omringd door oceanen die

of object waar als het ware een scheur doorheen

een enorme zuigkracht hebben.' Het water rijst en daalt,

loopt, van boven naar beneden over de volle leng-

in meer of mindere mate en 'volgens andere, onvoor-

te, zodat wat wit is altijd op het punt staat zwart te

spelbaarder wetten dan die van eb en vloed' - het eiland

worden, wat lekker is - vies, wat dichtbij is - ver ver-

van het innerlijk is en blijft een overgangsgebied.

wijderd.
Het maakt haar tot een evenwichtskunstenares bij uit-

JORIS VAN GRONINGEN

stek, voortdurend balancerend op het slappe koord van
het leven - ze vormt wellicht een pendant van Meneer
Taats, de creatie van Jacq Vogelaar.
Je zou haar een drempelpersonage kunnen noemen,
iemand die verblijft in een schemerachtig tussengebied.
Het beeld van de drempel komt in de tekst ook letterlijk
voor, in 'Hommage aan de wandluis' waarin ze zich
voorstelt zo'n diertje te zijn.
In tijden dat er een ongewoon groot verschil, een
pijnlijke frictie bestaat tussen mijn innerlijke beweeglijkheid en uiterlijke logheid denk ik bijna met verering aan wandluizen en masse vallend als bommen,
met de verering van een aanbidder, om telkens
weer een nieuwe drempel te kunnen overschrijden.
De vereenzelviging met de wandluis lijkt te fungeren als

Mane Kessels, Het nietigste. Amsterdam, De Bezige Bij 2002.

•••

Meulenhoff

WI

ALS TERLOOPS GETOONZET

zijn pogingen 'de ruimte van het volledig leven / tot uit-

Over Verzamelde gedichten van Lucebert

drukking te brengen' de dialectiek van dat leven zo de
ruimte in zijn gedichten gaf, omdat hij die gedichten

Er ontstaat langzamerhand een goedgevuld pantheon met

'momentopnamen [...]van die weg' vond. Ook later, in

de klassieke dichters uit de Nederlandse literatuur. We

'het proefondervindelijk gedicht' zegt hij 'van des gedichts

bezitten onder meer Verzamelde gedichten van dichters

dichter': 'hij oordeelt niet maar deelt mede / van dat

als Achterberg, Bloem, Dèr Mouw, Faverey, Van Geel,

waarvan hij deelgenoot is' – en dat is: alles.

Gerhardt, Kemp, Leopold, Lofleizen, Slauerhoff, Vestdijk,

Die dialectiek – of zo men wil: de tegenstellingen – treft

De Vries et cetera. Sommige van hen zijn inmiddels'dich-

men niet alleen aan op inhoudelijk niveau, ze is nokte vin-

tern die alleen nog namen lijken,' zoals G. SCtemann zijn

den in de taalmuziek. Gerbrandy schrijft dat je'ofje het nu

reeks in Ons Erfdeel noemde. Dat zal echter de recente

wilt of niet, onherroepelijk in de ban raakt en voor je het

reuzenloot aan deze stam niet overkomen, vermoed ik:

weet zit je weer met heel je lichaam mee te deinen en

Luceberts Verzamelde gedichten verscheen. Anders dan

prevel je ademloos aantoonbare onzin mee' en ook

bij sommige door S6temann beschreven dichters ver-

Pfeijffer spreekt van 'dansen in verzen'. Iedereen die

schijnt deze uitgave weliswaar postuum, maar is het oeu-

Lucebert wel eens heeft horen voorlezen – aan de origi-

vre van de dichter nog springlevend. Recent verschenen

nele uitgave van de moerasruiter uit het

studies van Thomas Vaessens en Jan Oegema bewijzen

grammofoonplaatje toegevoegd – weet om welke cadans

paradijs was een

dat en ook de reacties op deze monumentale uitgave zijn

het hier gaat, maar Pfeijffer verwijst terecht naar de studie

zonder uitzondering enthousiast. Ilja Leonard Pfeijffer

van Vaessens (De verstoorde lezer. Over de onbegrijpelijke

probeerde in NRC Handelsblad (20 september 2002) 'te

poëzie van Lucebert, Vantilt, 200 I) die uitlegt hoe Lucebert

achterhalen wat het wonder is van dit wonderlijken won-

de taal ontwrichtte en het daarmee zo goed als onmoge-

derschoon oeuvre' en Piet Gerbrandy wees in de

lijk maakte om in dezelfde soepele deining als de dichter

Volkskrant (13 september 2002) op de uitersten in en

zelf door een gedicht heen te dansen. Lucebert schreef

veelkantigheid van Luceberts werk: 'flauwe woordspelin-

volkomen waarheid: 'mijn gedichten zijn gevormd door

gen' naast 'bedwelmend geraaskal' en 'politieke state-

mijn gehoor', maar wie een gedicht niet kent, loopt bij

ments'; 'zorgvuldig gestructureerde kleinoden (zoals het

eerste lezing onherroepelijk stuk op apokoinouconstruc-

beroemde 'visser van ma yuan')' naast 'schijnbaar onge-

ties, zinnen verscheurende enjambementen, inversies en

remd voortdenderende beeldmachines,' waarover

wat dies meer zij. Probeer maar eens al lezend de gram-

Lucebert zelf dan ook dichtte: 'films zijn mijn gedichten /

maticale constructie (of liever: de mogelijke grammaticale

montage van beelden / die uit de schemer oplichten /

constructies) van de derde strofe van een gedicht als 'aan

beelden verenigd of verdeelden'.

...' te doorgronden:

De crux van Gerbrandy's laatste typering zit in het woord
`schijnbaar'. Er is nauwelijks een dichter te vinden die in

lezers buigen hun zwanehals

omdat Lucebert zelf elders (pagina 53 I) schrijft 'gevleu-

overjegevleugeldewoorden

geld is het woord /als het zegt wat het is' – om vervolgens

hun ledematenes
SPannen als

een gedicht lang duidelijk te maken dat het woord beslist

moordenaars onder het moorden

niet altijd – en eerder zelden – zegt wat het is. In het
woord is namelijk een gat, het woord lijkt op een spraak-

steeds hun gesloten echoput

gebrek, het heeft een onzelfstandige grens en het te ont-

versteent de stem bij dekreten

vreemden is ieders recht. Je kunt het trouwens ook mak-

bloed en zenuw worden abrupt

kelijk lezen zonderun. (Men neme het woordenboek ter

gestileerde zuchten en kreten

hand in verband met het laatste woord.) Wat een nauwkeurige lezing doet, is wijzen op de paradox dat je het

en jij vervalt vlug als terloops

gedicht tot op zekere hoogte begrijpt, terwijl het eigenlijk

getoonzet door de knagende elementen

razend ingewikkeld is; je wordt geconfronteerd met de

eens uit de droge bedding leest men troost

meerduidigheid, terwijl je dacht dat het eenvoudig was; je

en kei en kiezel slikt men als krenten

ziet hoe eenvoudig het is, terwijl het zo meervoudig lijkt;
je ziet in dat iedere parafrasering te kort schiet (van bloed

Knappe lezer die 'als terloops getoonzet' metéén als

en zenuw een gestileerde zucht of kreet maakt) en je

bepaling bij 'jij' leest. Het bijzondere van de poëzie van

terugstuurt het gedicht in. Als er één oeuvre is waarvoor

Lucebert is dat ze de verschillende kwaliteiten in zich ver-

Kouwenaars 'het gedicht behelst het gedicht' geldt, dan is

enigt: ondanks de weerbarstig taalconstructies, is er die

het dat van Lucebert, terwijl Nijhoffs 'lees maar er staat

deinende cadans. Tijdens een eerste lezing van een

niet wat er staat' (want er staat véél meer) eveneens

gedicht lichten uit de schemer van de beeldmontages wel

volop van kracht is.

degelijk betekenissen op. Nadere bestudering blijkt die

De prachtige uitgave doet Lucebert alle eer aan. Het

inzichten vaak niette ondergraven, maarte ondersteunen

vuistdikke boek mag dagenlang openliggen en scheurt of

en laat in één adem door zien dat het ongeremde inder-

knakt niet. Er zijn 65 hier voor het eerst gepubliceerde

daad schijnbaar is. De grondige studies van Van de

tekeningen opgenomen, waarvan de werkwijze nog het

Watering en van Oegema laten zien dat er aan de poëzie

best te typeren is met woorden van Lucebert zelf: 'vieze

van Lucebert een systeem ten grondslag ligt dat zich bij

vlek die best een net gezicht kan zijn /tussen vlakgom en

lezing echter nergens op de voorgrond dringt.

radeerwater /je vette ogen goed verzorgd door het pen-

De 'roes' in de gedichten van Lucebert lijkt zich in eerste

nemes [...]' en de bundel besluit met 26 'nagelaten

instantie te verzetten tegen dose reading en een gedicht

gedichten'. Het is echter tantaliserend in de verantwoor-

als 'aan ...' lijkt dat verzet uit te spreken. Wanneer lezers

ding te moeten lezen dat de tussen 1974 en 1994 in

zich over een gedicht buigen vermoorden ze eigenlijk

bibliofiele of particuliere uitgaven gepubliceerde gedichten

(soms, vaak, altijd?) het gedicht en veranderen ze (zoals ik

niet zijn opgenomen. Er is dus nog meer!

hier nu) bloed en zenuw van het gedicht in gestileerde

Het laatste gedicht, ook in handschrift opgenomen, is een

zuchten en kreten en het als (!) terloops (!) getoonzette

omineus en groots verzet tegen verval en had evengoed

gedicht verkruimelt onder hun geknaag. Of is het gedicht

'wederopstanding' getiteld kunnen zijn:

uitsluitend gericht aan ... slechte verstaanders, die in de
droge bedding troost willen zien en die kei en kiezel voor

zielsverhuizing

krenten aanzien? Hoe dan ook, je ontkomt niet aan een
precieze lezing en herlezing, al was het maar, omdat je de

stram strompelt hij van knooppunt naar knooppunt

goede cadans te pakken wilt krijgen en al was het maar,

de eens zo bekoorlijke zondenbok

je mag hem aanlachen als je kunt

WAT ZICH SPRAKELOOS SPIEGELT

hij grijnst maar trekt het zich niet aan

Over totaal witte kamer van Gerrit Kouwenaar

aangebrand niet maar afgebrand een flauwte
dat gaat weer over hij zal wel weer opstaan

In de tweede druk van een geur van verbrande veren ver-

plooiend zijn broek zijn rok het ouwe rund

anderde Gerrit Kouwenaar in een afscheidsgedicht voor
Hans Faverey het woord 'vereeuwigden' in 'onteeuwig-

dra staat hij lang en breed tussen de pilaren

den'. Een veelbetekenende variant, want wie vereeuwigt,

door schaduwen bestormd het marmer van zijn

legt vast in de tijd en wie onteeuwigt, onttrekt aan de tijd.

kaken

Het tweede werkwoord wordt opnieuw gebruikt in het

de zweep spelemeiend met de laars

gedicht 'niet geschreven' in Kouwenaars nieuwe bundel

aldoordringend de blik gericht op de dreigende

totaal witte kamer, maar de hele bundel staat in het teken

maan

van de spanning tassen deze twee werkwoorden.
Kouwenaar zet in de eerste afdeling, met de omineuze

langzaam daalt hij af men juicht

titel 'een glas om te breken' (eerder als leporello versche-

pondereus buiten alle proportie daalt hij af

nen bij de vijfenzeventigste verjaardag van de dichter),

en plaatst zich naast de labbekak de losplaats

meteen de toon door met het gedicht 'een nadag' te ope-

onveranderd niet met verlossing als poetslap

nen – de hele bundel is doortrokken van de sterfelijkheid.
Het gaat Kouwenaar niet meer om een halfvol of een half-

Nee, in weerwil van de messiaanse trekken die hem

leeg glas,– het gaat er om dat het glas breekbaar is. Om

als dichter wel toegedicht zijn, in de poetslap van de

het met een andere regel van Kouwenaar te zeggen: 'de

vertroosting geloofde Lucebert ongetwijfeld niet,

tijd zit krap in zijn heden':

maar 'dwars door mistroostige mist / blijft hij van
herfst naar lente ons vervoeren / deze lachende

een nadag

alchemist / met zijn picturale partituren'. En dat bijna
900 vitale bladzijden lang.

Het moest er eenmaal van komen dat men alles
al kende, dat weer overal gras mokte

RON ELSHOUT

waar het ontzegd was, dat de mondige heg
het uitzicht benam, de bijl moest geslepen

Lucebert, Verzamelde gedichten. Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 2002.

dat men op een nadag de verte terugzag
dat de verte nabijer dan ooit was
dat men het jaar van de dag was vergeten
dat het huis zich verwoond en ontvreemd had
dat men in zijn ingewand inbrak, het bed
ontslapen gereed lag, de kamer geleegd was
zich nog eenmaal voorgoed voor het eerst zag

en dat men het koud had en vlees at
en dat het vlees niet meer smaakte en het vuur
zich ontstak en de muren zich warmden –

Het mag op zijn minst opvallend heten dat een gedicht dat

zijn er dus nog niet, de tijd staat nog open.

zozeer in het teken van een naderend einde staat, al in de

En inderdaad, twee bladzijden verder voorziet

eerste strofe het 'voorbije' met het 'komende' verbindt:

Kouwenaar het gedicht 'een winteravond' (uit: de tijd

het gras en de heg groeien. Tegelijkertijd is het duidelijk dat

staat open) dat begint met de regels 'Lang zitten kijken hoe

'het uitzicht' niet uitsluitend een ruimtelijke dimensie

de verkankerde stam /van de oude vlier verbrandde' van

inhoudt in dit gedicht. Wie zich in de cadans van de paral-

een contrafact: 'Eindelijk voorjaar, juichte de vlier in de

lelle formulering (dat ...,dat ...)liet opnemen, wordt na

bloei I van zijn leven nadat zijn verkankerde stamvader /

de komma in de vierde regel stevig terechtgewezen, de te

die winteravond in stilte verast was'. Kouwenaar schrijft

verwachten bijzin komt niet, er staat plotseling een hoofd-

de oude en nieuwe vlier op onnavolgbare wijze in en

zin. De bijlharde ingreep in taal verbeeldt de kracht van de

door elkaar en dat is natuurlijk op letterlijk niveau 'in de

ingreep die nodig is om het uitzicht, dat herinnert aan het

werkelijkheid' 'ook zo', maar opnieuw gaat het er om hoe

ogenblik

hij in het gedicht dood en leven verknoopt, terwijl hij in de

terwijl), terug te winnen. In de witregel is het werk blijk-

daaropvolgende gedichten steeds laat weten dat 'het

baar gedaan, want in de tweede strofe is het uitzicht her-

vlees bestaat als sneeuw voor de zon'.

wonnen, het blijkt echter voorgoed anders: de verte is

De bundel vervolgt met 'vier variaties bij een drieluik',

gedicht 'Zo helder is het werkelijk zelden' (in: het

nabijer dan ooit. Het vraagt nu toch wel een heel naieve

kleine, concieze gedichten bij schilderijen van Aat

lezer om niette zien dat deze verte niet alleen in de ruim-

Verhoog, waarin Kouwenaar met zelfspot zegt te 'zoeken

te, maar ook in de tijd gemeten dient te worden. Men is in

naar woorden om het geheim /te doen kloppen in kreu-

tijd en ruimte vervreemd geraakt en in de derde strofe

pelrijm'. Dat 'kloppen' hierin overeenstemming brengen'

haalt de dichter door het onbeslapen bed 'ontslapen' te

betekent, is waar, maar er klopt ook heel wat leven in de

noemen het besef van de dood het gedicht binnen. De

gedichten door.

confrontatie met het lege bed en de lege kamer doen

Daarna is er een afdeling met gelegenheidsgedichten,

echter niet alleen aan een einde denken, maar – al was

veelal in opdracht geschreven. Kouwenaar verstaat als

het maar omdat het bed ook 'gereed' genoemd wordt en

geen ander de kunst een dergelijk gedicht zowel van toe-

dat kan twee kanten opwerken –tevens aan een begin.

passing te laten zijn op de gelegenheid waarvoor hij het

Ook in de derde regel van de derde strofe, waarin door

schreef, als er een typisch Kouwenaargedicht van te

het opsommende karakter (en ... en ... en ...)een aan-

maken dat een veel algemenere geldigheid krijgt. En dus

merkelijke versnelling optreedt, vallen begin en einde

'betrapt men de jaren' ook in deze gedichten. De ogen

samen. Voor een Kouwenaarlezer moet de laatste strofe

dwalen langs een gedicht, geschreven voor op een glas-

als een mokerslag aankomen: 'dat het vlees niet meer

wand, letterlijk langs 'woorden op glas', 'maar kijk,' zegt

smaakt' is voor een in eetmetaforen grossierende dichter

de dichter, 'het wordt donker / de winter spelt winter, de

een wel zeer onheilspellend moment. Het is echter

zomer spelt zomer / de tijd spelt de tijd'. Er is een geraffi-

opmerkelijk, dat, evenals het titelgedicht uit een geur van

neerde beurtzang tussen gedicht en werkelijkheid en ook

verbrande veren, het gedicht eindigt met vuur. Was dat in

de beurtzang tussen zomer en winter mag er opnieuw

dat gedicht dubbelzinnig, omdat het naast een letterlijk

zijn. In het laatste gedicht van dit deel spreekt hij van

vuur, ook een poëtisch vuur betrof, hier is het al even

'onzegbare vragen' en noteert hij 'het vlees is nog onster-

meerduidig, want Kouwenaar laat het aan de lezer over

felijk'. In het woord 'nog' neemt hij een voorschot op de

om te beslissen of die muren slechts contrasteren met de

laatste afdeling van de bundel, want daarin is het onzegba-

schrikbarend koud geworden 'men', of dat ze hun warm-

re gebeurd: het glas Is gebroken, de kamer is geleegd en

te (zullen) afstaan. Het gedicht eindigt, zoals bijna alle

uit alle macht probeert Kouwenaar de dood leesbaar te

gedichten van Kouwenaar, met een gedachtestreep: we

maken, want 'woorden als deze staan voorgoed roerloos'

en zijn daarmee aan de dood onttrokken. Alleen zo is een
herinnering te bestendigen: 'Waar geurde je toen naar,
toen, het was /een woord dat er niet was, zomersneeuw,
zweem / van lichtweefsel, mondstilte, honinggras'. Het
onuitsprekelijke moet in neologismen uitgedrukt worden,
maar ook onthutsend 'gewone' woorden kunnen dat:
totaal witte kamer
Laten wij nog eenmaal de kamer wit maken
nog eenmaal de totaal witte kamer, jij, ik
dit zal geen tijd sparen, maar nog eenmaal
de kamerwit maken, nu, nooit meer later
en dat wij dan bijna het volmaakte napraten
alsof het gedrukt staat, witter dan leesbaar
dus nog eenmaal die kamer, de voor altijd totale
zoals wij er lagen, liggen, liggen blijven
witter dan, samen –
De wens, bijna een gebed, om nog éénmaat 'de' (!) kamer
in al zijn maagdelijke zuiverheid te kunnen betreden, is
een wanhopige kreet om nog een beetje tijd samen te
hebben, maar –alweer tegelijkertijd – zit daar de zorgvuldig verstopte wens in dat dit dan de 'totale' kamer zal
mogen worden, waar 'we' zullen kunnen blijven liggen.
Het gedicht is de uitdrukking van het complexe gevoel
zowel opnieuw te willen beginnen, als samen te willen
eindigen. Om dat te 'begrijpen', althans mee te kunnen
leven bestaat er maar één taal: deze poëzie. Cesare
Pavese noemde dat: een verzwegen schreeuw.
De hele reeks is zo aangrijpend, omdat Kouwenaar de
confrontatie met de alom volledige afwezigheid volledig
aangaat. Hij doorziet zichzelf 'door het glas van zijn geest'.
Dit zijn woorden van glas die 'wat zich sprakeloos spiegelt'
in alle pijnlijke helderheid voelbaar maken.
RON ELSHOUT

Gerrit Kouwenaar, totaal witte kamer. Querido, Amsterdam, 2002.
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Zoon van een landarbeider, monteur, autodidact, admi-

toneelstuk In Nomine Dei over de godsdienstoorlog in de

nistrateur, krantenman, vertaler, auteur, Nobelprijswin-

dertiger jaren van de zestiende eeuw, geschreven op

naar, de vorig jaar novembertachtig geworden Portugees

verzoek van de stad Munster, en bevat dit nummer een

José Saramago (1922) heeft een rijk en bewogen leven

selectie uit zijn dagboekaantekeningen. Het vertaalwerk

achter de rug. Het grootste deel daarvan speelde zich af

is steeds van de hand van Harrie Lemmens.

onder een dictatoriaal regime. De neerslag van

Zijn inmiddels in het Nederlands

zijn levenservaring is terug te vinden in een

vertaalde romans worden in essays

geëngageerd oeuvre waarin met name

besproken die ingaan op de diverse aspecten

de roman Het evangelie volgens Jezus

van zijn vertelkunst, zijn virtuoze stijl

Christus, een herinterpretatie van de

en politieke houding. Zo gaat Dirk de

VOOR DE LEZERS
van de redactie

bijbelteksten uit het Nieuwe Testament, rumoer veroor-

Schutter in op de dubbelzinnigheid van het woord en de

zaakte om het vermeende blasfemisch karakter ervan.

betekenis van het cliché in zijn taalgebruik, situeert Cyrille

Vertaler Harrie Lemmens analyseerde het boek in het

Offermans de roman Memoriaal van het klooster in de

nummer over Verlossers (282, juli 2002). Nu dan een

traditie van de Barok en de pervertering van het christe-

Bzzlletin die geheel aan hem en zijn werk is gewijd.

lijk beginsel. Brigitte Adriaensen laat zien hoe in weer een

José Saramago is in Nederland vooral bekend als roman-

andere historische roman van hem, Het beleg van

cier. Maar dat is slechts één kant van zijn auteurschap. Hij

Lissabon, sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en liefde een

schreef ook poëzie, toneelwerk, essays en columns,

drie-eenheid vormen. Yves van Kempen analyseert zijn

hield tussen 1993 en 1997 een dagboek bij (Cadernos del

twee allegorische romans De stad der blinden en Alle

Lanzarote) en liet van zijn onafhankelijke manier van den-

namen waarin Saramago aanzien geeft aan de onaanzien-

ken en zijn politiek linksgezindheid blijken in tal van rede-

lijken. Geert van lstendael demonstreert hoe politieke

voeringen. In dit nummer wordt hij in een aantal van

positiekeuze en vertelkunst elkaar vinden in Het schijnbe-

deze genres voor het eerst in Nederland gepresenteerd.

staan, en Maartje de Kort neemt het door haar vertaalde

Naast een voorpublicatie van het eerste hoofdstuk uit zijn

boek Het stenen vlot, door de auteur ooit getypeerd als

nieuwste roman 0 Homem Duplicado die eind dit jaar bij

Portugals wrok jegens het historische dédain van Europa,

uitgeverij J.M. Meulenhoffverschijnt, zijn dat zijn autobio-

nog eens onder de loep.

grafie geschreven voor de persmap van de Nobel-stich-

Wie in deze reeks Het jaar van de dood van Ricardo Reis

ting, columns waarin hij in zijn familiegeschiedenis duikt,

mist, verwijzen we naar het essay dat Yves van Kempen

de in Porto Alegre (Brazilië) voorgelezen speech waarin

daarover schreef in het Pessoa-nummer van Bzzlletin

hij zich tegen de moderne maatschappelijke onverschil-

(278, juli 2001).

ligheid keert, een effect van de economische globalisering. Daarnaast is er een substantieel fragment uit zijn
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Dit conflict waarin zwaarmoedigheid en vitaliteit voortdurend met elkaar
duelleren, zal zijn verdere leven tot aan zijn zelfgekozen dood in 1950 blijven beheersen. Bij herhaling krijgen de componenten ervan in zijn briefwisseling gestalte in zijn tegenstrijdige gevoelens, in zwalkend tasten `tussen
licht en donker' zoals hij schrijft, in zijn gevecht met de `anarchie die binnen
in mij leeft.' Opvallend is voorts de vaak harde toonzetting. Zijn brieven zijn
messcherp geschreven, hier en daar kribbig, soms bijtend, altijd kritisch in

zijn benaderingen van vrienden en vriendinnen, niet minder trouwens in
het oordeel over zichzelf. Een andere constante erin is de onvoorwaardelijke
liefde voor en verknochtheid aan de literatuur. Enthousiast zet hij zich als
redacteur in voor het opbouwen van een buitengewoon literair fonds bij een
van de belangrijkste uitgevers in Italië, Guilio Einaudi, onder meer als vertaler van prominente Amerikaanse auteurs als Herman Melville, Dos Passos,
William Faulkner en Gertrude Stein. Al dat werk voor anderen, evenals het
eigen schrijfwerk, komt hem in terugkerende buien van neerslachtigheid
nogal eens als sisyfusarbeid voor. Regelmatig valt hij terug in de gemoedstoestand `een niemand' te zijn, `een niets'. Hij is altijd in gevecht met zichzelf, en dat is een eenzame strijd die hij met ambivalente gevoelens opzoekt.
`De enige heldhaftige leefregel: alleen alleen alleen zijn,' staat ergens in het
dagboek. De angst om tekort te schieten, om een `waardeloos cynicus' of een
eenzelvig man te worden, iemand die niet in staat is zichzelf te veranderen, is
levensgroot en levensbedreigend.
Hij maakt toestanden door waarin hij `naar ziel en lichaam totaal verdoofd'
is, worstelt met de neiging om vrienden en bekenden te hard te vallen, maar
het is alsof hij niet anders kan: Als Pavese ontstemd is of geërgerd, als hij
onder een indigestie lijdt of onder een vlooienbeet, staat hij niet toe dat
iemand anders opgewekt en tevreden is.' Een andere keer is het: `Je weet best
dat ik als ik brieven schrijf, de mensen ervan langs geef.', of dreigt hij: `Ik leef
verder met een voor iedereen gesloten vizier, ook voor jou. Aan sommigen
zal ik mijn snor laten zien, aan anderen alleen mijn ogen, maar een feit is dit:
ik vertrouw niemand. Tot de dag komt waarop ik mezelf niet meer vertrouw,
en dan is het gedaan.'
Nog op een andere manier zit zijn karakter hem in de weg. `Ik kan me niet
op het leven storten, ik kan het niet. Om te leven moet je kracht hebben en
begrijpen, keuzes kunnen maken. Ik heb dat nooit gekund. Evenmin als van
politiek begrijp ik iets van al die andere commoties van het leven.' Toch
blijft hij onafgebroken pogen om zijn leven op de rails te houden, zelfs in
zijn eenzaamste uren: `Ik bracht de avond door voor de spiegel om mezelf
gezelschap te houden.' Een van de oorzaken van zijn onvermogen iets van
het leven te maken, is zijn manie tot zelfvernietiging. Al vroeg overheerst bij
hem het gevoel een raté te zijn, een mislukkeling in de kleine dingen van het
leven en die zijn groter dan grootse ideeën is zijn leefregel: `Niet ertoe
komen zich een huishouden in te richten, niet een vriend weten te behouden, niet in staat zijn een vrouw te bevredigen: niet de kost verdienen zoals
iedereen. Dat is de treurigste raté .' Overtuigd als hij ervan is dat hij niemands vertrouwen waard is, zou hij het liefst non-existent willen zijn - uit
het leven verdwenen. Maar het leven moet geleefd worden, dat is nu eenmaal zijn `verdoemde bestaan.' Het is paradoxaal genoeg vooral een obsessief
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Aangevreten door de literatuur
In prozavorm krijgt een en ander voor het eerst gestalte in de verhalenbundel Stilte in augustus (Feria d'agosto, 1944) en een even betekenisvolle als
knappe voleindig in De maan en het vuur ( La luna e ifald, 1949), een roman
die ontstaan is uit een visioen `waarop ik een bescheiden Divina Commedia
zou kunnen bouwen'. Het verhaal gaat over een man, een bastaard, die naar
Amerika is uitgeweken, de Nieuwe Wereld, Paveses gedroomde land. Hij had
zelf maar al te graag naar zijn Utopia willen reizen, speelde zelfs met de
gedachte er zich te vestigen maar dat is er nooit van gekomen.Wanneer deze
man, de verteller in het boek, na twintig jaar niet onbemiddeld terugkeert
naar de oude leefwereld, naar zijn kinderparadijs van weleer, Piemonte, is
dat om zijn heimwee te stillen. Zelf inmiddels niet onbemiddeld wordt hij
er geconfronteerd met ontworteling, armoede en desillusie. Het is niet
moeilijk om dit boek te lezen als een afscheidsdocument.
Nog pas veertien jaar oud weet Pavese zich al `aangevreten' door de literatuur
en stort hij zich gretig op het leger onvergankelijken uit de wereldliteratuur.
Hij leest Homerus, Dante, Shakespeare en Hugo `zonder de reden ervan te
begrijpen', in een staat van `verwarde begeestering', schrijft hij aan Monti in
een brief van augustus 1926, waarna hij enthousiast verslag doet over zijn
activiteiten en ondertussen een voorschot neemt op een auteurschap dat
zich zowel aan het verleden als aan het moderne leven voedt: `Ik leer Grieks
om ooit in staat te zijn ook de Homerische beschaving goed te leren kennen,
de eeuw van Pericles, en de Hellenistische wereld. Ik lees Horatius afgewisseld met Ovidius: het is het hele keizerlijke Rome dat ik op die manier ontdek. Ik leer Duits door middel van Faust, het eerste moderne gedicht.Ik verslind Shakespeare, ik lees afwisselend Boiardo en Boccaccio, de hele
Italiaanse Renaissance, en ten slotte La Legende des Siècl es en Leaves of Grass
van Walt Whitman, die laatste is de grootste. Zo maak ik, geholpen door de
kennis (gering maar steeds groeiend) van de denkwereld van de periode,
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Nutteloze kuisheid
Dat hij desondanks in 1935 wordt opgepakt vanwege antifascistische activiteiten en drie jaar ballingschap krijgt opgelegd, is een bizarre speling van het
lot. En lot betekent bij Pavese altijd noodlot, daarover is geen misverstand
mogelijk. In 1932 had hij zich om louter praktische redenen – hij wilde het
onderwijs in –opgegeven als lid van de fascistische partij. Hij beschouwde
zijn arrestatie aanvankelijk dan ook als een vergissing, zich er niet van
bewust dat hij een tijd in zijn gangen was gevolgd. Het was de liefde voor
Tina die hem deze valstrik had gespannen, en het zou niet bij deze ene keer
blijven dat de liefde zijn leven pijnlijk ondersteboven zette. Pavese en de
vrouwen is een hoofdstuk apart. Het bezit van allerlei paperassen die hij van
haar in bewaring had gekregen –waaronder brieven van haar vriend Altiero
Spinelli die om politieke redenen gevangen zat –werden als compromitterend aangemerkt en maakten hem volgens de Verbanningscommissie tot
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Overdosis
Dat hij al vroeg over een zelfgekozen einde speculeerde, blijkt uit zijn correspondentie waarin hij zich directer uit dan in zijn dagboek. Oktober 1926
meldt hij de eerste gedachte daarover aan een klasgenoot, driekwart jaar
later, op 12 juli 1927, schrijft hij zijn oude schoolvriend en vertrouweling
Tullio Pinelli: `Het enige dat ik nu en dan nog voel, is een machteloze opflikkering van energie voor literaire werken, stoutmoedige plannen, inspanningen, die ik nooit zal weten te voltooien. En ten grondslag aan die exaltatie
van mij, de opperste exaltatie van de gedachte aan de zelfmoord. 0, op een

dag zal ik er de moed toe hebben!. Uur na uur smack ik ernaar,, al sidderend.'
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De ogen van Constance Dowling
Op 10 april 1936, nauwelijks een maand nadat hij uit zijn ballingschap is
ontslagen, maakt Pavese de balans op van zijn leven tot dan toe.
Terugblikken is overigens een vast patroon in zijn dagboekhouden, regelmatig bladert hij terug, herleest zijn gedachtenotities, zijn aforismen en commentaren, heroverweegt en herschrijft ze en voorziet ze van (nieuw) commentaar. Deze evaluatie geeft hij echter een extra gewicht door haar de kwa-

uit.
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Postromantische mythes
De tendens om de blik te richten op wat gebeurde over de nationale en disciplinaire muurtjes heen was dus niet zo uitzonderlijk, maar toch kan men
Pavese tijdens de jaren tot aan de Tweede Wereldoorlog op talloze punten
enigszins als een Einzelgiinger beschouwen. In 1930 studeert hij af aan de
letterenfaculteit van Turijn met een verhandeling over Walt Whitman, en
kort daarna begint hij in verschillende culturele en literaire bladen bijdragen
te publiceren over Amerikaanse auteurs van de negentiende en twintigste
eeuw als Dos Passos, Dreiser, Lee Masters, Lewis, Melville en Whitman.
Weldra verschijnen ook de eerste vertalingen van zijn hand; hij vertaalt werk
van onder anderen Sherwood Anderson, Gertrude Stein, Herman Melville,
maar ook andere Engelstalige auteurs als Defoe, Dickens en Joyce (van wie
hij A Portrait of the Artist as a Young Man vertaalde). Pavese verwerft al vrij
snel enige bekendheid als vertaler en essayist, en ondertussen timmert hij in
stilte aan zijn eigen literaire weg. In 1930 lijkt hij de fase van de puberale,
van postromantische mythes krioelende gedichten en dito verhalen definitief af te sluiten: met het lange gedicht I marl del Sud (De zeeën van het zuiden) slaat hij een volstrekt eigen weg in van epische poëzie: lange gedichten,
gesteld in een eenvoudige maar wel sterk ritmische taal, met een verhalend
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komen. Zoals zovele schrijvers in de jaren net na de oorlog lijkt ook Pavese
dit profiel zelf te willen bevestigen en bestendigen: hij wordt lid van de
Communistische Partij, schrijft regelmatig bijdragen voor de partijkrant
L'Unità, waarin hij zich een geëngageerd schrijver betoont – of, om het correcter te formuleren, waarin hij zijn opvattingen over literatuur tracht te
sporen met het algemene politiek-culturele klimaat van het moment. De in
1946 verschenen roman II compagno (De kameraad , door Pavese zelf – misschien niet geheel terecht – een `politieke Bildungsroman' genoemd, versterkte die faam nog.
Vanaf 1948 begint het hele plaatje te veranderen. De fase van de enthousiaste
maar doorgaans vaag geformuleerde ideeën over de noodzaak van een sterk
op sociale en politieke kwesties betrokken literatuur lijkt langzaam maar
zeker plaats te maken voor duidelijker omschreven poëticale programma's,
waarin de brede ethische en sociale bewogenheid van het eerste uur gekanaliseerd wordt in een meer uitgesproken (partij)politieke richting. Tegelijkertijd
lijkt met name de Communistische Partij haar aanvankelijke welwillendheid
tegenover het nogal ruim opgevatte `engagement' van talloze schrijvers in te
ruilen voor een striktere (lees: meer orthodox-communistische) cultuurpolitiek, en de verhouding tussen de partij en tal van schrijvers begint dan ook
flink te bekoelen. In het geval van Cesare Pavese komt daar nog bij dat in zijn
werk een aantal aspecten aan bod komen die een botsing met de hardliners
van orthodox links onvermijdelijk maken. In 1947 verschijnt Dialoghi con
Leucd (Gesprekken met Leucó), een bundel van een dertigtal dialogen tussen
figuren uit de Griekse mythologie; hoewel Paveses interesse voor de mythe
eigenlijk reeds bekend was (in 1945 had Pavese reeds de verhalenbundel
Feria d'agosto gepubliceerd, waarin ook een aantal essays over mythe en symbool waren opgenomen), wisten verschillende critici toch niet goed wat ze
met dit boek aan moesten: Pavese, de auteur van `neorealistische' romans als
Paesi tuoi en Il compagno, blijkt gefascineerd door mythologie! Hoe dan ook,
de Gesprekken met Leucó leken in een aantal opzichten nog wel verzoenbaar
met wat je van een geëngageerd en links georienteerd auteur kon verwachten
(dit geldt onder andere voor de existentialistisch getinte interpretaties van
enkele noodlotmythes), maar de zaken lagen moeilijker met Paveses volgende boek, La casa in collina (Het huis op de heuvel. Deze roman, verschenen in
1948, bevat het autobiografisch getinte relaas van Corrado, een leraar die in
woorden het antifascisme belijdt, maar zich na Mussolini's val uiteindelijk
niet aansluit bij het gewapende verzet en vlucht naar zijn geboortedorp, diep
in het Piëmontese heuvelland.
Het boek is een indringende en rijkgeschakeerde analyse van de tegenstrijdige gevoelens van een intellectueel die uiteindelijk niet kan of wil deelnemen
aan de gewapende burgeroorlog, en zelfs pleit voor een zekere pietas voor àlle

slachtoffers van de oorlog, ook de fascistische. Het boek viel heel wat waardering te beurt, maar niet iedereen kon Paveses nuances evenzeer op prijs
stellen, en een aantal (communistische) critici zag in het boek een al te verontschuldigende houding voor wat in hun ogen eerder op schuldig verzuim
leek. In hetzelfde jaar 1948 start de uitgeverij Einaudi met een door Pavese
gecoördineerde reeks van antropologische, etnologische en godsdienstpsychologische studies, de zogenaamde collana viola of `paarse reeks', en de
namen van politiek aangebrande auteurs als Elffade, Jung, en Volhard doen
onmiddellijk enkele wenkbrauwen fronsen: in Paveses belangstelling voor
de mythe schemert nu een toch wel erg `foute' fascinatie voor het irrationele
door. In 1949 en 1950 verschijnen de romans Tra donne sole (Vriendinnen),
Il diavolo sulle colline (De duivel op de heuvels) en La tuna e i falè (De maan en

het vuur), waarin een aantal personages ten prooi lijkt te vallen aan dezelfde
`decadente' of `irrationele' fascinatie voor de mythe, een fascinatie die
afbreuk doet aan hun begrip van de werkelijkheid en aan hun vermogen om
positief in te grijpen in die werkelijkheid. Deze kritiek, voornamelijk geopperd in enkele periodieken van communistische signatuur, verhindert niet
dat het grootste deel van de literaire kritiek deze romans positief onthaalt, en
in 1950 krijgt Pavese voor La Bella estate (De mooie zomer), het drieluik
waarin Tra donne sole en Il diavolo sulle colline zijn opgenomen, de Premio
Strega, de belangrijkste literaire prijs in Italië. Zo groeit Pavese tijdens de
laatste jaren van zijn leven uit tot een `hedendaags klassieker', een auteur die
een groot literair metier koppelt aan een oorspronkelijke en stimulerende soms polemisch-provocerende -benadering van een aantal aspecten van het
hedendaagse Italië, en die daarvoor zowel door de traditionele bellettristische kritiek als door een deel van de op maatschappelijk engagement ge8rienteerde kritiek hogelijk gewaardeerd wordt.

Getormenteerd
In augustus 1950 maakt Pavese, ten prooi aan een diepe depressie, een eind
aan zijn leven. Paveses zelfmoord heeft er in aanzienlijke mate toe bijgedragen dat zijn hele leven en werk in een tragisch-romantisch licht van crisis,
mislukking, eenzaamheid en onvermogen tot communiceren zijn komen te
staan, waarbij zowel zijn belangstelling voor de mythe als zijn naoorlogs
engagement verschijnen als pogingen om een antwoord te formuleren op
existentiële problemen en persoonlijke obsessies. Wanneer in 1952 Paveses
dagboek, Il mestiere di vivere (Leven als ambacht) verschijnt, lijkt het beeld
van Pavese als `neorealistisch' en `geëngageerd' auteur definitief onderuit
gehaald te worden. Pavese treedt in dit dagboek naar voor als iemand die
hoofdzakelijk in zijn eigen ziel zat te wroeten, en op literair vlak een haast
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Onuitgesproken premissen
Aan het slot van deze bijdrage lijkt het toch wenselijk om nog even terug te
keren op de relatie tussen Pavese en het neorealisme. In de eerste plaats lijkt
het nogal reductief om Paveses `geëngageerd neorealisme' af te doen als het
product van slordig lezende critici. Dat zijn romans geen sociaal-realistische
romans a these zijn, is voor iedereen duidelijk, maar dat betekent nog niet dat

zijn keuze voor de Communistische Partij en zijn artikelen in L'Unità niet
voortsproten uit een oprechte en zelfs coherente keuze. Voor Pavese bestond
dat engagement in de eerste plaats in de wil om te verduidelijken waarin volgens hem precies de band lag tussen het maatschappelijke debat van het
moment en zijn oeuvre – met inbegrip van de ogenschijnlijk `wereldvreemde', puur `literaire' aspecten ervan. Zo beschouwde hij met name zijn poëtica van de mythe als een instrument om de literatuur, de politiek of de
samenleving van zijn tijd te confronteren met de onuitgesproken premissen
en fundamenten (anders gezegd, met de `mythes') die aan de basis liggen van
hun eigen praktijk en ontwikkeling. Precies daarom is Paveses engagement
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Uitbreken
Het oeuvre van Pavese draagt de sporen van een rijkgeschakeerde ontwikkeling; ontstaan tijdens het interbellum, ontwikkelt zijn werk zich willens nillens tegen de achtergrond van (en in dialoog met) een aantal aspecten van de
Italiaanse literatuur van die jaren: het kunstproza an Bich mag Pavese dan wel
vreemd zijn, hij geeft wel blijk van een grote aandacht voor stijl, taal en specifieke symbolische betekeniseffecten van literaire teksten – zij het dan wel
dat Pavese de precieuze woordkeuze en syntaxis van de kunstprozaïsten en
hun voorkeur voor lyrische en statische fragmenten afwijst: in zijn werk
spitst de aandacht voor ritme en stijl zich toe op taalregisters die duidelijk bij
de spreektaal aanleunen en aangewend worden in teksten met een duidelijke
narratieve inslag. Deze band met het prosa d'arte treedt het duidelijkst aan
het licht in een aantal korte verhalen uit Feria d'agosto en in romans als De
gevangenis en La casa in collina, waarin de spreektaal minder uitgesproken
aanwezig is, maar ook in andere werken besteedt Pavese grote zorg aan de
ritmische kwaliteiten en interne spankracht van zijn proza.
Deze aandacht voor vorm gaat gepaard met een indringend onbehagen dat
– hoewel niet rechtstreeks op maatschappelijke kwesties betrokken – toch
de grenzen van de eng-literaire blik doorbreekt en speurt naar nieuwe bena-
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aar aanleiding van het (her)verschijnen van zijn verzamelde romans
heb je het plan opgevat `Pavese' in zijn geheel te (her)lezen. Enkele
romans heb je eerder gelezen, alsmede zijn dagboek, Leven als ambacht, en

N

een selectie uit zijn brieven, Een vis in het ijs. In de herinnering resteren flarden van een atmosfeer: eenzaamheid, moedeloosheid.
Waarom zou je (dan) Pavese (her)lezen?
Als oefening in eenzaamheid.
Dat antwoord verschuift de vraag: waarom zou je `oefenen' in eenzaamheid?
Omdat je iets herkent in Paveses mania di solitudine. `je bent alleen ... je
bent geboren om alleen te zijn, maar je hebt niet genoeg aan jezelf en dat

pa

j

Notifies di zcrmans
weet je.' En: `ofschoon ik overtuigd ben van de ontoereikendheid van alle
menselijke betrekkingen, heb ik een vreselijke dorst naar vriendschap en
samenzijn, als een oude vrijster.'
Pavese maakt je ervan bewust dat het antwoord op de vraag naar welke kant
de balans (alleen zijn, vriendschap en samenzijn) van een leven doorslaat,
volslagen afhankelijk is van stompzinnige noodlottigheden. Wat, als hij
Milly (1927), het gedroomde Turijnse meisje (1932), E (1932), Tina
(1935), Fernanda (1940), Bianca (1946) of Constance (1950) tot een duurzame verbintenis had kunnen verleiden? Zijn dorst moet inderdaad vreselijk
e
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P
iiiii'ni'
luciditeit
t is uiterst.
' dat weet e ^–Paveses
'en
*

Literatuur kan de weergave, de verbeelding zijn van gevoelens die zo complex zijn dat er geen `gewone' woorden voor zijn. De `gewone' woorden die
we gebruiken om de emoties aan te duiden, slaan die dood. Paveses eenzaamheid is te ingewikkeld en te paradoxaal om af te doen met het woord
'eenzaam'.
*

Paveses leven is een roman. Al op achttienjarige leeftijd spreekt hij er in brieven over dat hij over (niet: aan) zelfmoord denkt. Hij noemt zichzelf nihilist,
fatalist; het leven `het zieke en onsympathieke bestaan'. Zijn verbanning
naar Brancaleone in Calabrië (1935) zou van zijn isolement een concrete
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Misschien had Gisella kunnen uitwijken; misschien hadden we hem
met zijn drieën nog kunnen tegenhouden; dat denk je later. Talino's
ogen werden die van een beest, hij sprong achteruit en plantte haar de
vork in de keel. Ik hoorde een lange zucht; en Miliota die van de hof riep
Wacht'; en daarop liet Gisella de emmer los die leegliep over mijn
schoen. Ik dacht dat het bloed was en sprong opzij, en we hoorden hoe
Gisella kreunde: `Madonna!' en ze hoestte en de vork viel op de grond.
Of het aan de vertaling van Frida Vogels ligt, kan ik niet beoordelen, maar
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Paveses paradox: op een kille, afstandelijke manier de broeierigheid beschrijven.
*

Hij is altijdeen buitenstaander: jouw land, niet het mijne, nooit.
*
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Paveses springerige, in grote leegte wortelende stijl doet denken aan die van
Arnon Grunberg en diens alter ego Marek van der Jagt: het is alsof er tussen
de zinnen `gaten' vallen. Hij laat daardoor soms zinshelften hard op elkaar
botsen: `Ik had geen droevige ervaringen, ik wist dat 's nachts de hele stad in
vlammen op kon gaan en mensen konden sterven.' (Het huis op de heuvel)
*

Pavese gebruikt de vergelijking in De kameraadtwee maal, vlak achter elkaar
(p. 95, 128): `eenzaam als een hond'. Ik heb honden gekend die zich minder
eenzaam gevoeld moeten hebben dan Cesare Pavese. Tussen deze twee bladzijden in (p. 112) geeft Paveses `ik' er juist blijk van die eenzaamheid te wil-
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Paveses afstandelijke stijl – het opsommende karakter van zijn schrijven –
roept een gevoel van vervreemding op. Zijn stijl wekt de indruk dat er tussen
zijn personages en hun handelen en tussen zijn personages onderling
onoverbrugbare afstanden bestaan. In dialogen spreken zij langs elkaar
heen; Paveses werk wrijft ons de onkenbaarheid van `de ander' hevig in. Hij
klinkt ook vaak vreugdeloos, doordat bijvoorbeeld `dansen' en `lachen' uitsluitend geconstateerd worden. `Vreugde' wordt niet geëvoceerd, het blijft
bij kale mededelingen. Daarom is het des te opvallender dat hij een grimmige vergelijking gebruikt als het om het gevoel gaat vernederd te worden:
`Het was prettig te voelen dat je op de grond lag, dat je als het ware werd vertrapt en niet toegaf.' (p. 165) Je ontkomt er niet aan dat je tijdens het lezen
van de masochistische paradox in een flits Paveses levenseinde `ziet': ooit was
het dus niet meer `prettig' `als het ware' vertrapt te worden en niet toe te
geven.
*
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Stefano omklemde met zijn handen de slanke, enigszins vochtige zijden,
tilde haar op en bracht haar naar zijn lippen. Met het water kwam een
smaak van aarde mee, die zijn tanden stroef maakte, de smaak van de
amfora zelf, meende hij, en hij genoot er meer van dan van het water.
Het deed denken aan geitenmest, wild en tegelijk heel zoet, en het deed
denken aan de kleur van geraniums.
*

Hoofdstuk VI van De kameraad:

Maar daarna bleef ik met mijn ogen dicht in bed aan heel andere dingen
liggen denken; het was alsof ik verschrikkelijk bang was, als een kind,
eenzamer dan een hond, en alsof ik iets slechts en wanhopigs had
gedaan. Ik kon er niet van afkomen, ik durfde niet te voelen wie ik was,
ik wilde dat ik niet wakker werd en ter plekke zou sterven. [...] Ik had
medelijden met mezelf, daar kwam het op neer. Ik was als een kind dat
ze bloot op tafel leggen, en dan gaan mama en de zussen het huis uit. Ik
verborg mijn hoofd en bleef liggen tobben.
Zelfportret als `ikfiguur'. Als hij vervolgt: `Ik dacht dat het vermoeidheid
was', dan is het in zijn geval zo goed als onmogelijk niet aan levensmoeheid
te denken. Daar komt bij: als je dit gevoel niet kent, zou je het dan zo kil,
bijna analytisch kunnen noteren?
*

Het werk van Pavese zit vol met paradoxen: zijn behoefte aan eenzaamheid
botst met zijn verlangen naar vriendschap, die weer op gespannen voet staat
met zijn opvattingen over de ontoereikendheid van menselijke betrekkingen. Zijn sociale betrokkenheid naast zijn drift tot zelfdestructie. Vooral de
verhoudingen met vrouwen zijn voer voor psychologen, ook in de romans.

De kameraad (p. 186):
`Wat zijn vrouwen toch voor wezens,' bedacht ik, `ze heeft al door dat ik
me niet veel van haar aantrek.' Er kwam weer een verre woede over me,
alsof ze iemand was die ze niet was, alsof het me niet beviel daar bij haar
te liggen. Ze had zoveel gezegd over de laatste dagen –zoveel woorden,
zoveel plotselinge bewegingen, zoveel blikken waaruit ze had opgemaakt dat ik haar nodig had. `Het is niet waar,' dacht ik, `het is een
vrouw. Ze wil niet zeggen dat zij degene is die op mij uit is.' Ik had naar
huis willen gaan, alleen willen zijn. Moest ik haar dag en nacht om me
heen hebben?
Het fragment is exemplarisch, welhaast iedere ontmoeting wordt nog terwijl
die plaatsvindt ondergraven door steeds dezelfde hang naar eenzaamheid.
Milly, het gedroomde Turijnse meisje, E, Tina, Fernanda, Bianca en
Constance, hoewel het niet ondenkbaar is dat Pavese van de laatste een
zwaar op de maag liggende koek van eigen deeg gekregen heeft.
*
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Deze passage blijft me, dagen nadat ik hem gelezen heb, door het hoofd spoken. Ik denk namelijk niet dat hier uitsluitend Giannino en Stefano met
elkaar spreken, het is vooral de schrijver die met zichzelf in dialoog is, in
rudimentaire, desalniettemin ingewikkelde denkstappen. Hij laat de vol-
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In De gevangenis is Stefano bang voor zelfverlies: `Hij voelde dat stukken van
hemzelf in handen van anderen waren.' Het is goed voorstelbaar en misschien zelfs te vrezen dat Paveses schrijverschap een verbeten poging was om
het contact met de wereld te herstellen, maar iedere poging leidt tot zelfverlies: je geeft anderen stukken van jezelf in handen. Het is niet onwaarschijnlijk dat iedere schriftuur hem van zichzelf verwijderde en de kloof tussen zijn
betrokkenheid en zijn zelfdestructieve driften dieper en wijder maakte.
*

Is dit de reden om Pavese te lezen: om me tegen hem af te kunnen zetten? Er
begint grimmig verzet in me te kolken wanneer ik lees dat Stefano vol dankbaarheid glimlacht `vanwege de eenzaamheid die hem stilaan gevoelloos
maakte'. Wie de bij een depressie behorende gevoelloosheid uit ondervinding kent, zal in deze situatie niet zo snel `dankbaar glimlachen'.

*
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Ook nu hoorde je soms stemmen opklinken en in de verte lachen, maar
het grote duister drukte zwaar, bedekte alles, en de aarde was weer woest
en eenzaam geworden, zoals ik hem als jongen had gekend. Achter de
velden en de wegen, achter de huizen van de mensen en onder je voeten,
broedde het oeroude, onverschillige hart van de aarde in het duister, en
leefde in kloven, in wortels, in verborgen dingen, in kinderangsten. Ik
begon me destijds te verliezen in jeugdherinneringen. Het leek of ik
onder de wrok en de onzekerheden, onder de wens alleen te zijn, mezelf
als kind ontdekte om een metgezel, collega of zoontje te hebben. Ik zag
de streek waar ik gewoond had weer voor me. Wij waren alleen, de jongen en ikzelf. Ik herleefde de woeste ontdekkingen van toen. Ik leed wel,
maar met de wrokkige houding van iemand die zijn medemens niet aanvaardt ofliefheeft.' (Het huis op de heuvel)
Wie op deze wijze, nota bene met naar de bijbel verwijzende formuleringen,
afstand doet van elke vorm van metafysisch denken en de confrontatie met
het `onverschillige hart van de aarde' aangaat, staat voor een tabula rasa dat
hij zelf zin moet geven, maar Pavese vindt wrok, die hij elders `voldaan'
noemt, onzekerheden, de wens alleen te zijn en kan `zijn medemens' zelfs
niet aanvaarden, laat staan liefhebben. Hij vindt uitsluitend zichzelf,
opnieuw: tabula rasa. Misschien niet woest, maar wel tot zijn eigen schrik:
ledig. Nog in hetzelfde boek rekent hij met zichzelf af, wanneer hij Cate
tegen zijn ikfiguur laat zeggen: `Ik herinnerde me iets dat je een keer tegen
me had gezegd, dat het leven alleen waarde heeft als je voor iets of iemand
leeft ...'
*

Het is somtijds opmerkelijk hoeveel aandacht Pavese schenkt aan de dingen
die gebeuren in de marge van zijn vertelling, kleine gebeurtenissen die
slechts zijdelings, vanuit een ooghoek opgemerkt worden. Zo is Corrado in
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Het dient slechts ten dele de coleur locale en Pavese laadt soms de verdenking
van redundantie op zich, maar hij is daarin vooral een realist: zo is de chaos
die het leven nu eenmaal is.
*
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In pakweg tien regels scheert Pavese van een romantisch aandoende vluchtpoging via de onbekommerde onschuld van de reeën, hazen en kinderen
naar totaal cynisme. Het is ongetwijfeld zijns ondanks dat hij in de onverschillige aarde uitkomt bij een nieuw begin: wortels.
*

Op één bladzijde (in: Het huis op de heuvel: `Je wordt alleen geboren en gaat
alleen dood.' En: `Maar pleegt iemand ooit zelfmoord om echt te verdwijnen?' Dat laatste is schijnbaar een retorische vraag die tot filosofisch gepeins
kan leiden, maar Pavese blééf: in en dankzij de literatuur.
*

Het geboortehuis van Cesare Pavese
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Het is onbegrijpelijk dat een gebonden editie van 861 pagina's in de verantwoording zegt dat `voor deze editie de vertalingen werden herzien', terwijl
men aantreft: `Pas op het moment dat ze langzamerhand aan het donker was
geweest' (p. 469); Amelia zei dat Guido te goed van vertrouwen was, dat de
sleutel van het atelier aan Rodrigues gaf'(470); `meerdere deuren'(471); `de
portiek'(472); `Ze aarzelde opnieuw tussen de vier deuren in de gang, kon
beslissing nemen en ...'(472); `hij zou tegen me dat ik een vrouw ben' (480);
`De dag kwam Amelia tussen de middag ...'(481); `Rodrigues liet zich bij na
nooit zien' (508); `tweed' (i.p.v. `twee', 534); `Als muziekwilt (...)kan ik een
plaat opzetten'(589); `Als op de Greppo was geboren ...'(594) en: Wil je zo
graag op de Eeuwige Vaderlijken?'(598).
*

Gelukservaringen, het intense gevoel te léven en de daarbij behorende luciditeit – Pavese moet ze gekend hebben om ze zo te kunnen beschrijven:
Elke keer dat ik op het water gezweet had, bleef mijn bloed de hele dag
fris, versterkt door de botsing met het water. Het was of de zon en het
leven van de stroom me hadden doordrenkt met hun weldadigheid, een
blinde, vrolijke en schuchtere kracht als van een boomstam, van een
beest uit het bos. Ook Pieretto genoot van de ochtend als hij 's morgens
meekwam. Wanneer we op de stroom naar Turijn afzakten, onze ogen
schoongespoeld door de zon en het duiken, strekten we ons uit om te
drogen, en de oevers, de heuvel, de villa's, de omtrekken van bomen in
de verte stonden in de lucht gegraveerd.
Maar hij zou zichzelf niet zijn als hij de evocatie niet onmiddellijk van een
contrapunt voorzien had. Hij laat Pieretto zeggen:
Niets ruikt meer naar dood dan de zomerzon, het felle licht, de uitbundige natuur. Jij ademt de lucht in en ruikt het bos en merkt dat de planten en de beesten schijt aan je hebben. Alles leeft en vergaat. De natuur
is de dood ...

*
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Alsof het zo moet zijn staat dit woord als laatste op de bladzijde. Wie nu gretig omslaat, omdat hij die ene oorzaak wil weten, wordt door Pavese in de
kou gezet: onmiddellijk gooit hij het gesprek over een andere boeg.
Pavese kende die `ene ware oorzaak', ongetwijfeld, maar houdt hem voor
zich.
*
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Pavese schrijft op zeker moment in Vriendinnen:
Momina glimlachte op die ontevreden manier van haar. Ze gaf geen antwoord, maar zei tegen Loris dat ze met die en die had gepraat, die dit en
dat had gezegd, en Loris, die op het bed zat en zijn enkel vasthield,
bromde wat; Mariella mengde zich er met luide stem in en ze praatten
en lachten, en Nene zei: `Gekkenwerk', en ze hadden het verder niet
meer over het toneelstuk. [...] Zo gingen ze door, en Momina sprong
van de hak op de tak [...]', terwijl de gedachten van Clelia afglijden naar
uiterlijkheden.
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Het landschap is hard, het leven is er hard, de mensen zijn hard en Paveses
taal is navenant.
*

Ook Paveses alter ego in De maan en het vuur fis een ontwortelde en blijft het
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'Hoe meere edingen
en de gesprekken die mij raakten dezelfde waren als
vroeger .1oe
h meer plezier ik erin schepte.' Plezier, Pavese? Jawel, alset
maar was as vroeger, 'maar de gezichten, de stemmen en eanendie me
en
moesten aanrakeneherkennen,
waren er niet meer. Waren er al lan niet
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Pavese het op zijn scherpst:
Y
Er is iets in mijn herinnering aan mijn kinderjaren dat niet de vleselijke
tederheid van een vrouw verdraagt. In die zomers, die nu in mijn herinnering één enkele kleur hebben, smeulen ogenblikken die door een
gewaarwording of een woord opeens weer oplaaien, en dan valt opeens
de afstand weg en kan ik haast niet geloven dat er zoveel vreugde is terug
te vinden uit een tijd die is verdwenen en bijna verloren gegaan. Een
jongen – was ik het? – bleef op een nacht staan aan de kust – met boven
hem de muziek en de onwerkelijke lichten van de cafés – en hij rook de
wind – niet de gewone zeelucht, maar de plotseling in een kortstondige

tastbare,,oor e zon ver windvlaagaangedragen geur van exotische, ta
zou kunnen bestaan zonmij;
ml feitelijk
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Je weet watje van Pavese scheidt:jerealiseertje weliswaar
bent van het verleden, maar anders dan bij hem verdragen jeherinneringen
j uist wel de vleselijke tederheidvan een vrouw, de vrouw;je hebt eennzoon
en weliswaar kende de jongen die je ooit was de man niet die je nu bent,
maar dat hij ooit bestond zonderje, kanje niet schelen zolang die man die
j ongen nog maar herkent. Het leidt er onherroepelijk toe dat je – in de
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Die eenzaamheid, kun je die ook niet willen?
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P
niet
zou tekenen, is me zelfoverigens geheelduidelijk.s ik aan Pavese
i' me
denk, ligt het voor mij, net als voor vele anderen, eigenlijk
meer voor de
hand om andere zinnen te citeren, bijvoorbeelddie (veelgeciteerde) slotzin
MARC REUGEBRINK

Hetgeluk van de kunst
Over Cesare Pavese
r
P
voorschrijfniet meer.' Het is de zin waarmee Pavese
van zijndagboek:
diee 'op
oe werd wat hij waarschijnlijkwel altijdzal blijven:. de schrijver
pleeghethoogtepunt van zijn roem,' zoals het dan altijd heet zelfmoordn hand
ie door eigen
a ssterven,,
e
e, een daad die, zoals bij vrijwel alleschrijvers
is dereden
en waarom ik erteren werpt.
uw naar achteren
sindsdien
s
zijn schaduw
• eze
zij
zelfmoord van een auteur versmalt zijn
gelijke zinnen liever vermijd:
werk gewoonlijk tot die ene daaden dringt een interpretatie op waarin
rsindsdien bijvoorbeeldindermeestal veel is vergeten. Men denkt bij
t
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nog
eens
extra
nadruk
aa eerder aan slotzinnen, en in zijn werk legt
daad
g
oe ezoekt
e men vooral
op de wurgende eenzaamheid van de auteur.rIn zijn poëzie
de uomo solo' op, 'de man alleen' die in nogal watgedichten voorkomt. En
ook in zijn proza dringt die eenzaamheid zich op, de eenzaamheiden het
zwijgen.
Eenzaamheid kan men natuurlijk ook heel goed in de beginzin van De
kameraad ontdekken. De zin herinnert sterk aan Melville's beroemde `Call
me Ishmael', de openingszin van Moby Dick, een boek dat Pavese in de jaren
dertig vertaalde en dat hij dus zeer goed gekend zal hebben. Maar die verwantschap laat ook meteen het verschil zien. De haast onverschillige terloopsheid waarmee Melville's verteller zichzelf zijn naam geeft, duidt op een
levenshouding zoals die onmiddellijk in de daaropvolgende regels aan de
dag treedt: `Call me Ishmael. Some years ago – never mind how long precisely –having little or no money in my purse, and nothing particular to interest me on shore, I thought I would sail about a little and see the watery part
of the world. It is a way I have of driving off the spleen, and regulating the
circulation.' Hoewel achter het zo goed als onvertaalbare `spleen' nu ook niet
onmiddellijk veel vrolijkheid schuil gaat, ontbreekt het Ishmael niet aan
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Je hebt beweerd dat de vormen, de stijlen, het geschrevene een andere
werkelijkheid vormen dan die waarin we leven. Dat is banaal. Maar het
is wel een nieuwe dimensie. Het is niet zo dat men al schrijvend niets

uitdrukt. Men bouwt een andere werkelijkheid op; die van het woord,
schreef hij op 15 maart 1947 in zijn dagboek. De constatering zelf is misschien inderdaad banaal – elke schrijver sinds minstens de Romantiek weet
dit. Maar deze notitie staat in een literair-historische context: die van de
avant-gardebewegingen. Voor Pavese ging er achter `de werkelijkheid van
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Die zorgeloosheid is er alleen in de literatuur, literatuur die dat 'ware ik', dat
`wat wij zijn', telkens opnieuw gestalte geeft. Het leven dat Pavese, blijkens
de dagboeken en blijkens wat men er daarnaast nog over weet, zo verschrikkelijk kwelde, bleek eenmaal op schrift gesteld een geluksgevoel te kunnen
veroorzaken, het `geluk van de kunst', zoals hij dat ergens omschrijft. Dat is
misschien moeilijk te begrijpen voor de meer sensibele lezer, die zich bij het
lezen van Paveses boeken door de fataliteit in de verhalen in een houdgreep
genomen voelt, en met het dagboek ernaast haast niet anders kan dan de
overeenkomsten tussen literatuur en leven zien. Maar voor de auteur werkt
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(...) de parallel met de kinderjaren maakt opeens duidelijk hoe de
mythische plaats niet zozeer de afzonderlijke plek is, het heiligdom, als
wel die met een algemene, universele naam, de weide, het woud, de grot,
het strand, het huis, die in alle onbepaaldheid alle weiden, wouden enz.
oproept en deze alle bezielt met zijn symbolische huivering. En ook in
de herinnering uit de kinderjaren zijn de weide, het woud, het strand
werkelijke objecten zoals veel andere, maar toch de weide, het strand
zoals ze zich in absolute zin hebben geopenbaard en zoals ze vorm hebben gegeven aan onze verbeelding.
Voor onszelf wordt wat we ons herinneren tot op zijn minst een persoonlijke
mythologie, tot iets wat men gewoonlijk uitsluitend voor zichzelf, of hoogstens voor zijn naaste omgeving formuleert, maar waarin altijd de suggestie
aanwezig is dat die hoogsteigen ervaringen een betekenis hebben die verder
strekt dan die van het eigen leven alleen. Dat is de kracht van Prousts madeleine-koekje, een door mij niet erg smakelijk bevonden versnapering (geeft u

voorhand u
uiterst
desalniettemin
opp voo
e ste te e e esa
niette
mij maar een kletskop)dieieme
inverpakking.
En
wie
zou
i
z
na
n
et zen
e
nisvo lijkt,
ook
zitten
ze
nog
n
de
J
g
Bassani
ni ni deliteraire
niettoerist
erist
uit
van de verzamelde werken
rGiorgioB
van
u
willen hangen in Ferrara, na Svevo in Triëst willen dwalen, naJoyce n
uri n. Wie
Dublin? na het lezen van Pavese in Santo Stefano Belbo enTurijn?

i

eens aan
zich daar al ee
a overgaf,weet
, e dat het eerste waarmee men af te rekenen
1
ac t toeheeft, de banaliteit vanjuist die plekken is. Men moet zichzelf
moet
straten.
zientewandelen
o
spreken om in Turijn Pavese
en wa e langs
e a s de
ate Men m
heel erg aan het werk van Pavese denken om de voorstelling die men zich bij
het lezen maakte, terug te vinden. En dan nog...
Het
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e en sc ri t Pavese, maakt
deel uuitt
etu
e vandergelijke
a,
,
`van het algemeen unieke karakter van het –absolute en dus symbolische – gebaar of gebeuren waaruit de mythische handeling bestaat. Een
niet-retorische definitie hiervan zou kunnen luiden: iets eens en voor
altijd verrichten, waardoor het zich vult met betekenissen en zich er
steeds mee blijft vullen dank zij het feit dat het, doordat het vastligt, niet
meer realistisch is. In de natuurlijke werkelijkheid is geen enkel gebaar
en geen enkele plek van meer waarde dan een andere. Maar in het
mythische (symbolische) handelen heerst een hele hiërarchie.
Het gaat hier om meer dan het verabsoluteren van zomaar wat persoonlijke
ervaringen – de vergissing van schrijvers die hun eigen biografie opwaarderen tot iets van algemeen belang zonder dat het beschreven leven voor een
ander werkelijk ontstijgt aan alleen dat persoonlijke en particuliere. De
mythe `gaat vooraf aan de uitdrukking die men eraan geeft en valt er niet
mee samen,' schrijft Pavese. De eigen herinnering krijgt pas een mythische
glans wanneer bijvoorbeeld het ouderlijk huis, de weide waar men speelde,
het bos waardoor men wandelde, zélf symbolen zijn geworden voor iets
anders – in Paveses geval: voor `wat wij zijn'.
Dat is de achtergrond van een aanvankelijk moeilijk te begrijpen notitie die
hij in 1947 over het `geluk van de kunst' in zijn dagboek maakte: `Geluk van
de kunst: merken dat een eigen manier van leven de wet kan zijn waarnaar
een wijze van uitdrukken zich richt.' Ook hier lijkt Pavese iets anders te zeggen dan wat we uit de, zo vaak met polemische bedoelingen beladen uitspraken van de avant-gardisten kennen. Voor hen was literatuur immers niet
(langer) de afbeelding van iets wat al voor het schrijven bestaat, was kunst
geen mimesis, maar creëerde literatuur een eigen werkelijkheid die, volgens
sommigen, met de buiten-literaire werkelijkheid helemaal niets meer te
maken had. Met andere woorden: voor de avant-gardist gold juist dat de
wijze van uitdrukken een eigen manier van leven creëert. Toch wordt Pavese
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Individu versus collectiviteit
`Ze noemden me Pablo omdat ik gitaar speelde' is ook zo'n zin waarin de
wijze van uitdrukken zich richt naar de wet die zijn `eigen manier van leven'
voor Pavese was. Ze drukt zowel de fataliteit uit van de verstikkende afhan-
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de bedlegerige, aan beide benen verlamde Amelio niet eens wil opzoeken –
op diens verzoek overigens. En hoewel niets in de tekst er met zoveel woorden op wijst, is het duidelijk dat Pablo onmiddellijk op haar verliefd wordt.
Daarmee komt achter het verlangen als Amelio te zijn een andere, als men
wil banalere beweegreden tevoorschijn: Pablo wil Linda. Zoals echter zijn
totale persoonlijkheid afhankelijk is van de definities van anderen, zo staat
ook zijn verliefdheid onder het dictaat van een ander. Hij móét Amelio worden om Linda waardig te kunnen zijn. Vergeefs probeert hij Linda, met wie
hij inderdaad betrekkingen aanknoopt, ertoe te bewegen iets te vertellen
over haar samenzijn met Amelio, die bij alles wat hij met haar doet als zwijgende derde op de achtergrond aanwezig blijft, als vraag: `Wat zou Amelio
nu gedaan hebben...?'
Van het communisme of fascisme staat dit alles nog heel ver af. Eén fascist
dient zich al wel vrij snel aan: als rivaal. Als duidelijk is dat Amelio verlamd
zal blijven, zoekt Linda hem niet meer op. Ze zoekt haar heil bij Lubrani,
een impresario die in het theaterleven een belangrijke rol speelt, en die een
appartement in de `Lictorentoren' bewoont (de zetels van fascistische instellingen werden destijds Case Littorie, of Lictorenhuizen genoemd). Pablo's
afkeer van deze Lubrani heeft met zijn fascistische overtuigingen niets te
maken. Ze heeft met Linda te maken, die Pablo's verliefdheid duldt (het
juiste woord in dit verband), maar nooit voor hem, een arme sloeber zonder
toekomstperspectief, zal kiezen (ze kiest voor Lubrani). Natuurlijk wordt er
in het gezelschap waarin Pablo zich nu geregeld bevindt wel gesproken over
wat er zoal in het Italië (en in het in burgeroorlog verkerende Spanje) uit de
jaren dertig gebeurt, maar veel verder dan een `Wat gebeurt er toch veel'
komt Pablo niet. Hij verkeert op elk vlak voortdurend in de mist – de mist
die in het Turijn aan de Po overal en altijd aanwezig is of net op komt zetten,
de mist die zijn handen nat maakt.
Die mist trekt pas op – letterlijk en figuurlijk –wanneer het Pablo duidelijk
is dat zijn liefde voor Linda tevergeefs is en hij, na eerst nog een tijdje op
vrachtwagens gereden te hebben, Turijn uiteindelijk verlaat om naar Rome
te vertrekken. De ervaring met Linda heeft hem uiteraard niet verlost van
zijn eenzaamheid, maar wel voor een stuk van zijn afhankelijkheid, of liever:
van de kwelling die een dergelijke afhankelijkheid voor hem is. Zijn bewustzijn van hoe de wereld in elkaar steekt, is door zijn ervaringen groter geworden, en dat maakt dat hij zijn alleen en afgezonderd zijn en zijn afhankelijkheid beter begrijpt als wat het is. Om zekerheden gaat het nog steeds niet,
eerder om een verwondering die aan elk meer beslist denken vooraf gaat:
`Carletto,' vroeg ik, `heb jij nooit meegemaakt dat iets al door een ander
was bedisseld voordat jij het deed?'
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Dat deze Carletto communistische sympathieën heeft, is de lezer onmiddellijk duidelijk. De verhouding tussen individu en gemeenschap wordt door
hem onmiddellijk op een welbepaalde wijze ingevuld en waar Pablo met zijn
eerste vraag nog verwijst naar Linda, zet Carletto de stap naar de politiek.
Het is ook met Carletto – een variété-artiest die voor werk afhankelijk is van
de gunsten van Lubrani – dat Pablo naar Rome vertrekt, een stad die in alles
het tegenovergestelde lijkt van het mistige Turijn: licht, lucht, de nabijheid
van de zee en de in Pablo's ogen merkwaardige omgangsvormen van de
Romeinen: `(...) het was waar wat Carletto had gezegd, dat heel Rome een
kroeg is en dat ze er zo'n beetje wonen.' Wat later stelt hij vast dat iedereen
hem bij zijn naam begint te noemen. Pablo? Of een andere, zijn werkelijke
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Muren van lucht
Ik kom nog even terug op die sensibele lezer die zich door het werk van
Pavese in een houdgreep genomen voelt en maar moeilijk kan inzien op
welke wijze bijvoorbeeld een boek als De kameraad de schrijver ook maar
enig geluksgevoel bezorgd kan hebben. Maar juist omdat het boek bestendigt
wat in de allereerste zin wordt uitgedrukt, juist omdat het dat tot `het leven
van iedereen' verklaart – want dat is de achtergrond van de identificatie van
Pablo met Aurelio: dat ook die laatste gevangen zit en van meet af aan gevangen zat tussen de `muren van lucht' die elke, hoe ook gedefinieerde werkelijkheid optrekt (hij heeft niet voor niets een gebroken rug) –juist daarom stelde
het boek Pavese tot op zekere hoogte schadeloos voor wat hem in het leven
zelf steeds maar weer verwondde, en bleef verwonden, tot het absoluut
ondragelijke toe. Hij wist allang dat bevrijding uit zijn bestaan alleen mogelijk was door de vernietiging van de anderen die dat bestaan zus of zo definieerden (de weg van de destructiepoëtica's van de avant-gardisten); maar hij
wist ook dat die vernietiging neerkwam op zelfvernietiging, omdat zijn
bestaan, en bij uitbreiding het bestaan van `iedereen', van de anderen afhankelijk was. Met De kameraad en met al zijn andere werk verwierf dat bestaan
`een absolute waarde met een starre norm (...) die juist vanwege dat starre tot
in eeuwigheid ex novo, meerduidig, symbolisch geïnterpreteerd blijkt te kunnen worden,' zoals het in `Over mythe, symbool en zo meer' heet. Het is dat
absolute, de mythische betekenis die het bestaan in en door het zich daarnaar
richtende literaire werk krijgt, dat Paveses persoonlijke eenzaamheid, voor de
duur van dat werk, tot condition humaine maakt, tot iets wat voor alle mensen geldt. Voor iemand die die condition humaine leeft, is dat een troost die
gelukkig maakt, ook al is het dan het geluk van de kunst. De bevestiging van
zijn eenzaamheid leidt even tot gemeenzaamheid met een wereld waarin
Marc Reugebrink (1960) is
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tor. `We zijn allemaal bourgeois wanneer we bang zijn,' zegt iemand in De
kameraad. Pablo zelf concludeert aan het slot van het boek: `Ik was al een
ander, ik had me losgemaakt en was tevreden.' Het is de paradox van dit boek
dat de ander die hij was uiteindelijk Pablo is – omdat hij gitaar speelt
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dichter aan wie Pavese refereert, want ook Sappho speelt een rol en terloops
worden Homeros, Kallimachos, Pindaros, Euripides en Leopardi genoemd,
maar Hesiodos is wel verreweg de belangrijkste. De gesprekken bevatten
geen gebruikelijke mythologie zoals we die uit de grote epen en de tragedies
kennen, en evenmin moet men denken aan dialogen in de traditie van Plato.
Verder wijken de dialogen niet alleen in genre, maar ook in stof en stijl sterk
af van Paveses romans en gedichten. De Dialoghi vormen een in vele opzichten uniek werk.
Pavese was, zoals men weet, een buitengewoon erudiet man. Wie zijn dagboek II mestiere di vivere, vertaald onder de titel Leven als ambacht,' doorbladert, wordt direct getroffen door de enorme hoeveelheid citaten uit de meest
uiteenlopende werken, niet alleen van dichters en romanschrijvers, maar
ook van filosofen, antropologen en godsdiensthistorici. Opvallend is hoe
goed Pavese de klassieken paraat had, want over auteurs als Herodotos,
Aischylos, Ovidius, Horatius en Catullus spreekt hij als waren ze tijdgenoten. In de naoorlogse jaren dacht Pavese intensief na over religie, mythologie
en de positie van de mens in het universum. Zijn indringende visie daarop
heeft haar neerslag gevonden in de Dialoghi, waarvan ook Pavese begreep
dat ze binnen zijn oeuvre een aparte plaats innamen. De door hemzelf
geschreven flaptekst bij de eerste editie stelt dat het boek een nieuw aspect
van zijn temperament onthult. `Er is geen authentiek schrijver,' zegt hij, `die
niet net als de maan zijn kwartieren heeft, zijn grillen, zijn verborgen muze'.
Voor dit werk heeft hij zijn rationele scepsis even opzij gezet en besloten alles
wat met totem en taboe, mythe en rite te maken heeft, au sérieux te nemen.
Van december 1945 tot eind maart 1947 werkte hij aan het boek, dat hem
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wachte aspecten uit, in de derde plaats is het perspectief in bijna alle gevallen
zeer verrassend. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er lezers zijn die dit
boek kunnen lezen zonder geregeld een mythologisch naslagwerk te raadplegen. Pavese overschat de eruditie van zijn lezers, of hij is niet serieus in
zijn voorwoord. Daar komt nog bij dat de Dialoghi zijn geschreven in een
compacte stijl waarin geen woord te veel staat en die talloze briljant geformuleerde aforismen bevat. Pavese weet poëzie en filosofie als weinig andere
twintigste-eeuwse schrijvers te combineren.
Hoewel vrijwel iedere bladzijde van het boek schitterende inzichten in uiteenlopende terreinen des levens verschaft, concentreert Pavese zich duidelijk op een paar thema's, die vanuit verschillende invalshoeken benaderd
worden. Ik zal me hier richten op vijf van die thema's: de positie van de mens
tussen chaos en god, de dood, de vrouw, de herinnering en de utopie.
Tenslotte ga ik even in op de structuur van het werk als geheel en vraag ik me
af wat de titel betekent.

Zell; de goden hebben geen invloed op de rots
'Er is een wet, Ixion, waaraan men moet gehoorzamen.' In een mistig verleden waaraan men nog vaag herinneringen bewaart, heerste de chaos. `De
aarde bestond uit wouden, slangen en schildpadden. Wij waren de aarde, de
lucht en het water,' zegt de vruchtbaarheidsgodin Demeter tegen de veel
jongere Dionysos (193). Vroegere heersers waren Nacht, Aarde, Hemel,
Chaos en zij regeerden zonder wetten. De dingen gebeurden gewoon, zonder naam, zonder betekenis. Bia, wier naam `geweld' betekent, is een dochter van Styx, de rivier van de onderwereld. Tegen haar broer Kraton (kracht)
zegt ze (189): `Vroeger was de mens, het wilde beest en ook de steen een god.
Alles gebeurde zonder naam en zonder wet.' Maar toen kwam Zeus, die eerst
als balling op Kreta door een geit werd gevoed, alvorens zijn vader Kronos
en de andere Titanen te verslaan. De oertijd, waarin alle wezens zich met
elkaar konden vermengen, was voorbij. Hermes, die zo bronstig als een stier
was en zich `in het begin der tijden in de modder van het moeras [verenigde]
met alles wat bloed in de aderen had en nog vormloos was op de wereld'
(36), werd een keurige god met een welomschreven functie. Voortaan heersten recht en orde en kende ieder wezen zijn plaats in de wereld. De onsterfelijke Olympiërs gaan glimlachend – Pavese gebruikt dat woord tenminste
twintig keer om hen te karakteriseren – door de wereld, superieur en wreed,
maar niet redeloos. Monsters werden uitgeroeid, de talloze metamorfosen
zoals we die uit Ovidius kennen, komen niet meer voor, 'in een dier of boom
te veranderen en een os te worden die loeit, een slang die kruipt, een eeuwige rots, een wenende fontein'. De mensen sterven, en dat zal zo blijven

zolang de Olympiërs de baas zijn. `Maar die dingen gaan voorbij,' denkt de
Kentaur Cheiron (39).
Wat is in dit universum de plaats van de mensen? Alles wat zij aanraken,
wordt tijd. Wordt handeling. Verwachting en hoop. Ook hun sterven is zinvol. (...) Overal waar zij moeite en woorden aan besteden, ontstaat een
ritme, een betekenis, een toestand van rust. (...) Zij zijn in staat ons namen
te geven die ons openbaren wie wij zijn.'(193) Zo spreken Demeter en
Dionysos, die zich realiseren dat de mensen weliswaar rampzalige wezens
zijn, maar juist daardoor gedwongen worden hun lijden een zin te geven,
hetgeen voor de goden niet is weggelegd.
Dat die zin een illusie is, begrijpt een ieder die er langer over nadenkt. De
blinde ziener Teiresias weet heel goed dat de wereld ouder is dan de goden:
`Hij vulde de ruimte al, voelde leed en genot, was de enige god – toen de tijd
nog niet geboren was. De dingen zelf regeerden toen. Er gebeurden dingen –
nu is door de goden alles tot woorden, illusie, bedreiging gemaakt. Maar de
goden kunnen hinderen, dingen naar voren schuiven of wegschuiven. Zij
kunnen ze niet aanraken, niet veranderen. Zij zijn te laat gekomen.' (27)
Met andere woorden: de nieuwe wereldorde heeft geen wezenlijke verandering tot stand gebracht. De dingen gebeuren nog steeds, alleen heten ze nu
anders.
Binnen deze wereldorde is de mens een slaaf van zijn noodlot. Oidipous
beklaagt zich niet over het feit dat hij een vuige misdadiger is, maar dat hij
niet zelf daarvoor heeft kunnen kiezen: `Ik zou de smerigste en gemeenste
mens willen zijn, als ik maar had gewild wat ik heb gedaan. (...) Wat betekent nu Oidipous, wat betekenen we allemaal, als zelfs de geheimste begeerte van je bloed al bestond nog voordat je geboren werd en alles al gezegd
was?' (86). Ook Odysseus huilt wanneer hij inziet dat de weg die hij moet
afleggen, al voorbeschikt is (152). Maar volgens de bedelaar die met
Oidipous praat, moet je je daar gewoon bij neerleggen: `Het is de moeite
waard, Oidipous. Het is ons toebedeeld en daar moeten wij het mee doen.
Laat de rest aan de goden over.'(86)
Ons noodlot, datgene wat we moeten doen en dat ons onherroepelijk tot de
bodem, tot de uiterste dingen voert, wordt in de Dialoghi enkele malen aangeduid als de rots. Zelfs de goden hebben geen invloed op de rots. Zij wonen
zelf op de Olympos en wil men het goddelijke ontmoeten, dan beklimt men
een berg, zoals ook Hesiodos wist. Maar van die oorspronkelijke rots begrijpen de goden niets. Vroeger, in de tijd van de Titanen, was er `een wereld van
rotsen,' zegt Heraktes. Waarop Prometheus, vastgeketend aan de Kaukasus,
antwoordt: `Jullie mensen hebben allemaal een rots. Daarom hield ik van
jullie. Maar de goden zijn degenen die niets van de rots afweten. Zij kunnen
lachen noch huilen. Zij glimlachen ten overstaan van het noodlot.' (95)
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Een uitgestorven vakantieparadijs
is vooral de dood die ons leven zin geeft. Vóór de machtsovername van
Zeus was de dood domweg een afwezigheid, al ontleenden mythische helden uit het vroegste verleden, zoals Ixion, er wel hun moed aan. De situatie
is sindsdien veranderd, want `als je [de goden] per ongeluk stoort op hun
Olympos – overvallen ze je en jagen je de dood in – de dood zoals zij die kennen, die een bittere nasmaak heeft (...). Zij zullen een soort schim van je
maken, maar dan een schim die het leven terug wil en nooit meer sterft.'
(13) Wanneer Orpheus tot de schimmen is doorgedrongen en Eurydike
mee terugkrijgt, draait hij zich op het laatste moment om, wanneer hij zich
realiseert dat hij haar geen tweede keer wil verliezen. Bovendien draagt zij de
leegte van de dood mee in haar botten, in haar bloed. In de onderwereld
begrijpt Orpheus dat eenmaal leven genoeg is, dat wie leeft daaraan moet
vasthouden. `Toen het eerste zwakke daglicht mij bereikte, sprong ik op van
vreugde als een jongen, gelukkig en ongelovig, sprong ik op van vreugde om
mij alleen, om de wereld van de levenden.' (103) Wat hij in de onderwereld
had gezocht, was niet Eurydike, maar zijn eigen verleden. Pas daar beseft hij
dat zijn verleden alleen in het licht te vinden is.
Ook Jason, die eens samen met Medeia het Gulden Vlies wist te bemachtigen, is tot inzicht gekomen. Decennia later praat hij met Melitta, een tempelprostituée in Korinthe, terwijl hij rustig op de dood ligt te wachten. De
meeste mannen slapen met vrouwen als Melitta `om althans een dag, althans
een uur god te zijn, om bij jullie te liggen als waren jullie de godin'. Maar
Jason heeft begrepen dat dat geen zin heeft. Gelouterd door alles wat hij
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Vereerd en gevreesd
Van de in totaal zevenenveertig gesprekspartners (ik heb alleen de laatste
dialoog niet meegeteld, omdat de sprekers daar niet bij name genoemd worden) zijn er veertien vrouw, van wie alleen de godin Leukothea tweemaal aan
het woord komt. Van de drieëndertig mannelijke sprekers krijgen we
Oidipous en Herakles tweemaal, de god Hermes driemaal te zien. Dat de
vrouwen sterk in de minderheid zijn wil niet zeggen dat het vrouwelijk element in dit boek onderbelicht blijft, want in de meeste gesprekken spelen
vrouwen een belangrijke rol. Daarbij is het echter van meet af aan evident
dat de schrijver alleen maar een man geweest kan zijn, en wel een man die de
vrouw als een onbegrijpelijk mysterie vreesde en vereerde.
Men zou verwachten dat Pavese deze gelegenheid niet aan zich voorbij kon
laten gaan om zijn visie te geven op de bekendste heldinnen uit de Griekse
mythologie, vrouwen die uit de literatuur van de twintigste eeuw niet zijn
weg te slaan: Odysseus' vrouw Penelopeia, de kindermoordenares Medeia,
Iokaste, de moeder en geliefde van Oidipous, en natuurlijk Elektra, die uit
liefde voor haar vader haar moeder Klytaimnestra ombrengt. Nu komen
deze personages in het boek wel voor, maar meer dan een bijrol spelen ze
niet. Ook Freud is voor Pavese geen onbekende, maar hij bespaart ons de
zoveelste versie van het Oidipous-complex.
De eerste tekst waarin seksualiteit prominent besproken wordt, is de dialoog
waarin Teiresias vertelt hoe hij na het zien van parende slangen uit walging
in een vrouw veranderde. Wanneer Oidipous hem vraagt of het vrouwelijk
geslacht dan werkelijk zo verachtelijk is, antwoordt de ziener –inmiddels
weer een man: `Helemaal niet. Er bestaan geen verachtelijke dingen, behalve
voor de goden.' (29) Toch blijkt keer op keer dat de vrouw dichter bij het
dier, en daarmee dichter bij de Titanische oerkrachten uit het verleden staat,
dan de man. Koronis, die in de gedaante van een merrie door Kronos is
bevrucht, vertegenwoordigt `de dierlijke lust, de vormloze, vurige begeerte
die haar had voortgebracht' en brengt daardoor zoveel chaos aan de oppervlakte, dat ze moet sterven – want chaos, daar houden de glimlachende
Olympiërs niet van. Orpheus denkt dat ook de vervoering van de
Bakchanten tot niets leidt (104-105). Bia legt haar broer uit waarom Zeus
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Bezeten schrijverschap
`In de wereld die het onderwerp is van onze beschouwing zijn de moeders
dikwijls de dochters – en omgekeerd.' (207) Zo leidt Pavese het gesprek tussen de dichter Hesiodos en Mnemosyne in. Haar naam betekent `herinnering' of `geheugen' en in de Theogonievertelt Hesiodos hoe Zeus bij haar de
negen Muzen verwekte. Ook deze dialoog is weer zo rijk aan gezichtspunten
dat een eenduidige interpretatie hem geen recht kan doen, maar ik wil er één
element uitlichten dat van belang is voor het boek als geheel. In het al
genoemde voorwoord zegt Pavese: `We zijn ervan overtuigd dat een belangrijke onthulling alleen maar voort kan komen uit een hardnekkig bezig blijven met steeds dezelfde moeilijkheid. (...) We weten dat de zekerste – en
snelste –manier om verrast te worden het onverstoorbaar gadeslaan van
steeds hetzelfde voorwerp is. Op een gegeven ogenblik zal het ons voorkomen –wonderlijk genoeg – dat wij dit voorwerp nog nooit gezien hebben.'
(7-8) Het is dit gegeven dat in de laatste reguliere dialoog wordt uitgewerkt.
Hesiodos, die het zware bestaan van een boer leidde, wordt dikwijls door
weerzin overvallen. Maar telkens wanneer het dagelijks leven hem zo tegen-
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De man alleen
Over de poëzie van Cesare Paves
Je hebt Lavorare stanca doorgebladerd en dat heeft je teneergeslagen:
groots opgezette compositie, afwezigheid van intense passages die `de
poëzie' zouden rechtvaardigen. Die befaamde beelden die de eigen fantastische verhaalstructuur zouden vormen heb je niet gezien: is het de
moeite waard geweest om daar van je 24 ste tot je 30 ste aan te werken?
Als ik jou was zou ik me schamen.
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In ieder geval is er een tijd geweest dat mij een grote hoeveelheid even
opwindende als eenvoudige stof helder voor de geest stond: de substantie van mijn ervaring, die ik al dichtend moest reduceren tot organische helderheid en precisie. Al mijn pogingen waren, haast onmerkbaar maar toch onvermijdelijk, verbonden met deze basis, en nooit had
ik de indruk van dit pad af te wijken, hoe uitzonderlijk de kern van
ieder nieuw gedicht ook mocht zijn. Ik had het gevoel, iets te scheppen
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Poesia-racconto
Aalders en Kostwinder wijzen er op dat een van Paveses biografen,
Dominique Fernandez, zelfs spreekt van een poëtisch echec. Naar aanleiding van Uerrà la morte e avrà i tuoi occhi concludeert hij: `Voor ons is de
grote dichter elders.' Fernandez heeft zich dus in ieder geval Paveses genadeloosheid aangemeten.
Er zijn betere pleitbezorgers voor de poëzie van Pavese. Naast Aalders en
Kostwinder zijn er de vertalers Frans Denissen en Leonard Nolens die in
1984 een geannoteerde en van een nawoord voorziene vertaling van een
keuze uit Lavorare stanca verzorgden. Max Nord vertaalde La terra e la morte
(De aarde en de dood, 1947) en in 2001 verscheen De dood zal komen en

jouw ogen hebben, een tweetalige editie van de twee bundels van Pavese door
Willem van Toom en Pietha de Voogd.
Alle ondernemen, mede op basis van poëticale uitspraken van de dichter
zelf, verdienstelijke pogingen de poëzie van Pavese in het kort te plaatsen. In
het onderstaande ontleen ik er het nodige aan.
In de Italiaanse literatuur breekt Pavese met de op dat moment gebruikelijke
hermetische poëzie. Hij vindt dat die te weinig relatie onderhoudt met het
leven en dat zij voornamelijk naar zichzelf verwijst. Als voorbeeld wordt wel
Gabriele D'Annunzio (1863 – 1938) genoemd, wiens poëzie door Frans van
Dooren getypeerd wordt als esthetiserende en naar decadentie neigende literatuur. D'Annunzio's deconfiture, die hij aan het eind van zijn leven nog
moest meemaken, bestond uit verwijten omtrent zijn fascistische sympathieën, zijn egocentrische en decadente moraal, zijn pathetiek en zijn bombastische retoriek. Inderdaad zowat in alles het tegendeel van Pavese.
Paveses belangstelling voor de Amerikaanse literatuur maakte dat hij is beïnvloed door Walt Whitmans Leaves of Grass, hetgeen geleid heeft tot een poesia-racconto: gedichten die een verhaal vertellen in een objectieve stijl en in
een directe spreektaalachtige toon en ritmiek die Pavese `al mompelend'
gevonden heeft. Paveses gedichten zijn wel vergeleken met short stories. Alle
vertalers wijzen in hun toelichtingen op het belang van het handhaven van
het ietwat monotone, prozaïsche ritme van Paveses `taalmuziek'.
De monotonie van Paveses gedichten komt ook tot uitdrukking in het
terugkeren van en variëren op dezelfde beelden, die niet beschouwd moeten
worden als een gewone vergelijking, maar als een rapporto fantastico – een
relatie in de verbeelding, waardoor een nieuwe betekenis ontstaat. Dat geldt
zowel voor motieven die in Paveses hele poëtische productie een rol spelen,
zoals l'uomo solo (de man alleen) die verschillende keren terugkeert, als voor
de betrekkingen binnen één gedicht. Aalders en Kostwinder leveren een
kort commentaar op Semplicità (Eenvoud), hier in de vertaling van Van
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Eenvoud
De man alleen — die in de gevangenis heeft gezeten — keert elke keer
dat hij in een stuk brood bijt terug naar de gevangenis.
In de gevangenis droomde hij van de hazen die vluchten
op de winterse aarde. In de nevel van de winter
leeft de man tussen muren langs straten, hij drinkt
koud water en bijt in een stuk brood.
Je gelooft dat daarna het leven weer wordt geboren,
dat de ademhaling bedaart, dat de winter terugkeert
met de geur van wijn in de warme herberg,
en het goede vuur, de stal en de maaltijden. Je gelooft,
zolang je binnen zit geloofje. Je komt op een avond buiten,
en ze hebben de hazen gevangen en ze eten ze binnen in de warmte op,
de anderen, vrolijk. Je moet door de ruiten naar ze kijken.
De man alleen durft naar binnen te gaan om een glas te drinken
als het echt vriest, en hij staart nadenkend naar zijn wijn:
de rokerige kleur, de zware smaak.
Hij bijt in zijn stuk brood dat in de gevangenis
smaakte naar haas, maar nu niet meer naar brood smaakt
of naar iets anders. En ook de wijn smaakt alleen naar nevel.
De man alleen denkt terug aan die akkers, tevreden
in de wetenschap dat ze al geploegd zijn. In de verlaten zaal
probeert hij zachtjes te zingen. Hij ziet langs de dijk
het bosje kaalgeplukte braamstruiken terug
dat in augustus groen was. Hij fluit de hond.
En de haas komt voor de dag en ze hebben het niet koud meer.
Aalders en Kostwinder wijzen op de `allusieve manier' waarop het gedicht is
uitgewerkt en interpreteren het als volgt:
De gedachte dat het leven van de man zich zal hernemen wanneer hij
vrijkomt, blijkt in eerste instantie een illusie. Pas wanneer dat verlangen
verdwijnt, in de laatste strofe, biedt het leven nieuwe kansen en nieuwe
mogelijkheden. De zeer aardse en concrete metafoor van de haas speelt

in dit geestelijke proces een sleutelfunctie, tezamen met het beeld van de
winternevel en de geploegde velden. De op water en droog brood gezette gevangene verlangt naar (gebraden) haas, maar ook in vrijheid zijn het
`altijd de anderen die vrolijk haas zitten te eten bij het vuur'. Pas wanneer de man zijn situatie accepteert, tevreden aan de velden denkt, en de
wijn naar nevel smaakt, verschijnt de haas –wanneer hij zich op iets heel
anders richt, zijn teef fluit.
Het `verschijnen' van de haas is de synthese die volgt op de tegenstelling
tussen binnen en buiten die het gedicht bepaalt. Immers, in de eerste
strofe zit de man binnen, en droomt hij van buiten, terwijl hij in de
tweede strofe buiten staat en door de ramen van de kroeg naar binnen
kijkt. Vervolgens gaat hij de kroeg binnen en denkt aan buiten. De vraag
dringt zich dan ook op: verschijnt de haas, in de laatste regel, nu op zijn
geestesoog, als beeld dat van buitenaf komt, of wordt hij, binnen, gebraden opgediend. Daar het antwoord uit de slotregel niet op te maken
valt, moeten we aannemen dat beide het geval kan zijn, waarmee de synthese tot stand gebracht is.
Hoe het gedicht ook geïnterpreteerd wordt, het is duidelijk dat de betekenis
van de inderdaad zeer concrete beelden verschuift door de relatie die zij in
verschillende strofen met elkaar aangaan. Of ik het met de hier gepresenteerde interpretatie eens ben is een andere kwestie. Aalders en Kostwinder
geven het gedicht namelijk een optimistischer strekking dan strookt met
mijn leeservaring – die zich overigens uitstrekt tot het hele poëtisch oeuvre
van Pavese: `iets', een desolate sfeer, blijft mij verontrusten.

Kale essentie
Het staat buiten kijf dat Aalders en Kostwinder gelijk hebben wanneer zij
opmerken dat de verhouding tussen binnen en buiten voor een groot deel
het gedicht bepaalt, maar of het gedicht zo nadrukkelijk `nieuwe kansen en
nieuwe mogelijkheden' belooft, waag ik te betwijfelen. Het leven herneemt
zich weliswaar als `de man alleen' is vrijgekomen – een ongelukkig gekozen
woord hier –, maar de vraag dient zich aan: hoe?
Toen `de man alleen' in de gevangenis zat, droomde hij van hazen – niet in
eerste instantie gebraden, zoals Aalders en Kostwinder suggereren, maar van
hazen die vluchten, hazen in vrijheid dus. Wanneer hij uit de gevangenis is,
roept het woordgebruik van de eerste strofe – leeft tussen muren, water en
brood – het beeld van de gevangenis op. In zekere zin leeft `de man alleen'
dus nog steeds in (het beeld van, de herinnering aan) de gevangenis. Zijn
leven is teruggebracht tot de kale essentie, hij leeft op water en brood en in

gevangenis
de twee e strofe blijkt inderdaaddat het levenbuiteneem
toekomst)afgenomen.
In de evan e Ine–een betere?
eteee.–toe
o st heeft
zi ngeloof
e
'i'het,
t 'de
gevangenis
nis konje nog hopen op betere tijden,
buiten de eva en ben
e
man alleen', die het met water en brood moet doen, terwijlanderen zich te
' er
r sprake
r e van ee
een cchiasme: in de terugblik van de
goed doen. (Overigens is
vrij, in
e strofe
e
, de tweedestro
eerste strofe zat de mangevangeneen waren hazen
isomgekeerd.)
S at
Het brood dat in de gevangenis nog letterlijkveelbelovendsmaakte, isinde
– de hoop
lijktt e sni derde strofe smakeloos en dat geldt ook voor de wijn
voorgoedverslagen.
tie verv o en, de realiteit heeft dedroombeeldenvoo
oe
Volgens Aalders en Kostwinder ligt het accentvan
va het gedichtt op de sYnt ehaas tot stand
r van
se die de metafoor
va de
t brengt en op het accepteren door 'de
r een aanmerkelijk
man alleen' van zijn situatie. Er dringt zich echter
ee aa e ei' eso a tere lezingop, wanneer men het subtiele spel met 'binnen' enuiten dooret. De eerste
tetwee zinnen (De
ziet dat Pavese in de laatste strofeop
e touw zet.
man ... zingen.) moeten zich 'binnen' s e en, 'De man alleen' blijft daar
alleen: hij zit in een verlaten zaal van het etablissement en hij probeertte zinen. Nergens staat dat het hem lukt of dat het een vreugdevol gezang betreft,
integendeel: alleen de poging wordt genoemden wat er aan tevredenheid
genoemd wordt, verwijst naar dingen uit het verleden. Devolgendeezin (Hij
ziet ... moet zich door de aard van de mededelinguite nafspelen, ook
in en het
z zijn
verleden
daar geldt dat de struiken nukaalgeplukt
ve e groen
e oe w
–i
eer u
,
er is voor inderdaad
hem niets meer te plukken. Het slot is nmeerduidig,
er aa
lijkt
waardoor het einde open
t teblijven. De voor de dag komende haas zou
n r manalleen'
eengevluchte haas kunnen zijn, 'ze' moet dan verwijzenaa
ea
r 'ze' verwijst
i nar de
en 'de on Het is echter zeer goed voorstelbaar dat
warmte aan een opgediende haas te goed
zich
vrolijke anderenie
z c in de wa
e in een isolement.et is
doen en dat plaatst 'de man alleen' des temeer
hebben
het niet
e koud
umeer'
ee o
inmiddels nog nauwelijks denkbaar dat'zee e
i
De gruwelijke
iets anders slaat dan een uitsluitendlichamelijkegesteldheid.
este
ri' alle hoop doet ve rstrekking is dat de confrontatie met het leven in 'vrijheid'
no te re ereren valt,, om
omdat
vliegene
en dat een leven ingevangenschapan
anog
leven
is.
blijkbaar
op
een
beter
leven
s.
Het
eve
slaat
i aa
hoop
er dan tenminste nog de
iedere illusie uit handen: de man uit de gevangenis is eens te meer 'de man
illusie
nt
alleen', die in de gevangenis tenminste nog de
us e had datzijn
n isolement
veroorzaakt werd door 'de muren'.
m van Toorn
r en Pietha de
In het nawoord bij hun vertaling besteden Willem
door
aandacht aan het gebruik van beelden oo Pavese. Zij stellen vast
Voogd
realistische
dat de beelden in zijngedichten boven de simpele ea
istisc e weergave ve reven worden, doordat ze door de ra orto dntdstico, die de dichter tussen
eve het
zijn beelden tot stand brengt, een nieuwe betekeniskrijgen. Zij geven

c
^ ••
r ee va
voo
vanee
een kluizenaar
u enaa
diee e kleur
eu va
vanverschroeidern
varens'
s krijgt.
betekent an niet dat ze op elkaar leken,, maar dat
'een relatie
in de
a er een
e
^
ver ee in bestond tussen eizenaar
en de varens,,e
hetlandschap– n
u
Toom
relatie
o erwe va
het
ve Van
aa . a oo
en De Voogdnoteonderwerp
van
verhaal.
dier
i e was het
ren:
Voor de lezer worden Paveses beelden van de harde, door de zon verschroeide heuvellandschappen [...] en van de stad, Turijn, van dezelfde
orde als die van zijn terugkerende menselijke figuren, de `man alleen', de
hoeren, de boerenjongen van het land die in de stad zijn onschuld verliest, de vrouwen die zich een leven lang kapotwerken op het land en
hun schoonheid en levenskracht verliezen in een nooit eindigend
kraambed. Landschap en mensen behoren tot dezelfde categorie [...]
Toch is het niet de hier geïmpliceerde illusieloosheid die mij zo verontrust,
er is iets aan de hand met de verhouding tussen Pavese en die Tapporto fantastico dat in eerste instantie haaks lijkt te staan op sommige opmerkingen die
Pavese elders gemaakt heeft, maar bij nadere beschouwing blijkt dáár juist
de crux te vinden.

Rode maanbeschenen rotsen
Op 10 oktober 1935 vraagt Cesare Pavese zich in zijn dagboek af waarom hij
zich niet kan bezighouden met de rode maanbeschenen rotsen, waar hem
het besef overvallen is, dat de god die in deze plek was vleesgeworden, niet
bestaat. Hij nadert hier in zijn commentaar dicht de opvatting van één van
de heteroniemen van Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, die elke vorm van
metafysisch denken afwees: `De dingen hebben geen betekenis: ze bestaan.
[...] De enige innerlijke zin der dingen / Is dat ze geen enkele innerlijke zin
hebben.' Met deze opvatting is (goed) te leven, maar als poëtisch uitgangspunt is ze uiterst onvruchtbaar. Paveses vermoeden dat er zich met de rode
maanbeschenen rotsen `iets' voordeed dat vervolgens op `niets' gebaseerd
was, leidt hem tot de conclusie dat de rode maanbeschenen rotsen niets
eigens van hem weerspiegelen, behalve een povere, vage landschapsimpressie die nooit een gedicht zou mogen rechtvaardigen. Pavese schrijft dat hij
deze rotsen wel in een beeld zou kunnen opzuigen en ze betekenis geven en
hij koppelt dat aan `het duistere besef van de waarde van bepaalde betrekkingen'. Maar één dag later twijfelt hij al weer aan de waarde van de betrekkingen tussen de beelden onderling en tussen de beelden en hemzelf en
vraagt hij zich al weer af of `dit geworstel met omschrijvingen, toespelingen
en beelden enige waarde heeft als teken van ons wezen.' Daarmee scheidt hij

^

nec
n otse
rotsen
de sensatie' i e rode
om
e aa
s e en
va devan
rotsen
r van hemzelf, de
poëzie vansensatie
en tenslotte de poëzie
van
hemzelf.
e
eHet
. et gevoel met
P
^
^•
ee
een e
gedicht
c t iets te scheppen
sc e e adat
e actua
actualiteit,ogenblik,
te t, et
overtrof', heeft
emi' aar volledig
verlaten.
vo e ve
Toegegeven, eze opmerkingena
maakt
hij
t Jterw
terwijl
J hijl nnoggopp zoek is naar de
dichterlijkerm
vo i i'e beweert met
et et eerste
ee ste
gedicht
e c uit
stanca
u t Lavorare
o
wéleen
en te hebben, maar ze geven het begrip van e man alleen'^we
.
^.
^
extra
r mensie.
dimensie:
e man a ee s iemand alleen'
die z c op existentieel
zich
niveau a e
sneden voelt van het leven:
Ontmoeting
oetin
Deze harde heuvels die mijn lichaam hebben gemaakt
en het teisteren met zo veel herinneringen, hebben mij het wonder ontsloten
van haar, die niet weet dat zij in mij bestaat en ik kan haar niet begrijpen.
Ik heb haar ontmoet, op een avond:. een lichtere vlek
onder de aarzelende sterren, in de zomernevel.
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Soms zie ik haar, en is ze levend voor me,
scherp omlijnd, onveranderlijk, als een herinnering.
Ik heb haar nooit kunnen vatten: haar werkelijkheid
ontglipt me telkens en voert me ver weg.
Of ze mooi is, weet ik niet. Onder de vrouwen is zij heel jong:
als ik aan haar denk, overvalt me een vervlogen herinnering
aan mijn kindertijd die ik in deze heuvels doorbracht,
zo jong is ze. Ze is als de morgen. In mijn ogen roept ze
alle verre luchten op van die vervlogen morgens.
En in haar ogen staat een vast voornemen: het helderste licht
dat het ochtendgloren ooit heeft gekend boven deze heuvels.
Ik heb haar geschapen uit het diepst van alle dingen
die mij het dierbaarst zijn, en kan haar niet begrijpen.
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Wat niet kunt uitdrukken is zonde, vindt Pavese, maar zodra hij het uitdrukt verdwijnt e substantie van deervaren .
Dit gevoelvan verlatenheid, van afgesneden zijn van dingen, mensen,an schappen, het leven, eervaren , de herinnering gist in
de poëzie van Pavese
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Genadeloze luciditeit
Dit alles lijkt in eerste instantie mogelijk in tegenspraak met Paveses veelal
pregnante beschrijvingen en de scherpte van zijn beelden, maar in zijn geval
sluit het één het ander niet uit, integendeel, schrijft hij in een gedicht met de
veelzeggende titel `Drang tot alleenzijn':
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genadeloze luciditeit:
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Je bent de gesloten kelder,
met de aarden vloer,
waar ooit op zijn blote voeten
het kind is binnengegaan,
en het denkt er altijd aan terug.
Jij bent de donkere kamer
war men altijd aan terugdenkt,
zoals aan het oude erf
waar de dag zijn licht ontvouwde.

Op 20 november 1945 schrijft Pavese: `Je bent niet meer. Mijn armen / tasten tevergeefs.'
Op 22 maart 1950 schrijft hij het titelgedicht van de tweede reeks, met daarin het gruwelijke beeld waaraan deze serie, de postume bundelende recente
vertaling hun titel ontlenen:
De dood zal komen en jouw ogen hebben –
deze dood die altijd bij ons is
van de ochtend tot de avond, wakend,
doof, als een oud gevoel van spijt,
of een dwaze ondeugd. En jouw ogen
zullen een ijdel woord zijn,
een verzwegen schreeuw, een stilte.
Zo zie je ze elke ochtend
als je je naar jezelf toebuigt
in de spiegel. 0 dierbare hoop,
die dag zullen ook wij weten
dat je het leven bent en het niets.
Voor iedereen heeft de dood een blik.
De dood zal komen en jouw ogen hebben.
Het zal zijn als stoppen met een ondeugd,
als in de spiegel een dood gezicht
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Cesare Pavese. een mens die uit de aarde steekt
schijnen hebben iets kokets. Ze hebben een man afgewezen en weten zich
gestreeld door zijn aandacht, en helemaal sinds die man een beroemdheid is
gebleken en die aandacht na zijn dood is gebleven. Het hele publiek in de
zaal ontspant en lacht. Of toch niet iedereen. Rechts achter me zit een man
die steeds ongelukkiger wordt. Bij iedere lach kijkt hij strenger voor zich uit.
Het is een Italiaan. Zijn naam is Franco Loi.
De avond die ik hier beschrijf vindt plaats tijdens Poetry International. Ik
stel me voor dat het publiek enige romans of ander proza van Cesare Pavese
heeft gelezen, en benieuwd is naar zijn poëzie die in vertaling is verschenen.
We hebben geluisterd naar een inleiding van Willem van Toorn, die iedere
plechtstatigheid die je bij een herdenkingsavond zou verwachten al heeft
weggenomen. De televisiebeelden maken de volle zaal klein en compact:
zodra mensen lachen hoor je waar ze zijn. Na de vertoning lezen enkele
dichters die op het festival te gast zijn hun favoriete gedicht van Pavese, vertaald naar hun eigen taal. Vooral de Cubaan Omar Pérez Lópes maakt
indruk. De bewondering voor Pavese klinkt met overtuiging in zijn voordracht. De laatste spreker is Franco Loi.
Franco Loi dicht in het Milanees. Hij leest het Italiaans van Pavese met
bedeesde stem. Hier spreekt iemand die Cesare Pavese nog heeft meegemaakt en in wiens gedichten het latere werk van Pavese weerklinkt.
Gedichten, rijk aan landschappen, en toch licht en lenig. Als ik probeer me
te verplaatsen in Loi's woede over ons gegrinnik, bedenk ik dat Pavese in zijn
alomtegenwoordige alleenheld gedichten schreef die voor Italiaanse auteurs
een gebied hebben ontsloten. Het gebied bijvoorbeeld waarop de spreektaal
in gedichten ontgonnen wordt. Een spreektaal die doorklinkt in de streektalen van Pier Paolo Pasolini en Franco Loi.
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Zonder verering, maar vanuit een duidelijk begrip
In het gedicht `Tolerantie' arriveert een vrouw in een dorp in de regen. Het
dorp lijkt wel op de bodem van de zee te liggen: in de schemer komt blauwe
rook uit de huizen. De vrouw wast zich de volgende ochtend aan de fontein.
Ze heeft stroblond haar, `net als de sinaasappelschillen die op de grond liggen.' De oranje schillen keren binnenstebuiten en tonen hun witte onder-
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Werken maakt moe
De poëzie van Pavese zit niet alleen in zijn gedichten, ook in zijn proza, zeker
in de korte verhalen in Stilte in augustus. Dat is een verschil met het werk van
János Pilinszky, de Hongaar met wie hij enkele verwantschappen toont, maar
die geen romans publiceerde. Ook Pilinszky schreef in een eenvoudige en
directe taal. Net als Pavese hield Pilinszky een aangrijpend dagboek bij.
Pavese en Pilinszky publiceerden een bundel dialogen, de eerste de mythische
Dialogen met Leucos, de ander Gesprekken met Sheryll Sutton, een fictief weergegeven dialoog met de actrice die hem in Parijs op zijn ziekbed verzorgd
heeft. Net als Pavese was Pilinszky niet in staat tot het in stand houden van
duurzame relaties. Maar Pilinszky werd oud, ascetisch oud. Volgens zijn dagboek verlangde hij terug naar het begin van zijn schrijverschap, waarin hij
nog gewoon aan een gedicht kon beginnen zonder te wikken en te wegen en
te wachten. In die gedichten zit eenzelfde zwijgzaamheid vervat als in die van
Pavese, al is het dan niet in beschrijvingen of vertellingen, maar mededelend:
Je bent nergens. Wat is de wereld leeg.
Tuinstoelen, een ligstoel. Vergeten.
Mijn schaduw rinkelt tussen scherpe stenen.
Ik ben moe. Mens die uit de aarde steekt.
(`Apokrief')
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je bent een dichte stilte
Bij Paveses gedichten valt me het gebruik op van sterke en enigszins zware
titels, `Tolerantie' of `Ontheemde mensen'. Termen die een verhandeling of
definitie doen verwachten. Wat volgt is echter een beschrijving, of een anekdote die verzelfstandigd is, symbolisch is geworden. Dat is op vergelijkbare
wijze aan de hand in de eerste bundel Nooit zonder de paarden van Jan Baeke.
Titels als Ascese', `Doctrine', `Routine' of `De volgelingen' luiden gedichten
in die een spannende relatie onderhouden tot het begrip dat tot titel is verklaard. Gedichten die de stellige definitie van dat begrip nogal laten wankelen, of er op zijn minst een ander zicht op bieden. Ook in de tweede bundel
van Jan Baeke, Zo is de zee, vind ik een voor Nederlandse poëzie ongebruikelijke parallel met Pavese, en wel in de reeks `Wie treft een steen'. Bij Pavese
zijn de heuvels nabij Turijn, de Piëmonte, niet weg te denken uit zijn werk.
`Wie treft een steen' is een zeldzame reeks waarin sporen in het Brabantse
landschap verschijnen. Ik stel me bij het lezen van de vier gedichten een
kerkje voor, eenzaam tussen de weilanden ten noorden van Roosendaal, en
een processie op een katholieke feestdag vanuit de stad door de akkers naar
dat kerkje. Het is zeker geen stichtelijke poëzie, net zo min als die van
Pavese, en toch zijn de rituelen en symbolen in de vier gedichten zichtbaar
en haast aan te raken:
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Het is een man die `vastbesloten is / en dat besloten heeft.' Baeke noemt ook
een steen een besluit, of een eenzame wandelaar. Ook dit is poëzie die in een
andere, modernere, misschien wel Noord-Europese traditie van het vrije
vers past. Tegelijk is de reeks op een gelijke wijze atmosferisch als het werk
van Pavese.
Opvallend is trouwens dat Janos Pilinszky volgens zijn vertaler Erika
Dedinszky (in het nawoord van de bundel Krater) in Hongarije `een haast
`calvinistisch', want zeer pessimistisch, katholicisme' werd toegedicht.
Paveses pessimisme klinkt misschien het sterkst door in zijn dagboek – al is
de zelfkwelling op iedere pagina van zijn werk aanwijsbaar. De liefdesgedichten in Paveses tweede en laatste bundel De dood zul komen en jouw ogen
hebben (in het Engels vrij vertaald met `Death shall come, using your eyes')
zijn van een tragiek die weinig vertelling meer toestaat. De velden en heuvels
zijn er nog steeds, maar worden alleen nog maar genoemd en aan iemand
toegeschreven: `Je bent een dichte stilte / die niet wijkt, je bent lippen / en
donkere ogen. Je bent de wijngaard'. De jij-figuur, een vrouw allicht, wordt
niet meer getekend maar toegesproken.
In het vroegere gedicht `Een herinnering': `als je naar mond kijkt, sluit ze
half haar ogen / en wacht af: niemand mag een aanval wagen.'
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nde gedichten uit de bundel Lavorare stanca van Cesare Pavese

I start de man minstens zo centraal als de vrouw. Die man is de jon-

gen, de jongegod, de man en tenslotte de oude man. Al deze mannen spelen een rol in verleden en toekomst; het heden lijkt bij Pavese slechts te
bestaan bij degrade van wat geweest is, ook het komende wordt dikwijls
al bijvoorbaat met beide voeten in de geschiedenis' gezet. Herinnering is
een sleutelbegrip en een woord dat herhaaldelijk voorkomt. Mocht die
hang naar het voorbije al een vlucht uit de realiteit zijn, dan is het een
vergeefse vlucht: er valt in dat verleden zelden iets te lachen, zelfs de
jeugd kent haar ontgoochelingen. Er wordt door de figuren van Pavese
HESTER KNIBBE

Van ,god tot sterveling
hooguit geglimlacht, en wel door de man die inmiddels wéét en zich heeft
weten te verzoenen met het leven zoals het nu eenmaal is. Zoals bijvoorbeeld in het gedicht `Mythe':
Mythe
1'
man
De dag zal komen dat dejonge god een an zal zijn,
zonder pijn, met de dode glimlachvan de man
te
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Je wordt wakker op een morgen dat de zomer dood is,
en in je ogen roert zich nog de luister
als gisteren, en in het oor het geraas van de tot bloed
geworden zon. De kleur van de wereld is veranderd.
De berg raakt niet meer aan de hemel; de wolken
hangen niet meer in trossen als vruchten; in het water
laat geen kiezel zich meer zien. Het lichaam
van een peinzende man buigt zich waar een god ademde.
De felle zon is voorbij, en de geur van aarde
en de vrije straat, gekleurd van mensen
die de dood niet kenden. `s Zomers ga je niet dood.
Als er iemand verdween, was er de jonge god,
die leefde voor iedereen en de dood niet kende.
Boven hem was de droefheid een schaduw van een wolk.
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Toen mij gevraagd werd om ter gelegenheid van de Pavese-avond op Poetry
International 2002 een gedicht van Pavese voor te lezen koos ik bovenstaand
gedicht. Het ontroerde me doordat de titel `Mythe' zo haaks staat op de
inhoud van het gedicht waarin sprake is van een dramatische ontmythologisering.
In de Metamorphosen van Ovidius staat het verhaal van Baucis en Philemon.
Op een dag komen er drie vreemdelingen bij hen langs die om onderdak
vragen. Overal zijn ze weggestuurd, maar Baucis en Philemon nodigen hen
binnen en bereiden van het weinige dat ze zelf hebben een maaltijd voor de
mannen. De mannen blijken goden te zijn.
In het gedicht `Mythe' vindt eenzelfde gedaanteverwisseling plaats, maar
dan omgekeerd: een jonge god verandert in een oude man. Een mythe dus,
die in de Metamorfosen niet zou hebben misstaan. Maar tegelijkertijd is hier
sprake van de meest banale realiteit. Iedereen die tijd van leven heeft moet
aan den lijve ondervinden, dat hij zijn goddelijke gedaante en status verliest
en wordt gedegradeerd tot sterveling.
Van Dale geeft drie betekenissen voor het woord mythe: l .Verhalende overlevering die betrekking heeft op de godsdienst en de wereldbeschouwing
van een volk, verhaal van mensen en goden; – 2. praatje zonder grond; – 3.
als juist aanvaarde maar ongefundeerde voorstelling omtrent een persoon,
zaak of toedracht.
Als je het gedicht bekijkt in de eerste betekenis, is het inderdaad een mythe.
Maar in die zin is alle literatuur mythe, zeker gezien vanuit het perspectief
van de muis en de mammoet: verhalen van de mensheid en haar godenwerelden. Bekijk je het gedicht vanuit de tweede en derde betekenis, dan is de
titel buitengewoon navrant.
`De dag zal komen dat de jonge god een man zal zijn / (...) met de dode
glimlach van de man / die heeft begrepen.' Ja, de dag zal komen dat hij zelfs
`niet meer zal weten waar de stranden van vroeger waren', en nog gruwelijker, de stranden herkennen hem niet meer. Dit is meer dan een ontnuchtering. Op een ochtend wordt de jonge god wakker en vindt zichzelf terug als
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De dag zal komen `dat de jonge god een man zal zijn'. Die dag is de dag van
de grote ontmythologisering waaraan Pavese in dit gedicht op prachtige en
aangrijpende wijze gestalte geeft.
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De fotografische impressie van Anton Haakman art
De Revisor, 1982

beneden. Eenhuiveringwekkendtafereel.
Anton Haakman wist ervan, hij maakte deze foto ter plekke.
Vakantie in augustus is Haakmars bijdrage in De Revisor (1982), later hij

heeft hij de meeste vertalingen van Cesare Pavese op zijn conto gebracht. De
bundel Feria d'Agosto, geschreven tussen 1937 en 1944, negentwintig stukken proza: verhalen, fantasieën, schetsen, prozagedichten, essays, een theoretische verhandeling, aldus Haakman. Bij De Bezige Bij is dat in 1988
Stilte in Augustus geworden. Het werk zit vol herhalingen en je vraagt je af,

waar die ratjetoe vandaan is gekomen. Totdat postuum het Geheim
Dagboek, dat hij in 1935 in Brancaleone begon, in 1950 boven water
kwam. In de eerste poëzie in `Lavorare stand streefde Cesare volop de realiteit en de eenvoud na. Maar met zijn geheim al in gedachten, het motto `II
mestiere di poeta' (dichten als ambacht), gaat hij verder in het boek: morele
lichtzinnigheid; misogynie; genotzucht; en hij weet, dat hij voor altijd veroordeeld is, om bij elke pijn aan zelfmoord te denken. Anton Haakman
noemt Cesare's opstel over mythe en symbolen: extatische inspiratie en de
pogingen in de richting van aanbeden vrouwen, die hij maar kortstondig
kon houden.
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Als ik de geleerde Leonardo Sinisgalli maar levend kon raadplegen en zijn
ellipsen ontcijferen. Hij die de dangling machine uitvond, een mobiel hangend aan het plafond in de kamer en het balkon.
Campi Elisi
Naar de liefelijke provinci van de Agri
houdt hij stil om te dromen aan de overkant,
waar hij in het donker de vereerden begroette.
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De landbouw met de Lucana rivier, in de buurt van Montemurro. Later
ging hij nog eens in gedachten (1937 - 1939) met zijn Fiatje daarheen, om
een eerbewijs te brengen. Je zou niet geloven dat er ooit rozen groeiden bij
de oever. Een aantekening in het Frans liet hij daar zo'n epitaaf achter, het
was van Vincent Van Gogh: `Toch laat ik voor deze keer het werk liggen en
maak ik de grootste sterren.'
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Rein Bloem (1932) is dichterr.
Zijn laatst verschen

Aangeland in den vreemde, om een flits mee te maken en ergens stil te
staan... dan zijn we thuis.

dichtbundels zijn De troost
van de pelgrim (1997) en
Roman (1998).

IN VERHALEN VERLOREN

Wanneer de lezer moet aannemen dat Pieter er op uit is

Over De hand, de kaars en de mot van Rob van

om zichzelf 'genadeloos' te duiden, botst dat met het ver-

der Linden

vagen van de grenzen tussen 'de werkelijkheid' en de
sprookjesachtige elementen uit de roman, hetgeen door

De flaptekst van het debuut van Rob van der Linden

de flaptekst als 'een geraffineerd spel' gekwalificeerd

(1957), De hand, de kaars & de mot vermeldt dat Pieter

wordt. Zij zijn hilarisch: de in de familie voorkomende

van de Kleij, de hoofdpersoon van de roman, zich heeft

zeemeerminnen, de in holle bomen wonende voorvade-

teruggetrokken in de Israëlische woestijn om zijn herinne-

ren en de ooms die voortdurend tegen de tijdgrens invlie-

ringen aan zijn dagboek toe te vertrouwen en dit

gen en zo niet verouderen, maar ze komen het door

daarna voorgoed te begraven. Met de roman heeft de

Pieter nagestreefde realiteitsgehalte en daardoor de

lezer dat dagboek als het ware in handen en daarin leest

`genadeloosheid' niet ten goede. Wanneer één van de

hij wat Pieter eigenlijk wil: 'Ik zoek naar de ondergrondse

personages een Mariageschiedenis bekritiseert vanwege

stromen die mijn handelen bepalen. Ik wil genadeloos

de anachronistische elementen in het verhaal lijkt dat bijna

zijn.' Wanneer we dat voor waar aannemen had hij wel-

een ironische verwijzing naar deze roman zelf.

licht kunnen volstaan met een beschrijving van zijn moeder (de kaars) en zijn vader (de hand). Dat zou een

Het dagboek is historisch zo breed opgezet dat verschil-

bescheiden debuut opgeleverd hebben, maar de zoek-

lende episoden voorzien zijn van een lijst met dramatisch

tocht naar zijn verleden voert de verteller naar verre ver-

personae. Gezien het aantal personages is dat geen over-

takkingen van zijn stamboom: de holle charme van de

bodige luxe. Dat heeft alles te maken met de verbluffende

Benders (moederskant) en droge realiteit van de sappe-

hoeveelheid stof die Van der Linden verbruikt. En passant

lende Van der Kleijs (vaderskant). Deze 'genealogische'

herschrijft hij via een ingenieuze verhaallijn de geschiede-

benadering levert 'een pak van Sjaalman' op waarin hij de

nis van het Christendom, aan de jodenvervolging wordt

lezer kriskras door de tijd sleurt. We bevinden ons beurte-

een aangrijpende passage gewijd en die wordt verbonden

lings – in een op het eerste gezicht willekeurige volgorde

met de recente geschiedenis van Israël, er ontstaat een

– in de late middeleeuwen, de achttiende en twintigste

bizarre driehoeksverhouding tussen Pieters ouders en de

eeuw, waarin WO II een belangrijke rol speelt. De schrij-

valse profeet Manus (de mot, van wie de levensgeschie-

ver verliest zich, zo stelt hij ergens terecht vast, in het ene

denis verteld wordt), de Franse inval in de lage landen

na het andere verhaal. Het is veelzeggend dat sommige

speelt een rol, hele generaties worden met enkele pen-

hoofdstukken als extra opschrift 'een verhaal in een ver-

nenstreken neergezet. Kortom: het verteltempo is hoog

haal' dragen. Het wekt haast verbazing wanneer hij met

en het vermoeden dringt zich op dat Pieter van de Kleij

betrekking tot een verhaal mededeelt dat daar maar één

eerder een afstammeling van gebeurtenissen dan van men-

versie van rondgaat in het gezin. Deze lust tot vertellen is

sen is.

niet zonder gevolgen.

De structuur is inmiddels minder willekeurigan
g die eerst
likt,
lijkt. De schrijver bouwt het verhaal als een Ppuzzel o P: hier

leest houdt, integendeel: hij gelóóft in fantasie en dus in

een stuk, daar een deel, om dan weer eens even aan een

iemand die met veel verve zijn familiekroniek en een deel

andere hoek te rommelen, ,maar inmiddels laat hij1 een-

van de wereldgeschiedenis verbindt met het bestaan van

maal opgezette
verhaallijnen
verhaallijnen keurig
g samenvloeien en ook
Pg

zeemeerminnen en westwaarts vliegende en daardoor

eerdergenoemde
details spelen
bladzijden
bladzijde later
P
g
Pnieuw hun rol. Eén van de vertelgrappen bestaat er

niet verouderende ooms, die Blue Band een kwarteeuw
te vroeg op de markt brengt en die zich aldus door de

uit dat Pieter 'het dagboek'
opP zeker moment achterlaat,
g
waardoor het in handen komt van zijn
zij de wereld rond-

graaft de 'werkelijkheid' van zijn verhaal en is minder een

kabouters! Dat komt dan niet meer als een verrassing:

stroom van verhalen op sleeptouw laat nemen, onder'genadeloze' waarheidszoeker dan een onderhoudend

uit het da g e
ooms, die
van de gegevens
gen de
^ op basis
P
gg
boek besluiten Pieters vader weg te halen.
Daarna krijgt
1

verteller. Dat die twee op paradoxale wijze met elkaar op

Pieter het terugn
g kan hijhij het afmaken.

gespannen voet staan, maakt De hand, de kaars & de mot
zeer zeker duidelijk. Maar misschien heeft Pieter zichzelf

Dat doet hij overigens ook stilistisch met smaak. Hij heeft

alsnog gevonden en is hij de verhalen waaruit hij blijkbaar

een humoristisch taalgevoel en bespeelt met zichtbaar

bestaat en die hij vertelt.

gemak verschillende registers. Een opsomming over de
karakterzwakte van stadhouder Willem V mondt uit in een

RON ELSHOUT

grappige climax, een opsomming van gruwelen in de concentratiekampen heeft een daarbij passende afgemetenheid. Hij kan zinnen geestig op elkaar laten botsen: 'Zijn
profetie zag hij nooit in vervulling gaan. Wel had hij nog het
koffiezetapparaat ingeschakeld. De koffie was bruin toen
ze hem vonden.' Er zijn nogal wat alinea's die met een
cabareteske oneliner afsluiten, die tevens dienst doet als
onverbiddelijke afronding ('Hij dronk zijn brandewijn uit
en verdween uit dit verhaal') of als vooruitwijzing, waarmee de deur weer opengezet wordt nog een verhaal:
'Het leven was eenvoudig en dat moest vooral zo blijven.
Zo niet voor Manus.'
Aan het slot ontmoet Pieter Dani, met wie Pieters
geschiedenis ook al verbonden is en wiens levensverhaal
eerder deel uitmaakte van het dagboek. Van hem krijgt hij
op de laatste bladzijde het advies eens in kabouters te
gaan geloven, omdat die het onverwachte voor je mee
brengen. Dani stelt opnieuw de diagnose: terwijl Pieter
op zoek was naar wie hij was, is hij zichzelf verloren in verhalen. Pieter, zegt Dani terecht, is geen hovenier of
schoenmaker (alhoewel hij blijkens zijn eigen introductie
daar wel van afstamde), maar een fantast. Hij is inderdaad
als verteller bepaald geen schoenmaker die zich bij zijn

Rob van der Linden, De hand, de kaars & de mot. Amsterdam: Meulenhoff,

REVIAANSE IRONIE OM DE CHAOS TE

Boog een filosofisch ingestelde, zonderlinge ikfiguur op;

BEZWEREN

iemand die voortdurend met zichzelf in gesprek is en die

Over De warmte van het zelfbedrog van Mark

ook wanneer hij met anderen praat vooral zijn eigen

Boog

gedachtenkronkels volgt, zonder zich veel van zijn
geprekspartners aan te trekken, over wie hij zich boven-

In zijn debuutroman De vuistslag (2001) beschrijft Mark

dien meestal laatdunkend uitlaat–achterlijke, wantrouwi-

Boog een uitgesproken statische situatie. De held belandt

ge en gelovige dorpelingen immers. Zijn opstelling draagt

na te op straat te zijn neergeslagen in het ziekenhuis.

er niet aan bij dat hij warm in hun midden wordt opgeno-

Vanuit zijn bed, in stationaire toestand, bouwt hij de

men, zoals hij half en half zou willen. Hij is van plan zich te

wereld opnieuw op. Voortdurend redenerend met zich-

vestigen in het dorp, een huis te kopen om daar met de

zelf, dan wel met de spaarzame bezoekers aan zijn bed of

restauranthoudster te gaan wonen – een plan dat nergens

het verplegend personeel en doktoren. Hij bestookt hen

op uitloopt.

onophoudelijk met theorieën en invallen over de toe-

De beide personages van Boog zijn lichtelijk geëxalteerd,

stand van de wereld waaraan hij noodgedwongen geen

hun denken is op hol geslagen. Ze bevinden zich in een

deel heeft. Het is een boek zonder handelingsverloop, de

overgangstoestand, opgelicht uit hun verleden en met

beweeglijkheid zit hem louter in het lenige, manische

een onduidelijke toekomst nemen ze een onduiduidelijke

denken van de ikfiguur. Van interactie met zijn omgeving is

tussenpositie in, zoals de ikfiguur uit De warmte van het

evenmin nauwelijks sprake; het denken is louter eenrich-

zelfbedrog opmerkt: 'Ik bestond niet. Ik, de muur tussen

tingsverkeer – een oorspronkelijk, bezeten, denken ove-

binnen- en buitenwereld, was van glas, op z'n best.' Hij is

rigens. In feite is De vuistslag een lange alleenspraak. Dat

een tussenfiguur, de grenzen tussen hemzelf en zijn

Boog de lezer ondanks de ruimtelijke beperkingen en het

omgeving zijn vervaagd. Wellicht daarom drukt hij zich op

ontbreken van actie voor zich weet te winnen, is geen

reviaanse wijze uit in verheven, plechtstatige taal, in een

geringe prestatie.

vergeefse poging de chaos te bezweren – vaak met een-

Toch moet hij zich, afgaand op zijn tweede roman De

zelfde ironische distantie. "Welaan,' mompelde ik toen ik

warmte van het zelfbedrog, als schrijver in zijn mogelijkhe-

buiten stond. 'Recht zo die gaat. Naar de overkant. Laat er

den of vrijheid beperkt hebben geweten. Want hierin

niets tussen komen." Van reviaanse allure is ook de vol-

voert Boog een ikfiguur op die zich meteen in de eerste

gende passage:

regel in beweging zet: 'Ik verliet het huis in verwarde toestand.' Niet alleen verlaat hij zijn huis, maar ook de kust-

'Maar kop op,' zei ik hardop tegen mezelf. 'Ik doe het

plaats waar hij woont. Hij neemt de trein en stapt uit vlak-

mezelf aan, en vast niet voor niets. Er moet een

bij een dorp waar de gebeurtenissen zich hoofdzakelijk

reden zijn. Ik zal het zelf wel het beste weten. Mijn

zullen afspelen. Meer dan alleen van beweging is zelfs

wegen en gedachten mogen ondoorgrondelijk zijn,

sprake van een zoektocht. De ikfiguur is op zoek naar 'de

ze dienen een doel. Anders waren ze doelloos.'

Andere Vrouw', zoals hij haar noemt, een vrouw die hij
meent te herkennen in de eigenaresse van het dorpsres-

Met evenveel verve hanteert Boog allerhande staande uit-

taurant waar hij een paar keer ontbijt.

drukkingen en clichés als 'wat doet het ertoe', 'kop op

Vol met verplaatsingen, decorwisselingen en ontmoetin-

dus', 'het kan niet op', 'baadt het niet, dan schaadt het

gen met onbekenden lijkt De warmte van het zelfbedrog

niet'. Het zijn bezweringsformules die zijn verwarring

een tegenhanger te zijn van De vuistslag. Maar dat is een

moeten afdekken, de leegte verhullen. Tegelijkertijd

oppervlakkig, bedriegelijk verschil; de overeenkomsten

vormt zijn vaak vernuftige verbale akrobatiek een

zijn groter. Ook in De warmte van het zelfbedrog voert

beschermlaag, een warme deken die de wereld op

afstand houdt. Zijn
Zijn wens zich in het dorpP te vestigen
g is al
evenaradoxaal
P
^ en lijkt
1 eveneens opP een vorm van zelfbedrog.
g Te doen alsof – er zit misschien niks anders o P.
Wellicht is dat de reden dat de ikfiguur voortdurend
knip-P
o0 om zowel verwarringeg stichten als te charmeren.
JORIS VAN GRONINGEN

Mark Boog, De warmte von het zelfbedrog. Amsterdam: Cossee 2002
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Klemde het deurtje? Een beetje.

ONVOLTOOIDE

Maar ik stiet het open en liet

Over Wij zagen ons in een kleine groep mensen

- diep snoof ik de zeelucht,

veranderen van Tonnus Oosterhoff

toen blies ik mijn hand leeg de dief los.

Toen Tonnus Oosterhoff Rutger Kopland in diens prachtige boek over poëzie, Mooi

maar dat is het woord niet, ant-

Dicht boven de golvende golven,

woord gaf, schreef hij onder meer: 'Het moet ongeveer

natuurlijk klemde het hout,

zo zijn: om de wereld een beetje te begrijpen en te

zo lang hield het dieren

beheersen zijn we genoodzaakt gigantische reducties te

enoden
gescheiden
g
g

plegen. De taal dwingt ons in een denkschema; onbruik-

vloo ik mijn
vloog
J dief

bare verschijnselen blijven naamloos, mede daardoor
worden ze niet opgemerkt of onmiddellijk vergeten. Vaak

Oosterhoff stelde in Mooi

zien we die gereduceerde wereld aan voor de echte.

gedichten van hem 'niet teveel op elkaar mogen lijken; de

Maar er valt duizelingwekkend veel meer te zien en te

tweede keergeloof ik mijzelf niet meer.' Hij stelde vrijwel in

ervaren, en poëzie wijst daarnaar. Elke dichter volgt zijn

één adem een hiermee lastig te combineren voorwaarde:

eigen 'zo is het'-gevoel, en heft zo, op zijn eigen manier,

'Zolang gedichten contrasteren profiteren ze daar onder-

iets van die reductie op.'

ling van, er ontstaat ruimtewerking; maar als ze het contact

maar dat

is het woord niet dat

In een essay over de recente poëzie van Tonnus

met elkaar verliezen vallen ze met zijn allen in een postmo-

Oosterhoff schrijft Hans Groenewegen, refererend aan

derne leegte, waarin alles kan en dat niets er meer toe

Der Akt des Lesens van Wolfgang Iser eigenlijk hetzelfde

doet.'

over de reducerende eigenschappen van lezen en inter-

De gedichten die zich bewegen aan de randen van de

preteren van poëzie: 'Vreemde wendingen wist men

dagelijks gebruikte taal, de grote verschillen in vorm en

makkelijk uit zijn blikveld, bijvoorbeeld door ze überhaupt

inhoud hebben dus niets van doen met een neiging tot alles

niet waar te nemen, of door ze slechts in abstracte zin te

verpletterend relativisme, maar integendeel alles te maken

duiden als een symptoom, of algemeen kenmerk van tijd-

met een zoeken naar 'de ruimte van het volledig leven'.

geest of poëtische beweging.'

In zijn nieuwe bundel Wij zagen ons in een kleine groep

Tonnus Oosterhoff gaat deze reducerende manier van

mensen veranderen laat Oosterhoff op twee manieren

lezen te lijf door het zo goed als onmogelijk te maken de

zien hoe de reductie van taal werkt – en misschien deels

vreemde wendingen niet waar te nemen: veel van zijn

opgeheven kan worden. Ten eerste zijn er gedichten afge-

gedichten bestaan vrijwel uitsluitend uit 'vreemde wen-

drukt waarin 'in handschrift' veranderingen aangebracht

dingen'(terwijl er overigens geen onbegrijpelijk woord in

zijn: er zijn woorden 'doorgestreept' en er zijn nieuwe

voorkomt):

regels aan toegevoegd, soms diagonaal over de 'gedrukte'

tekst heen. Voorts zit er bij de bundel een cd-rom met

van het onvoltooide' (op de cd-rom staat een tekst

'bewegende gedichten', die – evenals de gedichten op zijn

(gedicht?) die uit steeds verschijnende en verdwijnende

website – op spectaculaire wijze laten zien hoe de taal in

zinsdelen bestaat die een steeds andere relatie met elkaar

de gedichten van Oosterhoff werkt: woorden verschijnen

aangaan onder de titel 'Leopolds'). Leopolds nagelaten

en verdwijnen, komen op andere plaatsen te voorschijn,

werk, de schetsen en fragmenten, hebben een zelfde

veranderen en 'profiteren daar onderling van'.

effect als het werk van Tonnus Oosterhoff: de open plek-

Groenewegen toont aan hoe de presentatie van het

ken leiden onherroepelijk tot 'het peinzend achterhalen /

gedicht 'Kritiek', dat ook als 'gewone tekst' in de bundel is

van vroegere gedachten' (Leopold, niet Oosterhof en

opgenomen, het primaat van de tekst herstelt, doordat de

tot verpletterend schitterende regels: 'het dralen / van

gebruikelijke leesstrategieën ontregeld worden. In het

herfstbegin' (Leopold) en, in één gedicht: 'een goed mens

geval van 'Kritiek' gebeurt dat grotendeels wanneer de

is iets heel eenvoudigs' en 'een mens is echter zo vervang-

lezer telkens denkt dat het gedicht 'af' is, waarna prompt

baar als een gloeilamp' (Oosterhoff). Zulke teksten zijn

een volgende strofe verschijnt die tot gevolg heeft dat het

allesbehalve 'onschuldog', ze zijn 'sierlijk en honds sierlijk

`vorige' gedicht een gedicht In het 'nieuwe' gedicht

en honds'. Honds, omdat ze iedere definitieve interpreta-

geworden is – en wanneer het hele gedicht er staat zoals

tie uitsluiten, omdat ze elke traditionele vorm van lezen

het ook in de bundel is opgenomen, is het inmiddels

onderuit halen. Tonnus Oosterhoff voegt aan de zin 'ook

zover dat je enige tijd voor het scherm blijft zitten wach-

een goed gedicht is eenvoudig' nadrukkelijk cursief

ten: er kan immers nog een strofe aankomen.

gedrukt toe: 'Nooitvanzjnlangzalhijleven'. Wie zijn teksten

In een ander gedicht, dat begint met 'mijn vriend ligt als

traditioneel probeertte lezen en interpreteren enterugte

een droogbloem / de handen in een vreemde knik / om

redeneren (reductie!) tot 'een thematiek' loopt altijd stuk

zijn borst gevouwen / ook in bed een gaaieveertje', onts-

op de laatste zin van het gedicht over 'het eenvoudige': 'Ik

poort de gedachtegang doordat die plotseling seksueel

houd een onderdeel over'.

getint raakt en dat effect wordt vervolgens verhevigd (of

Als er één dichter is voor wie geldt wat Cesare Pavese op

juist niet?) door het woord 'vriend' te vervangen door

9 oktober 1935 in zijn dagboek schreef dan is dat Tonnus

`zusje'. Slechts de vervanging van één enkel woord, maakt

Oosterhoff: 'Bewondering voor een grootse passage in

dat er een totaal anders te beleven gedicht komt te staan.

een gedicht geldt nooit de verbazingwekkende vaardig-

De door Tonnus Oosterhoff veroorzaakte ontregelingen

heid die eruit spreekt, maar het nieuwe van de ontdek-

maken dat je scherper kijkt. De achteloze vanzelfspre-

king. Ook als ons hart bonst van vreugde bij de geslaagde

kendheid van de taal verdwijnt en maakt plaats voor een

koppeling van een bijvoeglijk en een zelfstandig naam-

verhevigd bewustzijn van wat taal doet, ook en vooral

woord die nooit tezamen zijn waargenomen, dan zijn we

met 'de werkelijkheid'. Een voorbeeld is te vinden in het

niet gegrepen door verrassing over het verfijnde van deze

gedicht 'Twee stellingen'. Omdat het de titel van een

gebeurtenis, de levendigheid van de geest, de technische

gedicht is en we dus onder dit opschrift taal zullen vinden,

vaardigheid van de dichter; maar we bewonderen de

hecht zich onmiddellijk de betekenis `bewering' ('axioma',

nieuwe werkelijkheid die aan het licht is gekomen.'

'these') eraan en zelfs als ik in de eerste regels lees 'Ikzie:
twee hoge stellingen, een magazijnknecht ertussen en

RON ELSHOUT

geen uitweg' zijn deze twee zeer concrete schappen nog
niet in staat om de zoektocht naar de twee beweringen te
doen staken. Wanneer dan in het titelloze gedicht ernaast
ook nog eenknecht' voorkomt is helemaal de boot los.
Gaandeweg moest ik denken aan J.H. Leopolds 'rijkdom

Tonnus Oosterhoff, WI' zagen ons in een kleine groep mensen veranderen.
Gedichten, met bewegende gedichten op cd-rom. Amsterdam: De Bezige
S Bij,1
2002
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Toen wijlen Redbad Fokkenra een poëziegeschiedenis

het begrippenpaar etisch-esthetisch postmodernisme.

publiceerde, kondigde hij daarin een apart deel aan over

Bert Bultinck gaat in op het gebruik van de Vlaamse taal in

de Vlaamse poëzie. Iedere schrijver of samensteller van

de literatuur van Vlaanderen en Chris van de Poel op de

een literatuurgeschiedenis heeft het er moeilijk mee: de

Franstalige Vlaamse literatuur. Anne Decelle bespreekt in

Vlaamse literatuur maakt wél en niet deel uit van de

haar essay het werk van de dichter Paul Bogaert, met

Nederlandse. Enerzijds lijken er exclusief Vlaamse

name diens Circulaire systemen.

schrijvers te bestaan die nauwelijks tot

Van Bogaert is verder een nog niet eer-

'boven de rivieren' doordringen, ander-

der gepubliceerd gedicht opgenomen en ook

zijds zijn er Vlaamse schrijvers die hun

Geert Buelens, Kristiaan de Wachter

werk vrijwel uitsluitend bij Nederlandse

en Peter Holvoet-Hanssen dragen

VOOR DE LEZERS
van de

redactie

uitgeverijen laten verschijnen.

met gedichten bij aan dit nummer. Van laatstgenoemde is

Dit nummervan B77LLETIN dat gewijd is aan de Vlaamse

bovendien een fragment afgedrukt uit zijn komend voor-

letteren, is ook gebaseerd op een enerzijds-anderzijds: ten

jaar te verschijnen novelle De vliegende monnik. Verhalend

eerste zijn er essays die historische en literaire aspecten

proza is er van Saskia de Coster en Luuk Gruwez.

van de Vlaamse literatuur belichten, daarnaast is er een

De redactie van B77LLETIN hoopt met dit nummer een

ruime en gevarieerde keuze uit recent, nog niet gepubli-

bijdrage te leveren aan de kruisbestuiving tussen de

ceerd werk van hedendaagse Vlaamse auteurs.

Vlaamse en Nederlandse letteren en de lezer een kleine

Pieter van Dyck houdt het werk van onder meer Dirk van

staalkaartte bieden van de contemporaine Vlaamse litera-

Bastelaere en Peter Verhelst tegen het licht, uitgaande van

tuur.

c

rein DeeMorgen
o en 'Deera
ttragiek van de
Bastelaere
n 1999publiceerde Dirk vannB
van
Paul
Demets
e ts
epigoon', poëziedebuut
een recensie waarin hij het oe e e uut va au
begin
e een
va edebat
e a over
v het werk
n r e e. Die
neersabelde.
e tekst was echter ook
ghetvan
m namelijk
we vavan
De mets
r e st. Van Bastelaere bracht hetwerk
van Peterr Ve
onder in een stroming die hij esthetischpostmodernisme noemde,, en waar -

1

van hij Ver e st als de vaandeldragerbeschouwde:
de
en problematiek
Peter
...bepaalde dichters,
ete ree st voorop, ,brengen
e
van e ostmo erne oezee tot een aanta ver a e m oe e nin nterug.
Voor hen is retorisch vuurwerkbelangrijker dan het dan niet im-i
PIETER VAN DYCK

Een postmodern ,geweten
Over esthetisch en ethisch postmodernisme in Vlaanderen
voedt,t
clete kritische discours dat de authentiekepostmodernepoëzie
oe e voe
en haar tegelijkaan de werelden degeschiedenis bindt. Het vooralsnog
1 t e
'authentieke
compleetste voorbeeld van etpostmodernisme'e
1
' van o n Ashbery.1
s
y.

1 Van Bastelaere, Dirk, `De
tragiek van de epigoon'. In:

De Morgen, 15 april 1999.
Voor de context van de
discussie rond Paul Demets:
Willockx, Dietlinde. `Neemt

i 'authentieke'
i' i' dit
et isduidelijkat Van Bastelaere zichzelf hier inlijft
c
postmodernisme, at 1 ver ero ln e te t omsc re t s ... eenethisch
ee
postmodernisme, dat onderzoekt in hoeverre de kritische rationaliteit ons in
staat stelt om, zelfs in poëzie, de machtsverhoudingen en hun representatie
en e taal te onderzoeken en te on erml'nen' .2
tegenover een vermeend authentiek,, kritisch en ethisch ostmoLijnrecht te
^
^
een(lees:
'esthetisch' onethisch),
r
i r swordt
ernisme
e dus,ritie oos en
''niet authentiek' e 1 onistlscpostmodernisme opgevoerd: een vrij arlatura e voorstelling vannzaken.Van Bastelaere heeft zijn stellingname
in een
doorwrocht essay over de
nadieng nog eens herhaald en
onderbouwdy
poëzie
oeeva
van Hugues
uu C. Per nat . In dat essayy onderzochtt hij in het sspoor van
praxis
de
venals (in aanleg ethische)
sc
e
Krlsteva`
... in welk geval
g het schrijven
maatschappelijkle verankerde esthetische ideologie ondermijnt en in
1' isme [vooraline de
welk geval het gewoon eenbestendigingis van
va dat fetisjisme
visueleemedia, v, een onschadelijke onus waarmee de sociale orde haar
^

spieren soepel houdt en haar ton at lenig'.3
eenomschrijvingn
r st
van Verhelst
ersoon 1 en ik het niet helemaaloneens met ee
1
Maar het zijn vooral
spostmodernist,
zoals zo meteen zal blijken.
'esthetisch'
ee deel vvan de Vlaamse kritiek uit dat esthetedepolitieke gevolgen die er in een
clsme zijn
ze getrokken die om nuanceren vragen, zekerrm
omdat het debatdoor
o0
r
e ults r en van Van Bastelaere in `scheefgetrokken'
hoge matewerd.

en eet: de poëzie van Peter
Verhelst en haar receptie'. In:

Nederla ndse Letterkunde, jg. 7
(2002), nr. 4, p. 292-294.
2 Van Bastelaere 1999.
3 Van Bastelaere, Dirk, `Een
verrekte zon. Over ethiek,
negativiteit en atopie in het
werk van Hugues C. Pernath'.
In: Wwwhh0000sshhh: over

poëzie en haar wereldse
inbedding. Nijmegen: Vantilt,
2001c, p. 149-150.

Verhelst als boksbal4
die volgt
4 Deara
^is
P raaf
g
deels geïnspireerd door het
reeds vermelde artikel van
Willockx.
5 Peeters, Patrick, `De handel
in illusies. Over Peter
Verhelst'. In: Jan

Campertprijzen 2000.
Nijmegen: Vantilt, 2000, p.
59-68; Peeters, Patrick, `Peter
Verhelst'. In: Zuiderent, Ad,
Hugo Brems & Tom van Deel
(red.), Kritisch lexicon van de

moderne Nederlandstalige
literatuur. Groningen:

Bij wie wat op de hoogte is van de Vlaamse kritiek zal het wel nauwelijks verwondering wekken dat Patrick Peeters er snel bij was om zowel naar aanleiding van de uitreiking van de F. Bordewijkprijs voor Tongkat als in het
Kritisch Literatuur Lexicon Verhelst te betitelen als een esthetisch postmodernist.5 Maar omdat dat vermeende esthetisch postmodernisme bij Peeters
niet expliciet tot een negatief waardeoordeel leidde, is het misschien niet
eens zo belangrijk: Peeters komt uit de entourage van Van Bastelaere, en het
is bekend dat hij de gewoonte heeft om de opvattingen van Van Bastelaere te
onderschrijven.
Er waren echter nog andere critici die op de esthetisch-postmoderne trein
sprongen, en vaak waren ze veel explicieter in hun negatieve oordeel. Marc

Martinus Nijhoff, november

Reugebrink verbond in een essay (oorspronkelijk in het BZZLETIN-thema-

2001.

nummer over Verhelst, later ook gebundeld in De inwijkeling het oordeel

Marc, `De
6 Reugebrink
g

`esthetisch' bijvoorbeeld expliciet met het oordeel `moreel bedenkelijk'.
Reugebrink vond Verhelsts verwijzingen naar de sociale en politieke werke-

hand in het vuur. Een
bevangen lezing van het werk
van Peter Verhelst'. In: De

inwijkeling. Amsterdam:
Meulenhoff, 2002, p.115134.

lijkheid gratuit: het zou Verhelst alleen te doen zijn om de amorele intensiteit van de subjectieve, zintuiglijke ervaring, en niet zozeer om de morele
implicaties van al zijn verwijzingen naar bijvoorbeeld de Rote Armee
Fraktion of het nazisme. Bovendien ergerde Reugebrink zich bij Verhelst aan
een te opzichtig postmodernisme – men zou zich bijna afvragen wat hij vindt
van Van Bastelaere, die andere postmodernist. Verhelsts moreel niet te rechtvaardigen poëticale praktijk hee ft voor Reugebrink extremistische trekjes:

`Maar zoals ik niet geloof in onbevangenheid (en ook helemaal niet onbevangen wéns te zijn tegenover dit werk), zo geloof ik evenmin in de vrijblijvendheid van het fart pour fart. Ook esthetiek verraadt een ethos, en op dat
punt krijgt het werk van Verhelst voor mij zijn waarde: als iets uiteindelijk
zeer bedenkelijke. De intensiteit van de ervaring openbaart zich telkens als
een tot het uiterste doorgedreven verlangen naar zuiverheid. [...] Binnen de
literatuur zelf leidt het tot het verlangen de literatuur te vernietigen, een verlangen dat we al kennen uit de historische avantgardebewegingen. Binnen
de samenleving waarin die literatuur functioneert, leidt het tot een houding
waarbij men over lijken gaat. 'G
De esthetiek is bij Reugebrink een Grote Gelijkmaker geworden, die bij
Verhelst gekoppeld wordt aan wat Reugebrink elders in zijn essay `een rücksichtslose destructiedrift' noemt, een doodernstig en nooit ironisch poëticaal

`zuiverheidsverlangen'. Het gevolg daarvan is echter dat de in aanleg

waarschijnlijk inderdaad amorele en apolitieke spelletjes van Verhelst nu
naar believen kunnen gezien worden als een impliciete bevestiging van deze
of gene politieke extremiteit. Als een verteller in Verhelsts roman Vloeibaar

Riefenstahls
^ nsta s nazialludeert o et erotische e ct van
az
H
bijvoorbeeld
Harnas
voo ee
c
a ere st met
etzijn 'poëticale
oet czuivere
esthetiekin rium es Willens,dankan
^
r nan etussen
de re e s door meteen e om ar eer worden tot
ei sve
u
geen
em tussen de reregels
een crYto- ascest. Sommigen hebben daar
aa zelfs ee
ruimte
g
m als
voor nodig: nonin
Grunberg schreefHumo ee
eenstuk ove
over
Verhelst
r st met
Peter
titel
'PeterVer e st en de '. 7
..
' ewil maken
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`Esthetisch', `vorm' en `intensiteit' zijn in een deel van de Vlaamse kritiek
predicaten met een zwevend bestaan geworden: ze duiken bij de ene na de
andere auteur op, ook al doet iedere criticus er zijn eigen ding mee. Dat
10

bewijst bijvoorbeeld Tom van Imschoots recente dubbelrecensie van
verhelsts Memoires van een luipaard en Mondschilderingen in Ons Erfdeel.
Van Imschoot koppelt er een positief oordeel over de Memoires aan een
negatief oordeel over Mondschilderingen met de woorden: `vele passages [in

Mondschilderingen, PvD] ademen wel eenzelfde densiteit van beelden en
openheid van zinnen als de Memoires, maar hun intentie om intens te zijn is
soms te opzichtig .11 Verhelst is nog altijd een issue, zo blijkt wel uit de zorg
die auteurs eraan besteden om bij elkaar aan te knopen. Zo lijken de stand-

7 Grunberg,g,Arnon, ,`Peter
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24 april 2001.
8 Bultinck, Bert, `De
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Erfdeeh jg. 45 (2002), nr. 5, p.
763.

12 Vaessens, Thomas,
`Postmodernisme en
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Peter Verhelst'. In:
Neerlandistiek.nl,
http:llwww.neerlandistiek.nll
011101index.html, 3 oktober
2001.
13 Anker, Robert,>'Spring
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maar achterop'. In: Vrij
Nederland 28 september
2002.
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Profeten van het ongeloof
Een tijd geleden stond er in Vrij Nederland een artikel van Robert Anker
waarin er op een modieuze, politiek incorrecte manier uitlatingen werden
gedaan over de postmoderne multiculturele tolerantie. Anker gaf er goede
raad aan de allochtone mannen in Nederland:
Stuur je vrouw naar Nederlandse les. Ga zelf mee. Thuisverbod op een
andere taal dan het Nederlands. Stuur je kind niet naar een allochtone
school, laat staan naar een islamitische, maar zoek een witte. Wil daar
eventueel voor betalen. Koop in Nederlandse winkels tenzij de allochtone winkelier Nederlands spreekt. Blijf gerust in Allah geloven maar luister niet naar de imam. Schroef die schotelantenne van de muur. Geef je
vrouw de pil. Verhuis naar een witte buurt.
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Het wordt langzamerhand misschien gevaarlijk om het nog te zeggen in
onze `religieuze' tijd, maar officieel leven we nog steeds in het tijdperk van
het `einde der grote verhalen'. Profeten van het ongeloof liggen dus goed in
de markt, meer nog, ze verkondigen eigenlijk de in Europa heersende ideologie.
Verhelst stelt zich in dat opzicht ambigu op: hij trakteert het lezerspubliek
op een haast onuitputtelijke stroom sprookjesachtige, `kleine' verhalen,
maar tegelijkertijd wijst hij de lezers er voortdurend op dat die verhalen
slechts illusies zijn, strohalmen waar ze zich aan vastklampen om niet ten
onder te gaan in een zinloze, van grote verhalen ontdane wereld. Verhelst
speelt dan ook voortdurend een spelletje met het geloof en de goedgelovigheid van zijn lezerspubliek. Zo is Tongkatvolgens de ondertitel dan wel een
`verhalenbordeel' (en in die zin een traditionele metafoor voor het kapitalisme), de verhaaltjes die er verkocht worden, worden wel voortdurend in
vraag gesteld. De (on)geloofsvraag is er van begin tot einde aanwezig en lijkt
voor het boek even fundamenteel te zijn als de esthetiek. Ook in de rest van
Verhelsts werk is dat zo. In het `Berlijn'-hoofdstuk van De kleurenvanger bij-
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I i4 Ibid.
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De nevengeschikte tekst
In Hartswedervaren (2000) is het ontordenings-principe overduidelijk aan
het werk, ook al gaf Van Bastelaere aan dat de bundel ook anders kan gelezen
20
worden. In de bundel staat onder meer de gedichtencyclus `18 oktober
1977'. Die titel verwijst naar de datum van de in controverse gehulde zelfmoord van RAF-leden Andreas Baader, Gudrun Ensslin en Jan-Carl Raspe
in de Stammheimgevangenis in het toenmalige West-Duitsland. De cyclus
kan dan ook gelezen worden als een poëtische `geschiedenis' van de Rote
Armee Fraktion. Ik zou enkele gedichten eruit graag onder de loep willen
nemen omdat ze duidelijk maken dat ook de `ethische' teksten van Van
Bastelaere politieke vragen oproepen, en dat het dus absoluut niet opgaat
om enkel Verhelst als `estheet' politieke verwijten te maken.
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De fragmentaire stijl van deze gedichten is typerend voor de hele cyclus: zinnen beginnen maar worden niet afgemaakt, woordgroepen en al dan niet
authentieke citaten staan er gewild zonder enige verduidelijking door elkaar
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Verteidigerausschlufg
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s, lijkt er zelfs nauwein dezeherinneren
n gedicht
n
i t de
in traditionele zin van
ets
e e tekst teaan een
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maken
e t hoegenaamd
oe e aa niets
ets
met
et elkaar
e aa te
ae
ente hebben.n Deze woorden
letterlijk en
r
staan ette
e figuurlijk
etin zinsverband: zze worden
op geen enkele
uu i' niet
manier omgesmeed
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het gedicht. Bijna alle orde en structuur is er uit het gedicht verdwenen en

van grotere gehelen zoals zinnen is ee
geen
s asprake
e meer. Wat overblijft, is
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Bastelaere] In: Poëziekrant, jg.
26 (2002), nr. 2, p. 55.
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p. 49.
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(reds.). `Opener dan dicht is
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1991, p. 241.
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zoude vraag kunnen stellen ofbegrippen
c
^^
a
I
Br
eB
n ot ee
'neutrum'
to e a t s of(Blanchot)
geen typische Koude Oorlogzl n
r n. Om het voorbeeld
begrippengeworden.
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Deze vragen moet men zich overigens niet alleen bij Van Bastelaere stellen,
maar ook bij andere postmoderne kunstenaars. Toegegeven: het is geschreven with the benefit of hindsight, maar anno 2003 is het onthullend om te
zien tegen welke politieke en ideologische achtergrond iemand als Stefan
Hertmans geplaatst moet worden. Hertmans liet zich in 1991 als volgt uit
over het vrij internationaal georiënteerde, toen nog ondubbelzinnig postmoderne tijdschrift Yang `Hopelijk is ook in het tijdschriftenwezen "la fin
des ideologies" aangebroken en kunnen we gewoon, bijna pragmatisch,
opkomen voor wat we boeiend vinden, en dat proberen aanreiken aan
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Literaire erghernis
Hermans blijft achter, zonder woordverklaring, maar met een intact linguïstisch superioriteitsgevoel. Helemáál onterecht was dat gevoel wellicht niet,
althans in zoverre het de taal van de Vlaming in het algemeen betrof (en niet
de taal van die ene Vlaming – Hugo Claus zelf). Hoewel het zeer moeilijk is
om `taalvaardigheid' op dit moedertaalniveau te vergelijken, is het best
mogelijk dat in die tijd het taalgebruik van de Nederlander gemiddeld beter
(efficiënter, vlotter, gesofisticeerder?) was dan dat van de Vlaming.
Misschien is dat zelfs nog altijd zo, hoe snel de Vlaamse situatie ook verandert.
Claus heeft altijd moeten vechten tegen de kritiek dat hij geen Nederlands
schrijft.' Uiteraard is het zo dat hij dikwijls overschakelt naar een artificieel
soort Vlaams, bijvoorbeeld in zijn dialogen. Eerder dan deze variatie als een
teken van zijn virtuositeit te beschouwen, placht men het als onzorgvuldigheid, provincialisme of stilistische onmacht te veroordelen. Terwijl de
Nederlander ook gewoon eens een inspanning had kunnen doen – het
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Exploitatie van een spraakgebrek
De hierboven met zeer grove borstel geschetste context is cruciaal voor een
goed begrip van de functie en betekenis van het Vlaams in Vlaamse romans,
essays en poëzie. Hoewel veel van wat zopas werd aangestipt in het algemeen
geldt voor de Vlaming en zijn gespleten verhouding met zijn taal, wint de
kwestie uiteraard nog aan belang bij professionele taalgebruikers. Het is
daarom zeer vreemd te merken dat er relatief weinig onderzoek is verricht
naar het statuut van het Vlaams in de Vlaamse literatuur. Er zijn hier en daar
wel stukken te vinden over het Vlaams van één auteur, er zijn een hoop zij-
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in Het Verdriet, zie Guido
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Erfdeel30:4, 555-562 en
Guido Geerts (1987),
`Taalproblemen in Het
Verdriet van België', Verslagen

delingse opmerkingen in disparate artikels, maar het onderwerp verdient
eigenlijk een heus onderzoeksproject, of toch minstens een paar doctoraten.
Het is een ideaal vertrekpunt voor een alternatieve Vlaamse literatuurgeschiedenis. Niet alleen zit de essentiële 'ontvoogdingsstrijd' van de Vlaamse
Beweging dan automatisch in het pakket, maar de haat-liefde-verhouding
met de Nederlandse taal vormt vaak een uitstekende ingang in het oeuvre
van een aantal belangrijke schrijvers. Voor hij of zij aan het werk kan, moet
een Vlaamse auteur zich namelijk nog altijd eerst bezinnen over zijn of haar

en Mededelingen van de

taalkeuze. Doet hij of zij dat niet, dan valt het inderdaad te vrezen dat hij of

Koninklijke Academie voor de

zij dat eerder uit onmacht of onwetendheid nalaat, dan uit zelfverzekerdheid
(zoals hieronder zal blijken, valt dit jammer genoeg vaker voor dan men zou

Nederlandse Taal- en
Letterkunde, 1-12.

willen). A la limite noodt een eenvoudige lexicale keuze tussen punaise en
duimspijker een taalbewuste Vlaamse romancier vandaag tot een weloverwogen standpunt ten aanzien van de hele geschiedenis van zijn vaderland.
De eerste vraag is dan uiteraard: wat is dat vaderland? Is dat Vlaanderen of
België? En als ik voor duimspijker kies, wil ik daarmee aangeven dat ik het
nog steeds een goed idee vind om van oorsprong Franse woorden te mijden,
of wil ik daarmee juist tonen dat het purisme in zijn opzet is geslaagd?
Misschien wil ik er wel mee zeggen dat de kwestie irrelevant is geworden:
dan gebruik ik de ene keer punaise en de andere keer duimspijker, en maak
daarbij geen verschil tussen vertellerstekst en de verschillende spreektalen
van de verschillende personages in de dialogen. Als ik dan weer consequent
punaise gebruik, dan conformeer ik mezelf volledig aan de Nederlandse
eisen. Misschien doe ik dat omwille van ideologische redenen (misschien
ben ik wel de laatste aanhanger van de Groot-Nederlandse gedachte), misschien gewoon omdat mijn uitgever al die duimspijkers toch in de grachtengordel gooit. Je kan natuurlijk ook je hoofdpersonage zelf laten twijfelen,
zoals op de allereerste pagina van Het Verdriet van België: Voor alle veiligheid had hij het papier vastgeprikt met punaises –duimspijkers moetje zeggen eiste Louis' Peter, maar Louis zei het nooit, hij werd al genoeg uitgelachen om zijn uitspraak'. 12 Dit is de expliciet politieke laag van het literaire
taalgebruik, en het is vooral dit aspect dat stof zou leveren voor de alternatieve literatuurgeschiedenis, waarin de Vlaamse taalkundige en literaire ontwikkelingen met elkaar in verband zouden kunnen worden gebracht.
Een tweede vraag is veel moeilijker te beantwoorden, omdat ze verder gaat
dan de politieke betekenis van de keuze van het soort Nederlands. De echte
goeie Vlaamse auteurs – o.m. diegenen die zich bewust zijn van de effecten
van register, dialectgebruik, etc. –moeten niet alleen beslissen in welke taal
ze gaan schrijven, maar exploiteren die keuzes ook om betekenis te genereren. In het beste geval schrijft een auteur, bijvoorbeeld, een roman met
exclusief Antwerpse dialogen niet omdat hij het Antwerps wil nabootsen,

va het Antwerps
s totde
van
maar omdat
om hij zich bewust is van deverhouding
ver ou
andere variëteiten van het Nederlands en de semiotische effecten die deze
v
erho
uin creëert in het raamwerk van de hele roman.
functiesvan
va diekeuzes
eu esillustreren:
e
Hieronder az i n kort
twee mogelijke
o
gi
m
nadruk
de constructie van authenticiteit en de
a ru op hybriditeit.
Y ri te t. Vaak komen
metetandere
voor;
z samen
ze
a e e functies
u
, vooral het em
p at iseren vermogen en
n vruchtbare
metaan
het mimetisc gehalte van een tekst lijken
vruc t a e relaties
re at es
e
rzinoodzakelijkerwijs
te aan. n et este van it artikel moet mijn overzicht
t

13 Jeroen Brouwers (1994),
Vlaamse Leeuwen, p. 48.

geven
een aantal
tentatief blijven, maar ik hoop
ee aa aanzetten
ta aa etteteekunnen
u
e voor
veld.
Eerst
prismatische
een verdere analyse
van dit on er estu eermaar
e, maa
ismat
sc e e.
es
Y

i

moesten we echter op zoek naar relevante teksten. De moeilijkheidom die
te vi n en is opzichsignificant.
c al

Monolinguale mosselen
ee ca o ecorpus
co u
een canoniek
Het
voor de hand
e lag
a om voor deze verkenningsvlucht
te gebruiken. Het leekdan ook een gelukkigtoeval dat onlangs de ant o oete 1 0jaarVlaamse vertelkunst op de markt
ieHet land van de mosseleters.
verhalen nromanfragmenten,samengesteld
am. et is een collectie
ver e en
i
eres, specifiek
bestemd voor het land
Benno
Barnard
ec e este
u deWispelaere,
door
a a e en Paul
o oBno
e
r e i e ebedoeling
om
o
van de aar a e eters, en bovendien met de uitdrukkelijke
oe
,
on er meer het cliché'sappige
van hetdialect' te bevestigen enjden.
te bestri
xi sc e gebied
i helpen
eeot
Het boek zou voor de Nederlanders het 'nabije exotische
sluiten',
s u ten , aldus de flaptekst.
Het is maar de vraag of Ne er an zich door het begin van het boekzal kunz , moeten
m e de eerste
oet
e ste 150
nen worstelen. Omdat het chronologischsis oopgezet,
rV
lkun
m vertelkunst
eerste zeventig
Vlaamse
vanverzameling
e ee
eve i g J jaar
bladzijden va
e
aangeven
n ZoalsBarnard
en
zelfaan
e
g
a
e De Wispelaere
voorhun rekening
g nemen.
r
creatie
van
stond op zijn minst een deel van die literatuur
tendienste
enste
van
va de creat
e va
vanConscience,ni
vaSnieders
rs
me
oven
e i n zi n de teksten
ee nVaa
s identiteit.B
^
dat
a tec Brouwers'
. ouwe s bewering
e
en Zetternam niet echt staaltjes vanliterairehi-tech.
13
n
aar sis ewor ne mag dana ietwat
hetvan
Conscience i onleesbaar
'schrijfwerk'
een overschot
etu niet
t et van
va ee
sc aan
n De Leeuw van aan erengetuigt
overdreven zijn,
voor
schrijvers
stilistisch vernuft. Dat geldt in veel mindere mate
voo
de sc ve rond
in
u
tijdschriftVan nu en straks1 8 -1 01, maar ook hun stukken
zi' boven de
Mosseleters zullen niet altijd even makkelijktebegrijpen zijn
Moerdijk.

alspanen
uwee (in Karel van de
ur we e ndat
een
eewoord
w
s
^

WoestijnesDe boer die ste staatbijvoorbeelde frase 'Uw natte handen
^
vraagtekens
r t,
amin e vraa
te e s oproept;
ook voo
voor Vlamingen
over uw geribde panen broek')
n otena a vraagtekens, overigens, die niet weggenomen worden door een
r
raat, want dat heeft het boek niet. In elk geval lijkt in het begin het gebruik

14 0 structuralistische
wijze
je
krijgen de taalvariëteiten dan
extra betekenissen: hun
functie ligt dan niet zozeer in
wat een bepaalde taalvariëteit

an sich (positief) connoteert
(een hoge sociale klasse,
bijvoorbeeld), maar hoe het
verschil met een andere
variëteit (negatief) in de tekst
een complex en dynamisch
(adaptief) relatiepatroon
construeert. Als een tekst in
slechts één variëteit is
geschreven, doet dat uiteraard
niets af van de eventuele
kwaliteit van het proza, maar
dan worden tussentalige
frasen (gaan doppen ipv gaan

stempelen) niet expliciet
`gemarkeerd' als tussentalig,
en kunnen ze op die manier
minder extra betekenissen
genereren. In een extreem
geval zou dat zelfs een neoBrouwers kunnen verleiden
om een schrijver van
incompetentie te
beschuldigen, terwijl die
schrijver in werkelijkheid er
gewoon bewust voor had
gekozen om zijn roman in het
koetervlaams te presenteren.
Het is het lot van de spreker
van de minderheidsvariëteit

van een soort van aamsi. het
Nederlands)
e e an s inderdaad eerder een
noodzaak
daneu
eene.keuze.
punt
aa a ee
et uHet
t was
toen niet zozeer zich te onderscheiden van het Noord-Nederlands,–
a ss
wel vanhet
het Frans als
niet
et
gewoon
was:eeeen
ewoo was.
taal kiezen die de auteur en zijn lezers vertrouwd was.
De daaropvolgende fragmenten en verhalen in Het land van de mosseleters
wordensteeds ees
leesbaarder:
aa e. aastnaast
het feit dat ze simpelweg recenter zijn en
S ooklinguïstischZl
ue
e n l c te r l komen, getuigtdat wellicht ook van
bezorgdheid
eengroeiendezr
ee
ei over de relatie met Nederland
an – al snel een
m rt. Tochduurt het vrijj lang voor we op Vlaamse teksten
belangrijke a fzetmarkt.
stoten die hun taalkeuze ook met niet-politieke, tekst-interne, semiotische
betekenissen gaan opladen,
a e, doorverschillende
oo
variëteiten naast elkaar te zetkan toevallig gevolg zijn van de selectie van Barnarden De
ten. Het a een
Wispelaere (misschien wilden ze het boektoch enigszinse ri e ihouenvoo
voorNederlanders), maar uiteindelijk li en we te moeten besluiten dat
die eerder
ee e scschaars
aa s i zijn.
n. De meeste fragmenten en verhalen in Het land van de
nvariëteit te zijn geschreven (al moet deze uitspraak –
één
mosseleters n
e inee
14

ik dru erop – eerder als een werkhypothese worden beschouwd dan als de
1S
eincon c usie van een grondige wetenschappelijke studie). Ik zag me dan
ook verplicht om ook naar meern
e e aa se auteurs te verwijzen om de
^
genoemde functies
aan te stippen. Het loutere feit dat het spel met dialect,
tussentaalen standaardtaal vooral in recenter proza opduikt – en dat is niet
in a t anthologie
opgenomene
o o ie–
toont wellicht al aan dat de hedendaagse
Vlaamse
auteureindelijk vertrouwen heeft gekregen in zijn linguïstische
aa se auteu
competentie.
Dat pJ
spel vooronderstelt name i' atJ 'e deg genoemde
p
e vari"
eteitene e rs
t, uit
u t eelkaar
aa ukunt
t houden en tegen elkaar kunt afzetten, op een
em
Ot iOne re n
e, authentieke of stilistisch verbluffende manier.

Authenticiteit
dat hij eerst moet bewijzen

Auteurs die zich toespitsen op een zo getrouw mogelijke representatie van

dat hij de standaardtaal kan

een sociale werkelijkheid kunnen uiteraard met het bont geschakeerde

hanteren, voordat zijn gebruik
van de tussentaal als rijkdom
in plaats van als armoede
geïnterpreteerd zal worden.

Vlaamse taalpalet hun voordeel doen. Een van de stukken in Het land van de
mosseleters die in deze context meteen in het oog springen is Louis Paul
Boons Brussel een oerwoud (1946). Deze verzameling korte reportages over

Schrijvers als Claus en Lanoye
hebben van dat lot een deugd
gemaakt, precies door
verschillende variëteiten naast
elkaar te laten resoneren, en

het ellendige bestaan van de Brusselse onderklasse is in vergelijking met
Boons veel klassiekere Mijn kleine oorlog of De kapellekensbaan nog ietwat
16
onvoldragen, maar de stukken vormen een treffende illustratie van het

aldus meesterschap te

mimetische effect dat wordt gesorteerd door wat je een heteroglossisch taal-

etaleren, niet alleen wat

gebruik zou kunnen noemen: een schrijfstijl die verschillende variëteiten

betreft de standaardtaal, maar
ook wat betreft de minder
prestigieuze variëteiten.

van een taal met elkaar mengt.

Brussel een oerwoud kan doorgaan voor een late variant op het Vlaamse natu-

ra isme Zo wordt
wo t eerononder
e meer heelnadrukkelijk ingesteld
op de harde
g
levensomstandigheden van het werkvolk, is de teneur ronduit misera 1 ist1 SC en spookt er een zwaarmoedig determinisme
tussen deregels.
tus
e e .Het
et
werkvolk
is het
dit vee soo(veelsoortige)
t geval
ti e proletariaat van
de stad
aBrussel,
usse ,
maarBoonn sc
schrijft
r t zijn verslagen in et idiosyncratischei loom at ater
zijn handelsmerk
e
zou
Enkel
occasioneel
ou worden.
wo
n e occas
onee Frans en een paar Brusselse
woorden situerenet proza ook linguïstisch in de hoofdstad.
Het gebruikvan ge valt meteen op, maar belangrijker is dat de spreektalige
passages bij Boon afgewisseldworden met veel keuriger Nederlands, soms
Zzelfs in één zin: Alleman moet leven, zegt de zwarte–dit is de echte zwarte:

l

eneger
er–
maamaar
ge moet let veel
niet verwachten van Les Yeux Noires of Le
.
ir
r Paris,
i, of Les
Amours de gris, waar een pijnlijkrood neonlicht naar uiten schijnt en twee goudbestikte portiers voor u de deur openen, want het is
maarscschijn,
i het zijn de laatste resten van een verwelkte oorlogsgrootheid'
17
reeds
88 Het ee s genoemde
e ge iss duidelijk
u e Vlaams,
aa s, en wellicht was alleman voorook
`iedereen')
toen al een stuk couranter inVlaanderen an in
Nederland.e
Anderzijds
n
is
s s e rest van de zzinuiterst correct Nederlands (op de
goudbestikte
esti te portiers na,
misschien, diee –voo
sc
occas
occasionele
one e muggenzifters –
voor
misschien een iets te grote metonymische stap vergen van hun persoon naar
kledij). De zzinn 'het zijn de laatste resten van een verwelkte OOr 0 S rOOtheid'had zonder meer in een Nederlandse roman kunnen staan. Het woord
'oorlogsgrootheid' i s an oo ui e i' eenwoord van de verteller, en niet
`zwarte'of een van de andere personages.
van de zwarte
Nederlanders begrijpt men overigens gewoon niet, dat stelt de verteller met
c
zoveel
woorden:
e woo
e . n in nr. 1 van de cite
cité iis het een Hollandse die nog altijd
beschaafdr
Nederlands
r
ansse t, re
en dannook door niemand
begrepen word t
' P.
haa en oonbegrepen
ere genPvoor Boon zo'n oneer379 Het lijkt
J k alsofbeschaafd
n maarr heeft beslotente
mi' e i'ecombinatie
is dat
i a i' dan
es
'onbeschaafd'
z
gaan
schrijven,om
n
aa
a
toc
zeker
door
dejuiste
mensen
ezen te unnen
gelezen
ge
r
Eenkapotte taal voor een kapotte samenleving?.? Zoals
worden.
en
"
gezegdvalt
het met
'onbeschaafde'
ateste mee.
w
e Zoals o
zovaak bij
Vlaamseheteroisc e auteu
auteurss betrefthet een zeer sterk opgeschoond 'on esc aa
aams ,waariineen keurigeNoord-Nederlandse
eu i e
zin af en toe een onmis-

l
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kenbaar Vlaamse constructie opduikt: 'Door de draaideur wordt ge binnengeduwd en aan uw linkerzijde hoort ge iemand zeggen: 'ik zal u eens
iets zeggen, en aan uw rechterzijde hoort ge iemand roepen: ik zal u eens wat
ANDERS zeggen ... en dan zwijgen
e ze'

2 Naast de ge(en het ossesiecorrelaat
co re nat uw) vind eiere typischVlaamse herhalingvan ikals su-

ect, maar tegelijk deinst Boon er blijkbaar voor terug ome constructie
fonetisch
r Ie ik za (e)kiku eens iets zeggen (waarbij een
cop schrijven.e
teversie
t a de uuitspraak
is aain veel dialecten vergemakkelijkt) is blijkbaar te 1 ecextra

j studie, zelfs
15 Een dergelike
als die beperkt blijft tot het
corpus van Het land van de
mosseleters, zou iemand zoals
gezegd minstens een paar jaar
wetenschappelijk
onderzoekswerk bezorgen.
Het is belangrijk te
benadrukken dat ik niet de
mogelijkheid heb om dat
onderzoek uit te voeren, en
dat mij n aantekeningen wat
deze kwestie betreft hoogstens
aanzetten kunnen vormen.
16 In die zin is de keuze voor
dit stuk in een inleidende (en
wellicht toch ook
enthousiasmerend bedoelde)
anthologie eerder vreemd.
Dat is overigens uitdrukkelijk
niet de mening van de
samenstellers, die het `een
[onweerstaanbaar] literair
curiosum' achten, getuige de
achterflap.
17 Alle volgende
g
verwij zingen naar primaire
teksten refereren aan
Benno Barnard en Paul De
Wispelaere (eds.) (2002),
Het land van de
mosseleters. 150 jaar
Vlaamse vertelkunst.
Amsterdam/Antwerpen,
Contact.
18 In dit verband zou het
interessant zijn om na te gaan
hoe Boons taalgebruik
complexe relaties aangaat met
zijn bij momenten erg
afgrondelijke Weltanschauung.

19 Ikagahier voorbij
voorbij aan een
moeilijke vraag: wat kan in
die tijd (anachronistisch)
`algemeen Vlaams' worden

20
tisch.2°
tisc Zeer
ee opvallend
o v e ook zijn Boons
verkleinwoorden.
r e wo rone.
Er zijn er
eenhele-osve
eee
oedie
e doorNederlandersr
oo
nzullen
als Vlaams
a s herkend
u e wo
worden:
e ^ rie en,
c
oer ens
1 oud peken ou mannetje'), stouteri s e etc. Maar er staat ook
schrijvertje,e,zasae
tje, kamertje.
zakspiegeltje,
Het is precies dat linguïstischbewustzijn dat een aut entlClteltse ect mogelijk
I' maakt.
aa
Hett.brengt
et e een
ee ve
verschil
sc aan tusse
tussen
de verschillende variëteiten en
zorgt
o t aa
daardoor
oo voo
voor
scschakeringen
e en in de we e Ir eI van het verhaal. Door
2
.1

genoemd, en welke woorden,
constructies, etc. zijn eerder
voluit dialectisch? De kwestie
is nog relevanter bij de
discussie van de verkleinwoorden (zie onder), waarbij

schrijvertje hier als `standaardtaal' wordt gecatalogeerd,
terwijl in die tijd Westvlaamse
dialecten evengoed het -tje
suffix gebruikten (en nu nog

middel van die schakeringen kan Boon een werkelijkheidseffect sorteren. In
een va
ee
e welnl e
vanNederlandstalige
artikels die het authenticiteitseffect van
c
r taa behandelen,
ne e,n sc
de streektaal
schrijft Bart Vervaeck terecht dat er een 'echt',
Zulver endialect
'zuiver'
'authentiek' in de literatuur [bestaat]. Het gaat steeds om
•

overigens). Wellicht volstaat
het om aan te duiden dat wat
ik hier `Vlaams' noem op zijn
minst constructies zijn die
duidelijk van de standaardtaal
afweken en -wijken.
20 Deze constructie staat
ondertussen overigens in de
`top-vijftien van de tussentaal',
zoals die is verspreid in de
reeds genoemde VRT folder:

`Da' wist ekik nie'. In de
standaardtaal zeg je altijd ik'.
21 Een vergelijking
g 1 g met het
fragment dat in Het land van

de mosseletersvolgt op Brussel
een oerwoue4 nl. een stuk uit
Piet van Akens Klinkaart zou
het stilistisch meesterschap van
Boon meer in de verf kunnen
zetten. Ook Klinkaartkan als
laat-naturalistisch
gekarakteriseerd worden, maar
van Mens taalkeuzen lijken
veel minder bewust en/of
beheerst. Van Aken kiest
bijvoorbeeld in de dialogen
voor je (en het lijdt geen
twijfel dat in die tijd arbeiders
uit de Rupelstreek vrijwel
altijd ge of u gebruikten), maar
gebruikt op andere momenten
dan weer woorden als

noenschaft. Een uitspraak als
`Je bent weer aan de borrel'
(p.409) is in deze context
bijna lachwekkend, omdat de
linguïstische suspension of

disbelief het hier wel erg hard
te verduren krijgt.

^22

een vervalste — want tot literatuur omgezette versie . Vervaeckonderzoekt,
i postmodern
als klassiek
ostmo e ccriticus,
t cus, in de rest van het artikele het 'kritisch'
potentieel van de spanning tussen
streekst
ee en standaardtaal
aa ta
bij Pol Hoste een
u
LeoI
eY s re.Over
ve Hostes
s mengvormenn
van Iaect en standaardtaalschrijft
.^ c
•
I. n de spanning tussen die twee taalniveaus probeert Hoste de leugen te
•
23
n is aanbeide'. In Vervaecks lezingvan Hoste en
ontmaskeren die eigen
Pleysier
s er functioneert de heteroglossie als een aanduidingvan de n amenvan eélk taalgebruik:
n
u.r 1'
nietnIalleen versluiert
de taal socla .
e ongelijkheden, et toont ook aan dat een on eme Ieer contact met de
werkelijkheid een fictie is.
Men
e mag daar ec
echter
te niet in overdrijven. Het is belangrijkom oogg te blijven
voor e veel
hebbeneenvoudigere
vaststelling dat bepaalde van Boons,
.. ,
Hostes en Peys
i rsfraseringen
n we
e
, gewoon
'uit
het levengegrepen zI n.
gJ
Natuurlijk
kan
atuu
a de representatien
van die levensechte,
, slnu
te
singuliere
taaevene g
me n
te nn
oo tIuniciteitn
de
van
een
esltueer
e
uitsprakenvrijwaren.
ra
Maar het
g
ans uzeer wele een
ee werkelijkheidseffectr
so teren, vooral in functie van een
verschilmet e om
omringende
e e taalvan de rest van het proza. Dat effect hoeft
i
n nogeneenste
dusniniet ook
'kritisch'
zijn omn écht te zijn. Vervaecka Itte t
eer tr u
I aemoomdat zij haar
aa streektaal inzet
et om een clichématig, on Ic
•
tlsc ee van Vlaanderen op te hangen: at
soortliteratuur
'levensechte'
tele

l

vraagt om lezers die niets anders willen dan de bevestigingvan hun vooroor,24

. .

stereotypes.'
e vaec lijkt hier echter verwikkeldte raken in een
delene en
r es. Vervaeck
•^
strl' tussen 'authentieke authenticiteit' en 'valse
authenticitei
t'.
t Waarmee
c
^
meta-niveau
s t e ec t v s opeennm
de oppositie
opnieuw de ideologische kop
z Boons omgang met het taalmateriaal door de bank
opsteekt. Natuurlijk zal
.
genomen intelligenter en vooral minder clichématigzijn, maar dat wil niet
zeggen
e e dat Daems Vlaamse clichés
es' slechts op valse wijze authentiek zouden
zijn.

Hybriditeit
op te rakelen: de protestantse
Om dan
a maar
aa eens
ee seen
e van die clichés
c
^
n
r Krol), de
't Hart,
Nederlander schrijft knap maar karig proza (Hermans,
n gaan
n Boon , Claus,
a , er est .
laat zich
eens
Bourgondische Vlaming
a
Natuurlijkzijn er voor e van die voorbeelden oo tegenvoorbeelden te
vinden (neem bijvoorbeeldeen Rosenboom of een Vlaminck). Maar het
. ,
c ic e leeftvoort. En iemand alsTom anoYe heefthet alleen maar eves-

l

tigd.
romans
zitt et exu
exuberante
e a te op aalle
a yes
aen
e toneelbewerkingen
Bij Lanoyes
worden meer
niveaus:^ de plot waaiert
waale onregelmatig
t on e e mat allekanten
a te op, eerwo
e interteksten geactiveerddan een mens kan bijhouden, personages laat hij o raven om ze na gebruikhardvochtigaan de kant te zetten en, vooral,zijn
n taal
r
incorporeert zoveel stijlen, registers, dialecten, ma
malapropismen
a ro smenen Y ercogenoemde
Toenoe de reeds
rectles als de schrijver nodig acht.
e oe e Herman Jacobs
n
o
e, werd die laatste bereid gevonden
in zijn Yang-stuk
Lanoyes
Y taal hekelde,
n Lanoyes
te reageren. Jacobs had opgemerkt dat in de receptie
van aY o Het
s e o ezi gestoord
i e monster 'geen enkele recensent, in Noord noch Zuid, zich
metLanoyes
a o vorige
es
e w plotseling
se in flink inaanheeftaan de in vergelijkinget
Y v werk
,zs
erin
ta toegenomen onnederlandsheden dieje eri aant r e , De recensent
a ucto
stoorde zich vooral aan het feit dat het foute taalgebruikoo in
tot de
e voor
ron en. ano
Lanoyes
es eact
reactiee is
s typerend
v r de laat-rle e tekst was doorgedrongen.
ann
'Wanneer
eer
twintigste-eeuwse omgang van de Vlaamse auteur met zijn taal:
^
^
r hoofdstuk
krijgt,, moet
o stu
een personage [in de Monster-trilogie] 'zijn' o aa
het auctoriële standpunt maar bereid
i zijn z zich aanpassen
te asse
aanaahet
e o en asslc^istivoer e sujet,, met stijlen al. Niets vind ik ozogruwelijkals het eoc
11
elk
kboekz ou e aar e e
sc e unisono waartoe den o avontuur
e de bedaarden
J ne en
o0
eéénstem. I hoor
en willen veroordelen. Idaarentegen, om er nlet met en
daarom
meteen
een
en praten
elkaar. on mi' ze
er veelmeer,
eer,
e ze atedooroZonder
^
n t
schrijven
n Ar c te
noemen,
streef
ik
te
tijdens
s het sc
e ttoch een
literaire Jeanne
o e,
nvermenging
met de
van
doorgedreven meerstemmigheid
na, samengaand
g
^26
ir vormen
'
zovee mo e 1 ltera
e vo e een stijlen.
nlinguïstischetl
es
at tu es e ren zl n
Wellicht heeft mijn stelling dat Lanoyes
Y
va enigee wishfulthinking,
t n m,maar
a
voor de e en aa se Vlaamse literator lastvan
aan dat
a het
e taalkundige emancipatieproces van
het citaat duidt in elk gevalaa
de Vlaming al een eind is opgeschoten.Wellicht is hetbelangrijkste aspect
van die emancipatie de erkenning van de multipliciteit van zijn taal:. de
1 taal
Vlaming schrijftdubbelzinnigen onzuiver, gespleten en bescheten. Zijn
..
.
verdeelt de Vlaming zoals zijngeschiedenis, zoals zijn kneuterigheid en zijn
.
dadendrang, zoals zijn koning en zijn e astin scontro eur. De observatie

i

dat e amin noolt e lnitle ln zl n taa an t uls omen s isgezegd
zoa s

22 Bart Vervaeck 1993 `De
vloekende Vlaming. Over de
kritische functie van het
dialect', Maatstaf 41:10,
p.156.
23 Ibid.,p.157.
24 Ibid.,
b d., p.15S.
25 Hermanacobs
`Noorse
1
draaienissen', Yang 36:3, p.
405.
26 Tom Lanoye,
Y> `Zuidelijke
)
zuiverheidswaan', Yang 36:3,
p. 410.

27 Willem Frederik Hermans
(1979), Houten leeuwen en
leeuwen van goud.
Amsterdam: De Bezige Bi j , p.
113.

i n in Vlaamseliteratuurgeschiedenis.M
invroe een re re
e aa se
aar waarr dat re r e
ger ingekapseld was in een Vlaamse blues, is het nu vrij om in alle liedjes
gesam e te worden ter^ meerdere eer en glorie van de muzikale taal zelve.
in de variat
van
variatie,
e, begint
e nt het spelmet
et hetverSamen met de bewustwording
er
.
i'o politiek,
lt e, ethisch,, en zelfsmetafysisch
meta s sc wordt
wo t
schil. Een spel dat uiteindelijk
gefundeerd: alleen
a ee de zuiverheid
zuive ei isverdacht.
ve ac t.

Achtung, baby
Maar we zijn er nog niet. Om de eenvoudige reden dat we er nooit zijn. De
grootste bedreigingvan de Vlaamse auteur is op dit moment misschien wel
ide zelfgenoegzaamheid. Dezelfde taalarrogantie Vlamingen
ie amin e decenniaan hun bovenburen hebben aangewreven, steekt nu ook in Vlaanderen de
' stee
kop op. NuVlamingenzic
steeds
meer
ee op
eenee
eigen
e e taa
taalnorm
o beginnen
e
e te
r dat diezelfdenormlegitimatier
voorgemakric ten, bestaat het gevaar
nor als
zuctennoncaace
n a
kanworden.
gebruikt
ruitwo e. De redenering iis datwe de
norm toch zelfaan het maken zijn: als we zelf de wetten stellen dan hoeven
woorden,
de wettenniet
niet
meer
eerkennen.
te e nen. Danhoeven
oeve we,met
et an
andere
e e woor
e,
eigenlijk niet te veel meer na te denken over ons taalgebruik. Terwijldat nu,
n
nt
meer dan ooit, wel zou moeten. De bevrijding
komt
altijd
a t met een vera.
woor e i ei . Het isi daarom niet ongepast om nog eens naar die grote
met
Andere te luisteren,
n die e ons
uitu t het
verleden
ve
e eneen
et ee hoogst
irritante,
tante, o 0 - ante, maar in een ideaal geval ook mot
istisc arro
motiverende
veren e wijsvinger
en inspanning.
'
nin.g Vergis
rgis ik me en riep
bezweert: 'Lieve taalgenoten: doe een
epe
i
i^
nietde
reeds
F inan s. Encore
riep
i.
markies
ar es de Sa
eta
e un effort!'
o t.
e hij:
^r
^^
F an ^a,.
is . etc
.
tijdnagenoegz
...Nou
e e. aar nu
.ja,datt was in zijn tet
toch niet meer?'27

aan eren kan bogen op een stuk
uFranstalige literatuur. Specifieke isto risc e omstandigheden hebben gemaakt dat Vlaanderen de voorbije
anderhalve eeuw aldoorranssc ven
ri' e auteurs heeft getelddie oppbasis
vanri
o in een/of
e o cucultuur
tuu waarin ze o roei
g en of lee en, Vlaming gwaren.
Als men de woonplaats als enig
ni
ri
criterium
hanteert, lijkt deze literatuur ten
dode opgeschreven: rastisc gewijzigde
g
g omstandigheden e en e meeste
ran ssc ve
ri' enVlamingen naar Franstaliggebied of naar het tweetalige
Brussel gedreven. Maar ook het mentale referentiekader van een auteur of
l ir traditie
r atle waarbinnen die te situeren valt spelen een rol, zodat somde literaire
mige vandaag debuterende
schrijvers
u
esc
ve s toch nog kunnen worden beschouwd
CHRIS VAN DE POEL

Vademecum .Franstalige Vl4amse literatuur
sexponent van die Franstalige Vlaamse literatuur die anderhalve eeuw
^
geledenin
r tijd
korte
zo'n hoge vlucht nam.

— Eén hart om het vaderland te beminnen, twee lieren om het te bezingen (A. Clesse)
De Grondwet (1831) vanri
et prilleBelgië(1830)voorzag
weliswaar in de
vrijheid
ei van taalgebruik, maar in de praktijk Frans als enige
officiële
e e taal decennialang een monopoliepositie. In Vlaanderen sprak de
burgerij,eide economische en politieke macht in handen had, zoals in het
Franstalige landgedeelte Frans. De sociale taalgrens drongzich op: wie
hogeropwilde moest Frans spreken; wie zich in het Nederlands uitdrukte,
bekende
zich
c sociaalen politiektot het vo Pas in de jaren zeventig van de
negentiende eeuw verwierven
1
ve de Vlamingen
aantal
ta rechten inzake
inz e taal-gen een aa
gebruikbinnenn aadministratie,
m n stratie rechtspraak, onderwijs. In 1898
8 werd het
Nederlands
e er an s tot tweede officiëlee taal verheven. Dat waren belangrijke
ri e mi a eni
n de geschiedenis van ecams Beweging,
eie sinds het ontstaan van
Be
i"
naar
België
aa eerkenningan
en
g
g hetNederlands als taal van de Vlamingen
streefde,aanvankelijkin
enn nBelgische
binnen een structuur, Na de eeuwwisseling
werd echter steeds meer op een federale structuur aangestuurd en het voort.
bestaan van Belgische
e sc e eenheidsstaat in twijfel getrokken.
Tegen die achtergrond pro eer e het jonge landeen nationale literatuur in
het leven te roepen. Tussen 1830 en 1 8 0z aenn
aa s uiten bij de romant se , verscheidene
ene historische romans en toneelwerken,
en, met een hoge dicht-heid van materiaal
aa dat het land van
va een 'Belgisch'verleden moest voorzien,
in beide talen het licht. Sommige Vlaamse schrijversz
oa s Hendrik
Conscienceen Theodoor van Rijswijckkozen voor het Nederlands, niet
vanuit anti-francofone of anti-Belgische gevoelens zoals door het flamin-

is gesteld,
aa
s
maar
, aa vavanuit
u t de overtu
overtuiging
ggvaderland
dat hetjonge
gant isme vaak
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Het wonder van de Franse letterkunde in Vlaanderen
Vanuit het realisme groeide Lemonnier met Un Mae (1881) – over de haast
dierlijke liefde tussen een boerin en een buiten de maatschappij levende
stroper – na schandaal in Brussel en toejuichingen in Parijs tot boegbeeld
van het Belgische naturalisme uit. Het naturalistische meesterwerk bij uitstek kwam van de Antwerpenaar Georges Eekhoud, met het in de
Scheldestad gesitueerde La Nouvelle Carthage (1888), een sombere schildering van een door een barbaars kapitalisme beheerste maatschappij. Deze
schrijver van overigens ook de eerste Belgische roman over homoseksualiteit, Escal-Vigor (1899), kreeg de Prix Quinquennal, de hoogste onderscheiding in die tijd. Intussen was een schare symbolisten aangetreden: Emile
Verhaeren, Georges Rodenbach, Maurice Maeterlinck, Charles Van
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Een Antwerpse avant-garde
Geenszins negatief tegenover de Vlaamse zaak stonden de Antwerpse avantgardisten geschaard rond de tijdschriften Lumière (1919-1923), door

>>

rm
-1 2
m et eu u sy s ezfie er.
ra. 1 20
Avermaete
opgericht,t en Ça Ira!
Hun
n e goedeet
verstandhoudingmu
hun
u internationalistischein
st e inen
Nederlandstalige u nst r oe er s e e n hen bewaard
ewaa voo
voor dec aust ro ofi sc e ervaring van de linguïstische ballingschapzoals Elskampen latere
ri'
In een
ervaren.
ee klimaat
maat
va pacifisme
ac s e en totolerantie
e ant e
schrijvers
e e erva
en,
van
die ehebben
i vleugel
betuigdenz
e, in hun
u Franstalige
sta e upublicaties,
cat es, steu
steun
aan de gematigde
.
r
, oo
in Voorts
ts sc schiepen
e en
zijzi
in die eruimte
jaren r' voor buivan e aamse ewe
ten an se artistieke
stromingen
e r
en zoals kubisme, futurisme, expressionisme
n een
e
en s ee e ee
ce centrale
t a e rol voo
voorartistieke
het hele Belgische
leven. Zo stel'
P Pansaers
in 1 12 hetDada-nummer
e Clémens
a a umme va n Ça IIra!^n
samen, met
bijdragenvan
n belangrijke
e an
eParijse
a se adadaïsten.
a ste . ve
Avermaete,
aete, Neuhuys,
Ys, Seuphorr
en Joostens. Na het verdwijnen van de tijdschriften bracht ieder van hen nog
n
een opmerkelijkaeuv re tot stand.

Over de paden van de 'andere' werkelijkheid
Het gevaar voor vervreemding op eigen bodem werd steeds groter, de
behoefte aan een uitweg uit een ontoereikende realiteit wellicht steeds sterker. Gingen daarom vele Fransschrijvende Vlamingen belangstelling ontwikkelen voor het ongewone, onirische, fantastische, zoals herhaaldelijk
gesuggereerd? Maar ook Nederlandstalige kunstbroeders zoals Hubert
Lampo en Johan Daisne getuigden daarvan, zonder dat er sprake was van
isolement of ballingschap. En er bestond een zekere traditie vanuit de
negentiende eeuw: het naturalistische werk van Eekhoud en Lemonnier met

zijn verwijzingen naar volksgeloof en -legenden bevatte bevreemdende elementen en bij een aantal symbolisten waren droom en mysterie de weg naar
een verborgen werkelijkheid. De naam école de l'étrange of `fantastische
school', verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van fantastiek, is afkomstig uit de uitgeverswereld, waar Jean-Baptiste Baronian, zelf binnen het
genre passend auteur, in de jaren zestig en zeventig voor Marabout
(Verviers) de opmerkelijke reeks Marabout fantastique samenstelde.
In het omvangrijke werk van Franz Hellens waren droom en mysterie van
meet af aan constanten. Daarbij ging het de auteur niet om een literaire
vorm zoals door de Fransen beoefend, maar om een heel eigen waarneming
van de realiteit, typisch voor de Belgische schrijvers. Met de verhalenbundels Réalités fantastiques (1923) en Nouvelles réalités fantastiques (1941) verwierf hij zijn plaats binnen de Europese literatuur. De Gentenaar Jean Ray
fascineerde met de griezelverhalen Les comes du whisky (1925) en de roman
Malpertuis (1943), in de lijn van de gothic novel en E.A.Poe. Zoals bij Ray
komt ook in de talloze verhalen van Thomas Owen het angstwekkende uit
de kieren van een schijnbaar banale maar wrede realiteit te voorschijn.

Michel
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aan een metafysische queeste. Personages gaan op in een door een andere
waarnemin en sensibiliteit beheerste werkelijkheid en doen afstand van
hunniidentiteit.
eigen entite t. Een wat onwezenlijk aandoend, vaak uitgesproken
poëtischuniversum
unrve sum is te vinden in het werk van PaulWillems. Droom en
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De zwaartekracht van de realiteit
Buiten de `fantastische school' overheerst het realistische, psychologische,
autobiografische. Tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw kwam
het oeuvre van André Baillon tot stand. Net zoals dat van tijdgenote Neel
Doff ' werd het gezien zijn autobiografische gehalte en situering in volkse
milieus spoedig bij het populistische genre ondergebracht. Momenteel
wordt het vooral geapprecieerd om de zeer moderne thematisering van het
schrijverschap en de verwantschap met het modernisme. Ook uitgesproken
autobiografisch zijn proza en poëzie van Jean de Boschère. In een vaak
onstuimige stijl, met lucide, aan elke moraal onttrokken personages vertoont dit werk raakpunten met surrealisme en dadaïsme maar valt uiteindelijk buiten alle literaire modes. Marie Gevers leverde meesterwerken af als
Madame Orpha (1933), Plaisir des météores (1938), Vie et mort dun étang
(1961). Zoals zoon Paul Willems richt ze zich op natuur en kosmos. Een
meerwaarde vormt de sterk dynamische thematiek van het leven in een
tweetalige context, waarbij een belangrijk stuk Vlaamse geschiedenis wordt
geschetst. Continuering daarvan vindt men in tine enfance gantoise (1976)
van Suzanne Lilar, over haar jeugd in het Frans-Vlaamse Gent, geschreven
vanuit een helder inzicht in de sociale achtergronden van de taalproblematiek. Verder wijdde deze intelligente en gevoelige essayiste, toneel- en
romanschrijfster, die met Le Couple (1963) in korte tijd wereldfaam verwierf, haar oeuvre aan thema's als liefde, erotiek, rol van de vrouw. Ook haar
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Het bloed kruipt waar het niet gaan kan
Ondanks de vrees van letterkundigen blijven er, hoewel in afnemend getal,
nieuwe Franstalige schrijvers van Vlaamse origine aantreden. Zo debuteerde
in Parijs de intussen overleden Antwerpenaar Pascal De Duve met de roman
Izo (1989). In dezelfde periode debuteerde met haar autobiografische
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De blinde muur van de Vlaamse cultuur
Vanuit Franstalig België is het Vlaamse werk altijd, zonder onderscheid, tot
de Franstalige Belgische literatuur gerekend. Wie niet in Vlaanderen uitgaf
(toen de Vlaamse uitgever van Franstalig werk nog bestond) of in Parijs
(vanuit persoonlijke aspiraties of om te ontkomen aan de Belgische letterenwereld), kon zijn werk onderbrengen bij uitgevers in Brussel, Luik,
Doornik, Namen... Vandaag zijn het nog steeds Waalse en Brusselse uitgeverijen als Les Eperonniers, Labor s, Le Cri, La Renaissance du Livre, Wilquin,
L'Arbre à paroles en Le Cormier die de (her)uitgaven verzorgen van de
Fransschrijvende Vlamingen en dit segment van de Vlaamse literatuur
levend houden. Een zelfde respectvolle behandeling krijgen deze schrijvers
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De vertaling als hefboom
Aangezien deze literatuur geheel of deels wortelt in de Vlaamse cultuur,
moet de Nederlandstalige lezer er via vertalingen toegang toe krijgen.
Slechts een bedroevend aantal hedendaagse vertalingen' blijkt voorhanden.
De best scorende auteur, met acht titels, is Baillon, die het geluk had sinds
1985 de koppige zorg van vertaler Frans Denissen te kunnen genieten. Het
gaat helaas om de uitzondering die de regel bevestigt. In het buitenland
daarentegen ontbreekt het niet aan belangstelling, zodat representatieve
werken van Eekhoud, Maeterlinck, Ghelderode wel in andere Europese en
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Orde in de chaos?
Aanvankelijk was ik geneigd de titel van Bogaerts debuut als een programmatisch statement te lezen. Misschien is WELCOME HYGIENE wel een
belofte tot zuivering na de excessen van het intellectualistisch postmodernisme: grote schoonmaak houden in de poëziewereld. Ook wat Bogaert in een
interview met Poëziekrant loslaat over de oorsprong van de titel sluit hierbij
aan:
WELCOME HYGIENE is de naam van een bekend producent van
onderhoudsproducten voor sanitair. Ik had die al heel lang in mijn
hoofd en het was ook sinds lang een uitgemaakte zaak dat ik die naam
als titel zou gebruiken. Nu heet de firma trouwens Calmic, een naam die
in de bundel ook voorkomt, maar dan in twee woorden geschreven
`calm ic'.
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De titel WELCOMEHYGIENEwijst op lichamelijke hygiëne, waaruit
er linken ontstaan met mentale hygiëne. Dat wil zeggen met het opkuisen van de rommel in het hoofd: onrust, het construeren van gedachten, het maken van plannen. Maar er is ook een associatie met de vergeefsheid van al die pogingen om mijzelf, de wereld daarbuiten, mijn
toekomst netjes onder controle te hebben. [...] Die dubbele intentie zit
in de bundel: alles in de hand willen hebben en tegelijk de absurditeit,
zelfs de uiteindelijke onwenselijkheid daarvan goed beseffen. Tobben
over de vraag hoe je getob kunt stoppen. Controledwang onder controle krijgen.
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Men stelt zich voor in een circuit,
in een foyer, iets paradijselijke
met tapfis-plain en hier en daar een vis.
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mogelijk
van
nen worden. Misschien gaat het wel over de lobby
Y een luxueus hotel,
waarvan de vloer bedekt is met dure tapijten en waarin een fonteintje of innenvt vert e met vissen pronkt. Het gezegde 'men stelt zich voor' wekt de
illusie een subject te definiëren, maar in plaats van eengrondige ara terisering wwordt ingezoomd op oppervlakkige verschijnselen uit eee emeenop een steile mentale tribune', versterkt
schap. Ook de volgenderegel,
in na
die onpersoonlijke context. Het beeld lijkt immers eenpoëticale stellingna-

me tegen een expressieve poëzie: verwacht hier geen trapje naar een ivoren
toren van de dichterspersoonlijkheid, geen allerindividueelste expressie van
de allerindividueelste emotie.
We kunnen `zich voorstellen' eveneens lezen als `zich verbeelden'. Ook deze
interpretatie wordt van meet af aan ondermijnd door een afwezigheid. De
normale syntactische constructie vereist immers een object, `zich iets voorstellen' en dat object is hier opvallend afwezig, want er volgen enkel plaatsbepalingen. In die verbeelding bevindt zich alvast een `circuit'. Het ligt voor
de hand om een `circuit' nu te lezen als een `gesloten racebaan'. Ook regel 4
kan in die interpretatie ingepast worden. Het beeld van de `steile mentale
tribune' draagt immers de mogelijkheid in zich om door de verplaatsing van
één lettertje getransformeerd te worden tot een `steile metalen tribune'. De
verbeelding van het subject `men' blijkt een alledaagse heroïsche dagdroom:
`men' stelt zich voor als racer op het circuit in plaats van als toeschouwer op
de tribune. De tussenliggende regels, `in een foyer, iets paradijselijks met
tapis-plain en hier en daar een vis', met hun dromen over een rijk en luxueus
leventje, zijn onontbeerlijk in deze oppervlakkige fantasiewereld .
Tegenstellingen trekken de aandacht. In `iets paradijselijks met tapis-plain'
is een spanning tussen natuur en cultuur voelbaar. Die spanning wordt herhaald in `met tapis-plain en hier en daar een vis', waar ze verweven wordt
met een spanning tussen vast en vloeibaar. De opsomming van beelden lijkt
opnieuw het resultaat van een associatief proces. Misschien gaat het om een
thematische associatie: het beeld van een besloten kringetje herinnert aan
een samenkomst in een deftige foyer. Ve rvolgens worden elementen opgeroepen die contingent zijn in het thematische veld van de foyer, zoals een
visvijvertje of een kamerbreed tapijt. Anderzijds zouden we ook van een
klankassociatief proces kunnen spreken: de woorden lijken wel geselecteerd
vanwege hun gedeelde Romaanse etymologische oorsprong. De verbinding
van circuit met foyer en tapis-plain berust dan louter op toevallige klankassociaties. Opnieuw kunnen we hierin een profilering van de spanning tussen orde en onorde lezen: de term `circuit' betekent zoveel als een gesloten
systeem, maar dat systeem blijkt weinig meer dan een verbinding van door
thematische en fonologische associatie verbonden heterogene beelden. Dat
ook in gedicht 16 de controledwang van de dichter botst op een chaotische
werkelijkheid mag duidelijk zijn.

De circulaire verlangensstructuur van het subject
Het `ik' in Circulaire systemen is vervangen door een `men'. Zijn pogingen tot
ik-bepaling dan afwezig? De achterflap spreekt die stelling alvast tegen: `al
wat men verlangt' krijgt er een opvallende plaats toegewezen. Dat verlangens
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Het is niet moeilijk een context te bedenken waarin we dit gedicht als een
gesloten geheel kunnen lezen. Een benefietshow op televisie, bijvoorbeeld,
die beelden toont van een noodlijdende bevolking. De beelden spelen in op
het gemoed van de televisiekijker en nodigen hem uit om geld te schenken,
opdat het plaatselijke hospitaal medicijnen zou kunnen aankopen. Eén element is echter storend: wat doet het woordje `acteertalent' daar? Misschien
is dat zo'n fallisch element dat de hele interpretatie onderuit haalt en aan
alles in zijn omgeving een dubbele lading geeft. De term `acteertalent'
brengt een spanning tussen schijn en werkelijkheid binnen in het gedicht.
Daardoor wordt de aandacht van de lezer gericht op andere subtiele details
die het mooie gesloten beeld – van de gulle solidaire televisiekijker die door
een geëngageerde tv-zender aangespoord wordt om een schenking te doen –

ondermijnen. `Combinaties van dessins die de verbeelding tarten' zijn plots
niet meer enkel beelden die inwerken op het gemoed, maar ontmaskeren die
beelden ook als een geconstrueerde eenheid in een schijnwereld. Vooral
enjambementen die dubbelzinnigheid veroorzaken, dragen vervolgens bij
tot de ondermijning van het idyllische geheel. Het enjambement van regel
twee naar regel drie zorgt voor een subtiele ondermijning van het beeld van
de solidaire en gulle kijker. Lezen we regel twee afzonderlijk, dan staat er dat
de beelden `aan het oog trekken', dat ze zijn aandacht trekken. De toevoeging van `voorbij' op regel 3 daarentegen ontmaskert die solidariteit als een
illusie en voegt een connotatie van `uit het oog, uit het hart' toe. Het
enjambement van regel 3 naar regel 4 vervult een gelijkaardige functie.
Lezen we de regels als één geheel dan krijgen we `Zo opzichtig straalt het
allemaal ellende uit', oftewel: `de ellende is overduidelijk zichtbaar'. Door
het enjambement is echter ook de mogelijkheid in de tekst aanwezig om
regel 3 afzonderlijk te lezen. Dan fungeert het enjambement als ontmaskering van het engagement van de tv-zender, want `Zo opzichtig straalt het
allemaal' vestigt de aandacht op het glitter-en glamourgebeuren. Ten slotte
vervult ook het enjambement van regel 4 naar regel 5 eenzelfde functie. De
meest voor de hand liggende interpretatie van `Dat het geheel niet vals lijkt,
dat men naar de portefeuille grijpt' is wellicht: door de confrontie met zo
veel ellende is het volstrekt eerlijk dat men zijn steentje wil bijdragen. Maar
het enjambement legt de mogelijkheid in de tekst om `dat het geheel niet
vals lijkt' afzonderlijk te lezen, waardoor de regel een expliciete uitdrukking
wordt van de ontmaskering van systemen als illusies.
Vertoont ook knooppunt 16 zulke fallische elementen die de eenheid
ondermijnen? Op regel 5 springt er al zo'n fundamentele ambiguïteit in het
oog. De afkorting cv in plaats van de volledige vorm stelt immers zowel `curriculum vitae' als `centrale verwarming' aanwezig. Rekening houdend met
de voorafgaande context zouden we misschien eerder kiezen voor `curriculum vitae' als volle vorm. Iemand solliciteert naar een functie die hem toegang kan verschaffen tot de besloten kringen van een bepaald circuit, naar
een goedbetaalde job die hem in staat stelt zich paradijselijke foyers te veroorloven. De term `verarmt' brengt dan een contrasteffect teweeg, zorgt
voor een breuk met `iets paradijselijks'.
Maar van regel 5 naar regel 6 is er een enjambement, duidelijk één van
Bogaerts favoriete technieken om dubbele betekenislagen aan te brengen in
de tekst. Lezen we regel 5 niet afzonderlijk, maar in de context van de volledige zin `In elk cv-model verarmt de waterloop', dan is de `centrale verwarming' waarschijnlijker als volle vorm. Het water in de centrale verwarming
verliest de gewenste eigenschappen waardoor het systeem tekenen van falen
begint te vertonen, tekenen die in het gedicht geconcretiseerd worden door
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`getik'. Ook het woord lacune', waarvan één van de betekenissen hiaat luidt,
kunnen we als een teken van het falen lezen. Circulaire systemen, die in
principe eeuwig hun kringloop moeten volbrengen, maar die toch stilvallen:
het komt naar voren als een van de fundamentele thema's van de bundel.
Gedicht 17, bijvoorbeeld, hanteert hiervoor het beeld van de `kinetic
watch'. Jong zijn wordt er verbonden met eeuwige beweging, belichaamd in
het beeld van een kinetic watch. Maar ondanks die illusie van onsterfelijkheid, legt de dood iedere beweging stil.
Het circulaire systeem van de centrale verwarming in gedicht 16 mag dan
tekenen van falen vertonen, de factor tijd die ermee verbonden wordt daarentegen is wél getekend door herhaling, houdt de circulariteit wél in stand:
`en klinkt er na een tijd repetitief getik'. Het repetitieve karakter wordt in de
verf gezet door de opvallende herhalingen van de t-klank op regel 7 in `tijd
repetitief getik'. En faalt de centrale verwarming werkelijk? In regel 8 blijkt
er toch verhitting plaats te vinden. Ook de vormtaal van het gedicht
bestrijdt de mislukking. Zodra een falend circulair systeem ter sprake
gebracht wordt, namelijk in `in elk cv-model verarmt de waterloop', brengt
de vormtaal van het gedicht een herhalingsfiguur op gang. Met `klinkt er' als
voorbereiding vertonen de laatste vier regels van het gedicht immers assonerend eindrijm in `getik', `verhit', `vindt' en `inspringt'. Circulaire systemen
worden aanwezig gesteld om vervolgens hun falen aan te kaarten en vervolgens de idee van falende circulaire systemen weer te ondermijnen.

Interpretatie als een circulair systeem
De enige die echt in vicieuze cirkels blijft rondtoeren is de lezer. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de term `interpretatie' op de achterflap wordt
genoemd. Hier vinden we een andere verklaring voor de vervanging van het
persoonlijk voornaamwoord `ik' door het onpersoonlijke `men'. Misschien
zijn deze gedichten te lezen als een aanspreking van de lezer, een handleiding
voor correct gebruik van de bundel. WELCOME HYGIENE besloot overigens met een gedicht getiteld `om u te helpen'.
Gedicht 13 van Circulaire systemen nodigt er alvast toe uit het te lezen als
instructies aan het adres van de lezer:
13
Men neemt een hoeveelheid details
alsof men een operatie voorbereidt.
Meteen klinken de slaven van de zeggingskracht
zich vast. Een rilling maakt zich klaar.
Hoe snel is men geroerd!

Ho
Hoesnel iss men a
afhankelijk!
an e .
Hoee snel verleid
ve
door
ooiets
ets watpast!
ast.
Men zietniet.
e slotgracht
.
Menrt een
n koor,
oo , eenprachtig
rac t lied.
Een
e menigte,
gevankelijk
eva
e
weggevoerd.
gevoer
g

Literatuur
Paul. Bogaert, WELCOME

HYGIENE
Antwerpen/Amsterdam,
Manteau/Meulenhoff, 1996.
Paul Bogaert, Circulaire

systemen. Amsterdam,
Meulenhoff, 2002.

Gaat het om een articulatie van het interpretatieproces? De lezer selecteert

W. Bronzwaer, `Wat niet thuis
hoort, hangt niet samen. Een

enkele details uit de tekst en voegt ze samen om een sluitend geheel te const-

spatiële lezing van Paul

rueren. Dolgelukkig is hij als hij iets ontdekt `wat past!', als andere elementen

Bogaerts debuutbundel

in zijn geconstrueerde eenheid kunnen worden ingepast. Daardoor wordt hij
echter helemaal afhankelijk van dat gesloten circulair systeem. De elementen
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die in zijn systeem passen, hier geconcretiseerd als het `koor' en het `prachtig

S. Evenepoel, `Paul Bogaert.

lied', worden er helemaal in gevangen gezet en kunnen op geen andere
manier meer functioneren. Precies door alleen op die eenheid te focussen,

Welkom, maar blijvend

ziet de lezer het fallische element over het hoofd, `men ziet de slotgracht niet',
men leest over de gapende kloof die de hele eenheid onderuit kan halen heen.

Jos Joosten, `Snel verleid door

Een laatste poging om een betekenislaag op gedicht 16 te projecteren.
Ditmaal nemen we de laatste regels als uitgangspunt. Bestaat er geen dwarsverband tussen `Dat wie hier een lacune vindt, daar inspringt' en `Men ziet de
slotgracht niet' van gedicht 13? Ook de aanmoediging om de sprong in de
lacune te wagen kan gelezen worden als een instructie aan het adres van de
lezer, als een aanmoediging om zijn creativiteit binnen te brengen in de hia-

afwezig'. In: Poëziekrant, nr.
4, 1998, pp. 18-21.

iets wat past'. In: Standaard

der Letteren, 16 mei 2002,
p. 4.
Y. Tsjoen,
`Cliffhangersliederen en
bakerrijmpjes', in: Dietsche

Warande en Belfort, nr 4,
1998, pp. 519-527.
Dirk van Bastelaere,

Wwwhh000sshhh. Over poëzie

ten, de leemten die de tekst nog vertoont. En waar vinden we zo'n lacune?
Misschien wel in het woord `lacune' zelf. Eerder in het gedicht kwamen de

Nijmegen, Vantilt, 2001.

termen `iets paradijselijks', `hier en daar een vis', `de waterloop' en `verhit'

An Introduction to Lacan

voor. Zouden we dan `een lacune' als `een lagune', een `klein strandmeer'
mogen lezen om ook die term een plaats te geven in de hierboven genoemde
thematische lijn? Zowel `lacune' als `een vis' zijn immers in een context met
de termen `hier en daar' geplaatst en bovendien was de mogelijkheid om een
lettertje te verwisselen eerder al opzichtig aanwezig in `een steile mentale tribune'. Mogen we dit gedicht dan lezen als dagdromerij over een zonnig verblijf in een paradijselijk vakantieoord, in een mooi hotel, een warm klimaat,
strandmeertjes waarin je kunt duiken met hier en daar een vis (en als enige
nadeel misschien een defecte verwarming)? Of als een brochure van een reisbureau?
Perk je de thematische lijn echter in en verbind je de lagune enkel met de
elementen die een thematische lijn rond water vormen, dan krijg je net een
niet-idyllische interpretatie. Het is immers mogelijk de waterloop die verarmt als nog maar eens een falend circulair systeem te lezen. Elk lagereschoolkind kent de kringloop van het water: de verdamping van zeewater
naar waterdamp naar wolkenvorming naar regen naar nieuw water in de

en haar wereldse inbedding.
Slavoj Zizek, Looking awry.

through Popular Culture.
London, MIT Press, 1991.

rivieren die vervolgens in de zee uitmonden. `Een kringloop' wordt bovendien op de achterflap vermeld als een van de circulaire systemen. Zo kunnen
we ook een geëngageerde laag onderscheiden, een betrokkenheid bij de ecologische crisis. En mogen we de autocircuits en de verwarmingstoestellen
dan interpreteren als oorzaken van de ecologische crisis, van de verarming
van onze waterlopen? Is het daarom dat er maar `hier en daar een vis'
opduikt en dat de lagune een lacune is geworden?
Dat is net het mooie aan deze Circulaire systemen. Met een beetje creativiteit
kun je een veelvoud aan thematische lijnen construeren, kun je voor ieder
gedicht wel een circulair systeem creëren waarin je een veelheid aan details
Anne Decelle (1979) is
onderzoeker aan het
departement literatuurwetenschap van de KU.
Leuven. Zij publiceerde o.a.
over de poëzie van Erik
Spinoy en Stefan Hertmans

kunt verzoenen. Maar als je scheel kijkt naar je zelfontworpen structuur, dan
word je voortdurend geconfronteerd met de ambiguïteiten in de tekst, met
de plekken die aan jouw synthetiserende interpretatie ontsnappen. En ook
in die zin is een interpretatie van de bundel circulair: je moet telkens
opnieuw beginnen.

PAUL BOGAERT

Iets refreinerigs
in het werkgeheugen van de vingers
als een trilling uit een dancing,
een beweging uit interesse voor een product.
Niets beweegt er
in de antidiefstalspiegelogen op en neer.
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GEERT BUELENS

Gedichten
uur nul
wie hier voorbij is
dan zie
al wat overblijft is ruis
al wat overblijft is gruis vermalen
tot een grijs tapijt
je gooit het puntlood uit en zakt
ermee tot in wat eens schacht vier was
daar rommelt het
niet langer speelt een showorkest ten dans
de hapering lijkt permanent
op hoogspanning gesteld
dat dit blijft duren
zou dat een soort van einde zijn

uur een
als wat als staartbeen in je slaap
tot een staaldraad verknoopt
je de richting uitstuurt
van een vaalt
neem dan die staaf uit haar hand
noem het spel faliekant
en zoek de kant op waar
je faalt en hervalt
staar jezelf door elkaar
meng je huid met je haar
kleefje nagels en algebra aan
week je strot van haar los
verspeel de kramp in je pols
ga de nacht in zonder blik zonder waan

uur twee

wat rest van deze opossin g
een straal zonder debiet
dat iss geen probleem
het is een feit zoals de Neg e woestijn
Nixon
n
0
ook een goeie maar minder persistent
in de geometrie van het moment
we
uit
a s ankers
an ruimte
u t de ru te
drift,
geen ve
o0
verloop
waait
ii onze
is on evoorspraak
voors a
r
het e e ne naar een klatergouden
en nis
niis tot een
het blinken
ee van beiden
smelt
ookdat sis een
o
e ooplossing
oss

uur drie

waarop je stil blijft
liggen terwijl de golf passeert
zo raak je onder
maar waaronder
niemand ziet er de grap van in
of heeft het voldoende geprobeerd
is dat een verwijt of een belofte
het zijn bij elkaar geveegde brokken
wandelstokken die je begeleiden
naar het ijs en zo terug
naar het strand
de golf die nu passeert is massief
je laat geen indruk na

uur vier

steeds neigen we naar kilte
naar het ratelen van de stormwind in de luiken
die we open maken met het oog
op een vers perspectief
van op zeer grote hoogte zwijg jij
mij tegemoet
ook dat is een gebaar
dat me pas loslaten zal
bij nieuwe maan
steeds dreigt dan de stilte
die het verband vormt dat wij zijn
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KRISTIAAN DE WACHTER

Vijfgedichten
Kennismaking
Hij praat met levendige gebaren.
Ik stel me hem voor zoals hij
zichzelf uitdrukkelijk niet voorstelt:
hij als mijn tweede vader.
i'n 0oligt
i achterover in de tuinstoel.

Ik meetdediepte
e te tot zijn blauwe ogen
enden
e etvan zijn neusrug. Welke god
heeftmee deze
e e gelijkenis
enlsgezonden?
ezon en.
Alles even langen diepen op zijnn
a
dezelfde handvan moeder.
Alsof iik er voor hem altijd ben geweest
verklaarti'
zi niet en vraagt hijme niet uit
zich
terwijl
erw hij daar
aa ligt in diezelfde stoel in deze zelfde zon
nm

e re die
vandaag als een opgewonden tiener
naar hem lacht en staart, haar ogen
g steeds verliefder
— ik moet nog wennen aan haar.

Definitie vangevoe
v n et Belgische evoe
is het landschap van je lichaam op de lijn tussen land en zee.
Het is mijn oog ter hoogte van je enkel, zwevend over de duinen.
Het zand in je knieholte.
Het water tegen je dijen.
Het bos waar ik een afspraak heb voor een
zoete moord.
Het is je navel, de gevangenis van onze
vrijheid.
Het is de zee die kolkt in je borst.
Het is je holle hals. Je onderlip tussen mijn
tanden. Je ogen,
de meren waarin ik verdrink
en je meetrek.
En misschien nog veel meer is het de plotselinge
ochtendzee die slaapt in een lichaam
zonder adem.
Alsof er niets is gebeurd sta ik aan het voeteneinde van je bed,
in mijn handen het dienblad waarop je
ontbijt ligt,
als ben ik je butler in kamerjas. Het volgende ogenblik is onvoorspelbaar
en in je stilte gloeit mijn schaamte.
Misschien is het vooral dat? Dat ik wacht
op een halve
prevel van dank die mij verlost uit een
pijnlijke
verlegenheid.

Op weg van huis

Hoe ga je van west naar oost
wanneer de winden tekeer gaan
als varkens die, scheten knorrend
de beddenlakens, altijd aan jouw kant,
doen bollen om je billen, spekklaas
sidderend voor welke braadpan?
Hoe ga je van oost naar west
als iedereen zijn handen klapt
voor het lied dat je wilde horen
en niet gehoord hebt vanwege
stemmen die mee moesten zingen
omdat het lied zó mooi is. Was. Alsof
de dingen die van zichzelf bestaan
moeten verdrinken voor de nachtegaal.
Hoe vind je ooit west of oost
als de kippenhokken van het zuiden
je voor warmte naar het noorden drijven,
en een heelwaterbron op een ijseiland
moet zorgen voor de warmte als van een zon?
Van west naar nergens, van oost naar nooit.
Je boekt een dag aan een lukrake zee
en eet het stuk uitgebalanceerde braadvlees
van een sneleetwegrestaurant, ook afgebeeld
in de foto op de placemat als de boerenhofstee
van je dromen: de muren witgekalkt
met kindjes en hoefdieren eromheen,
de pannen op het dak biggetjesroze,
en in de windloze bomen de takbruine vogel,
in zijn versteende fotozang niet te horen
en bijna stil
tikt het in je hoofd. Het thuiskomen gaat niet over,
niet in het westen en niet.

De gangen van het hart
•

Dan geef grootvader z'n bed in een achterafkamertje
van eeneziekenhuis
en u s etmet
ee een
te evls
televisie
e zo
zonder
er beeld
..
en een rode nachtbelwaar hij net niet bij kan
wanneer hij de nachtzuster
or zuurstof
zr
n oi heeft.
voor
En laat zijn erfgenamen, de vrouw, de dochters en de rest
slapen in hun eigen vertrouwde bed: zij weten niet beter
of zij zullen morgen van de ochtend tot de avond waken
aan zijn ziekenbed, weer hopend op een mirakel.
Met een reutel schrikt grootvader recht.
Hij graait naast de rode nachtbel,
duikelt uit het bed en kruipt
naar het noodlicht op de gang.
Gerinkel. Een dochter in negligé rent naar de telefoon
en hoort wat geschiedde in kamer 308. In snikken
belt zij het verhaal door aan de mede-erfgenamen,
het verhaal van grootvader in de nacht op de ziekenhuisgang.
Lucht. Lucht. Vlugge stappen vullen de witte gang.
De nachtzuster komt aanlopen als in een film
die vertraagd en eindeloos opnieuw tussen de echo's
van om-lucht-geroep wordt gedraaid en teruggespoeld:
zich buigt
over grootvader.
ttot haar
a lichaam
c
u t ov
ootva e.Haar
aa adem,
warm
zijn
n gezicht,
uin .zi
e ceen
t, ee aa
haarlok
ooe
onder
de zusterkap
a en vlug
beroert zijn wangen en haar mond, rood als de nachtbel
..
waar net
hij
et
niet bijkon,z
o zoent
oe t de gedachte dat alles
zijn eve
levenvoo
is geweest, de uster
zustervan de nacht.
vooraahaar

Deewetten
tte vanhet bos
`Doet het pijn?' vroeg de tak.
Ik tastte naar mijn hoofd en raapte de tak op.
`Wie heeft jou naar mijn hoofd gegooid?' kreunde ik.
`Niemand,' zei de tak. `Ik kom uit de boom.'
Ik keek omhoog en zag inderdaad niemand in de boom.
`Hij verbergt zich achter de andere takken,' hield ik boos vol.
`Echt niet,' zei de tak. `Ik ben gewoon naar beneden gevallen.'
`Nét toen ik hier voorbij kwam wandelen?'
`Net toen jij hier voorbij wandelde.'
`Dat geloof ik nooit.'
`Toch is het zo,' zei de tak. `Ik ben rot van binnen en daarom heeft de grote
tak me laten vallen.'
Ik keek weer in de boom en zag de grote tak en de plek waar deze kleinere tak
was afgebroken.
`Waarom val jij dan uitgerekend vandaag en niet morgen?'
`Dat weet ik niet,' zei de tak. `Misschien hebben je voetstappen de aarde
doen beven? Ik weet het niet.'
`Je maakt me iets wijs, tak! Waarom moest je dan juist op mijn hoofd vallen?'
`Hoe moet ik dat weten( Niemand kent de wetten van het toeval.' Maar de

Kristiaan de Wachter
debuteerde met De reigerdans
(2001), een sprrokjesachtige
novelle waarin een leger
kikkertjs het lot bepaalt van de
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tak verzonk nu in gepeins alsof er toch iets niet vanzelfsprekend was. `Het is
natuurlijk wel een vreemd toeval,' zei de tak tenslotte. `Want náást je hoofd
had ik zoveel meer plaats om te vallen. En zachter bovendien.'
`Zie je wel!' triomfeerde ik. `Je hebt jezelf doelbewust naar mijn hoofd
gegooid!'
`Natuurlijk,' mompelde de tak. `Zo moet het geweest zijn. Want waar zou je
als tak moeten vallen? Buiten jou loopt er niemand in het bos met zo'n
hoofd.'

PETER HOLVOET-HANSSEN

Uit de smidse van Vulcanus
'Horen wil wie hoort!
Stop met springen op de tarantella, warme
Aphrodite — kom en luister naar mijn volkslied.'
Goud engeisha's zou1 u, Gemeenschap, geven
^
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Laat ons fiesten
12 12blinden en kreupelen
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Dit gedicht werd geschreven
in opdracht van de Vlaamse
Gemeenschap, zie ook
www.vlaanderenfeest.be

I
Van Hasselt – waar ik woon – naar Kortrijk – mijn geboortestad – is het precies honderd tachtig kilometer. De helft van mijn leven ben ik al aan het
pendelen tussen wie ik geworden ben en wat ik geweest ben, en nog altijd is
het mij niet recht duidelijk waar ik woon en wie ik ben. Het enige wat ik
weet is dat daar dus honderd tachtig kilometer tussen liggen. Die moet ik
vandaag nog maar eens overbruggen.
Nauwelijks uit Hasselt weg, laat ik een lifter met rugzak instappen: een keurige Aziaat van onbestemde leeftijd, goed in de kleren, knap van uiterlijk.
`Mag ik mij voorstellen?' vraagt hij heel formeel. `Mijn naam is Josie.'

Zonder de minste gêne begint hij vervolgens te kwetteren. Al twintig jaar,
zegt hij, is hij `alternatief genezer'. In het weekend lift hij voor zijn plezier.
`Om interessante mensen te ontmoeten. Je kunt toch niet de godganse dag
in cafés gaan zitten.'
`Mensen voelen dat,' zegt hij, `dat ik met plezier lift. En je moet er een beetje
appetijtelijk uitzien en niet stinken, vooral niet stinken. Daarom nemen zij
mij zo makkelijk mee: na gemiddeld zeven en een halve minuut. Maar een
Mercedes stopt nooit.'
`En een BMW zeker ook niet?' vraag ik.
`Tóch toch, een BMW wel.'
Hij somt nu de namen op van alle hem bekende BMW-verdelers en -garagehouders. Dat zijn er nogal wat en zij zijn hem allemaal lief.
Blijkbaar kent hij ook heel wat mensen bij de politie. Hij woont in een caravan op een camping, wat wel eens argwaan wekt.
`Maar die is van mezelf hoor, die caravan, en een eigen bankrekening heb ik
ook.'
Al vijf jaar woont hij in Tongeren, waar hij de mensen met zijn kruiden
geneest. Dat hij af en toe eens met de Orde van Geneesheren in aanvaring
komt, ach kijk, dat is onvermijdelijk. Intussen heeft hij toch maar mooi een
tachtigjarig vrouwtje genezen van een open beenwond. Haar huisarts had
die nog in geen tien jaar dichtgekregen, maar hij kreeg het in amper een
week voor mekaar.
Zijn `patiënten' zijn vrijwel allemaal vrouwen: vaak bloedmooie meiden.
Mannen verdwijnen, zodra zij van hun kwaal hersteld zijn. Vrouwen bezoeken zijn `praktijk' ook lang daarna nog.
`Soms komen ze uit Brugge, meneer, of uit Oostende, en onlangs had ik er
zelfs eentje uit Sicilië.'

Ooit heeft hij met zijn behandeling een vrouw van honderd en tien kilogram de wespentaille teruggegeven die haar rechtmatig toekwam: `Wat
vindt u dáárvan?'
Ik wil mij dringend van die gek ontdoen: dat vind ik. Mannen verdwijnen:
hij heeft het zelf gezegd. Nu hij mij zijn onverdachte adelbrieven heeft overhandigd, zet hij evenwel een filippica tegen onverdraagzaamheid en bezitsdrang in.
`Het gaat verdomme altijd over mijn auto, mijn huisje, mijn wijfie,' predikt
hij.
Vooral dat laatste zit hem dwars.
Als een vrouw nu eens zin heeft om met een wildvreemde van bil te gaan,
dan moet dat toch kunnen?'
`Het geheim van een goede gezondheid is een goed humeur, zo simpel is dat,
en ik heb altijd een goed humeur. Met een goed humeur kom je al een heel
eind. Vannacht, bijvoorbeeld, was ik nog in de Vieux Port van Marseille.
Tegen de ochtend mocht ik met een visserssloep mee. Crazy was het. Een
poosje later zat ik lachend onder die grote palm in het hartje van Nimes.
Kent u die?'
Dat hij mij een droom vertelt, vat ik niet meteen.
Nu is hij op weg naar Ravel, in de buurt van Turnhout. Ook zijn `huisbezoeken' legt hij liftend af. Bij Geel West moet hij eruit. Zo heeft zijn moeke het
hem uitgelegd.
`Niet dat ik een moeder heb,' corrigeert hij zichzelf, `ik heb véle moekes.'
Wij bereiken de afrit Geel West. Ik volg de aanbeveling van zijn moeke en
haast mij hem eruit laten voor hij ook mij geneest. Beleefd neemt hij
afscheid: `Tot bij een volgende ontmoeting.' In mijn achteruitkijkspiegel zie
ik dat hij mij uitbundig nawuift, net een klein kind. Wij gekken, wij vinden
elkaar.
II
Dit keer ga ik met de trein naar Kortrijk. Ik neem schuin tegenover een
bejaarde man plaats, een bizarre Baden-Powell met een mouwloos kaki
hemd en een wijde kaki short. Zijn slappe vel klotst om zijn dijen en zijn
armen. Af en toe onderbreekt hij de lectuur van zijn Franse krant om met
behulp van een vergrootglas een stafkaart te raadplegen.
Het is snikheet. Wanneer ik een blik in zijn kruis werp, zie ik zijn kloten
bungelen. Hij draagt geen slip, vast van plan zelfs met zijn testikels naar
adem te happen. Nieuwe reizigers stappen de coupé in. Geen van hen gaat
in zijn buurt zitten. Het kan overigens altijd nog kleurrijker: hij maakt een
schoenveter vast en daartoe moet hij zijn benen wijd opensperren. Er dreigt

onmin: even lijken zijn beide kloten, tot dan toe in een innige omhelzing
verstrengeld, zich voor te nemen voortaan elk huns weegs te gaan.
Ik veins intense concentratie en verdiep mij in mijn notities. Straks heb ik
een onderhoud met de regisseur van een televisiemonoloog waarvoor ik het
scenario geschreven heb. Hilde Van Mieghem zal daarin de rol vertolken van
Emma, een kettingrokende gekkin die de hele tijd de schijn hoog probeert
te houden dat zij dat niet is: gek. Zij is immers alleen maar – zoals zij dat uitdrukt – `overal ter wereld op zoek naar een plek om thuis te komen.' Net als
ik, natuurlijk. En wie weet –daarvan mogen zijn stafkaarten getuigen – misschien net als Baden-Powell.
Intussen word ik strijk en zet afgeleid door diens miserabel bungelende kloten, die spartelen om vrij te komen telkens als hij even gaat verzitten.
Veel meer dan van een gekkin, moet mijn scenario het verhaal worden van
een melancholieke vrouw die met elke nieuwe sigaret die zij opsteekt op
zoek is naar de allereerste, zoals zij ook op zoek is naar de eerste en de laatste
liefde. Bij elke sigaret gaat één droom in rook op. En aan het eind, wanneer
zij maar één droom meer overheeft, houdt zij op met roken. De laatste
droom wil ze houden.
Baden-Powell doet decent zijn benen dicht en verbergt zijn kloten: rideau.
Hij vouwt zijn krant op en legt ze keurig in zijn schoot. Nu pas zie ik dat het
Le Monde is.

III
De herinnering is ruim twintig jaar oud. In Brugge ben ik net voor de herkeuringsraad moeten verschijnen, alwaar ik vanwege groepsfobie definitief
ongeschikt ben bevonden voor de militaire dienst. Groepsfobie! Sinds kort
sta ik weliswaar voor de klas en ook komt het al wel eens voor dat ik vanachter een katheder mijn verzen laat weerschallen over een honderdkoppig
publiek, maar alla: vorstenvaderland zullen van mijn krijgskunde verstoken
moeten blijven. Het staat nu vast dat ik elke aanspraak op heldendom moet
laten varen.
Een vrouw, naar schatting vijftig, afgedragen kleren, klein, bonkig, komt op
het perron naast mij zitten. In de circa tien minuten die ons van het vertrek
scheiden, vraagt zij me bij verbijsterende herhaling hoe laat het is en of hier
wel de trein naar Kortrijk komt. Zij praat beschaafd, heeft alleen een licht
accent dat ik maar niet thuis kan brengen.
Zodra wij opgestapt zijn, wil zij weten of ik de koning ken. `En of!' zeg ik.
Heeft die immers niet boven het bord in al mijn schoolklassen gehangen?
`Houdt u van hem?'
Er hoeft, voor mijn part, geen president in de plaats te komen.
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'Vooral s nachts, meneer, alleen in mijn bed, dann kan dat zo

doet dat zo'n pijn. Maar als ik bij de koning werk, din, ja dan zal het beter
worden. Wie bij de koning werkt, die is goed af, die krijgt bezoek, waar of
niet? Die laten ze geen vier of zeven jaar stikken.'
`Hebt u al die jaren niet gewerkt?' vraag ik.
`Toch wel,' zegt ze tegelijk verongelijkt en trots, `ik ben lerares huishoudkunde. Acht jaar, meneer, heb ik lesgegeven.' Zij weet alleen niet goed meer
waar.
`Wacht,' zegt ze.
Weer duikt zij in haar enorme boekentas en haalt er een verfrommeld
papiertje uit.
`Kijk, hier staat het.'
In een dansend handschrift heeft zij iets neergekriebeld: Waregem.
De trein nadert het station en mindert vaart. Zij drukt mij op het hart voortaan wat meer interesse voor het vorstenhuis te betonen. Of hecht ik misschien meer waarde aan verhaaltjes over filmsterren? Ik zal mijn uiterste best
doen, beloof ik. `En,' voeg ik eraan toe, `niet opgeven! Vroeg of laat lukt het
wel, bij onze koning.'
Zij straalt. Ik doe mijn jas aan en verwacht dat ook zij aanstalten zal maken
om de coupé te verlaten. Op het perron kijk ik nog om. Geen Paulin van de
Huishoudkunde. In Kortrijk stapt zij niet uit.
Luuk Gruwez (1953) is
dichter en prozaut. Hij is
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definitief was, dat hij geld noch vriend ooit zou terugzien. Hij voelde hoe
een loodzwaar verdriet neerdaalde, zich op zijn schouders zette, hem influisterde naar huis te gaan en zijn bed voorlopig niet meer te verlaten.
`Ik en de wereld; de wereld en ik,' dacht hij, liggend in zijn bed. De luiken in
de kamer, die overdag zijn woonruimte uitmaakte, waren gesloten en lieten
geen straaltje licht door. De eerste vogels floten al schel.
Hij zocht naar zijn glas voor een zoveelste slok. In de volstrekte duisternis
werd hij iets gewaar, hij voelde hoe iets boven zijn bed hing. Een hete adem
streek langs zijn oor. Het glas wodka werd hem in de uitgestrekte hand
geduwd.
`Tot uw dienst,' hoorde hij een mannenstem luid en duidelijk verklaren,
`bovendien geheel gratis'. Hij veerde recht, sprong uit bed, gooide de luiken
open. Een bundel helgeel zonlicht trof zijn weke, uiterst gevoelige hersenmassa als een uppercut. Tien tellen duurde het voor hij de ogen weer kon
openen en de kamer niet meer tegen de vlakte dreigde te gaan. Naast hem,
zag hij nu, stond een man met kortgeknipte bruine haren, een vuile snor.
Hij was gehuld in een bruine zak en droeg een berg vodden onder de arm.
De man keek Alexander aan en zei op rustige toon:
`Uw tante is enkele uren geleden overleden. Net voor ze stierf heeft ze me
opgedragen bij u te komen dienen.'
Hij duwde Alexander de vodden in handen. `Dit moest ik u nog geven,' zei
hij. Het was haar bontmantel. De knecht begon de lakens van het bed te
halen en verdween met de wc-emmer naar de keuken.
Alexander besloot de knecht te houden, maar was op zijn hoede voor de
man. Hoe ijverig en nederig hij ook scheen, hij keek naar Alexander met de
loensende blik van een wolf, en hij had een snor.
Enkele dagen gingen voorbij. Alexander Ilias Janszoon bracht de tijd liggend
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Jong en alleen en niet lelijk. Nee, helemaal niet lelijk, had Alexander Ilias
Janszoon gedacht. Hij stak het kruispunt over, en naderde het meisje dat in
haar schaars geklede overvloed tegen het bord `matig uw snelheid' geleund
stond. Het tegenovergestelde van lelijk, juichte hij toen hij twee passen van
haar verwijderd was. Zijn adem bleef in dikke koudewolken hangen maar
hij had het bloedheet. Hij vervloekte zijn bontmantel en de levensmiddelen
in zijn jaszak; hij zweette als een rund, de bakharingen verspreidden een
haast tastbare stank.
Donkere, veel te zwaar opgemaakte ogen keken hem regelrecht in het
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Te laat. Te laat om het hele huis te verbouwen, of op te ruimen, of zelfs maar
te verluchten.
Zou zij een van die mensen zijn die op alles letten, een van die enggeestigen

die opkeken van de geur in dit huis omdat ze die niet gewoon waren? In de
ochtend, wanneer zijn knecht haring bakte, vulde het huis zich met vettige
dampen, die in de loop van de dag verder gemengd werden met tabakswalmen en de odeur van uien. De keuken hing ook vol drogend en schimmelend wasgoed. Maar aan vrijwel iedere geur kon men gewoon worden, als
men wilde. Dat moest zij ook maar doen, tenzij zij zich daar te goed voor
voelde. Dan hoefde ze eigenlijk niet eens binnen te komen.
Er werd op de deur geklopt.
`Er wordt op de deur geklopt,' zei Alexander. Zijn knecht bewoog niet.
`Kom binnen,' schreeuwde hij vanuit de keuken. Hij hernam zich, dacht
aan de eerste indruk.
`Kom binnen in dit huis,' begroette hij Tatiana, `Kom binnen in dit huis.'
`Ik woon niet in dit huis,' begon hij. `Je staat hier in de woonkamer. De keuken wil je heel zeker niet zien. Ze is vettig, vuil en stinkend. De ramen zijn
gebroken, en de muren zijn dusdanig overdekt met vuil dat een hand die de
muur aanraakt er blijft aan vastplakken. Zoals je ziet: over de hele ruimte
zijn dozen, brandhout, rommel, oude kledingstukken verspreid. De pannen vallen door het dak en in het achtertuintje staan emmers vol eierschalen, visblazen, stronten. De geur is op zijn zachtst gezegd eigenaardig.
Kortom, dit huis is niet bepaald aangenaam – maar mag ik je vragen niets te
laten merken aan de arme knecht. Hij woont hier. Ik gelukkig niet. Later op
de avond neem ik je mee naar mijn droompaleis ... Ja, Tatiana, ik heb het je
bij onze eerste kennismaking niet gezegd; ik ben een koning want ik heb een
paleis. Misschien word jij mijn koningin.'
`Zullen we er dadelijk aan beginnen?' vroeg Tatiana. Ze droeg dezelfde versleten grijze mantel en hetzelfde korte rokje als bij hun eerste ontmoeting.
Hij hoorde hoe in de keuken zijn knecht de ketel op het vuur plaatste.
`Ga zitten. Mijn huis is jouw huis,' zei Alexander. Haastig voegde hij toe:
`Maar het is mijn huis niet.'
Hooghartig liet zij haar hoofd de ruimte rondgaan. Hij leidde haar met
milde dwang naar de zetel naast het bed. Legde zijn arm op de fluwelen leuning, die haast zo zacht aanvoelde als de huid van een vrouw.
`Tanana, fijn dat je gekomen bent,' sprak hij haar toe, `Dat je niet geaarzeld
hebt of op je stappen bent teruggekeerd, afgeschrikt door dit armzalige
bouwsel. Want geef toe: wat een troep. Echt onleefbaar. En het stinkt hier!
Stinken! Stank!' Hij neep zijn neus dicht ter illustratie.
`vertel eens over jezelf, Tatiana. Heb je veel dromen, Tatiana? Hoeveel dromen heb je? Lig je er 's nachts wakker van? Tel je ze dan? Ik doe dat. Ik
droom vaak. Ik droom van een eiland vol meeuwen die als ze hoog vliegen
net zilveren munten zijn, opgegooid in de lucht. Het eiland hangt met een
touw vast aan het land maar dat weet niemand. Ik verklap het je nu. Later ga

ik op het eiland wonen. Het is voorbehouden aan mensen die beter zijn dan
anderen. Jij mag ook op het eiland komen, Tatiana. Ik zal je toegang verschaffen met behulp van ... munten ... die op vogels lijken die eh ...ja ...
Heb jij ook zulk een dorst? In de keuken is mijn knecht thee aan het maken.
Even geduld alstublieft.' Alexander snelde naar de keuken en haalde de
geblutste ketel van het vuur, schonk uit en droeg het dienblad met bekers
naar Tatiana. Peinzend nam ze de thee aan.
`Mijn knecht heeft thee gemaakt voor ons.'
`Is er melk?' vroeg Tatiana. Tatiana dronk haar thee altijd met melk. Zeer
verstandig, Tatiana. In melk zit veel kalk, dat is goed voor de beenderen.
`Jazeker, Tatiana, er is melk. Ik ga die in eigen persoon voor je halen. Zolang
mijn knecht maar niet moet opdraven. Mijn personeel moet niet werken.
Nee, ik vind niet dat ik dat van mijn personeel kan vragen. ... Na de korte
onderbreking ben ik terug om te vertellen over mijn dromen. Hier blijven
hoor! Ik heb ogen op mijn rug, waarachtig, ik zweer het ... Zo dadelijk toon
ik je mijn paleis in de wolken en vertel ik je over de toekomst. Weet jij eigenlijk wat je wilt doen?'
Wat voor werk ze wilde doen? Dat wist ze niet, maar ze was nog erg jong,
had hij vuur? Tatiana wilde roken. Uitstekend, Tatiana, van roken word je
heerlijk kalm.
`Hier blijven, ik ga even vuur voor je halen in de keuken. Nu ga ik echt.'
Haastig griste Alexander een oude krant van de stapel en stak die in de vlam
van het gasfornuis. Met de brandende krant in zijn onbeheersbaar bevende
hand kwam hij de woonkamer binnen. Tatiana keek op, boog voorover naar
het vuur dat hij aanreikte, nam een eerste trek. Daarop liet hij het laaiende,
vervloekte dagblad uit zijn verschroeide hand vallen en stampte het brandje
uit. Als donkere vliegen vlogen de assenschilfers hem in het gezicht.
`Je bent een zwijgzame koningin,' zei hij heel erg luid tegen Tatiana, want
het was altijd mogelijk dat ze doof was.
`U heeft zwart op uw gezicht,' antwoordde ze.
Zijn knecht hoorde hen spreken in de andere kamer, hij legde waarschijnlijk
zijn oor tegen de muur. Zo vangt een vleermuis ook klanken en trillingen
op. Een vleermuis draagt ook zwarte kleren. Vleermuizen dragen allemaal
dezelfde kleren. Mensen niet.
Tatiana zette haar beker weer op het dienblad en wilde het naar de keuken
dragen. Hij sprong op.
`Niet helpen, Tatiana. Niet doen. Denk aan je handjes, je nageltjes,' zei hij.
Ze keek om zich heen, besloot weer plaats te nemen. Trok haar jas uit.
Daaronder droeg ze enkel een dun, laaguitgesneden hemdje.
`Die jas mag je aan mij geven, Tanana.... We zullen even op het bed gaan zitten om uit te rusten,' stelde hij voor.
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Zwijgend zaten ze naast elkaar op de rand vanhett bed. Tot haar lichaam weg
zakte in de matras.
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*

Als versteend zat Tatiana op de rand van het bed, het lichaam terug in het
gescheurde kleedje gewikkeld. Haar tong hing tussen haar tanden. Ze hijgde
luid. Ondertussen ging de nacht door de straten, struikelde over het huisvuil, en daar kwam de dag aangewandeld, veel vroeger dan verwacht en ijskoud. Hij wilde de koude ochtendlucht inademen.
`Misschien moet je buiten een luchtje gaan scheppen,' stelde hij Tatiana
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Schreeuwendals een bezetene rende Alexanderr het steegje uit.

Saskia de Coster (1976
debuteerde metVrije val. Ze
schrijft, filmt en traint haar
robothond.

– Giuseppe da Co erttno
H.. Jozef Copertino San
–1
1 'uni 1603
0 18 september
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alias e` vliegende
en e monni
monnik'
sterft en belandt in een vreemde
e e wachtkamer...

I Het kabinet van Persephone
Ik zie mijn gezicht op een fresco, gebarsten. Mijn hoofd breekt als een
eischaal.
Ik beland in een wachtkamer zo groot als een eiland. Donkerroze wolken
PETER. HQLVC)ET CANSN

aan de hemelkoepel. De koepel golft als een vlies. Twee vuurgeesten –
gehuld in een fonkelend narrenpak – vangen me op.
`Het witste licht snelt als een vurig wit paard met gouden vleugels door de
hemelpoort,' zegt de Klokkenmeester.
`De rest gaat door de mangel en wordt als sterrenstof over de aarde uitgestrooid,' zegt Fanastasio, de kleinste nar van de twee.
`Je zit in een station tussen materie en anti-materie, in de baarmoeder van
Persephone. Zij is ons moederschip. Ze floept aan en uit. Bestaat wel én
niet.'
`Klopt voor een keer wat die salamander zegt.'
De Klokkenmeester komt naar me toe: Nog even wachten dan is het zover.
Deze ruimte vult je hoofd met het leven zoals het zich door de tijden heen
op aarde manifesteert, met al zijn wetenschap en ongerijmdheden, tot je
hersenpan ontploft. Hé, wat lees je daar, een borsten-en-billenboekje? 0, de

Cosmopolitan. Wel wel, nooit gedacht van een `begenadigde idioot'. Leg dat
tijdschrift weg en ga nog maar eens afscheid nemen van jezelf en van de
wereld. Hierlangs voor je universum, melkweg en zonnestelsel. Wit gat –'
`Zwart gat.' Daar heb je Fanastasio weer. Zijn kap licht op als een waaier
van sterren.
`Zwaartekracht.'
Anti-zwaartekracht.'
`Mijn beste, zet ons even uit je gedachten maar blijf niet te lang weg. En
neem je granaatappelpitten mee voor onze meesteres Persephone? Zij moet
er voldoende eten.' De Klokkenmeester klinkt bezorgd. `Het leven op je planeet zal er heel anders uitzien. Veel rook. Vlam in de pan van het Midden-
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een torenflat naar Bagdad,
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een ma-ma-ma-mat?'
'Misselijke
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anastas io, open het luik.'
^
U spreekt en het issgebeurd.
e euHoor,
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, de u tra e bas van de reuzenster Xl
Hydrae –'
'En
zon die trilt als een klok, sterveling.'
''Wateen
m Kijk, de zon beeften blaast bellen heet gas. Ze stijgen
eebeat, man.
'
op...
Opstijgen naar God, daar hunker ik naar. Ik heb al afscheid genomen.
Waarom spelen die narrenmannen met mijn geduld? Ik... kan niet meer...
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`Denken? Je probeert een tekstballon te wenken,' zegt Fanastasio.
`Een laatste keer naar de aardkloot, monnik. We droppen je boven een
Siciliaanse vulkaan. Vlieg als Eolus, god van de winden.'
`Die stonk.'
`Grappig, Fanastasio, heel grappig.'
`In de hemel stinkt het naar de doden.'
`Let niet op hem. De wind heeft geen vrienden, vriend. Ga niet naar
Vulcano om er een warm modderbad te nemen maar naar het rode vuur van
Stromboli. Niet in de semaforo vallen, oppassen voor de Sciara del fuoco.
Lavaproppen schieten er de hoogte in en rollen van de vuurhelling. Volgens
mijn berekeningen moet je iets verderop landen, op de hoge basaltklip in de
branding van Neptunus' trots –'
`Hey-ho, Strombolicchio.'
Vuurvliegje, vlieg dan naar de wattige wolken. Goede reis.'
`Buon viaggio.'
`Kom tijdig terug, als je de muziek opsnuift van ons narrenfeest.'
`Django, Django, door merg en been, een snee van tijd. Meester, lichtstralen tasten al in de diepte van zijn dovend brein.'
`Kielhalen en optrekken. Van lava tot vino spumante.'
`Spumanti? Ik ben uw trouwste fan.'
`Roep als een roverkoning naar de wormen –'
`Hoek, hoek – hyah, hyah –'

Wie geloof heeft is de eigenaar van de wereld omdat hij Hem heeft die de echte
Heer van de wereld is.
Ik stap door een vliezige spiegel. Scheur dwars door tijd en ruimte. Een
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Daar beneden ligt Napoli. Ik herinner mij ... Dio mio, in Napels moest ik
mij presenteren in het gerechtshof van de Inquisitie. Stemmen in mijn
hoofd hadden me verwittigd. Lascia le croci morte per le croci vive. Laat de
dode kruisen voor de levende kruisen – of zoiets fluisterden ze. Ik zag het Kind
Jezus met een kruis op zijn schouders. Wat later kwam het gebod van de
Heilige Kantoren. Een onderbisschop van een bisschop had me aangegeven.
`Er is een man van 33 jaar die doet zoals de Messias en hij trekt volk achter
zich aan.'
Ik werd gedwongen mijn geliefde klooster te verlaten en zou het nooit
meer terugzien.
Napels zien en dan sterven? Gelukkig verscheen Sint-Antonius van
Padua, met een onverwacht vrolijke uitstraling. Had ik nooit van die
Antonius verwacht. Niet zomaar ondeugend: hij sprak met een kwinkslag zo
krachtig dat zijn stem boven goed en kwaad verheven leek. Wat hij durfde
zeggen, II Santo. Troostend, verwarrend maar steeds... bevrijdend. Dat
Jezus – `toch altijd zwaar op de hand' –leerde lachen, ook met zichzelf, na
zijn kruisiging. Jezus had een zoon, knipoogde hij.
Natuurlijk, van Maria Magdalena. Niet te geloven, zo sprak de franciscaner monnik die ooit een ezel deed knielen voor het Heilig Sacrament.
`En als je doodgaat, beland je eerst in een wachtkamer tussen twee werelden. Daar hoor je niet enkel het geween van stervelingen in hun donkerste
uur, maar ook gelach en aangebrande moppen,' zei Antonius.
Aangebrande moppen? De Heilige Antonius verzekerde het mij met uitgestreken gezicht.
In het tribunaal. Na drie ondervragingen goed te hebben doorstaan – o
Drievuldigheid – voelde ik een bron van vreugde in mij opborrelen. Met een
kreet sprong ik omhoog, ik vloog van blijdschap. God heeft het goed
bedoeld toen hij alles in beweging zette, dacht ik, en – als jonge snaak had ik
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Paus Urbanus
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wenste mij te ontmoeten. knielde voor zijn voeten,

ontroerd. Zou langgezweefd hebben van geluk.
Terug in Assisi wou de stad me niet meer verliezen.
mijnriesterra n dat ik het hart van de stad
port kreeg ik tien op tien. In het document stond
had gestolen met mijn werk van vrede. Ik weende tot mijn gezicht voor
altijd getekend was door dat zalige gevoeldat ook Maria gekendmoeteben toen ze het Jezuskindvoor het eerst in haar armen nam. En al die no e-

len die om raad kwamen vragen, zelfs prinsen en prinsessen, bij mij, ik die
niets kon. Maria van Savoia die zei dat ik een heilig parfum had maar ze
geurde zelf naar amandelbloesem.

Alleen wie liefheeft heeft geloof en er kan geen grote liefde bestaan als er geen
grootgeloof is.
Zulke dingen hoorde ze graag.
Prins Brunswich die zich bekeerde na het horen van mijn preek...
Een nieuwe paus besteeg de troon van Rome en de kerkvervolging van
Perugia liet me niet meer los. Ze brachten me naar een klooster verdoken
tussen de bergen van Carpegna. Paters met kappen wachten me op, een
beeld dat zich vasthechtte, nu pas los. Moest mijn grijs kleed ruilen voor een
bruin en kreeg een kleine kamer. Naar niemand schrijven, met niemand
spreken, enkel met de paters. Maar de mensen waren me blijven zoeken en
ze vonden me, vragend om gebeden. Ik bad de hele nacht voor het volk als
voor een koortsig kind.
Bij zonsopgang, toen ik naar beneden ging voor de mis, bestormden ze de
kerk. De deur was nog gesloten dus maakten ze gaten in het hout. Ik keek
naar omhoog, ze hadden het dak opengegooid!

Zul het Jezus Christus zijn waar ge me brengt?'
`Ja vader,' antwoordden ze.

`Laten we dan in vreugde naar degekruisigdegaan die ons zal helpen.'
Werd naar Fossombrone gebracht, een ander klooster, bij Pesaro. Op een
heuvel buiten de stad zag ik vier keer vier seizoenen verstrijken.
Naar de provincie Ancona, naarnmijn
Osimo waar ik vrede vond.
Schuif e wolken opzij. Glijdop een zonnestraalnaar beneden.
Volare, ohoo...

De Dom van Osimo? De oude Franciscuskerk is een basiliek geworden.
Genoemd naar San... San Giuseppe da Copertino? Mijn God, dat ben ik.
De muren zijn verhoogd, dunne palen zijn dikke pilaren geworden. Overal
bloemen in plaaster. Wat een mastodonten die twee zijaltaren. Zes kapellen.
Een koepel...
Aha, mijn drie kamers zijn bewaard gebleven. Geheime toegangen tot
hemel, hel en vagevuur. Zes jaar en drie maanden heb ik er geleefd. Nergens
anders had ik het zo goed, dat heb ik gebiecht. In het groentetuintje kwam
ik zelden, wou niet gezien worden. Waagde me alleen in de gang en in andere kamers om een zieke broeder te bezoeken. Nooit het klooster bezocht en
de kerk maar één maal 's nachts. De vijftiende augustus van 1663 vierde ik
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Men moet doen als de vogels die alleen de aarde raken om eten te nemen,
maardan, direct, in de hoogte vliegen; weini
nenaalleen
tnog iis op
g sti stag't
dedingen van aarde
ea
en dan naar de hoogte gaan om God te zegenen en te
eren.
Dat zijn mijn woorden. Ze vieren dat het vier eeuwen geleden is dat ik
geboren werd.

Wie God dient methartstocht, houdt niet meer waar de wereld van houdt.
Ze doen a erort
daar
vo
aa in Osimo.
s o oeDoen
goed werk tot in Cuba en
Venezuela maar het hekis van de dam, bange zelfzucht lokt het kwaad. Een
vloedgolfvan tranen komt op hen
Alle mensen samen vormen de
Levende
e e Kruisweg.
Niet te egeloven,
ove , ik ben zelfs patroonheilige van de studenten geworden.
'Nieuwe werking... Zodat de jongeren in hem een teken zien voor nieuw
i
ent ous asure
in deculturele en menselijke groei. Een permanent centrum
i Staat hier op een lichtgevende doos.
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Nu kan goedlezen
e
aar toe
toen i nog een jongen was beter in de harten
van
demensen
enten
op a er.
danapapier.
De zin
z van het leven? Zijn ze daar nog altijdmee bezig? Ze hebben hulp
nodig hun zoektocht. Dat begrijpik, broeder. Ja, natuurlijk, ik stuur hen
de mooiste dromen.
Naar mijn geboorteplaats, hoog boven kleine, blinkende, snelle kevers.
Omlaag.
Die bladluizen stinken. Wat is alles veranderd en gegroeid. Hier wandelde
ik rond, een bleek gezichtje dat verwonderd naar de onverbiddelijke
schoonheid van de wereld keek. Via Madonna della Grazie. Zo helemaal
rond tot... Santuario
San Giuseppe da... Copertino!
Alles heeft zijn tegenkant, dat leerde ik. Zacht – hard, warm – koud. Ook
in mijn bloed: kalm – ontstuimig. Religieuzen in de familie, zogenaamd
wijze mensen, ze waren vol misprijzen en geloofden niet in mijn roeping. Na
zijn vastenpreek in Avetrana bracht een goede oom me in het geheim weer
naar Copertino – ik was achttien, zonder dak en zonder pij. Mijn andere
oom, Franceschino met de grote autoriteit, weigerde me halsstarrig de toegang tot het klooster want ik was `onevenwichtig'. Zijn bijnaam was de
Wachter, dat zegt genoeg. Gelukkig was er die lieve lekenbroeder van de
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II Het knarsen van de tand des tijds
La Stalletta, zeventien juni 1603. In deze stal lag een hoopje ellende:
Franceschina Panaca. En in die hoek zag ik het licht.
Mijn trouwe Borgo, in mijn armen, je trilt en likt mijn mond.
Wat zeg je? Wat een eer, zoals Jezus en Franciscus van Assisi in een stal
geboren. Ook mijn vader was timmerman maar nu is hij dood. De politie
zoekt mij als erfgenaam, je hoorde wat mijn oom zei na zijn vastenpreek. Ik
ben de zoon van mijn vader. Felice Desa was ongelukkig, altijd op de vlucht.
Hij zwierf van kerk tot kerk om zich te verstoppen. Te veel cheques door
hem ondertekend. De te grote goedheid van mijn vader bracht ook de fami-
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Ik schaam me, ik mag hier niet terugkomen. Zoals ik in augustus vorig jaar
niet met mijn miezerige gaven naar de abdij van Martina Franca had moeten
gaan.
Dat komt ervan, daar, de man die van mij een schoenmaker wou maken!
`Hou je puistige knolkop bij je werk,' zei de baas telkens voor hij me sloeg.
Gloria, Gloria— de muziek in mijn hoofd ging niet weg. Mijn hart sprong
op als ik engelen vreugdevol hoorde zingen.

Een hart dat zich totaal overgeeft aan God verandert in een harp waarop God
op de snaren zijn handen verliest.
Op een dag vertelde ik de schoenmaker dat er engelen lachen in geheime
kieren van ons hoofd en in Gods eindeloos grote hart.
'Lichen ze? Terwijl wij hier in de miserie zitten?' brieste hij.
Ik gooide zijn schoenen door het raam. `Ze willen bij jou niet blijven!'
's Nachts rukte ik met naalden en spijkers stukken vlees uit mijn lichaam
om slechte gedachten te verdrijven.
Sshht, niet blaffen. Hij heeft ons gezien. Wegwezen. Naar die schuur.

Aiuto, hij haalt ons in.
Gewelddadige mensen zijn gek of worden gek van angst voor het geweld
in hun bloed – die gek torent boven ons uit om ons angst aan te jagen.
Daarboven, in de nok, zijn hoofd zo rood als de zon die door de kieren
gluurt.
`Wat komt gij hier zoeken, platte kak? Wat zeg ik, ge zijt stommer dan 't
achtereind van een varken. Uw moeder denkt nog steeds dat z'uw moeder is
maar dat kan niet, ze heeft gewoon te veel verdriet. Kunt ge geloven dat ze
op dit eigenste moment nog voor u aan 't bidden is? De vod van Copertino.
Nee, ge zijt zelfs geen vod want een vod bewijst soms zijn nut. Ik wil u nooit
meer zien of ik nijp uw strot dicht, begrepen? Als g'iets begrijpen kunt. Ik
heb gehoord dat zelfs de kloosterorde u verwijderd heeft. Gij een lekenbroeder? Een lamme zak zonder ballen ja. En maar bidden, met uw kinnebak
omhoog. Wat denkt ge, dat ge zo een heilige wordt?'
Pek en zwavel. Het lijkt de smidse van Satan wel. Iemand praat door mijn
mond.

Wie het vuur in zich wil van de liefde van God moet de rook van de wereld
van zich wegjagen.
`O de sinjeur, hij wou geen schoenmaker worden maar pastoor... Jezus
hou me tegen. Maria vol van Jozef. God vergeve 't mij.'
Maaiende armen, klauwende handen, ze kunnen me niet raken.
`Sta recht, schijtlaars, ik sla tegen uw oren dat het wit van uw ogen in 't hol
van uw gat komt draaien.'
Luister, de kippen in de bomen bekakelen mij, de dieren op het erf verstil-

len. De wind steekt op en blaast rond de schuur –speelt met het lover, fluistert mij n naam.
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De kinderen van Copertino doen ons uitgeleide, het is een feestelijke stoet.
Ze jagen met stokken achter Borgo, schoppen tegen zijn ribbenkast. Gooien
granaatappels naar mijn gezicht. Doet geen pijn. Heb toch geen huid meer.
Na acht maanden al namen de kapucijner monniken mijn tuniek af, het
voelde alsof mijn vel werd afgestroopt. Zo heb ik geleden, zo moet ik voort.
Borgo en ik, wij volgen de route van de geslagen hond.
Hoor, zwaluwen, dit is mijn biecht.

Ik ben niet goedsnik, zeggen ze, een brokkenmaker. Ik he nog zo mijn
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In mijn hoofd wordt er gelachen om mijn tranen.
Een olijfhof legt ons te slapen maar vannacht gluren de sterren door het bladerdak. Ze houden mij in het oog. Koud zweet. Klam en stram, zo lig ik
opgerold in het zilverige reuzenweb van de grote nachtspin. De gitzwarte
spin heeft het gezicht van Franceschino, mijn strenge oom. Ik sper mijn
mond open en tegen de ochtend heb ik de spin ingeslikt. Ik pluk de harige
poten van mijn tong.
nm
stippen.
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Wat is er, Bor, je wordt met de dag trager. Kun je niet meer volgen? Je lacht je
tanden bloot. Hondsmoe, zeg je.
Ik weetet op
^Peen avond stoptp de mens on en graaft
g hij een
J put.
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kriekenvneastaa
a
staat hij niet meer
e op.
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Borgo begraven in zijn eigen put. Een arend houdt me in het oog. Een wolk
in de vorm van een hond drijft voorbij.
Op zwerftocht, alleen, langs de bomen van mijn jeugd. Bomen ondergaan
niet maar geven mee. De bladeren ritselen.

Laat doen dat God voor u zorgt; hij weet wat hij doet, dus ge kunt niet beter
doen dan hem te laten doen.

r waait
wereld
w door mijn hart.t
ensijpel
en an e,
ik splijt
s open
toeeee.
Mamma mia, mijn arme moeder.
Borgo, wat doe je hier? Ga nu maar terug, ze roepen je in de hemel.
Peter Holvoet-Hanssen (1960)
schreef De dwangbuis van
Houdini (1998),
Strombolliccho, uit de smidse
van Vulcanus (1999) en
Santander. Ontboezemingen
van een vossenvel (2001).
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Een holle weg, een rode zee van klaprozen. Ze bloeden, daarom dat ze bij de
witte margrieten staan. Die staan helder als mijn doel voor ogen. Ik zal niet
rusten tot ik weer converso word, pater zonder titel maar blij als een kind
met het kleed van Jezus aan.

LEPEN EN LEZEN

om vervolgens, beiden doorklimmend
en –dalend,
,

Over Marc Reugebrink, De inwijkeling

die hoeden weer opf hun hoofd te zetten, 'men versta mij
mij wel elk zet zijn
zijn
eigen
g hoed opPhet eigen
g

Ongetwijfeld
g^ een
g 1 onder invloed van samenvatting sdwan
begrip
dat
Marc
Reugebrink
ontleent
aan
het
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van
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g

hoofd'. Historisch bezien heeft ditedicht
natuurlijk
natuurlij
g

Kees 't Hart, aan wie hijhijin zijn
zijn bundel De inwijkeling
J g een

verhoudingg tussen Du Perron en Van Ostaijen
Ostaije tot
P,maar ik kan me nooit helemaal aan de

essayYwijdt,
J ^ keer ik terugg tot een formulering^ uit het stuk
over E. du Perron, die ik als de kern van deze essaybundel
y

is over Du
Sgedachte onttrekken dat het een gedicht
g
Perron alleen. Dat het een treffendortret
is van een
P

beschouw:

confrontatie die telkens in hemzelflaats
P gevonden

moet hebben, en dat zich precies vóór die winkel
Precies op dit punt komt Du Perron voor mij in beeld

van Hindericloc en Winderickx het drama voltrekt

als wie hij werkelijk was. Enerzijds iemand die een

van iemand die zichzelf als dalende of klimmende

volstrekt redeloos levensgevoel telkens vertaalt in

heer tegenkomt en er beleefd de hoed voor zichzelf

een van de in zijn eigen tijd voorhanden standpunten

afneemt als was hij een ander.'

om het door te redeneren tot zijn uiterste, praktische
consequentie en het weer tegen dat eenmaal inge-

Ook dit is, in alle lichtvoetigheid, een kernpassage uit de

nomen standpunt in stelling te brengen. Anderzijds,

essays (en niet alleen 'dit essay'), al was het maar omdat

en dat is voor mij belangrijker, iemand die juist in die

de namen Van Ostaijen en Du Perron zonder meer te

laatste manoeuvre zichzelf tegen het lijf loopt.'

vervangen zijn door respectievelijk Du Perron en Marc
Reugebrink. Het is namelijk gemakkelijk aan te tonen dat

Het lijkt me voor de lezer van De inwijkeling evident dat dit

Reugebrink in zijn essays niet anders doet dan zichzelf zo

een voortreffelijk voorbeeld van een zelfprojectie, zo niet

volledig mogelijk overleveren aan de literatuur die hij

een goed gelijkend zelfportret is. Reugebrink leest Du

onder handen heeft en dat hij die doorredeneert tot in de

Perron niet voor niets als 'een tijdgenoot'. In hetzelfde

uiterste consequenties van de opvattingen) over litera-

essay schrijft hij:

tuur en werkelijkheid van waaruit zij geschreven is. Dat hij
zichzelf daarbij voortdurend tegen het lijf loopt en die con-

Ik moet bij dit alles altijd denken aan het gedicht dat

frontatie bepaald niet uit de weg gaat, maakt het boek tot

Paul van Ostaijen ooit aan Du Perron opdroeg, het

veel meer dan de verzameling essays over schrijvers als

Alpejagerslied', een gedicht waarin een heer de

Du Perron, Charlotte Mutsaers, Peter Verhelst, Kees 't

straat afdaalt en een heer de straat opklimt, waarin

Hart, Arjen Duinker en Jean Améry die het wellicht op

twee heren elkaar treffen 'vlak vóór de winkel van

eerste gezicht uitsluitend lijkt te zijn.

Hinderickx en Winderickx van de beroemde hoede-

Zo schrijft hij naar aanleiding van zijn eigen reacties op het

makers', en die daar hun hoed voor elkaar afnemen

werk van Peter Verhelst: 'Tegelijkertijd heb ik steeds een

diep besef van het feit dat mijn irritatie vooral mijzelf uitte-

ningsessay bevindt, is zo'n 'onleefbare waarheid': een stuk

kent als een lezer (geblaseerd of niet) die zichzelf positio-

van zijn leven dat achter hem ligt, is gedeeltelijk ontmas-

neert als iemand die meent dat hij dit soort destructie-

kerd als 'een leugen' en dat roept de vraag op naar de

poëtica voorbij is, die het postmodernisme alleen en

waarde daarvan. Maar als de waarde daarvan 'relatief

vooral interessant vindt omdat het een probleem stelt.'

was, wat zegt dat dan over en voor de toekomst? In zijn

Het lezen dwingt tot een positiebepaling. Aan het slot van

commentaar op het Alpejagerslied' vertrok de essayist

hetzelfde essay spreekt hij de irritatie die het werk van

ook vanuit een (de?) historische waarde van het gedicht,

Verhelst oproept opnieuw uit, omdat Verhelsts opvattin-

maar betrok het vervolgens op de persoonlijkheid van Du

gen en zijn reacties daarop hem doen belanden in 'een

Perron. Die wisselwerking tussen het persoonlijke en 'de'

zorgvuldig van al het werkelijk handelen gescheiden

geschiedenis, tussen het persoonlijke en 'de' literatuur en

gehouden domein.' Deze laatste formulering verwijst

haar opvattingen – daar gaat het om in deze essays.

naar de in het boek besproken opvatting van criticus en

Marc Reugebrink is in zijn reactie op leven en lezen conse-

historicus Arnold Heumakers die in de literatuur het auto-

quent: wanneer men, zoals Heumakers, de literatuurvol-

nome domein van de 'onleefbare waarheden' wenst te

komen wegrelativeert tot amusement, blijft er, merkt hij

zien. Ik zou het met Heumakers eens kunnen zijn, wan-

terecht op, uitsluitend consumptieve literatuur over die

neer die 'autonomie' de literatuur niet geheel van het

deel uitmaakt van een massale amusementsindustrie. Mijn

leven af zou snijden. Literatuur zou dan het domein kun-

vrees is dat die ontwikkeling al gaande is en dat het alleen

nen zijn waarin waarheden waar niet of nauwelijks mee te

daarom al van belang is dat essayisten niet met de stroom

leven valt, geëxploreerd worden. Ook Reugebrink verzet

meedrijven, maar er tegenin trachten te zwemmen. Dat

zich tegen Heumakers literatuuropvatting, want hij wenst

houdt niet alleen een pleidooi in voor individuele leeser-

ervan uit te gaan dat 'literatuur zichzelf definieert, mis-

varingen, zoals die waar Reugebrink steeds vanuit gaat,

schien niet altijd diametraal tegenover, maar dan toch ten

maar ook een broodnodig verzet tegen een cultureel

minste ten opzichte van het beeld van de werkelijkheid

anything goes dat alle waarden relatief, of (en?) afhankelijk

zoals dat op een bepaald moment en op grond van een

van 'de markt' maakt. Daarnaast stelt dat vragen aan wie

bepaalde opvatting van de geschiedenis bestaat.' De

en wat we zijn in een tijd dat het postmodernisme elk

geschiedenis dwingt de auteur tot een postitiebepaling.

standpunt per definitie bij voorbaat als zodanig betitelt.

Het mag duidelijk zijn dat Reugebrink weigert de literatuur

Het perspectief van een inwijkeling – het Vlaamse woord

als een verzelfstandigd reservaat te beschouwen dat niets

voor immigrant – lijkt zo'n relatieve invalshoek ('nergens

met de ons omringende werkelijkheid te maken heeft,

thuis'), maar Reugebrink gebruikt hem onmiddellijk om

maar dat het hem gaat om de interferentie tussen litera-

zijn positie duidelijker te (her)definiëren: 'Je kende het

tuur en werkelijkheid, tussen literatuur en zijn opvattin-

woord niet, maar je herkent het moeiteloos, het wijken

gen, kortom: tussen lezen en leven. En vice versa.

en het naderen, het nee en het ja.' Dat geldt voor ieder

Hij schrijft dat credo niet alleen op, hij belijdt het ook in de

essay opnieuw: hij benadert wat hij leest, loopt zichzelf

praktijk – in het begin van de bundel in een autobiogra-

tegen het lijf en moet weer wijken. Keest Harts 'theorie-

fisch, verhalend essay bijvoorbeeld. De auteur zit tussen

loos kijken' en Arjen Duinkers 'kijken zonder vooropge-

de verhuisdozen en overdenkt zijn positie tussen twee

zette kaders' confronteren hem (en daarmee de lezer van

'levens'. In die dozen zitten boeken en een citaat uit

deze essays) met 'hoe je ze blijkbaar leest, welke kaders,

Hapschaorvan Anneke Brassinga vormt de opmaat tot het

welke vooronderstellingen je hanteert als je tracht [...]

overdenken van zijn plaats in zijn geschiedenis.

teksten een plek te geven.' Tegenover het werk van

De keuze voor het woord 'geschiedenis' hier is een

Verhelst is het hem onmogelijk om een onbevangen

bewuste, want de positie waardeauteur zich in dat ope-

standpunt in te nemen, ten eerste omdat dat niet bestaat,

ten tweede, toont hij aan, doordat het werk van Verhelst

GEEN HUID DIE SCHEIDT

juist bestaat bij de gratie van de ontkenning van bestaande

Bij het verschijnen van Aangeraakt door goden

theorieën en kaders. Zo is het noodzakelijk om ten
opzichte van het werk van iedere schrijver steeds

'Beste Wessel, dochter Geraldine, vrienden van Wessel,

opnieuw positie te bepalen, met inzet van alle beschikbare kaders, maar zonder een vrijblijvendheid die leidt tot

onder wie – zie ik in de gauwi g ggeestverwante schrijvers,
J
heid – een enkeleod
en
^ verder uitgeversknechten
g en
g

een tot niets verplichtende normloosheid en met een

deebruikelijke
J klaplopers,
g

leeshouding die steeds opnieuw op zoek is naar ervaring,
van leven en van lezen.

I k voel mij zeer vereerd dat ik degene mag zijn om

Rilke eindigde zijn Archaïscher Torso Apollos' met 'Du

Aangeraakt door goden in de gewone wereld welkom te

muszt dein Leben dndem.' Je leven veranderen vanwege

heten. Het bestond al een tijdje in het ondergrondse. In

de ervaring van een kunstwerk? Misschien niet meteen de

selecte kring circuleerden fragmenten die door bewonde-

verhuisdozen vullen, maar literatuur moet niet zonder

raars aan elkaar werden doorgegeven en voorgelezen.

consequenties zijn, zo min als de werkelijkheid niet zon-

Zo herinner ik me dat iemand van onze verzetsgroep met

der gevolgen voor de literatuur moet zijn.

een pak papier kwam aanzetten dat de schrijver hem persoonlijk had toevertrouwd. Getypt, naar verluidde, op

RON ELSHOUT

dicteersnelheid door een gepensioneerde ingenieur.
Woeste, razende zinnen, die je in de Nederlandse litera-

Marc Reugebnnk, De inwykehng, Essays. Amsterdam, Meulenhoff, 2002,

tuur eigenlijk nooit las. Een krankzinnige gedrevenheid,
maar daaronder, of daarachter, een huidloze gevoeligheid, een verlammende onzekerheid.
Je hoorde het dicteren, het ijsberen, het gehamer op de
toetsen, twee mannen tot elkaar veroordeeld, in ongelijkheid, in een machtsverhouding dus, in een veel te klein,
blauwgerookt kantoortje, het was allemaal in de textuur
van de tekst aanwezig. Hier was iemand bezig die niet aan
zijn zinnetjes sleep, niet zijn woorden woog, maar die ze
voortschopte als onwillige honden. De zweep erover,
lamzakken, slapjanussen. En ondertussen hoorde je die
arme ingenieur voorthameren, hij kon het nauwelijks bijhouden, maar hij moest voort, voort. Misschien werd hij
zelfs wel geslagen of uitgekafferd, je hoopte eigenlijk van
wel. Dat alles voelde je, hoorde je in wat je las.
'Essays' schenen het te zijn, maar ze hadden niets te
maken met de gelijkmatige kennisoverdracht van de
gebruikelijke schrijfdocenten en docent-schrijvers die met
zo'n brutaal Frans woord hun brave werkstukken kennelijk van een avontuurlijk cachet proberen te voorzien.
Nee, hier werd de term weer geladen met zijn oorspronkelijke, door Montaigne geijkte betekenis van pogingen.
`Je suis moi mesme la matière de mon livre.' Essays wer-

den door de grote egosoof letterlijk opgevat als pogingen

een vijandbeeld: door alles en iedereen wordt hem de

om zichzelf al schrijvende te gaan begrijpen. De schrijver

weg versperd. Een fikkiestoker, een dwangmatige ruzie-

dient niet het onderwerp, het onderwerp dient de schrij-

zoeker is hij, een verzetsman op zoek naar een oorlog,

ver. Ook in Aangeraakt door goden is dit de inzet. Het zijn

een terrorist die op alles een bom als enig antwoord

pogingen om in de zee van sensaties en ervaringen het

heeft. En dan is daar plotseling Sartre, die voor die toe-

wrakhout van de taal te vinden om zich aan vastte kunnen

stand van totale radeloosheid namen heeft, verklaringen

klampen. De essays in dit bock handelen over, ja waar-

die het idiosyncratische te boven gaan, die er een univer-

over eigenlijk, er wordt hier zovéél overhoop gehaald,

sele allure aan geven: de mens is geworpen, leest hij,

hier is een schrijver bezig tot het binnenste van zichzelf

maar hij kan een keuze maken, met superieur inzicht en

door te dringen, zichzelf open te leggen om de wereld te

overzicht worden er grote lijnen getrokken en verbanden

kunnen begrijpen.

gelegd, alles blijkt verklaarbaar.

De goden die hij bij zijn afdaling in zijn binnenste aanroept,

Maar zinloos bleef het allemaal even goed, dus met het

Sartre en Mulisch, fungeren als een soort gidsen die hem

vuur dat aan de goden werd ontstolen werden wederom

gelijk Vergilius Dante begeleiden in de zielenschemering

burgereigendommen in de hens gezet in Utrecht en om-

van de woordloze verwarring, de sprakeloze onmacht,

streken, want als het allemaal geen zin had, kon je het

het knarsetandende onvermogen.

evengoed vernielen.

Wat je ook van Wessel te Gussinklo leest, verhalen,

Pas wanneer Mulisch verschijnt, de magiër onder de

romans en nu dus essays, het valt meteen op dat er in dit

Gussinklose goden, bieden de verklaringen behalve bete-

universum alleen sprake is van een binnenkant. Alles wat

kenissen ook zin. De schrijver als schepper van zichzelf,

er optreedt, gebeurt in hemzelf. Er is bij deze schrijver

die het particuliere verheft tot kracht van wet, die heerst

geen huid die scheidt. Geen zeef, geen filter die het eige-

over de wereld als een kind over zijn dromen.

ne en het andere uit elkaar houdt, de hele werkelijkheid

Het zou mooi zijn als het zo kon eindigen, met woorden

kiepert zo bij hem naar binnen, raakt in no time alle zenu-

als 'heersen' en 'dromen', maar zo is het natuurlijk niet.

wen die er zijn. Er is geen afstand, steeds is er alarmeren-

Niet voor Wessel te Gussinklo. Schrijven is voor hem

de bedreigdheid, er dringt zoveel onvoorziens tot hem

geen antwoord aan de wereld, geen laatste woord met

door, hij raakt de greep voortdurend kwijt. Niets mag

een punt erachter. Het is bij hem – met een parafrase van

hem ontgaan, elk dingetje of gedoetje gaat hem onmid-

zijn geliefde Nietzsche-citaat – een immer voortgaand

dellijk persoonlijk aan, is meteen van het hoogste, het

gesprek tussen hem- en zichzelf. Zijn wijze van schrijven

meest urgente belang.

heeft iets van wat bij Wagner die unendliche Melodie heet:

Het persoonlijke wordt in een dergelijke consternatie al

eindeloze modulaties en variaties om hetzelfde steeds

snel tot een vreemd, onherbergzaam land, waar de schrij-

anders, het andere steeds opnieuw, om steeds in majes-

ver slechts met moeite in doordringt en regelmatig ver-

tueuze pogingen te blijven benaderen wat ten diepste,

dwaalt. Hij heeft, in dat onbekende gebied, de gestalte

wat in de kern onverwoord zal blijven.

van een ander nodig om zichzelf te kunnen zien. Sartre en

Ik dank u voor uw aandacht.'

Mulisch in dit geval dus, die hem vanuit hun ongenaakbaarheid even hebben aangeraakt, hier ben ik, nee hier,
hier, kijk dan, hier, en hem een weg lieten zien die hij

RE THOMÉSE

anders niet had gevonden. Want de jongeman van voor
de goddelijke aanrakingen is een radeloze gevangene van
zichzelf, opgesloten in een vreemde wereld, bonkend op
alles en iedereen om eruit te kunnen. Zijn wereldbeeld is

Wessel te Gussinklo, Aangeraakt door goden. Amsterdam, Querido, 2003

Over In het groene licht van Gilles Boeuf

Het is natuurlijk
waarvan 'het
natuurlijk een anekdotisch gedicht,
g
verhaaltje'
nauwelijks
reconstructie
behoeft,
maar Franke
k
nauwelij
1
wél eiijk
hij vaststelt
hij
dat het verhaaltje1 hier
heeft
e g wanneer
l

De lezingg en de ervaringg van bepaalde
gedichten
dwingen
g
P
g

door deoëzie
g
P verdrongen
g wordt. De zenuwachtige

tot reflectie over de werkingg van poëzie.
Gedichten kunP

angst ^ de bange
g nervositeit die de situatie opgeroepen
moet hebben, wordt door hetedicht
opnieuw
teweegg
g
P

SNIJDT DIT LIED.

nen zo werken dat ze 'het mechaniek van de ontroering'g
in beweging
gg zetten en leiden tot de reactie `mooi maar
dat is het woord niet' Rutger Ko Pland . Er zijn
1 echter ook
gedichten
die
in
eerste
instantie
zo
weinig
teweeg
g
g breng

ggebracht. Dat kan doordat Gerlach in het overigens
g P ro bleemloos te lezen en te begrijpen gedicht
de onrust deel
g
de eerste twee zinnen is
laat uitmaken van de taal. Tijdens
1

E
gen dat zij uitsluitend leiden tot gepeins over de aard van

er (nog) nauwelijks iets aan de hand en loopt de gramma-

poëzie.

tica keurig in de pas (hoewel de metafoor 'lijf' alvast een

In de Volkskrant (7 februari 2003) vroeg Herman Franke

voorschot neemt op wat komen gaat). In de derde zin

zich af: 'Wanneer wordt een verhaaltje een gedicht [...]?'

heeft ze het woord 'insecten' vervangen door het veel

Zijn conclusie ligt voor de hand: naarmate gedichten ster-

omineuzere 'imago's' en achter de komma laat ze de per-

ker op in mootjes gehakte verhaaltjes lijken, worden ze

soonsvorm 'werd' weg. De ontmoeting met de gruwel

zwakker.

van de eigen sterfelijkheid maakt dat er een van oor tot

Dan citeert hij, als voorbeeld van het tegenovergestelde,

oor reikende grijnslach áóór de tekst heen schemert –

een gedicht uit Daar ligt het van Eva Gerlach, de dunne

zonder dat die genoemd wordt. Zo'n verhaaltje wordt

bundel die verscheen ter gelegenheid van de vierde

dus poëzie (in de woorden van Herman Franke), omdat

gedichtendag:

het wringt en schuurt en woorden dolt.' Zelfs het onbestemde van een woord als iets' wérkt: wat de situatie, het

Val

gedicht zo dreigend en onrustbarend maakt, blijft ongrijp-

Een boom lag op de weg waarover wij

Wat gebeurt er wanneer de taal in gedichten níet wringt

liepen jij en ik. Er zaten kleine

en schuurt?

gaten rondom in zijn gepelde lijf

Een titel als In het groene licht van Gilles Boeuf roept remi-

en toen wij op hem stapten barstte hij

niscenties op aan natuurtaferelen in de gedichten van bij-

tweemaal open. Door de kieren kwamen

voorbeeld Peter van Lier, Herman Gorter en Hans

imago's aangekropen hemelsbreed,

Faverey – allen dichters die een zintuiglijke ervaring van

de stroom in hem een zwerm. Wij konden geen

hun gedichten mogelijk ma(a)k(t)en, doordat hun taal-

kant uit, stonden in het ongetemde

gebruik door een persoonlijk patina gekenmerkt wordt.

verhout, iets maakte ons van oor tot oor

Dat nu ontbreekt in de poëzie van Gilles Boeuf vrijwel

eetbaar. Hart, zei je, gauw, wij lopen door.

geheel. Hij levert onpersoonlijk getoonzette beschrijving-

baar.

en van wat zich 'in het groene licht' bevindt. Van de strek-

970 geboren. Het ligt voor de hand om de opdracht als

king van zijn poëzie krijgt men wel een vermoeden: 'een

een vingerwijzing te beschouwen. Maar in welke richting?

ver klinkend lied omspeelde / het uiteengaand geheel'.

Van Schagen debuteerde in 1925 met de vele malen her-

Enkele keren is er sprake van 'verzamelen' en 'het

drukte klassieker Narrenwijsheid, een bundel gedichten en

bewaarde'. Maar noch het verzet tegen het 'langgerekt

prozaschetsen, sterk gevoed door pantheistische opvat-

uiteengaan', noch het omspelen daarvan wordt in de taal

tingen: 'Niets is dat niet goddelijk is / daarom wil ik niets

voelbaar gemaakt. De gedichten zijn voornamelijk vlakke

uitzonderen'. Boeufs poëzie heeft echter niets van Van

beschrijvingen, verzamelingen inderdaad, waarin nauwe-

Schagens geraffineerde combinatie van hooggestemdheid

lijks iets opklinkt. Het spannendste dat Boeuf zich veroor-

en nuchterheid (die ook het werk van Dèr Mouw ken-

looft is hier en daar een stevig enjambement ('sneeuwwit

merkte), diens muzikaliteit, of zijn ironische distantie.

verwachten / luchten boven de rivier / schuivende brok-

Heeft Boeuf iets herkend in Van Schagens filosofische

ken ijs //het bewaarde // boven // in de afgesloten kamer /

inslag: 'ik ga maar en ben'? Het gevaar van deze opvatting

de kruik staat nog op tafel') en een enkele maal een omke-

zit in het woord 'maar', dat, zo gebruikt, al snel alles indif-

ring van een woordvolgorde ('afgewend / de paarden

ferent maakt. Zo is er in een gedicht van Boeuf sprake van

naar de weide gaan'; 'en laag bij de grond / kraaien volgen

'iets ouds //iets wat nog komen zal /en roept' – en ik stel-

elkaar'). De ontregeling die hier even plaatsvindt heeft

de vast dat het ongrijpbare van 'iets' (in tegenstelling tot

echter niets te maken met een communicatiestoornis die

dat van Gerlach) me volkomen koud liet en dat ik langer

de inzet van het gedicht zou zijn en die de lezer een lang-

nadacht over de slotregels van dat gedicht: 'en in het grijs /

zaam lezen oplegt, waardoor het gedicht zich alsnog op

raak ik de struiken aan', omdat ik mezelf betrap op de

een andere manier ontvouwt. Er wordt nauwelijks iets

hoop dat die aanraking een kort ogenblik het kaalgeslagen

geproblematiseerd, geromantiseerd of verstoord.

stoicisme doorbreekt. Boeuf veroorzaakt die onverschilli-

Dit gedicht is opgedragen aan J.C. van Schagen:

ge reactie door zijn lauwe taalgebruik: 'iets wat nog
komen zal', 't zal wel. De spanning die door het onpeilba-

de zon glijdt over het strand

re van 'iets' opgeroepen zou moeten worden – want dat
dat de bedoeling is, begrijp jewel –ontstaat domweg niet,

grijze zee in het licht

doordat de woorden nergens wringen of schuren.

de ekster op de struik

In de loop van de tijd ontwikkelde Van Schagen in zijn lite-

in het licht

raire en beeldende werk affiniteit met de eenvoud en de
bondigheid van Japanse kunst, zoals de haiku. Aan mij is de

het grote schip vaart langs

veronderstelde subtiliteit van dit soort gedichten, zoals het
navolgende van Boeuf, niet zo besteed: 'blauwe bloemen

in de nacht in de duinen

in de kamer / zachte scheuring / in het water // langzaam

van ver gekomen stemmen

drijft een witte vis'.
Boeuf schreef dat zijn lied 'het uiteengaand geheel'

overdag

'omspeelde', maar zijn gedichten zingen nergens en spe-

met de zon op het strand

len nauwelijks, zij bevatten voornamelijk opsommingen

en de stemmen gedempt

van wat er is 'in het groene licht'. Wat erin het groene

in de schaduw

licht' is –populieren, uitgebloeide rozenperken, de voddenman, met de voeten op het zand / de kinderen – dat

Het lijkt me vrijwel uitgesloten dat de opdracht een vrien-

alles heeft mijn onverminderde aandacht, maar eerder

dendienst is: Van Schagen stierf in 1985 en Boeuf is in

wens ik het te zien vanuit Van Schagens vroege panthéisti-

sche blik dan vanuit de vlakke optiek van Boeuf. Als hij tot

WIJ ZIJN MAAR DIEREN VAN DE GROND

uitdrukking wilde brengen dat er nu eenmaal is wat er is,

Over Kop van het Hoofd van Peer Wittenbols

dan is hij daar in geslaagd, maar ik vrees dat hij met de formulering'zon op mijn armen' denkt de essentie van dat

De kern van Peer Wittenbols' eerste bundel, Slaapschuld,

gevoel geraakt te hebben. Als hij daarmee wil uitdrukken

was een oude vrouw die gevallen was toen ze de televisie

dat de essentie (door hem) niet te raken is, dan is hij ááár

wilde uitzetten. Door haar hoge leeftijd, de pijn en over-

in geslaagd. De laatste drie woorden van de bundel zijn:

gewicht kon ze niet opstaan en de lezer maakt de laatste

`snijdt een lied'. Het zijn niet de liederen die snijden, het is

zeven uur van haar leven mee, in een op eerste gezicht

het grijze van de verzameling dat pijnlijk is.

willekeurig lijkende, maar bij nader inzien strak geregisseerde, stroom herinneringen, associaties en liedjes.

RON ELSHOUT

Opvallend was Wittenbols' beheersing van verschillende
taalregisters.

Gilles Boeuf, In het groene licht. Gedichten. Amsterdam, Meulenhoff

In Kop van het Hoofd, zijn tweede bundel, is de kern rui-

Eva Gerlach, Daar ligt het. Amsterdam/Rotterdam, De Arbeiderspers/Poetry

mer. De ondertitel luidt: 'Een Brabants continuum': en de

International 2003.
J.C.van Schagen,
Amsterdam,Querido
l968 5 .
,Q
1
g ^ Narrenwisheid.

titel is dan ook volgens het eerste gedicht een plaatsbepaling (we bevinden ons in de buurt van Bergen op Zoom).
Dat betekent dat deze bundel minder strak gecomponeerd is dan Sloopschuld. Er zijn dertien losstaande
gedichten (jeugdherinneringen) en twee reeksen. De
eerste reeks speelt zich af aan de zelfkant van de maatschappij, de tweede in Reymerswale, waar blijkbaar in
1682 de Schelde met desastreuze gevolgen overstroomd
is. Door de dramatische setting stond 'het verhaal' in
Slaapschuld sterk onder spanning, daarvan is in

Kop von het

Hoofd natuurlijk veel minder sprake. In weerwil van het
woord 'continuum', dat een ononderbroken, aansluitend
geheel suggereert, is niet alleen 'het verhaal' minder
geconcentreerd, dat geldt ook voor de afzonderlijke
gedichten, die omwille van het Brabantse decor meer om
een Breugheliaanse toonzetting vroegen – en die dan ook
kregen.
De burleske toon, die in de traditie van de dodendans Von
der mollen feeste van Anthonis de Roovere staat, biedt
meestal een macaber feest. De 'Ka p kan voor zeven dode
tantes en alvast voor nummer acht' stampt, swingt en rockt
around the clock als een carnavalskraker, of als Paul van
Ostayens 'Boerencharleston', maar ondertussen moeten
de tantes met knobbels in hun bobbels naar de dokter
hobbeles

Tantes kanne danse

te harder aankomt: 'De dochter stierf jong genoeg / om

Kanne danse thuiskankan

vaders trouwpak /eentweede vak te Ieren.' Het is niet te
ontkennen dat een gedicht over een vader, die zo invalide

Klokklok-slok op

is dat hij bij wijze van communicatie alleen nog maar kan

Rok op

snuiven ('Hij konnalenig mar snuive') en die daarom op

Rok rok

zaterdag door verpleegster Hennie van 'Twitgelekruis'

Klok rond

'die niemir bij de babies / mogkomme / omdazze veulste

Kotse mette knotsknieën

schrokkenen / magzitte' 'gewasse wier', nog smeriger en

Botse mette borste

schrijnender (én humoristischer) wordt, doordat het in

En mette botte

een 'fonetisch' weergegeven streektaal geschreven is.

Hop hop

de taal via gespeeld nonchalante associaties laten ontspo-

Nou kannut nog

ren en deze daardoor des te effectiever laten werken.

Danse danse thuiskankan

Wanneer ene Preskop een 'ongelogen prachtig meisje'

ruw war' en 'dienouw alenignog /op bejaarde /en lamge-

Evenals Hugo Claus kan Wittenbols zijn lied en daarmee

heeft zien fietsen en 'een man met een zachte snor / zijn
kinderen kussen', dooft hij eerst zijn oren met zijn knuis'Nou kannut nog' – alle vrolijkheid is dan ook opge-

ten, maar:

legd, want het staccato uitgeschreeuwde advies 'Nu
nie manke, nu niejanke / Pak mekander bij de flanke' is

Maar toen klonk daar: 'Hulde aan Het Brulspeer.'

aan dovenmansoren besteed. Het eind van het lied is

'Het Brulspeer! Het Brulspeer!' repeteerde de pres-

onverbiddelijk:

kop dan
en rijst werd krijsen, hij krijste: Ruikers, Bruidsuiker,

Dikke tantes kanne hoeste

Buikstuipen, Wittebrood, Wintersnood, Dood ...'

Dikke dikke hoestbonbon

Men riep: 'Genoeg! maar Genoeg werd Goesting,

Gierenderienende
g
Gierenderienende
g

Gonorroe, Groeten de Reu, en de Teef

Gierenderienende
g

Teef in de verte, Teef in de verte...'

en dan beierde de klok nog: 'Bimbam,

Het daaropvolgende gedicht begint doodleuk met de

Zoals het prachtige meisje verandert in een teef, zo ver-

vraag: 'Geen nieuws verder?' Er is dus veel te lachen,

keert 'minziek' in 'manziek' en 'maanziek' en 'dorst' in

maar onder de humor zit een rauwe wereld die

`korst' en 'koorts' – waar eigenlijk veel gedichten in eindi-

Wittenbols opnieuw in verschillende registers benadert

gen, want het is een koortsig wereldje daar in Kop van het

en het is daarbij opmerkelijk hoe hij de toon van een

Hoofd, dat vaak in zeer beeldende taal gevangen wordt.

gedicht 'de inhoud' laat beinvloeden. Op de een of ande-

Evenals in Slaapschuld zijn Wittebols' beeldspraken sterk.

re manier ziet Wittenbols kans steeds 'vals' te zingen. Hij

Abortus wordt gepleegd met 'paplepel, haaknaald, olie-

zet toon en inhoud op spanning, bijvoorbeeld door in het

peilstok', waarbij vooral de 'paplepel' suggereert dat het

hierboven geciteerde gedicht een quasi-vrolijke toon-

volk van de Pin al vroeg leert hoe dat moet – en de gevol-

soort te kiezen, waarmee het onmiskenbaar is dat hier de

gen worden associatief redenerend gruwelijk zichtbaar

angst overschreeuwd wordt. Elders door al even quasi-

gemaakt:

achteloos te formuleren, waardoor de 'mededeling' des

Je kunt ze bezig zien
ze lokken het fruit uit hun buik
met petroleumlicht, petroleumlucht.
BosbessensapP moet 'e
1 maar denken.
BramensapP moet je maar denken.
In de twee reeksen, 'Wamsteker' (een randfiguur die
voor het eerst een prostituee bezoekt, hetgeen dan ook
prompt verkeerd afloopt) en 'Wan g' (een heks die het
gebied vervloekt, omdat haar drinkwater geweigerd
wordt met een watersnood als gevolg), buit Wittenbols
andermaal zijn talent als theaterschrijver uit. Hij bezit het
vermogen in korte portretten en scènes adequaat een
verhaal te vertellen en daarmee de Pin van een geschiedenis te voorzien. Evenals het heden is dat geen fraaie.
Het omslag van de bundel toont een man met het masker
van een varkenskop. De huid die daaronder nog zichtbaar
is, is gehavend. De carnavaleske humor waarmee
Wittenbols de taal, geschiedenis, het landschap en het
volk van Kop van het Hoofd te lijf gaat, kan de daaronder
liggende onbehouwen, niet zelden grimmige en bij vlagen
huiveringwekkende werkelijkheid nauwelijks bezweren,
doordat hij die aan alle kanten eronderuit laat kieren. 'Zo
went een mens geeneens meer /aan zijn eigen jeugd.' Na
de laatste reeks staat er nadrukkelijk 'EINDE'. Ik geloof er
geen pest van.
RON ELSHOUT
Peer Wittenbols, Kop von het Hoofd Een Brabants continuum. Amsterdam, De
Arbeiderspers 2003.
(Peer Wittenbols' Slaapschuld, gedicht. Amsterdam, De Arbeiderspers 2000
werd besproken in BZZLLETIN 277, april 200I)
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H.C. ten Berge is dichter, prozaschrijver, essayist; daar-

dat werk opnieuw onder de aandacht brengen van het lite-

naast was hij indertijd de drijvende kracht achter het lite-

rair publiek, middels essays die, soms persoonlijk en vaak

raire tijdschrift Raster en was en blijft hij een aandachtig

diepgravend, ingaan op verschillende van de hierboven

pleitbezorger voor literair werk uit andere talen. Niet in

genoemde aspecten van het proza en de poëzie van H.C.

de minste plaats valt daarbij te denken aan zijn inspannin-

ten Berge. Dat daarbij één van de opmerkelijkste, maar
tevens te weinig opgemerkte poë-

gen de mythen en sagen uit noordelijke culturen te

ziebundels – we doelen op Ten Berges

ontsluiten.

Texaanse elegieën –veelaandacht opeist, is een

Het oeuvre van Ten Berge is een mijlpaal in
de Nederlandse modernistische litera-

simpele daad van rechtvaardigheid en

tuur. Zijn poëzie getuigt van een zeer

dus mooi meegenomen.

P pR} ..;

E

van de redactíe
specifieke opvatting en dat geldt ook voor zijn proza, dat

Recente publicaties, zoals het derde deel van de

zich door de 'patchworkstructuur' onderscheidt van lineair

Moortgatromans en de dichtbundel Oesters & gestoofde

vertelde verhalen. Het werk van Ten Berge is geprijsd en

pot, laten zien dat de auteur nog niet 'Haar' is. En dat geldt,

geprezen, het is soms verguisd, maar het is –kortweg –

gezien de hierbij gepresenteerde leeservaringen, ook

een niet weg tedenken factor in de Nederlandse letteren.

voor zijn lezers.

Met dit dubbelnummer wil de redactie van BZZL(.ETIN

1
bezat
we
z weinig
van waarde:
ee
eenaam , ee mesthoop,
een
een morsig pak veren.
Het was donker en leegop de aarde
hij
Wathijwouzien,
e , oest
moest
maken:
Een vogel, een mens, een vrouw
r een
die kon baren,
esdoorn, een zeeenes
baars met kaken, een hommer
H.0 TEN BERDE

et grote lak
die rond zwom met dodelijke scharen.
Raaf wilde niets leren.
Hij had geen geheugen en nauwelijks verstand.
Naar zijn geslacht moest men raden,
zijn dievenklauw werd desgewenst een meisjeshand.
Het krot waarin hij woonde heette `Nooitgedagt'.

2

Alvorens het daglicht het daglicht aanschouwde,
werd het als gloeiende bal
tussen afval, oud speeltuig en gore
kluiven gevonden.
Wat op de grond lag, gaf hij een schop
(dat kon hij nooit laten).
Raaf trapte zo hard dat de vuurbal omhoog
vloog en door het rookgat ontsnapte.
Zo werd het licht op de aarde –
waarna hij, vervuld van zichzelf,
in een modderpoel
met zijn spiegelbeeld trouwde.

3
Hij zat naast zijn beeld op een tak
in een boom die hij eerst had geschapen.
Ravenkak, drie voet hoog om de stam, was
de spijs waar hij gretig zijn snavel in stak.

4
wasjaloers. Zijn vraatzucht
v aatzuc t
kende geen grenzen.
i'r
e oe e deen
mensennam
n n ze
te grazen, sloeg er één dood
voor hijzelf werd es a en.
At van het vlees, boerde voor twee
en zat nog maar net
het lijk u
uitt teblazen,
aze ,
of h1j kreeg al weer trek in een hap
die, naar hijzei,
de rattensmaak
van een BigMac evenaarde.
Raaf spoog en bedroog,
en had lak
aan wat leefde, ademde
zong en bewoog.
Er was niets dat zijn nachtrust verstoorde.
Raaf had geen mening
Hij vrat, stal en moordde
`waardoor ik alles vergeet!' raspte hij,
`Mijn voorkeur gaat uit
naar een voedzaam en vlezig dieet!'
Het ging zoals het gaat,
Het ging zoals het hoorde.

5
Er hing hem steeds iets boven het hoofd:
Een valbijl. Een vleesmes.
Soms een pijp lood.

Werd hij
1 gepakt
dan brakmen
r e
e zijn poot, schroeide
zijn
n veren en schoor men hem
kaal.Zijn
n neus werd op zijn rug
geplakt,hijwerdgehangen
en daarna in moot es gehakt.
Hoe hoger hij klom, hoe dieper hij viel.
Maar sluw als hij was,
bleek hij nimmer voor één gat te vangen.
Raaf jammerde, schreeuwde, vermurwde
de harten, deed zich voor als schlemiel
of trad op
als De Man van Ondraaglijke Smarten.
Hij verrees
vrr uit de dood, sterk
vermagerd, zwoer wraak
bij excreten van slangen,
en wroette onmiddellijk naar maden,
wormen, en aas

i

dat in staat van ontbinding verkeerde.
Nooit
0o tmeer
ee ou iemand
i' brood
r
de kaas vann zijn
of hi' werd
voor
e
o dehonden
o e gesmeten.

6
Hij deed een greepnaar de macht:
Dedieren
e e e der
emoc
at e werden
democratie
– niett zonder
vanvelen
e bijval
v va
r
verkracht
t ninde raven -arena,
waa duizend camera's oneer e t
waar
elk detail van zijn act registreerden.
Raaf wasopslag
een groot man, een geziene
tiran wiens stompzinnigheid
iedereen boeide:
Zijn verschijning, alsook de verkondiging
van de ravendoctrine,

werd dag & nacht op het beeldscherm herhaald.
Het grote
ote lak in hem groeide

7
Raaf was een held van het volk.
dat hij zelf naar zijn beeld had geschapen.
Hij kraste:•`'Fatsoen isgeendoen!
oen.
'Wacht
ac t op mijn daden!'

Zijn stem werd geprezen,
men hoorde bel canto, een helder zoet lied:
`Krók-krdk! Ik ben de wereld,
de aarde kan mij niks leren!'
Raafkreeg
e het
e druk.
Wat gemaakt was
moest ook weer stuk.
Een kind kon zien
dat hij het boze oog
aan wrok en wanen paarde.

8
Op zekere dag
schoot hij zonder pardon
de zon als een kleiduif
aan scherven.
Het hemellicht doofde,
elk uitzicht verdween.
Raaf vroeg zich af
hoe dat kon.
Hij spoog op de grond en vloog weg
met gerafelde veren.
De inktzwarte ruimte

7

Docent aan de Academie voor
Beeldende Kunsten, Arnhem,

sloot zich voorgoed om hem heen.

januari 1971 (foto: Fransje
Bersenk)

Alles kwijnde, verstijfde, stierf af.
Ook wormen en maden bevroren.
Het was weer donker en leeg op de aarde

ij is een monument in de Nederlandse literatuur, maar je zou hem
evengoed het tegenbeeld daarvan kunnen toedichten, dat van een
literaire nomade, een nieuwsgierig en rusteloos zwerver op zoek naar wat

H

hem boeit en inspireert in de wereld van het woord.
H.C. ten Berge (1938) is een literaire alleseter. In 1964 debuteerde hij als
dichter met Poolsneeuw, een intrigerende bundel waarmee hij onmiddellijk
naam maakte. Het is een veelzeggende titel: het woord is onmiskenbaar een
embleem voor zijn schrijverschap. Dat onderstreept hij nog eens in zijn
autobiografisch essay In de kloostertuin geschreven (1987), een terugblik op
zijn literaire activiteiten. `Sinds dat eerste jaar is het motief van de koude, het

wit en de leegte nooit helemaal afwezig geweest in wat ik schreef , waarmee
dus niet gezegd is dat ik als persoon voortdurend in de kou wil zitten. Het
gaat om landschappen, klimaten, die een mentale gesteldheid weerspiegelen.' Inderdaad, in een groot deel van zijn werk zal de wisselwerking tussen
binnen- en buitenwereld, het samenvloeien daarvan, het in elkaar op laten
gaan van innerlijkheid en natuurlijke ruimten – lege woeste landschappen,
barre noordelijke gebieden of woestijnen – een steeds weer terugkerende fascinatie blijven.
Behalve als dichter bouwt Ten Berge al vrij snel een reputatie op als romancier en essayist van betekenis. Hij doet verder vertaalwerk, is mytholoog en
gedraagt zich als een reiziger die van tijdslimieten geen weet heeft. Heden en
verleden zijn voor hem relatieve begrippen, daarbij is hij ook nog eens kosmopoliet. Een globetrotter die allerlei landen en streken doorkruist, Texas,
Polen, Alaska, Groenland, Mexico, en uit al die windstreken neemt hij
uiterst interessant literair materiaal mee naar zijn Nederlandse adres. Toch
verklaart hij in De honkvaste reiziger (1995), een reeks verhalende, dan weer
kritische, essayistische en dagboekachtige stukken en notities, doodleuk dat
hij nooit een stap buiten zijn eigen achtertuin heeft gezet. Wanneer zijn
vrienden hem op de toendra of in de woestijn waanden, zo schrijft hij daar,
heeft hij zich afgezonderd in schuur of kippenhok om er, met atlassen en
documentair materiaal over verre oorden en ternauwernood gekende gebieden onder handbereik, met de pen als reisleider en de woorden als coördinaten, zijn gefingeerde tochten in kaart te brengen. De jachtigheid van het
moderne leven ontvluchtend creëert hij er voor zichzelf een ander soort tijdbewustzijn. Zoals de schriftloze volkeren van weleer duikt hij dan onder in
een cyclische tijdsbeleving, en geeft zich soepel over aan de kringloop en de
idee van een eeuwige droomtijd. Dat is Ten Berge ten voeten uit: zich niets

gelegen laten liggen aan de waan van de dag, onmodieus zijn, zich OostIndisch doof houden voor het ijlingse loven en laken van de rusteloze modejagers, zoals dat bij Lucebert heet. Want alleen ver weg van de zichzelf overschreeuwende wereld, in de stilte van de ambachtelijk werkplaats, altijd en
overal een plek voor reflectie, de bibliotheek van het leven, weet hij zich als
schrijver dichter bij de essentie van het reizen – dat zozeer een beeld is voor
de beweging van het leven zelf– dan de toerist die met reisgids en fototoestel
de werkelijkheid in een snapshot probeert te betrappen.
Dat is de waarheid achter die schitterende leugen van onbeweeglijkheid.
Natuurlijk heeft hij wel degelijk jaren lang rondgetrokken door al die contreien. Hij weet maar al te goed dat de werkelijke reis nog maar nauwelijks
begint bij de eerste voorbereidingen en even later het vertrek, maar altijd
achteraf ontstaat, in de verwerking ervan bij terugkeer. Zij krijgt daar werkelijk gestalte in de verhalen waarin de ervaringen en belevenissen op hun
plaats vallen, in de werkelijkheid die verbeelding heet. De kwaliteit van die
verbeelding in al haar facetten is een sleutel tot het werk van Ten Berge. Op
basis daarvan zoekt hij, gulzige en omnivore lezer die hij is, daarnaast een
onvoorwaardelijk gepassioneerd taalgenieter, zijn literaire geestverwanten
zorgvuldig bij elkaar. Het zijn allemaal op hun eigen manier woordvirtuozen. Herman Gorter, Maurice Gilliams, Paul Valéry, Ezra Pound, Lidia
Ginsburg, Kenneth White, F.C. Terborgh, Cesare Pavese, om slechts een
aantal namen te noemen.
Met hetzelfde gemak als waarmee hij landsgrenzen en tijdsafbakeningen
overschrijdt en negeert, switcht hij al schrijvend tussen de diverse literaire
genres, confronteert die met elkaar en maakt ze als in een mozalek tot een
geheel. Vertellen, dichten, essayeren, vertalen, het is hem allemaal zo vertrouwd als zijn reiskoffer. Schrijven is voor Ten Berge een manier van leven
en herbeleven. Taal is zijn adem, de schrijvende hand zijn leidsman, een
avontuurlijke reisleider die ongekende gebieden in en voor hem opent. Van
die ervaringen doet hij verslag in de vorm van berichten. Levenstekens zijn
het, en dat zijn onherroepelijk altijd ook doodssignalen, om op de titel van
zijn eerste essaybundel te variëren, waarin enthousiasmerende beschouwingen zijn opgenomen over zulke uiteenlopende onderwerpen als dans,
muziek, kapitalisme en creativiteit.
In 1965 leidt de eerste kennismaking met een reeks authentieke Indiaanse
kronieken en oude poëzie uit Mexico tot een cultuurschok die in zijn werk
nog lang zal naklinken. Voor het eerst leest hij verslagen over de Spaanse verovering van Amerika, gezien door de ogen van de slachtoffers. Daarmee is de
kiem gelegd voor een etnologische belangstelling die, door zelfstudie
gevoed, uiteindelijk zal leiden tot een aantal uiterst interessante publicaties,
te beginnen met Poëzie van de Azteken (1972). Zijn interesse voor de

mythen en fabels uit de wereld van Noordwest-Amerikaanse indianen en
eskimo's brengt hij onder in het drieluik De dood is de jager (1974), De raaf
in de walvis (1976) en Siberiese vertellingen (1979). Over zijn verblijf in een
eskimodorp vertelt hij in het boeiende verhalentableau De beren van

Churchill (1978).
Zijn verzameling mythen is een juweel van orale vertelkunst uit de jaren
waarin de tragische teloorgang van de Indiaanse samenleving een feit begon
te geworden. Het gaat hier om vertellingen waarin de oervorm van het verhalen nog in al haar diversiteit opklinkt en de ongepolijste verbeeldingskracht van de rurale volkeren bij een onbevangen lezer van onze tijd de
grootst mogelijke verwondering opwekt. Zaken als uitleg en psychologisering spelen daarin geen enkele rol. Daar tegenover krijgen het onvermoede,
het grillige en onverwachte voortdurend een kans: de abrupte wending, de
plotselinge breuk en rauwe, vaak scabreuze uitdrukkingskracht die hemelsbreed verschilt van wat we bij het denken en waarnemen van de moderne
burger vinden passen. Zo openen deze mythen een wereld die alleszins als
louterend dan wel als subversief kan worden ervaren, zeker gezien in het perspectiefvan het rigide stramien waarin de Nederlandse roman zo langzamerhand verzeild is geraakt: dat van de enkelvoudige vertelling met zijn strakke
regiem van hoofdpersoon, daaraan ondergeschikt gemaakte nevenfiguren
en een psychologisch, dan wel verhaaltechnisch correct plot. Ik heb niet de
indruk dat Ten Berge met de presentatie van deze circumpolaire mythen een
maatstaf heeft willen stellen voor de verbeeldingskracht, hoe schrijnend ook
de lectuur ervan het deficit van de creativiteit in een moderne, geïndustrialiseerde samenleving demonstreert. Toch krijgen deze vaak even wonderlijke
als absurde geschiedenissen een betekenisvolle plaats in de poëzie en het
proza van zijn hand. Een goede verstaander heeft dan slechts een half woord
nodig.
Gedachten detecteren en markeren langs lijnen van generaties, van oud en
nieuw, denken in generatieconflicten of kloven, zoiets moet Ten Berge volslagen vreemd zijn. Hij houdt het, wat zijn literair en maatschappelijk engagement betreft, liever bij mentaliteiten waarbij hij zich thuis voelt, en die
komen niet per definitie overeen met de leefwereld van tijd- of leeftijdgenoten. Afgaande op tal van zijn gedichten heeft hij een zwak voor de middeleeuwen, en daarin vooral de twaalfde en dertiende eeuw, een periode waarin
de minnezangers, kasharen, troubadours en vaganten hun hoogtijdagen
kenden. Onder hen is Hadewijch, de legendarische mystica, die vanwege
haar scherpe geest, haar directheid en felheid van formuleren een tijdgenote
zou kunnen zijn, een ijkpunt:

Augustus 1972 In een
Groenlandse fjord dichtbij de
ijskap waar de novelle 'Notities
van Nemo' zich afspeelt

Hadewijch en haar religieus-maatschappelijke tegenvoeter, de zwervende anonymus, werden beide tot beminde tijdgenoten. Als representanten van dezelfde cultuur namen ze extreme posities in die ik in mijn
werk thematisch poogde te verbinden. Landschap, jaargetijde en klimaat (het wintert ongenadig in hun verzen) traden daarbij dikwijls op
als het natuurlijke decor waar tegen de extremen zichtbaar werden en
waarin ze zich zo nu en dan daadwerkelijk verbonden. Schrijvend in een
andere eeuw liet ik ze verschijnen in de context van de tijd waarin wij
zelf pogen te overleven.
Ten Berge is een oeuvre-auteur. Alles wat hij schrijft, of het om romans gaat,
verhalen, essays of gedichten, maakt deel uit van een groter geheel. Zijn tot
1993 gepubliceerde gedichten, waaronder de indrukwekkende Texaanse
elegieën (1983) – een reeks klaagzangen die zonder meer tot de top van onze
literatuur uit de vorige eeuw behoort –bracht hij onder in de verzamelbundel Materia Prima, gedichten 1963-1993. Essayistisch werk van zijn hand is
te vinden in diverse bundels waaronder De mannenschrik: Over het motief

van de verslindende vrouw in de literatuur en mythe (1984), De verdediging
van de poëzie (1988) en het vervolg op de dagboekbladen en veldnotities uit
De honkvaste reiziger, de bundel Vrouwen, jaloezie en andere ongemakken
(1996). Hij schreef verschillende verhalenbundels (Het meisje met de korte
vlechten 1977) en bewerkte mythische vertellingen. Zijn romanproza concentreert zich sinds Het geheim van een opgewekt humeur (1986,
Multatuliprijs) rond de figuur Edgar Moortgat, een broodschrijver die zijn
vaste baan heeft opgegeven voor een nomadenbestaan als freelancer. Na
enige tijd afwezigheid keert hij in de onlangs verschenen roman

Blauwbaards ontwaken. Een verdraaide geschiedenis (2003) terug als de
hoofdpersoon van een trilogie waarvan De jaren in Zeedorp. Een episodische
vertelling (1998) de middenmoot vormt. Moortgat is een man met een grote
passie voor vrouwen. In hem spreken tal van stemmen: `en die pasten alle bij
de door hemzelf gekozen of hem opgelegde rollen en gestalten. Maar ze hadden, zei hij, toch dezelfde onvervalste keel als klanktoon. Geen mens was
van nature enkelvoudig, al zong de meerderheid tenslotte unisono een voorspelbaar repertoire'.
Als auteur is Ten Berge al even veelzijdig. Hij is de oprichter van het literaire
tijdschrift Raster, publiceerde onder diverse pseudoniemen columns, reportagewerk, kinderboeken en onder zijn eigen naam en filmscenario's.
Diversiteit is niet minder een kenmerk van de romancier in hem. Zo wordt
het verhaal van Moortgats geschiedenis gecombineerd met allerhande ingelaste teksten of tekstfragmenten: een sprookje, Griekse mythen, een gefingeerd Mexicaanse kroniek en aanhalingen uit gedichten van onder meer
Gilliams en Hiflderlin. Het geheel is een broeierig relaas over liefde, verlangen, incest en zelfmoord, bij elkaar gehouden door een intrigerende plot die
nieuwsgierig maakt naar de afloop ervan. Onnadrukkelijk, want onderhuids, maar daarom niet minder belangrijk, blijven intussen de thema's
meespelen die er ook toe doen, zoals reflectie op de verhouding tussen
mythe en werkelijkheid of de betekenis van het schrijverschap.
De naam Edgar Moortgat duikt in 1990 opnieuw op in de even lichtvoetige
als vermakelijke novelle Een Italiaan in Zutphen, waarin Ten Berge een amusant spel speelt rondom ene Andrea Pastis, een schrijver die in allerlei
opzichten herinneringen oproept aan Umberto Eco. In het daarop volgende
De jaren in Zeedorp zoekt hij de jaren vijftig weer op, en daarmee de twintiger die Edgar Moortgat dan is, iemand met belangstelling voor literatuur,
beeldende kunst, muziek, dans en theater, iemand die gepassioneerd raakt
van de mysterieuze, ongenaakbare Louise Aptekman, de muze die voor hem
een raadsel bleef, maar waarvan hij jaren later vernam hoezeer zij van hem
hield. Zo'n verhaal kan gedachten oproepen aan een sentimentele driestuiversroman. Toch is het tegendeel eerder waar. Ten Berge wil zich in dit boek
– en overigens in geen van zijn boeken – niet verliezen in herinneringen, in
de melancholie van het voorbije. Waar het hem steeds opnieuw om gaat, is
Yves van Kempen (1944) is
essayist en redacteur van
BZZLLETIN.

het in kaart brengen van wat dit soort onvergetelijke, deze onuitwisbare
ervaringen in het leven van een mens kunnen betekenen.

a ar
oëzie in reeksen, zo leek Ten Berge te gaan:. via 11962 in hetnajaar
n
Skoop), maar voor het eerst met zijn bundel
(Po dium, er n en,
Poolsneeuw in 1964.
De betekenis was toen niet alleen in eencyclopedie tezien
en van de oude
rasta en met sterretjes, met wwinterweer
nterwee in de
Winkler Prins:• zeer kleine ijskristallen

l

l

hogere luchtlagen.
Ten Berge had nog meer, zoals Vossen, Wolven,Noordenwindoover
e de er i'aaan
ze
zee,
en en de ramontane.., hij was de prins. Door de spanning altijd
aar (waar hij woonde).
niet ver van
Jacquesz
ene
1
aan eoëee
Ten e re,tegelijk
Hamelink en

zie. De eeuwige dag... Poolsneeuw. Beiden in de running, met nieuwe zeggingskracht en vormgeving. Terneuzen en Alkmaar, ver uit elkaar, De smid
en Poolvos.
De moeilijkheid is meteen dubbel in de aanhef: On-Herberg-Zaam. Zwart
en wit: hoe de twee in de liefde en het gedicht uit elkaar kunnen gaan of niet.
Onherbergzaam
Zwart wit als liefde
Als nijd het gedicht is
[NB:

de partner komt niet aan bod]

Rukken
of moe
u
teder getater
Maar niet magerr van er
Nors is zijn liefde
Die wel stemmingen spelt
Doch geen verspieder
In zijn huis verdraagt
[NB:

H.C. heeft daarmee moeite gehad]

Gedwongen tot verweer
Tegen de wolven
Staat zijn landschap overeind

B.

r ,
n waar hij mee werkt,
Dubbel. De wolven
w ewaa
m aar zi' n landschap
ve
ansc
blijvenbuitenshuis,
komt
overeind
naar
aa de zee]
0 ove
e

Ik noteer: afbekken
Van bedachtzame lafheid. Ogen
Die het lichaam plunderen; ontfutseld
Aan hun blik dood goud. dan diefstal
Van het gehoor
[NB:

H.C. komt overeind en zegt dat hij zo
niet kan werken; niet te erg,
anders komt er ruzie van; ogen en lichaam
de vrouw en man – staan op het punt
elkaar te lijfte gaan. Ondanks dat wil hij
door gaan, maar in slechte stemming]

In de bevroren ruit is het ontstaan
Een rennend paard een zwarte plek
Waarmee adem over was
Netwerk van smekende paden in het moeras
NB'.

bevroren kan ook gezien worden als
ijs,>kristallen,> schitteren;>
r-jezouou
hete niet
weten netwerk
e we
dat geldt ook voor:
die vvan
a z ic ze zzegt,
Ditt ese e Frenesie,e
Int leste hebic aen een net.
Of ook in de vijftiende eeuw..
i ioncste
die
io cste ruyter toch wt zijn net]

Tegen beter weten in
En maar nauwelijks ontkomen
Bij het raam mengt hij zijn elementen
Eenzaam in koude voorjaarszon.

Toen Ten Berge in 1962 begon, zag ik iets anders. Niet de poolsneeuw
was de verrassing, want die kenden wij al lang, maar de humor van
H.C., verscholen in de overgang van `Onherbergzaam' naar `In de

Himalaya', gevolgd door een grote regel en dan drie:
Elkee paring
smelt
zwarte
teminnaar
a
eeen zwa
a
s e te
Int ijs.
^s.
Schoksgewijs
c ogew siss het ggras
Overmand,
..
s
zich
Richt
ct
cop schoksgewijs
s os

l

aar ook schuchter)
'sneeuwman.
e ver ie
e
[NB:

het span kan beginnen,
in de handen van de spullebaas]

u i zich
zijn bruid
geritsel roert zi
I haarvinnen
In
ve
Die (verschrikkelijk) g

zijn

En gehavend. Lust staat er te springen
Als gevaarlijkkruit

[NB:

die doet of hij mee gaat en terzijde
iets voor ons knikt]

gaat de sneeuwman weer
e
Wijdbeens
Als bruidligt het gras voorzin hoeven.
Wit van melk....
[NB:
B.

er komt er steeds i ...en plots zijn zwart-wit
en de liefde ineens terug]

en tranen lekkend van de
Tienduizend besneeuwde maagden
[NB:

dat lijkt bijna van Ursula's legende op haar
pelgrimstocht en marteldood]

Het gebergte als een tang opent haar dijen
[NB:

het gebergte in de Himalya en zich zelf;
ten slotte zijn de man en de vrouw vereen]

Traag reidt langs de flanken
Zich
ceeen druppel bloed.
[NB:

op de grond in het gras of in huis;
de spullebaas is weg]

De eerste twee van de Poolsneeuw en wat er volgt in de reeks, die een stap
verder gaat en ook terug komt, zodat jein spanning leest, dat de zon eindelijk blinkt, zonder dat de sneeuw verdwijnt: zwart-wit.
Nr. 12 is `Waarneming', (naar mijn mening de mooiste), alleen in de morgen op het strand van Holland:
Kind noch kraai zijn in de morgen
Op het strand te zien
Zee scheerzee
[NB:

waterloop, scheerbaas, benodigdheden enz.
Het gaat met gemak en met S-sen.]

Scharrelt wit bevroren
schuins
Uithaar
aa voegen,, sc
Marcheertdea geraa naar dag
chede zon ic t
Staat op het lijkvan de branding
Doodgravers de lakens
Met zilte snavels van haat
Het lachen vergaat
Hun
De tong proeft zout
De wind steekt op
[NB:

de vliegen, van hoog en op de grond,
de mens, onder de aarde, en ze vloeien
in elkaar zoals de zon en wind]

Het is Gorter gelijk.

weereesZuidelijk.
u1 e
Tweede
naar e ers gaat.
Het zag ernaar uit, dat voor de eerstekeerstrandjutter
ee de
Dovend
stem
c
de st
oe wit verbergt
er tzicht
In het laagland
Nog twee met zijn anzeeee
I' en
e

uit.
en a
e
danis etut

i

Middag metAntonius... zon zwart betekent dat de vroegere vrouw is verdwenen, dus moeten de mannen met elkaar optrekken.
riis,
i
Antonius loopt hem na, om te bekeren, terwijl hij de zwervende dichter
van e va te: aten we zeenat
a s varen eluyden
u en, va anten.Een
e
len eenzestien
zestiende eeuw tot in de nieuwe e1 c in 1155 be on in vijftiende
ten (1981) als het grasvolkopdook inTramontane:
nog altijd een van de vlakte
die zijn naam
volgens de regels van de kunst
in eenzaamheid beklimt
[H.C.]
toen oo
ook.
hijtoe
Dat was
Monnik en volksdichter. De hitte was zo erg, dat het tweetalniets
ets deed een
van en schoone vrouwen bijelkaar werkten niet. Hets an heeftgeen zin.
Dan ben je van ver van huis en dat geldt ook voor in het jaar van van de pest
ns en dan weet 'e al:
met et on e rscri in het Frans: jefis e maca ra danse
o in zijn hand:
het is nep, want hij zit in Alkmaar met zijn boek
I denk
achtenveertiget gebeurde:
e dertien
e
u iz n zwervers
Ladderzat
luizen op de weg naar kolenberg.
atsu
a
De gein (als hij die heeft) verdwijnt als hij unaniem meer wil weten met
smaak: vrouwen fors begoten en verleid met vissop van Sint Joris, een huldeblijk van kakadoris, nettendrager, aan drinkers van de schuit enzovoort.
Zou dat in oktober 2003 in de herfst ook opgaan... de Poolvos.
Middag met Antonius... In het jaar van de pest... Voorjaar in is o...
iis de laatste, een romance...
daar is niets van te zeggen.

Tenslotte breekt de stem,langzamegletsjer
getsJ'
Int laaglandschapwaar
de regenknabbelt
e
Aan zijn smeltende huid.I s traant
verdrinkt
Aarde
ar gretig slobbert, ve
en
De spoorloze snikken
Het grilliggevoel vergruist de ontroering
t
Van hem die de ijskapverkiest. Zijn lief
Bevriest tot marmer bij polen
e
Geen zon. geen noorderlicht. het onbespiedgebied
n stilte
st te uit
u
En haar
a gezicht zendt
Als ijsgraniet
Tenslotte breekt de stem, dooien
in ers weg,
we gruwel filtert de aarde
Winters
Tot even onder het oppervlak
Wie graaft zalsporen ontdekken
Van wat ongezien hier uit kon lekken
Tenslotte...
i' in negen tableaus een complex verhaal aan
de eerste reeks, waarbij
1
de lezer voorgeschoteldwordt.
en
aan
1
en
a
tw t bladzijden
H.U.Jessurun ' weira wijdde liefsttwintig
Ten Berge
et had en dat vond de
liet nog eens compleet zien hoe
e e e het geflikt
door debepaalde opbouw die hij
ater Lustrum 1
lezer ook in Literair
had e re en.
KOCKYN een kermiskroniek
voor jeziet;
Het is een oen, a s e at no ee sn voo
Steile wand, op de planken, kansen op een doodbericht;
melkwitte kuiten, tamboers, bereiden in het bos, wij zien elkaar;
labyrint, hel van spiegels, haar struktuur;
ik zet de muts af met de bellen, zij legt de kaarten, berliner bol;
nauwe straten als ezelpaus, krèpe, noga, nette tent;
bijna winter, snavels, dode vogels in de tuin, en wordt wit;
markies van karabijn, windbuks, fotoschijf, lange loys;

Uit Kockyn, een kermiskroniek
(1966)

volgepakte
e a te binddoek,
te t,
tent;
oe , paparazzi;
a arazzl,
naar
a het teater, wie stal deshow?,
s ow.,kockyn?,
oc n., de stel
te,
steilte;
erinneri
dit klein beeld
Een houtenn huis dat aan de bosrandstaat
armze
e ve dat op mij wacht
Hoe de poëzie op verhaal
ve aa wou komen, over schrijven en filmen. Het beslissen voorbeeld
e voo ee was natuu
natuurlijk Pasolini, de man van opera en poëzie, volks
melodrama en
n intellectuele ana
analyse
se, droom enpolitiek,wat zwaar gezegd.
n a ik Kockijn gemaakt metH.C. ook aan het roer (1967).
usse
e film iin
millimeter
m meter
gemaakt en in zwart
zwart-wit,
wit, zelden gedraaid.
Laten weeproberen
in twintigi minuten:•
thet kort,
–Met muziek eote
(Simeon tenot
Holt)
– Noordhollands anscap
Enberuchte eBelg
springt uit een hooizolder,
vroeginde ochtend in de koedijkin het polderland
– Met een lift enn
ee kar met
ettwee
twePpaarden
aa e
– Hi'omt in i eringenwaa
waareeeen
kermis noggniet kan
beginnen
Der
ve or en
zoon
zoo steeds opduikt
maar
was er niet bij, Jeroen Bosch
Binnen de Steile Wand wordt een foto gemaakt
de vrouw zal het doen en zij ziet een man onbekend,
hoog, alleen, hoe heet je: Kockijn
Avonds laat verstopt zij zich op de begraafplaats en hij
wint en zij zegt nog eens: Kockijn
De volgende dag ontmoeten ze elkaar in de Spiegels, maar

Uit Kockyn, een kermiskroniek

(1966)

kunnen elkaar niet raken, demuziek
mu e doet dat wel
n r de
waarzegger,
een
n gaat aa
waa
, vrouw of man,,
eeneer einerbol e
endekaarten spreken
ze eten ieder
'z e, rterw
terwijlde Belgmet
et
paar gaat vrijen in de hooizolder,
en politie
over
11ekomt
ot
gruwelverhaal
ver
aa attenv e iende
– Dan naar Stroe, de mooiste waddenzee, muziek
e hoort een schot, deinwindbuks
bij een
eetent,
t t, het stel aan
aar geplakt, hij raakt
aa t
^
u emar t
– Onder de mensen op straat, het is e....
hij en zij spelen interview, niemand weet het, alleenn de
w het meteen ze enen
burgervader
ur erva die alles weetenewil
.
.
Bob
de Graaff)
in een
ee omkaliber
en 1
– Muziek van eigen
e
volle kroeg met de helden in het midden
i polder
In ee
een stille
o e vraagt de vrouw o een oude man
reSteile
0o vroe
te eWand
a had gedaan: ja, soms
gg
aa
BobWilliams
t oreclame,,
ame
Voor e tent
n van
va maakt
n Non
to s tot ze n
aar inn e n
zwijgende, wac
wachtende
drier
in
wordt
volgepakte
tent
n
heteenwo
t eetent,
aan met blinddoeken,
!
z
beginnen,
n
om
muntjes!n
de
kooi,
ze
e
e,
vrouw vraagt o
de man weet al, de melancholicus, dat gaat niet goed,
1' hij gaat weg, zij 1 s doo
hij heeft gelijk,
Hij (met zachte muziek) langs de polder, de wadden,
een paar boten, een hek met een koek, de verloren
zo on...
Rein Bloem (1932) is dichter.
Zijn laatst verschenen bundels
zijn De troost van de pelgrim
(1997) en Roman (1998).

Herinner dit klein beeld
Een houten huis dat aan de bosrand staat
Warm ezelvel dat op mij wacht

e eeste oe en D
ees
meestemet een
ik
éénhand Wat niet betekent dat ik voornamelijkpornografiei
m
i
e
lees, noch dat
de meeste
literatuur
als
^
n' dat zelfs tijdens zo'n
prikkelend
onweerstaanbaar se suee
e e ervaar, evenmin
intellectuele inspanning
g als het lezen de duivelse onanist in mij van geen
wijken
en wil weten. Hoewelje at aatste zou unnen etwi e en in ien e e
l
verrichting
van diee andere
c
va
a e e hand tijdens
t e s het elezen
e vavan
een boekbeschouwt
i
1in Freudiaanse zin, Die andere hand, mijn rechter, hanteert
als sublimatie

1. `[...1 ardent readers
everywhere know that the act
of taking up a book without
simultaneously taking up a
pencil or — for the foolhardy
and the vain — a pen is not
j ust lazy but a shade
bloodless. [...1 Marginalia are
the handwritten traces of
imaginary conversations.'

namelijk
ame
een
ee potlood
desnoods
es oo s een
pen.e.
Wanneer
a eer
mijn nlinker
ineen
er ee boek
^

schrijfgerei.
mijn rechter
oppakt, pakt zo'n
ec te o stuk sc
ere .Terwijl
erw mijn
" linkerhand
er a het
e eo
e vastheeft,, houdt mijnn rechter zich gereed, als een door zijn
boek
geopend

Kevin Jackson, Invisible Forms

—A Guide to Literary
Curiosities, Londen, 1999.

HUUB BEURSKENS

Schrijven in Ten Berge
baas het revier in gestuurde hond die gespitst is zowel op wat zich in gras, hei
en struiken aandient als op het vernemen van een commando. `Vier woorden onderstrepen!' `Uitroepteken in de kantlijn!' `Naam omcirkelen!'
`Commentaar verticaal in de linker marge!'
Ik vermoed dat het te maken heeft met een behoefte aan zowel inlezing als
toe-eigening, een behoefte aan het zichtbaar maken en op die manier ook
mede laten onstaan van een dialoog tussen de tekst en mij. ` Het is meer dan
eens verhelderend en bijzonder om vele jaren later zulke persoonlijke marginalia terug te zien. Soms begrijp ik bij herlezing van een boek nauwelijks
waarom ik destijds dit of dat heb onderstreept, soms begrijp ik niet waarom
ik dat of dit niet toen al heb onderstreept. (Er zijn enkele boeken die op die
manier gaandeweg meer onderstreepte dan onaangeroerde passages zijn
gaan bevatten.) En natuurlijk kan het terugzien van aantekeningen in
bepaalde boeken herinneringen wakker roepen aan de sfeer en gevoelens
waarin ik verkeerde toen ik ze las, aan hoe het op mijn gevoelens werkte of
gevoelens teweegbracht.
Mijn exemplaren van de eerste drie gedichtenbundels van H.C. ten Berge
bevatten een diversiteit van sporen aan de hand waarvan ik snel en vrij
betrouwbaar kan reconstrueren wie en wat ik was bij mijn kennismaking
ermee als lezer met eigen schrijfambities. Terwijl ik wel eens blij ben met het
verschijnen van een verzamelbundel van een dichter omdat ik daarmee
ongeregeld spul in mijn kast kan vervangen en hoewel onder de noemer
Materia prima in 1993 een voorlopige verzameluitgave van Ten Berge's poëzie verscheen, koester ik die drie eerste bundels nog steeds. Poolsneeuw uit
1964, Swartkrans uit 1966 en Personages uit 1967. Ik koester ze omdat de
vormgeving door Kees Nieuwenhuijzen ze nog altijd tot `hebbedingen'
maakt. (De kleine, door Polak & Van Gennep uitgegeven reeks `Kartons',

met naast bundels van Ten Berge poëzie-uitgaven van Rein Bloem en
Jacques Hamelink, mocht en mag er sowieso zijn.)
Je zou denken dat zo'n waardering voor de typografische uitvoering mijn
letterlijke over- en inschrijfdrift zou hebben beteugeld, maar ik heb de
indruk dat het omgekeerde zich hier heeft voorgedaan: op allerlei plaatsen in
de bundels kom je strepen tegen, woorden, toevoegingen (bijvoorbeeld van
andere versies van een gedicht), opmerkingen, aantekeningen, en dat niet
alleen met uitgumbaar potlood –wanneer dat niet voorhanden was werd de
balpen ingezet. En uit de inhoudelijke aard van de marginalia blijkt dat ik
bij het lezen van deze poëzie bepaald niet stilzat: ik moet als het ware tussen
de regels door naar de bibliotheek zijn gegaan, naar de boekhandel en thuis
in woordenboeken en in de Oosthoekencyclopedie hebben zitten bladeren.
Hier en daar vind ik een compleet overgeschreven klein lemma terug.
Wanneer was of begon dat? De bundel Personages kocht ik in `aug./'70' in "s
Hertogenb.', zoals blijkt uit de met zwarte vulpeninkt geschreven datering
op de Franse-titelpagina. Ik was toen twintig en inmiddels een jaar student
aan de Tilburgse kunstacademie. Van plek en moment van aanschaf in Den
Bosch herinner ik me niets. Wel van de euforie bij het lezen in de bundel. Ik
was van het ene moment op het andere in een Fundgrube beland. Cultuur
van de Azteken, Japans Nó-theater, middeleeuwse poëzie, de filmkunst van
Godard, Eliot, Pound... Op slag was H.C. ten Berge me een gids. Zoals in
die tijd ook Willy Roggeman dat werd, in wiens werk ik stuitte op tot dan
voor mij onbekende namen en werken, zoals die van Georg Trakl, Robert
Musil, Carl Einstein, Gottfried Benn, Paul Valéry, de continentale Europese
moderne in de literatuur dus. Dat was niet zo lang nadat ik, geïnteresseerd
geraakt in de toen nieuwe Nederlandstalige poëzie, vol verwachting en met
verholen vraatzucht was achtergebleven in het lokaal van mijn leraar Duits
om bij hem informatie te verkrijgen over de stand in de Duitse poëzie van
dat moment; een beminnelijke man die me toelachte met de vraag waar het
in het leven in alle tijden om draaide en er zelf maar meteen het antwoord
bijleverde. Geboorte, liefde, lijden, dood. Daar viel niets op af te dingen.
Dus, luidde zijn retorische vervolgvraag, waarom het allernieuwste willen
lezen als je alles al bij de Minnesinger en op zijn laatst bij Goethe kon aantreffen? Met de mond vol tanden, maar vooral met lege handen en een hol
gevoel in mijn maag verliet ik het klaslokaal. Dat een verleden helemaal niet
bestaat als het niet voortdurend wordt hernomen door het heden en vice
versa leerden gelukkig Roggeman en Ten Berge me spoedig daarna. Al doende tonend.
Dus schafte ik na Personages de uitgave 15 Cantos van Ezra Pound aan, vertaald door ten Berge. Eveneens Yugao. En vond spoedig Ten Berge's twee
eerste bundels, Poolsneeuw en Swartkrans.
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groensteen

Rookspoor van angst en gezucht, wat
wil men nog meer, de monden vol stof
bitter kauwend op zeegras en leem, kras gemor
om de stapel nu zelfs zijas lijflucht naar mens mikt

Het schild ligt omsingeld door gras
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hij spet het blauw raker slaapt
bij het meer,
nog schokt de aardde beet in haar verbrijzeld vel

ist her iaara_vuursteett stiPrh1.1,-ining
in dat jaar stierf hij
zo lelijk als men vallen kan
in het 4voudig goddelijk heelal
waar stad dobbert, drijft
en verwarrender dan de gedrevene is

gevederd; steekt inisaé beaat
de geaderd
en als quetzalpetlarl bemind
groeit de kostbare steen in haar buik

de

in tlatelolco maakt men plezier

hij stond overeind na zijn dood
als een wankele hes op de tinnen gezeuld
tussen wakers met ijzeren speren
los van zijn heer viel hij slordig omlaag

t en in haar dampend huis
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een dode bloeit opga bij de rivier;
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daglicht en talloze tongen bekruipen dood vices;
die niet meer klopt
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en het warm vogelhart ontsnapt
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Zoals ere velewegen
we e vanuit
ni deze
t e e poëzie naar voor mij onbekende gebieden
leidden, akwamen
er bekende
wegen
en e ook
e we
e ini uit of in samen, zoals die van
mijnal op delagere school in Tegelen opgedane, bij tijden bezeten interesse
voor de prehistorie en met name voor het onderzoek naar de vroegste sporen
i noggeen centen a om ze boeken te kopen nam ik
van de mens. Toen
gg
P
ri'
schrijvend
en tekenend in schoolschriften hele hoofdstukken over uit boeken
en over dat onderwerpie i va nplaatselijke
e
bibliotheek leende.
Zodoende was Swartkrans al jaren voordat
ikeTen
at
e e'sbundel
Berge's
g
een welhaastt mythisch
beladen
a e begrip
e
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kende ik in de bundel
Yt
^
^
figurerende enussen van Lespugue enrassem ou Yals waren het mijn
i
eigen
idolen.
o(In
en,
navolging
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i vaEugène
van
u
Dubois
die opJava de 'missing
missin link
t ens ineen
n e e se kleigroeve de
s0o
eens
sti e
t e te, e ik a jongen

te u ensis te vinden...)o e o0 ou, e opdiede dichter Ten Berge
i n
aantrekkingskrachtuitoefende,
een n
om
s e are
aant e s ac t paste in mijn wereld, niet
alleen vanwege de verhalen van de barre ontdekkingstochten, maar ook van..
we ehetdoor
i het ijstijdvak
e er n in
o mij meer dan eensgeleende oe
hoogleraren
van deLiLeidse
oo e aVan
e a der
e Vlerk en or"
sc utz, met daarin een
omvangrijk hoofdstuk
s u oover het zogeheten'
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2. Zie mijn beschouwing
`Geraniums, over poëzie en
alledaagsheid', in: Deus ex
Machina, nummer 99,
jaargang 25, december 2001.

Uit bovenstaande kan de indruk ontstaan dat mijn kennismaking als adolescent met de poëzie van Ten Berge voornamelijk een kennismaking was met
een op het goede moment voor mijn voeten omgevallen boekenkast.
(Waarbij het gegeven dat ik inmiddels kunststudent was niet kan worden
uitgevlakt; in tegenstelling tot bijvoorbeeld taalstudenten aan de universiteit
verkeerde ik weliswaar van meet af aan in een artistiek `doe'-milieu, maar
met een daar niet als gemis ervaren schaarste aan boeken. Ik bleef geheel
vanzelfsprekend en zonder spijt van de door mij gekozen professionele
opleiding een gretig dilettant op literair gebied.)
Als dichter was H.C. ten Berge beslist niet zonder concurrentie in mijn rijtje
favorieten. Tegen de muur van mijn studentenkamer hingen twee tijdschriftpagina's met op elk een gedicht van Habakuk II de Balker. `Hij had
apen gebaard, vliegen gebaard / maar de duif ontsnapte hem met de tak / en
de bloem en t blad: oorlog / t zaad'. De bundel Boerengedichten ging tijdens
een werkweek van het eerste academiejaar mee naar een tot slaapzaal verbouwde veestal in Brugge. `Liggen is mij het liefst / van al; liggen; als Hertog
Karel de Stoute / van marmer; zoals hij ligt op de tombe / in de stille kamer
naast Maria, zijn dochter, / in de O.L. Vrouwekerk in Brugge. / 0! Ah! Van
marmer te zijn en zo stil!' Een heel andere natuur dan H.C. Ten Berge, voor
wie poëzie niet `de drempel van het gesticht' ( Uier van t oosten, 1970) was,
maar veeleer de drempel tot uit- en inzicht. Overigens verschenen
Habakuks eerste twee bundels in een van de lelijkste poëzieseries van de laatste vijftig jaar, de `cijferreeks' van De Bezige Bij.
Eerder waren er bijvoorbeeld Riekus Waskowsky en Hans Vlek geweest.
Maar beiden begonnen ook weer gauw tegen te vallen. Op Vlek werd ik
geattendeerd door meneer Van Tuijl, een enthousiaste jonge leraar
Nederlands in (eindelijk) mijn examenjaar op de middelbare school. Maar
`Geranium, prachtige bloem / die niet mooi is, wijn / van de kruidenier, kip
/ tussen de vogels': was dat wel zo'n raak beeld? ' Waskowsky viel zelfs compleet door de mand toen het vervolg verscheen op zijn bundel Slechts de
namen der grote drinkers leven voort (1968), waarin hij, achteraf gezien, lustig
postmodernistisch jongleerde met allerlei citaten, toespelingen en namen,
hetgeen me er onder meer toe aanzette Wittgensteins Tractatus in huis te
halen en het boekje een plaats te geven in mijn Tornado-boekenrekje. Niet
elk misverstand leidt op verkeerde paden en tot onverstand. Toen
Waskowsky's als een veredeld stukje stencilwerk uitgevoerde bundeltje Wie
het eerst z'n stenen kwijt is verscheen (eind 1970), met daarin opgenomen
damopgaven (waarschijnlijk bedoeld als persiflage op Nabokovs Poems and
Problems, maar wist ik veel!), zwart-wit foto's van een Feyenoorddoelpunt,
de dichter zelf aan de Wittgensteinboekenafwas met zijn geliefde, beiden in
hun blootje, enzovoort, voelde ik me met terugwerkend kracht verneukt

door een charlatan of de dupe van een malloot.
Maar er was meer. Hans Verhagen met terren Cirkels,
eB
, Bellen: ik wilde per se
ook zo'n bril dat modieuze waterdrupmodel waarmee hij in kleur op het
achterplat stop
? daar is het heelg
stond. En dan was
as er
e Ar man o. 'die?
tra isc
mee diee heeftz'n
nel
eigen
aan
de
gaskraangelegen.'o
atbehoorde
us tot
g
de mogelijkheden. In o e Lege,
L het schoolblad vanhetint- omasco e ge,
publiceerde ik het artikel
r e 'De avant ar e in de Nederlandse poëzie', over
Schippers,Bernlef
en
B ar,
e e e
ar er, samen met een stel e ic t es waaronder
'vraag': 'Waarom moet zelfs nog/op
nog/op een verkeersbord voor naar school
gaande neren een jongeneen
n meisje/achternazitten?' Inv oe en, inv oeen. Imitaties,
tat es, evenveel imitaties. Goden godin van Leo Vroman, doormi n
vriendinnetje in cadeaupapier verpakt, hadik tussen de snelbinders en mijn
pukkelaangetroffen toen ik mijn fiets in de ruimte onder de gymzaalwilde
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stallen. Eenbundel
"
Adriaan
u aa van
o reen
hadikr 'van
mijn ouders acuut naar
de bibliotheekmoeten terugbrengen omdat de brave mensen, eerder dan
ikzelf, hadden gezien dat de omslagillustratie werd gevormd door een foto
van eenn iaas abas-reliëf
e e met copulerende figuren. Kouwenaar en Lucebert
had ik waarsc i' n i' een paar
aajaar te vroeg gelezen: ja, dat moest wel wat
zijn,
i n,1 wist alleen niet wat, dus bleef at werk, hoewel binnen mijn evoe s wereld, vvooralsnog
o sno buiten mijn gezichtsveld.

wilde en kreeg, hoe naïef
soms ook,toegang tot
i
t het tnieuwste
euwste
in de Nederlandstalige poëzie. De beste
tra itie komt altijd later.
En toen kwam, zoalss gezegd, Willy
i Roggeman, intrigerend lastig, erudiet,
intellectueel. Literair labo, op mijn eenentwintigste verjaardag, van

Camilia'
a (samen met Ten Berge's Canaletto en andere verhalen...). Eindelijk
de Duitse taalgrens
over:'Diagnoses
ron m
go
Musil',
'Rainer Maria Rilke'
met eoen
t onmiddellijk
e
o
te onderstrepen
on erst e en openingszin
szin `Hetetui
g tgvan een
diep geloof in de waarde
r de DINGEN, indien men aan zichzelfin alle eerlijke i kan toegeven dat de autonomie van het kunstprodukt een on ooc enrefeit
t is.' En wat te denken van hethoofdstuk'Gottfried
n.autopsie
t e B en
van een fonkeling'? On erstree te woorden onder meer u e even ,
'radardenker',sin casa e vor m ri'nci' e . En 'Georg r wie
– kan hij
geweest zijn?' Het moet voor het eerst geweest zijn dat ik deze namen oorde. Twee weken later mijn naam gezet in etome
z rs nihil. Het decennium
van
a het Roggemanzinnen aan- en onderstrepen was begonnen.
In de hierboven geschetste persoonlijke literaire constellatie die veel weg had
van het kicken op meteorietinslagen in het eigen geesteshart en waar zich
een samenstel van indrukken uit de beeldende kunst spiralerend doorheen
bewoog, moet mijn kennismaking met de poëzie van H.C. ten Berge worden gesitueerd.

H. C. tan Berge
9

Swartkrans
=

i yRoggeman
e Be
Berge
eeen
e auu
auteur
te dieezich
cniet
etbeperkte
e e te
tot
t
Net alssWilly
o e a wasTen
g
ge
poëzie
als
proza
eenomschreven
nr
genre,
wase
i'
iemandi
owe
zowel
oe
e
a
o
a
ae
ee vast
g
vver de en daarbij tevens reflecterend over het schrijven zelf,van
, hem en van
^
vanTen Berge'ss schrijverree . De merkbare meervoudigheidva
ve randeren, schreef.
schap moet me meteen hebben aangetrokken. En zoals we weten is die
meervou i i ealmaar
aa
Zoals dat hoort benn'ik ook direct gaan proberen Ten Bergiaanse gedichten te
schrijven, althans dingen die ik daarvoor hield. En een stel van die dingen
i'naar de redacteur van het
11
ti sc rRaster.
1
tijdschrift
stuurde ik natuurlijk
november 1971 reageerde die redacteur met een briefwaarin hij omstandig
m hijniet
mijnkennelijkerz
verzoek (ik heb geen
uit e t waarom
et kan ingaan op m
afschriftvan mijn eigen brief)om commentaar:. ` ... een kwestie van zelf^
z s, een kwestie van
kritiese
itiese
principes
r canderzijds
es a e
s ... . Om
behoudenerzijds,
^
dan als volgt verder te gaan:. Als ik ten slotte toch iets over uw gedichten mag
i waardering voel) dan betreft
r dat de opvalzeggen(waarvoor ik zeker enige
.
."invloeden''
en ero ie a ereier
nog in spelen; d.w.z. onverwerkte inv oe.
inhet konkretetaalgebruikiten
uiten. o ritmiesvalt
v ernog
n
vnl.
e n dieezich
cvn
r overtu
overtuigd dat uzich...'
het een en ander aan te sleutelen, ben ik ervan
c ...'
(enzovoort).
tussenaanenzovoort konn'ikvooruit.
vooru Waarom
t. aaro hetwoord
woo invloeden
en tusse
Met
toen
in at
ste ens staat laat zich raden. weet niet welkegedichten ik hem
e toe
stuurde. heb ookniets
ets
meer
ee uuitt edie
t ,tijd,
op ee stukje
stestencil
c na ndat werd
een
nop 1 december
geproduceerdten behoeve van eenn"zi
poëzieavond
ec
e l 1 in het
Rotterdamse Odeon. Driegedichten staan erop. Met passages als 'Golfslag
ooreenoo
hoor
oor groeit
van een hand ik legmijn
i oo
(het oo
e tdaarvoor)
arvoo vacht in
^
^
o pardoes
a oes
wisselt
w sse t het klimaat
tamet
haar
aa ik sta
aabuik'
u een 'Zijkentt ggeen pardon
,
i' voor
mijn antivries
voo
lul/en
u e aa
aanver
verdamping
a
bloot.'Dus
us e
allerminst
m st citaten,
i
naar an ere culturen, gegoochel
met
e namen en andere bluf in
verwijzingen,e
r
it soort
voor
te publicatie
ec t voo
afgewezen
u ca
juvenilia.Klaarblijkelijkr
e a wewe ik
i
van de e icin e a ereerste plaats aangesproken oor e erotische lading
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Geen meid geen mos die mij bedilt
Als jij. je rijdt met koude wildheid
Langs de wanden scheldt en spint [...]
Zo gaat het eraan toe in `Kockyn, een kermiskroniek', de eerste reeks van

Swartkrans. De reeks werd uitvoerig Merlynistisch geanalyseerd; een verwijzing ernaar heb ik er met potlood bijgezet. Ik kan me herinneren dat ik die
analyse bijzonder verhelderend vond. Details ervan ken ik niet meer, ik zou
een en ander nog eens moeten herlezen, behoor niet tot degenen die nadien
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i evenmin schmierende romantiek of oemaar ewoongegrepen notities,
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3. Antonio Damasio, Het

gelijk van Spinoza —vreugde,
verdriet en het voelende brein,
Nederlandse vertaling van

Looking for Spinoza — Joy,
Sorrow and the Feeling Brain,
Amsterdam, 2003.

zich toch ook telkenss aandienden, alleen de kans niet
n' kregen om de overan enemen.
nB r s gedichten
i ten konden abrupte wisselingen maken
teTen Berge's
van bijvoorbeeldhet romantische
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e aa
het abanale
a e of triviale, van het triviale
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Allebei wellicht.
e ct.
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neuroloog
Amerikaanse
euro 0o Antonio Damasio stelt dat emoties aan evoens voo
voorafgaan:
a aan. 'De centrale plaats die voelen inneemt, laat ons gissen naar
hoe gevoelens ontstaan enev
visie
o er tr de vis
e dat gevoelens op de een of
andere
e e manier
a er het eerst ontstaan en vervolgens via emoties tot uitdrukking
komen.Die
e visie'Iisi onjuist en daaraan is, in ieder gevale ee te t ,evertra In te wijten die is opgetreden bij het vinden van een aannemelijke
neuro Io o isc e verklaring voor gevoelens. Het blijkt juist dat gevoelens
grotendeelsschaduwen
sc uwe zijnn van
va de externe aard van de emoties. ... we
hebben ee
eerst
emoties
st emot
es en
e vervolgens gevoelens omdat emoties in de evolutie
r
zijn
eerder
z ontstaan dan gevoelens. Emoties zijn opgebouwduit simpele
reacties die het overleven van een organisme op soepele wijze dienen en die
dus in de evolutie gemakkelijk overhandkondenri gen.
In zijn boek
Het
e vanSpinoza
gelijk
' doet Damasio verslag van frappante
g
wagr neminen opgedaan tijdens chirurgische ingrepen in de hersenen van
bijvoorbeeldParso
innate
i" nten. 'Zodra de elektroden warene
g aatst,
i'
verliepproceduren
e e
aanvankelijk
precies
zo als bijnegentien an ereattentenedie
oodoor
et ehetzelfde
e team werden behandeld.
e De artsen ontdekten
één
ten een
e e tro econtact dat de sYm tomen van de vrouwste
sterk
verlichtte. Er
gebeurde echterriiets onverwachts toen de elektrische stroom een van de vier
contactpuntenaanlinkerzijde
aa de
van de patiënte passeerde, precies twee
contactpunt
millimeter onderr het
co tact unt dat haar toestand verbeterde. De patiënte
hield van het ene moment op het andere op met praten, sloeg haar ogen
neeree schuin
rechts naarn
n en leunde enigszins naar rechts; haar
u
beneden
m
expressie
emotionele
ex
esste wees op verdriet. Na een paar seconden begon ze plotseling te huilen. De tranen stroomden over haar wangen enaare
e manier
vanoe
doen
va
wees op intense droefheid. [.. , De arts die verantwoordelijk was
voor de behandelingbesefte atze eongewone
o ewo e gebeurtenis aan de e e trisc e stroom te wijten wasn brak
procedure
ocede
ure
Ongeveer negentig
seconden nadat de stroom was onderbroken werd etra
van de patiëne

te weer normaal. Het snikken hield even plotseling op als het was begonnen.
Het verdriet verdween van haar gezicht. [...] Waardoor was die onbeheersbare wanhoop ontstaan? Ze was zelf even verbluft als de waarnemers. [...]
De met emotie verbonden gedachten ontstonden pas nadat de emotie was
begonnen. [...] Er ging geen enkele "verbeelding" aan haar emotie vooraf.
[...]Van even groot belang was dat er pas gedachten in haar opkwamen die
in overeenstemming waren met haar verdriet nadat ze had gezegd zich diep-

4. Pleit dit nu weer tegen de
Merlynistische insteek? Ik
denk juist van niet.
5. Vergelijk bijvoorbeeld wat
James Elkins zegt over
schilderkunst en alchemie:
`But it is a form of
knowledge, and it is the same
knowledge that alchemists
had. [.. .] Alchemy and studio

bedroefd te voelen.' Even verderop maakt Damasio dan een algemenere

art exist, you might say, on

opmerking: `Psychologisch ongemotiveerde en "gespeelde" emotionele

the first-grade level: they

expressie kan gevoelens veroorzaken. De emotionele expressie roept de
gevoelens en de soorten gedachten op waarvan we hebben geleerd dat ze met

depend on intuition and
naivité, and the are ruined by
secure knowledge. This had

die emotionele expressie overeenstemmen.'
Het gaat hier om een vrij recent neurobiologisch inzicht. Maar was en is niet

nothing to do with the

al eeuwen en eeuwen lang een op artistiek-intuïtieve wijze tot stand geko-

and it does not mean that

men groot kunstwerk een `gespeelde' emotionele expressie die gevoelens kan

interesting painting cannot

veroorzaken? Een `masker'? Ik vermoed dat wij, geboren in de twintigste
eeuw, ons in dit opzicht op het verkeerde been hebben laten zetten door de
theorieën van de psychoanalytici (of door een simplificerende lezing ervan).
Het tot levensgroot cliché geworden misverstand van het kunstwerk als uitdrukking van de gevoelens van zijn maker lijkt onuitroeibaar. Het interessante of grappige van de zaak is dat veelal ons `instinct' (voor zintuiglijkintellectuele prikkels) een kunstwerk als zo'n voor zichzelf in eerste instantie
ongemotiveerde en gespeelde expressie ervaart om er vervolgens gevoelens
aan te hechten of uit te laten voortkomen, terwijl ons verstand juist direct op
zoek meent te moeten gaan naar gevoelens waarvan verondersteld wordt dat
ze in het kunstwerk zijn gelegd en met dat doel het instinct onderdrukt.'
Geen wonder dat menigeen destijds die eerste gedichten van Ten Berge als
koud en intellectualistisch, met een ander woord als `gevoelloos' bestempelde. Een kunstwerk is geen gevoel, heeft geen gevoel, is eerder (ook in letterlijke betekenis) een simulatie van een emotioneel complex. Ten Berge's
gedichten in Poolsneeuw, Swartkrans en Personages waren en zijn juist zulke
gespeelde emotionele complexen. En uiteraard gebruik ik het werkwoord
`spelen' allerminst in pejoratieve zin. Spelen is hier het al doende een vorm
van kennis opdoen.5
`Je werkt aan de tafel. Dagenlang,' aldus Ten Berge in een vraaggesprek uit
die beginperiode. `Twintig, dertig versies van twee regels. Soms zit je twee
dagen te douwen, dan krijg je plotseling wat Roland Holst heeft genoemd
"een fooi uit de hemel". Als je woorden afbreekt, krijg je twee, drie betekenissen cadeau. Je ontdekt, je zegt: godverdorie, kijk eens hoe dat werkt.'
Zo probeert hij het dus klaar te spelen. Dat de makende speler daarbuiten,
op verzoek erover reflecterend, wat onhandig met gepopulariseerd psycho-

supposed split between the
right brain and the left brain,

also have a high scientific
content (though that is
unusual). What it means is
that painting depends on a
sense of materials and
numbers that would not
survive even the simplest
question from a second-grade
teacher. In painting, one plus
one is not necessarily two.'
James Elkins, What Painting
Is. Londen & New York,
1999.

6. Amsterdam, Uitgeverij
Meulenhoff, 1977
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1. Ik citeer steeds naar de
oorspronkelijke editie van de
Texaanse elegieén, De Bezige
Bij, Amsterdam 1983.
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3. Paul Claes wijdde
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Tak. Antieke mythe en moderne
literatuur, Amsterdam, De
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n Rilke,
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Bezige Bij, 2000, p.111-120.
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dat Ten Berge een groot deel
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Maar de taal zelf is besmet. Alle woorden zijn gebruikt', zegt Ten Berge. Hoe
kun je een woord als `liefde' of `dood' nog gebruiken zonder verveling op te
roepen? Is het niet onvermijdelijk dat de lezer stopt met denken zodra hij
`roos' of `hel' ziet staan? `Make it new,' zei Pound. Zeker, alle woorden zijn
gebruikt, maar:
Breek ze
En gebruik het gruis van oude metaforen
Beelden uit de steentijd
Die bederf en lippendienst doorstonden

eee
Zinnen die hun soepelheidin
Woorden van de straat
Die afgemat in deriolen
osliepen
en s e e
Sinds het debacle van Babel zijn woorden gebruikt, verkracht en door het
slijk gehaald. Is Ten Berge erin geslaagd ze af te stoffen en als nieuw te laten
schitteren? Heeft hij de beelden uit de steentijd zo gerangschikt dat ze een
nieuwe betekenis kregen? Resulteert zijn recycling van eeuwenoud afval in
vruchtbare bodem? Begin, schrijf. Volg de dichter op zijn tocht door de taal,
schrijf hem na. Slaag je erin hem bij te benen tot de uitgang van het gedicht,
dan zal hij zich nog eenmaal omdraaien. Misschien weet je dan eindelijk wie
hij was.
Texaanse elegieën is een reeks van dertien episoden in de EuropeesAmerikaanse traditie van het lange, meer of minder verhalende gedicht,
zoals geschapen en onderhouden door Dante, Shelley, Gorter, Eliot en
Nijhoff, om een niet geheel willekeurig lijstje voorgangers te noemen. De
kortste elegie telt vijf strofen van vier regels (XIII), de langste neemt maar
liefst 25 bladzijden in beslag (XI). Alleen al door de titel wordt de suggestie
gewekt dat de bundel als een geheel moet worden gezien. In de `aantekeningen' plaatst Ten Berge zichzelf expliciet in de `binnen- en buitendijkse traditie van het lange gedicht', bovendien duiken daar enkele namen op die de
lezer op een spoor zetten: Ezra Pound, Jorge Luis Borges, Kurt Schavitters,
Hadewych, Anna Bijns, Cesare Pavese, Gunnar Ekel^f. Het gedicht wordt
voorafgegaan door twee moth, ontleend aan Shelley en San Juan de la Cruz.
Wie zonder gids dit duister woud van eruditie binnentreedt, late alle hoop
varen.
I
In den beginne is het woest en ledig:
Leeg toneel onder een grijze lucht
Tijd van afweer en omhelzingen
Verstikt gejammer binnenin
Welke menselijke tragedie of goddelijke komedie mag de toeschouwer verwachten? Zal op het woord van een god de belichting ingeschakeld worden?
Maar alle woorden zijn al gebruikt en hebben hun magie verloren. Toch
klinkt er een stem: `Begin, schrijf, / bij voorbeeld / Dat wij leven, zeiden ze'.
En zo is het begonnen, hoewel de dichter er weinig vertrouwen in heeft:

Desnoods zonder spraakKunst of spreeklust, want zo lang
Door mondzeer gestoord
Dat het zwijgen tot de lippen staat
Korzelige, onopgesmukte taal zullen we te horen krijgen, `zonder grondslag
of uitzicht'. De dichter begint bij nul. Hij realiseert zich dat het geen zin
heeft je tegen de taal van het heersende `systeem' te verzetten, want tegen het
geweld van de staat leg je het altijd af. Maar je kunt trachten de taal van binnenuit te hervormen en zo te gebruiken dat ze het systeem omzeilt, je kunt
er een parallelle wereld naast zetten, een wereld die misschien niet mooier,
maar wel echter is dan die van alledag.
`Laat geen onbeschreven blad / Onaangesproken liggen', benut alle middelen die je ten dienste staan, aldus de opdracht die de dichter zich stelt.
Meteen daarna vergelijkt hij het onbeschreven blad met een `dronken muurbloem' op een Amerikaans tuinfeest. Schrijven is een seksuele handeling, zij
het dat die niet als erg aantrekkelijk wordt voorgesteld. De associatie met het
mompelende meisje dat `verfrommeld zich vergat' brengt een van de verhaallijnen op gang: Ten Berge schrijft sterk associatief, het is de kunst zijn
stream of consciousness te blijven volgen. In enkele van de elegieën bevindt de
verteller of hoofdpersoon – het perspectief wisselt – zich in de Verenigde
Staten, met name in Texas. Het is niet ver gezocht hier een autobiografische
component te veronderstellen, want aan het begin van de jaren '80 heeft Ten
Berge enige tijd in Texas gewoond. Maar van belang is dat niet.
II
De tweede elegie bestaat uit drie gedeelten. In het eerste en laatste rijdt de
verteller samen met de Borges-kenner Emir Rodrigues Monegal en de
Braziliaanse dichter en Pound-vertaler Haroldo de Campos door een stoffig
landschap naar Hailey, Idaho, de stad waar Ezra Pound werd geboren. Het
middendeel beschrijft een bezoek aan een Turner-tentoonstelling in de
Condense Tate Gallery, in het gezelschap van de Britse schrijver Nathaniel
Tarn. De elegie bevat nogal wat citaten uit het werk van Pound.
Er valt niet aan te ontkomen: ik moet Pound gaan lezen, de fascist die de
lezer terroriseert door uitsluitend in obscure citaten te spreken. Jarenlang
heb ik me gekoesterd in comfortabele vooroordelen en het is me altijd een
raadsel geweest waarop de reputatie van deze foute gek is gebaseerd. `II miglior fabbro', zo noemde T.S. Eliot hem, in navolging van Dante, die met
deze woorden de twaalfde-eeuwse provenÇaalse dichter Arnaud Daniel aanduidde – een van Pounds favorieten. De betere vakman: maar wat is er zo
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De weg naar Whiskey River
Reikhalzend, lippen op elkaar
Rijden we uit tot aan het water

III
Deze Styx bevat geen water, maar whisky. In de derde elegie wordt de verteller op een koude morgen in april – de wreedste maand –gewekt doordat een
stomdronken dichter (Emir of Haroldo?) tegen de deur van zijn hotelkamer
valt. De Homerisch mompelende bard wordt in bed gelegd, waar hij direct
in slaap valt: (ik) `zag / hoe je het zeil van een simpele / Droom hees / en alles
eenvoudig werd / Alsof je nog lang / niet was geboren'. Dronkenschap en
slaap als tijdelijke ontsnapping aan het labyrint.

IV
De vierde elegie wordt aangeduid als `a16á, het occitaanse genre waarin
geliefden 's morgens met tegenzin afscheid van elkaar nemen. De protagonist, hier steeds in de tweede persoon aangesproken, ligt om vier uur 's ochtends in een gehorige Amerikaanse motelkamer te denken aan de vrouw
die hij in zijn eigen land achterliet. Hoewel een verwijzing naar Hadewych
de suggestie wekt dat de voorbije verbintenis die met een goddelijk wezen
is geweest, lijkt de vrouw ten dode opgeschreven. Hij stelt zich voor hoe
zij voor de spiegel haar borsten op knobbeltjes onderzoekt, en hoe zij de
schuifelende stap van een oude man op een brug verneemt:
Hij woont in Avondrood, een flat
Vlak om de hoek
Hij zingt al vroeg
Een lied
(Let wel, in zulk een straat
Is zingen slechts de hartstocht van een zweer)
Is deze bejaarde de Dood zelf, die elke morgen zijn kogelronde Kerberos uit-
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V
In de vijfde elegie wordt Tramontane geïdentificeerd met Aristaios. Net als
in het eerste gedicht wordt liefde als een schrijfproces voorgesteld: `Kill your
darlings, dichter!' De dichter heeft het vermogen zijn geliefden eenvoudigweg te schrappen. Maar wie zijn honing (honey) kwijt is, gaat op zoek naar
nieuwe. In deze elegie wordt de impotente (speelden / niets meer klaar')
moordenaar van Eurydike uitgenodigd voor het tuinfeest dat al eerder was
aangekondigd. Erg gezellig is het er niet:
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VI
De darts waarmee Tramontane zich op het tuinfeest aan de verveling probeerde te ontworstelen worden in de zesde elegie getransformeerd tot pijlen
van woorden die zijn geliefde onaangenaam hebben getroffen. Wanneer zij
hem zijn botheid verwijt, voelt hij zich niet aangesproken: `Een bagatel, zei
hij, zoiets, / misschien een pijl, ik / Weet het niet, een pen of zo / die haakt in
eigen vlees'. Als de pijl die haar geraakt heeft een pen is, moeten we aanne-
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men dat de dichter haar doodgeschreven heeft, een laaghartige daad die
hemzelf uiteindelijk diep zal treffen. Tramontane blijft de Aristaios die zijn
honing kwijt is. In cursieve regels wordt de identificatie van de geliefde met

X.519-739. Het verhaal

Eurydike de lezer nog eens ingewreven: `een slang, geen gevederde // gleed
langs de oever, beet / in haar voet'. De gevleugelde slang Quetzalcóatl, bij de

wordt daar overigens door

Azteken een god van wijsheid en van het oosten, komt al in Ten Berges bun-

Orpheus verteld.

del Personages (1967) voor. Eurydike is echter gebeten door een minder
goddelijk wezen.
De Aristaios uit deze elegie ligt `op de scheiding / tussen maïs en droge wei-

10. Ovidius, Metamorphosen

den', op de grens tussen leven een dood dus, naast zijn geliefde. Dan rijdt hij
in een pick-up truck naar de slangenboerderij van Daddy Texas. Tijdens een
rookpauze onderweg droomt hij van een blinde passagiere, `behoedzaam als
zo'n wilde / engel van de vaalt'. Ook Daddy Texas heeft geen bijen meer in
zijn korven, maar anders dan Aristaios is hij in een prima humeur. Hij laat
zien hoe je de ratelslangen kunt melken en kent een goed recept voor slangenvlees in bizonpens. Daddy Texas heeft het dodelijke monster gedomesticeerd, zodat het geen schade meer aanricht. Hij heeft zijn duistere driften in
bedwang.
Hoewel onze held eigenlijk weinig van primitieve rituelen moet hebben,
volgt hij, onder het zingen van `Summertime', de instructies van de slangenboer op. Als een Hopi-indiaan uit Arizona zegent hij de leeggemolken slangen en laat ze los `op de grens van maïs en droge weiden'. Maar het helpt
niets: hij blijft een `Dichter zonder beelden / imker zonder bijen'.
VII

In de zevende elegie zijn de rollen omgedraaid. Zestien van de achttien strofen worden uitgesproken door een vrouw die haar harteloze minnaar heeft
zien vertrekken. Haar naam is niet Eurydike, maar Venus, want de man heet
Adonis. Ten Berge verwijst naar Shelley's Adonais, de rouwzang voor Keats,
waaruit ook een van de motti voor de Texaanse elegieën was gekozen. Als we
de vrouw mogen identificeren met de in de steek gelaten geliefde uit de vierde elegie, wordt het vermoeden dat zij een godin is, en als zodanig misschien
minder sterfelijk dan Aristaios/Tramontane denkt, bevestigd. Dat de man
hier Adonis wordt genoemd, is geen best voorteken, want die kwam om tijdens de jacht. In de versie van Ovidius schenkt Venus haar geliefde een vorm
10
van onsterfelijkheid. Ten Berges Venus is daarentegen zo verbitterd, dat het
er voor deze Adonis niet goed uitziet. Ze heeft gelijk, want de man is een
egocentrische klootzak:
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Hoe het oog het lichaam wil betrekken
Hoe zijn oog haar lichaam snel betrok
Hoe men liefheeft wat gesloopt wordt
hoe hij liefhad wat ontbrak
Zijn gevoelens worden omschreven als een `rouw zonder extase; / Daar
klonk de ragtime en hier draait / de wals van het valse gevoel'. Om te begrijpen wat er in hem omgaat, leest hij de gedichten van Catullus en Propertius
– ook favorieten van Pound. Het is een goede keuze, want deze Romeinse
grootmeesters van de erotische poëzie waren vooral gespecialiseerd in
bedrog, frustraties en dubbele bodems. Wanneer hij even opkijkt van zijn
lectuur, ziet hij hoe `de dorpsfanfare / Op een lijkstoet stuit', en `fluwelen
majorettes de gelaarsde / benen blijven trillen in een fletse straat'. Bert
Haanstra in Texas?
IX

In de negende elegie keert onze held terug naar het mythische landschap van
zijn jeugd: een brug, een sloot met snoeken, onweer boven het bos en in de
verte de klok van de Ursulinen. Ook hier moet Ten Berge uit eigen ervaring
hebben geput. Tussen Alkmaar, waar hij opgroeide, en Bergen ligt immers
een Ursulinenklooster –waarbij het misschien geen toeval is dat de stichteres van die orde, Angela Merici, doorgaans als pelgrim wordt afgebeeld.
Naderend onheil hing al in de lucht: `eerste huivering / door ongeschoren
velden, / lege bunkers', maar toch:
Dit was de plek, daar
was de plaats waar hij las
wat hij later beleefde
Een hand op een knie
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Arkadië van H.H. ter Balkt?

De dichter laat in het midden of de in deze laatste strofe beschreven situatie
droom, dan wel realiteit is. Het is, ook door rijm en ritme, een van de weinige lyrische passages in de elegieën.
X
Ook in het tiende gedicht worden vraagtekens geplaatst bij het realiteitsgehalte van herinneringen, hier opgeroepen door een foto. `We spreken af',
zegt de dichter, `dit is een werkelijkheid / Van toen / teruggebracht / Tot
afbeelding van zes bij negen'. Het is geen leven, maar `een dood / Moment
dat nauwgezet / Tot leven wordt geschreven'.
Het gedicht valt uiteen in drie gedeelten. In het eerste wordt de foto
beschreven. De vader van de nog niet geboren dichter staat met een ouderwetse hoed op in een winterlandschap. Hoewel de jonge vader lacht, meent
de zoon, ruim veertig jaar later, te weten dat de man toen al hevig teleurgesteld was : `Mijn dromen verbrand / Mijn vrouw veel te kuis / Werd ik bang
op de weg / En schuw binnenshuis'. In het tweede gedeelte komen de teleurstellingen van de dichter zelf aan de orde. Naast een cynische opmerking
over stokoude mannen die tijdig een dreigende vrede voorkwamen, trekt
voornamelijk een hopeloze liefde voor een schoolvriendin de aandacht –
ongetwijfeld het meisje uit de vorige elegie. Na de dood van de vader vindt
de zoon bij het opruimen van het ouderlijk huis nog een vergeten briefje van
het meisje terug:H
"Wij zullen elkaar vinden
In het donker vol schaamte
Heimelijk huilend tussen oud gereedschap
In het roggeveld"
Dat hij het snippertje juist op dat moment aantreft, benadrukt de overeenkomst tussen vader en zoon.
In het derde gedeelte vraagt de vader, die bezig is zijn tuin te harken, wat de
zoon in 's hemelsnaam beoogt met het schrijven van gedichten. Terwijl moeder voorbijkomt op weg naar de kerk, mompelt de jongen beschaamd iets
`over verbeelding / en de vruchten van de geest'. Met een `dunne hoge lach'
wijst de vader naar het godshuis: `Dat daar heeft mij levenslang / met vruchten van de geest bedrogen'.
Inmiddels heeft Ten Berge vrijwel alles wat hij tegenkwam onklaar gemaakt.
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XI
In de elfde elegie wordt het menens. Het 25 bladzijden tellend relaas met de
ondertitel `itinerario' (reisgids) bestaat uit vier episoden. De droomtijd is
definitief afgelopen en de reiziger wordt `meegesleept langs schrale gronden'
(waste lane 4, om door een vleesetend landschap te worden verslonden:
De hal van de eeuw
Die een helse provincie omspande –
Vuursproeiers, spekzachte
Kloven, een spuwing van bloedende as
Er is geen twijfel mogelijk: hier betreden we de hel. Als een toerist op
Schiphol laat de reiziger zich per rolbaan langs de verschrikkingen van de
twintigste eeuw voeren, zonder dat een Vergilius hem de weg wijst. Net als
in het elfde (!) boek van de Odysseia en de eerste Canto van Pound duiken
voortdurend schimmen op met wie de bezoeker maar heel even mag praten.
Een oorlogshitser uit het begin van de eeuw kankert op joden en `vredesfanatici' als barones Von Suttner, die in 1905 de Nobelprijs voor de vrede
kreeg. Maar we zien ook Franse bosarbeiders die zonder blikken of blozen –
Befehl ist Befehl– een prachtig woud tot braakland kappen. De camera registreert hoe een aristocratisch diner de geschiedenis in wordt gebombardeerd, Persephone wordt door Dis (Hades) verkracht, en Wagner, die zijn
landhuis hoopvol Wahnfried' doopte, betreurt de verwording van zijn erfenis.
De rolbaan leidt ook langs de Torre della Fame, waarin de uitgehongerde
graaf Ugolino zich aan zijn kleinzoons vergreep, zoals Dante in Canto
XXXXIII vertelt. 12 Maar het gebouw wordt, als de wolkenkrabber van Babel,
door projectontwikkelaars `de hemel in / Gebouwd'. We bevinden ons kennelijk, in ballingschap, aan de stromen van Babylon, zoals het motto van
Johannes van het Kruis al had aangekondigd. Inderdaad neemt de spraakverwarring toe. Onder het motto `alle woorden zijn gebruikt' monteert Ten

12. Zie ook The Waste Land r.
411.

13. Gunnar Ekelof, De
Byzantijnse trilogie. Gedichten,
vertaald door H.C. ten Berge
en Marguérite Tbrngvist,
Amsterdam, Meulenhoff,
1985.

Berge de meest uiteenlopende fragmenten tot een misselijk makend pandemonium. Het ergste is dat ook in principe sympathieke standpunten aan
taalbederf onderhevig zijn, zodat niemand die pretendeert enige smaak te
hebben, ze nog zou durven onderschrijven: `Vrouwen Eisen / De Totale
Rouw / Om Deurne, Dante & Dachau!' En: `Graag Iets Naders / Omtrent
DoodsEskaders'. De taal is besmet. Het eerste gedeelte van de elegie eindigt
met een door en door smakeloos, retorisch sonnet. De strekking luidt dat
het geen zin heeft hier naar Schoonheid te zoeken: `zwicht / Niet voor
Herinnering of Moederschoot / Voordat je deze drekbeker hebt uitgedronken'.
Dan ontmoet de reiziger op een driesprong de Zweedse dichter Gunnar
Ekelóf, wiens Byzantijnse trilogie in 1985 door Ten Berge vertaald werd.13
Het middendeel van die bundel heet `Gids naar de Onderwereld', maar het
enige wat Ekeliif te bieden heeft is een vrouw met zeven sluiers, die de reiziger drie stenen geeft. Op zijn tocht ontmoet hij nu een aantal oude bekenden: gestorven schoolvriendjes, een opa en een oom, een minnares, de dichter Gilliams. In het derde gedeelte van de elegie neemt de inmiddels blinde
Daddy Texas hem mee naar het diepste punt van de hel, waar in stinkende
cellen mensen door zwartgelaarsde functionarissen worden gemarteld: `Cel
aan cel dezelfde peepshow met bewegende modellen'. Enkele malen wordt
benadrukt dat zingen hier onmogelijk is.
Na verdere omzwervingen door dit gekkenhuis voelt hij de onderaardse gangen vollopen met giftig water. Een van de stenen die hij van de gesluierde
vrouw had gekregen, een stuk bergkristal, helpt hem het hoofd koel te houden. Door de stroming van het water wordt hij naar de uitgang gesleurd en
als lava naar buiten gespoten, over de Styx heen: `Een duiker in de lucht /
Boven een brede grensrivier'. Maar zijn missie is definitief mislukt, want:
op de andere oever, wazig
Als een fresco uit een ver verleden
Een figuurtje met geheven armen
In haar handen klapt bij een verlaten veer
De hel van de twintigste eeuw heeft de reiziger zo in beslag genomen, dat hij
er Eurydike niet eens heeft opgemerkt.
XII
Wat nu? Heeft de tocht hem gelouterd? Is hij er een beter en rijker mens van
geworden? Hebben de verschrikkingen van Wereldoorlogen, Grote

^

r Rapporten
o
Sprongen Voorwaarts,
a ouit
t uRome
t o een Chileense Junta's de bodem
r wereld?
om
vruchtbaar gemaakt voor een betere
we e. Is hetggestorvengraan
aa triomantei' herrezen?
ee
twaalfde elegie
r luidt
eenvoudig:
ee . Sterker
te e nog,in
Het
e antwoord
a twoo
u te
e nv
o u. neen.
, de tw
die hem
ui t e ic ter in e huid van een Latijns-Amerikaansefolteraare
^
^
nie bestaand',
staan
zi n iasco inwri . e wer en zi' n ver wene n En jenaam is niet
^
^
le ons in de wielen rijdt Moet eraan geloven.' De dichterr heeft
zegt hij,
.
zich
eenpoginge aan het onderdrukkende systeem
te ondermijnen,
c tte
Y
onttre en aan de taalvan de heersende structuren, maar kan zich alleen
Vandaar dat Ten
r maken als hij debesmette
verstaanbaar
es
tecode
ooverneemt.
e
..
oe e dood tet vverklaren:
Berge zich hier bewust compromitteertdoor
oo zzijn poëzie
Je stembanden zijn doorgeknipt
Je polsen zijn gebroken
Je staat onthand
Je bent monddood
'
a gedaan so e neus bloedt Beetje achterlijk is somsgezond', use
tegenstelling
t ttotdichter,
de
o zl n ost
functionaris, die vaststelt hij,
datin, te
e ste
^
et het
is gebleven en braaf zijn plicht heeft gedaan. 'Jij staat alleen Jij ziet
^
i kistenze.
ste(zeiden
groot, amigo
o Dusji j laatje om de dooie Dood niet
i
r, die
i eeen
De kille ironie om het gedrag van de zogenaamd heroïsche dichter,
in zichzelf
ver ee se toc t oor e e on ernam om et aa
n c nwereld
eee
i err i bovenop.
v no .
te slechten, ligt
XIII
Toch heeft de dichter zelf het laatste woord. Hij spreekt tot zichzelf en zegt
het enige wat een dichter in dergelijke gevallen kan zeggen: `Begin, schrijf'.
Hij stelt vast dat zowel zijn leven als zijn gedicht door liefde en overlevingsdrang werd voortgestuwd, maar zonder weloverwogen plan vooraf. Bestaan
en schrijven zijn experimentele handelingen. Is het gedicht een reusachtige
vrouw, een walvis die hem heeft opgeslokt? `Hoe lang / Zwierf je door haar
ingewanden rond?' De elegie kent uitsluitend vragen, geen antwoorden.
Het werk heeft de dichter in zich opgenomen, ingelijfd, en later weer als
Jona op een lege kust uitgestoten. Maar ondanks die prenatale intimiteit is
het gedicht hem, als een moeder of een minnares, vreemd gebleven.
De vragen die ik me aan het begin van dit artikel heb gesteld, zijn echter wel
beantwoord. Om met het probleem van de verstaanbaarheid te beginnen:

Texaanse elegieën is, mits je een poging doet de voornaamste bronnen te achterhalen, een complexe, maar geen moeilijke bundel. Woordkeus noch zinsbouw noch beeldtaal is ontoegankelijk. Ik geloof dat ik in het bovenstaande
de belangrijkste teksten die Ten Berge in gedachten had toen hij het boek
schreef, over de elegieën heb heen gelegd, maar voeg daar nederig aan toe dat
ik natuurlijk tientallen citaten en verwijzingen over het hoofd heb gezien.
Zo werkt communicatie nu eenmaal: je weet nooit wat een ander bezielt.
Ten Berge herkauwde `het gruis van oude metaforen', en dan met name een
aantal mythische thema's die hij tegenkwam bij Homeros, Ovidius, Dante,
Pound en Eliot. Maar ik geloof dat hij in zoverre moderner en compromislozer is dan zijn voorgangers, dat hij, om nogmaals het woord van Dante te
gebruiken, alle hoop heeft laten varen. Alle hoop, behalve één sprankje: dat
je altijd opnieuw met schrijven kunt beginnen.
Mooie gedichten zijn het niet, deze elegieën. Ik weet niet of ik ervan kan
houden; fraaie regels om in bed aan mijn geliefde voor te lezen heb ik nauPut Gerbrandy (1958) is
classicus, dichter en criticus.
Zijn essaybundelEen steeneik
op de rotsen verschijnt in

januari 2004.

welijks aangetroffen. Maar ik moet deze elegieën steeds herlezen, ik moet
steeds opnieuw dat Inferno in. Niet in de hoop ooit de uitgang te zullen vinden, maar om eens de bodem van de put te bereiken en daar mijzelf tegen te
komen.
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Andermans woorden
Ten Berge is niet de enige dichter die geregeld vertalingen presenteert als
geïntegreerd onderdeel van eigen werk, maar de manier waarop hij dat een
aantal keren heeft gedaan, is nogal uitzonderlijk. Meestal wordt vertaalde
poëzie in een speciale afdeling opgenomen, waar zij fungeert als signaal van

1. Door Renate Rubinstein
(1972) bijvoorbeeld, maar
vooral in beschouwingen over
beeldgedichten (bijvoorbeeld
in Van Deel 1992).

verwantschap (denk aan vertalingen van John Berryman in bundels van Rob
Schouten of aan die van oudere, vormvaste dichters bij Jean Pierre Rawie).
Bij Ten Berge zijn vertaalde gedichten meestal veel nadrukkelijker ingebed
in zijn eigen werk, waardoor het onderscheid tussen vreemd en eigen vervaagt. De positie van vertaalde gedichten in zijn werk lijkt eerder op die van
`Musée des Beaux-Arts' van W.H. Auden, dat vanwege de vertaling in het
hart van de bundel Een hond van Pavlov van Jan Emmens geregeld als een
vrijwel Nederlands gedicht is aangemerkt.
Een vergelijkbare positie neemt Ten Berges vertaling van het gedicht `De
donkere nacht' van de Spaanse mysticus Johannes van het Kruis in, waarmee
de gelijknamige afdeling in de bundel Overgangsriten (1992) wordt afgesloten. Deze vertaling valt niet los te zien van de direct eraan vooraf gaande
gedichten, `Fernando Pessoa leest de verstrooide ledematen van Juan de la
Cruz' en `De wrede god'. In het eerste wordt, via de omweg van de lectuur
van Pessoa (die op zijn beurt weer Juan de la Cruz leest), de Spaanse dichter
opgevoerd als een gevangen mysticus die samenvalt met zijn woorden. In
het tweede – een dubbelgedicht – is Juan de la Cruz expliciet aanwezig in het
motto; dit gedicht heeft betrekking op iemand (man zowel als vrouw) die in
een cel aan `zinsverduistering' ten prooi is, maar die er toch in slaagt in flitsen en beelden iets te laten zien van de eigen innerlijke wereld. De eigen
gedichten van Ten Berge bereiden de lezer als het ware voor op het taalgebruik en de geestelijke mentaliteit in het vertaalde gedicht.
Iets dergelijks, maar dan op grotere schaal, is aan de orde in De witte sjamaan. De vertalingen van eskimopoëzie en van gedichten van de Chinese
dichter Han Shan zijn hierin opgenomen in een ontwikkeling die door de
hele bundel heen loopt; grof gezegd: de reis uit de eigen cultuur naar een
zuiverder cultuur, die een taal moet opleveren die heilzaam zou moeten werken in de eigen cultuur. Zonder andermans werk zou deze thematiek minder overtuigend gepresenteerd zijn geweest dan nu het geval is. In Oesters 6

gestoofde pot is de samenhang tussen de verschillende afdelingen minder
hecht (liever: die samenhang is er vrijwel niet), waardoor de vertaalde
gedichten in de titelafdeling niet merkbaar te maken hebben met die in
andere afdelingen. Maar wel worden deze vertalingen binnen de cyclus zelf
voorafgegaan en gevolgd door een gedicht van Transmontanus, een alter ego
van Ten Berge. In ondertitel en motto van deze afdeling krijgt de relatie
gestalte. In de ondertitel stelt de dichter zich op als een nederig dienaar: `een
maaltijd met acht dichters opgediend en afgeruimd door Transmontanus'.
In de bijbelse woorden van het motto – `Zo vaak uw woorden gevonden
werden, at ik ze op...' [Jeremia 15:16]' – is de dichter geen bediende, maar
een eter van andermans poëzie, met trekjes van een literaire schrokop.
In de gedichten van Transmontanus zelf is eerder de schrokop aan het woord
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2. Ten Berge 1969, p.4
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Waarover de Raster-discussie niet sprak
Wat beide, De witte sjamaan en `Oesters & gestoofde pot', verenigt, is hun
relatie met een publicatie in Raster op de grens van de jaren zestig en zeventig. Vanaf het begin had Ten Berge, die het blad in zijn eentje redigeerde,
duidelijk gemaakt dat de oriëntatie in Raster internationaal zou zijn. In de
bekende inleiding op het eerste nummer stelt hij de poëzie en de poëtica van
Ezra Pound ten voorbeeld aan zijn eigen poëzie en aan de poëzie in
Nederland in het algemeen. In het eerste nummer van de derde jaargang
kondigt hij aan `dat een tendens tot internationalisering voor `69 kenmerkend zal zijn'. 2 Het laatste nummer van de derde jaargang is dan ook geheel
gewijd aan poëzie van over de grens. `Hedendaagse poëzie in internationaal
perspectief', luidt de titel van Ten Berges inleiding op dit nummer. Daarin
benadrukt hij dat deze belangstelling voor poëzie van over de grens vooral
ten doel heeft inzicht te verschaffen in de identiteit van de eigentijdse
Nederlandse poëzie en hoe die bij benadering gesitueerd kan worden temidden van de internationale ontwikkelingen.'
De fameuze Raster-discussie in het volgende nummer (tussen Ten Berge,
Bloem, Vogelaar, Kouwenaar en Bernlef) sluit op dit nummer aan. Deze
discussie diende de standpunten ten opzichte van de genoemde internationale ontwikkelingen te verhelderen. Dat van die ontwikkelingen uiteindelijk alleen de sterk theoretisch gefundeerde bijdrage van Charles Grivel over
de Franse poëzie ter sprake komt en de daarin aan de orde gestelde ontwikkeling dat genregrenzen meer en meer verdwijnen, zegt meer over de op dat
moment bestaande tegenstellingen in Nederland (althans tussen de
gesprekspartners) dan over de tendensen bij individuele dichters. Ook de
poëzie van Ten Berge zelf wordt in deze discussie vooral met ontwikkelingen
in Frankrijk in verband gebracht, bij voorbeeld wanneer Rein Bloem
opmerkt: '[...] wat jij, Ten Berge, doet in je gedichten met je velden [...] daar
is het toch niet belangrijk meer om over het onderscheid poëzie/proza te
spreken'.
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Ik ben ervan overtuigd dat het gesprek, als het alleen aan Ten Berge zou hebben gelegen, zeker ook zou zijn gegaan over de bijdrage van Kenneth White
over de Engelse poëzie. Van geen van de door Grivel gepresenteerde Franse
dichters zal later in Raster nog werk worden gepubliceerd (al dan niet in ver-

5. White 1969/1970, p.461

taling). Daarentegen zijn White en zijn landgenoot Nathaniel Tarn (beide
met een gedicht in het poëzienummer aanwezig) sindsdien niet meer uit
Rasterweg te denken. Beiden nemen bovendien een prominente plaats in in
Ten Berges eerste essaybundel, Levenstekens erdoodssinjalen (1980): een vijfde deel van dit boek bestaat uit een beschouwing over en vertalingen van
gedichten van beide dichters. Zoiets zegt op den duur meer dan de prominente aanwezigheid van de een (Grivel) en de totale afwezigheid van de
ander (White) in genoemde discussie.
In zijn essay over de Engelse poëzie trekt White, net als Ten Berge een paar
jaar eerder, partij voor Pounds `worsteling om zich door de verbijstering en
kakafoniese mengelmoes van moderniteit heen te bewegen naar een nieuwe
integratie en volledigheid.' S Niet alleen hierover zijn Ten Berge en White het
eens, ook in formeel opzicht en wat de relatie tussen poëzie en samenleving
betreft kan de aanwezigheid van White in Raster gezien worden als een blijk
van verwantschap van Ten Berge met deze dichter.
Eerst iets over het formele. In het nummer waarin de discussie staat (IV/2),
zijn opnieuw gedichten van White opgenomen. Wat daaraan direct opvalt,
is de beweeglijke typografie: na een regel die op de linkerrand van de bladspiegel begint, springen volgende regels in, de ene verder dan de andere,
zodat de volgens traditie steile linkerkant van elke strofe en van elk gedicht
zich als een spiraal of een slang over de bladzij beweegt. Als voorbeeld een
kort gedicht uit Whites `Cape Breton Elegy', waarin elke regel weer anders
inspringt:
10.
The violence of poetry
is still
and goes deep –
to the bone
to the white
Deze typografische vorm, die ook kenmerkend is voor de poëzie van Tarn in
het volgende nummer van Raster (IV/3), heeft kennelijk aanstekelijk
gewerkt. In zijn voorgaande bundels breekt Ten Berge de typografie soms
open, bijvoorbeeld om onderscheid te maken tussen verschillende tekstsoorten (`De ondergang van Tenochtitlan' in Personages), maar dan meer
bloksgewijs, in de `velden' waar Rein Bloem op doelt. In later werk, met
name in een flink aantal gedichten in De witte sjamaan, de bundel die kort
na genoemde Raste/publicaties verscheen, is de open typografie net zo
beweeglijk geworden als in de genoemde gedichten van White en Tarn.
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Het zwaaien met de bijl en het hakken van een bijt in de lucht hebben
plaatsgemaakt voor hakken en scheppen; dat laatste uiteraard in dubbele
betekenis. De typografie maakt een wenteltrap zichtbaar – die even later, op
grond van de typografische beweging, even goed een slakkenhuis kan zijn.
De tuimeling bergafwaarts is een val in de leegte geworden, die met veel
typografisch wit wordt versterkt. Bovendien: waar Ten Berge er in `(inzicht)'
maar een enkele keer in slaagt een formulering verschillende lagen te geven,
daar slaagt hij er in `Maker & Model', ten dele op basis van hetzelfde materiaal en met gebruikmaking van een beweeglijker typografie, veel vaker in.
Met dank aan Tarn en White.

Een constructie van betekenis: De witte sjamaan
Inmiddels lijk ik misschien ver afgedwaald van de circumpolaire wereld
zoals die door White bepleit is, laat staan dat ik ooit nog bij `Oesters &
gestoofde pot' lijk te zullen uitkomen. Maar ik meen het punt te hebben

kunnen aanwijzen waar Ten Berge van een mogelijk postmodern dichter,
voor wie heterogeniteit van het materiaal zo goed mogelijk zichtbaar moest
blijven, is veranderd in wat hij in het begingedicht van Oesters 6 gestoofde
pottal noemen: de laatste modernist. Van wie hij vervolgens weer afstand zal
nemen.
Maar eerst nog iets over de `ijskoude demon'. In veruit de grootste afdeling
van De witte sjamaan, de titelafdeling, komen allerlei aspecten van zuivering
aan de orde en van samenvallen met jezelf. Dat gebeurt in een aantal etappes: de eerste is in de titelreeks (het feit dat het begrip `de witte sjamaan' een
knooppunt vormt waarop bundel, afdeling, reeks, personage en mentaliteit
elkaar ontmoeten, maakt duidelijk hoe belangrijk het samenvallen van verschillende niveaus binnen één woord of woordgroep voor Ten Berge in deze
bundel is), de tweede is de reeks `de andere slaap', waarin de tijd is opgeheven en uit de dood de verbeelding kan ontstaan, de derde vormen de `arctische gezangen', een tweetal reeksen van respectievelijk eigen en vertaald
werk. Het niet meer in eigen woorden spreken, maar in woorden die al
bestaan en die een genezende werking hebben, is de hoogste staat die de
sjamaan-dichter kan bereiken. De witte sjamaan zou zonder de vertaalde
gedichten niet af zijn. Nu zijn de gedichten van de Chukchi uit NoordoostSiberië, van dichters uit Oost-Groenland en van Han Shan de genezende,
heilzame woorden waarmee de tot sjamaan gemetamorfoseerde dichter in
deze bundel terugkeert naar zijn eigen Westerse Grasvolk.
Van al deze gedichten liggen die van Han Shan wat hun thematiek betreft
het dichtst bij de eerdere poëticale gedichten van Ten Berge. Ook bij Han
Shan wordt een berg beklommen (Koude Berg), ook bij Han Shan worden
eenzaamheid, zuiverheid en leegte gezocht, ook bij Han Shan is de tocht
omhoog een tocht naar binnen, ook bij Han Shan lijkt de tijd opgeheven.
Daarbij komt dat de gedichten van Han Shan een andere positie innemen
dan de andere vertalingen. Deze laatste worden steeds afzonderlijk gepresenteerd, op de traditionele manier. De vertalingen van Han Shan daarentegen waarmee de reeks vertalingen besluit, worden gepresenteerd onder de
verzameltitel `Lezend boven Groenland', waardoor ze tegelijk fungeren als
vertaling en als citaat, dus als vertalerstekst en als personagetekst: alsof
iemand in een vliegtuig op weg van het poolgebied naar West-Europa in een
bundel gedichten van Han Shan zit te lezen. Tot in de constructie van De

witte sjamaan heeft Ten Berge middelen gehanteerd om verschillende
niveaus te laten samenvallen. Het is een van de radicale elementen waardoor
dit een uitzonderlijke, op-en-top modernistische bundel is geworden.

maar

Eetlust en vraatzucht in Oesters &gestoofde pot
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een scheidslijn.
De meest onversneden eetgedichten zijn die van Gary Snyder, `Oesters' en
het daaropvolgende, licht hilarische `Hoe gestoofde pot in de Pinacate-woestijn te bereiden'. In beide gaat het om eten op een bepaalde met name
genoemde plaats. Het eerste geeft de beknopte beschrijving van een dagje
oesters rapen en eten aan de Amerikaanse noordwestkust. Het tweede is,
zoals de titel al suggereert, in receptvorm geschreven – niet in de aanvoegende wijs van `men neme', maar in de gebiedende van `leg, doe, snijd, gooi,
roer'. Dat gaat veel verder dan in het kookboek, want er staat niet alleen in
hoe je stoofpot moet maken, maar ook waar je de ingrediënten moet kopen,
hoe je je vuur moet maken, wat je drinkt terwijl het eten gestoofd wordt en
tenslotte hoe je het opeet. Dit alles in de Pinacate-woestijn, een oud vulkanisch gebied in Mexico, waar opmerkelijk genoeg een vuur gemaakt wordt
in `een open lavacirkel'. Navolging van alle instructies levert overigens, zo te
zien, een smakelijk of op zijn minst eetbaar gerecht op.
Datzelfde geldt voor het recept van Ierse Whiskey Trifle dat Transmontanus
in het slotgedicht geeft. Ook hier is de gebiedende wijs zowel tot de kok
gericht als tot de disgenoten. Die krijgen vooraf uitgebreide instructies wat
te doen en wat te laten om van genoemd dessert te kunnen genieten. Die
instructies had Transmontanus overigens beter vooraf kunnen geven, want
ze komen vooral neer op matiging en bescheidenheid. De overgang naar het
recept luidt: `Vul de goudgerande borden, stulp de lippen/ om een volle zilveren lepel; / gun je de verrukking van een Ierse Whiskey Trifle / die je door
ascese hebt verdiend' [cursivering van mij, AZ] Het lijkt wel alsof de dichter
zichzelf toespreekt: je was asceet, je mag je nu het ongans eten.
Dat dit vrijwel aan dovemansoren gezegd is, blijkt wel hieruit dat de enige
die moeizaam op deze reeks instructies reageert, een aangeschoten tafeldame
is. Deze dame, aan wie het hele recept wordt verteld, is de enige die vervolgens het gerecht ook opeet, tot genoegen van degene die zich aan alle adviezen heeft gehouden (de vertellende `jij'):
Je disgenoten hebben het verknald.
Niemand houdt zijn feestprak binnen.
Terwijl men braakt en krimpt of adem hapt,
heeft mevrouw zich niet meer in de hand.
Ze gaffelt, smult en smakt, zienderogen
raakt ze buiten zinnen.
Als de schaal is leeg gelepeld ligt ze naakt,
verteerd door liefdebrand,
op het bevlekte linnen voor jou uitgestald.

10. Hoewel de wereld die in

Net als in De witte sjamaan vallen ook in dit gedicht soms betekenissen
samen in één woord of uitdrukking, maar witte wereld en absolute zuiverheid ontbreken vrijwel. Zo hebben taal, eten en geestesgesteldheid terloops
iets met elkaar te maken in `buiten zinnen'. Dat was ook in het begingedicht
het geval, waar zich tussen alle voorgerechten een `warm aanbevolen'
`schuld-en-boetepotje uit St.-Petersburg' bevond en waarin sprake was van
`een hartig woordje, gegarneerd/ met zilveruitjes en augurken van de firma
Kesbeke, inleggerij/ te Amsterdam.'
Ook uit sommige vertaalde gedichten blijkt het belang van deze combinatie,
zoals uit het tweede gedicht, de vertaling van `Eating poetry' van Mark
Strand. Dat begint verlekkerd met: `Inkt loopt uit mijn mondhoeken./ Mijn
geluk is ongeëvenaard./ Ik heb poëzie gegeten.' Het effect van dit gerecht is
niet misselijk: een droef kijkende bibliotheekjuffrouw raakt geheel aangeslagen door het feit dat een van haar klanten, door poëzie te lezen, verandert in
een ander mens (in een hond misschien wel): de ikfiguur likt zelfs haar hand
af, gromt haar toe en blaft: `Dol van vreugde stoei ik in het boekerige donker.' Hoe poëticaal ook en hoezeer getuigend van de onverbiddelijke kracht
van poëzie, de zuivere wereld uit het begin van de jaren zeventig is hier in
geen ijsvelden of sneeuwwegen meer te bekennen.
Dat is in andere zin nog wel het geval in `Oesters' van Seamus Heaney. Niet
alleen staat daarin dat oesters op `hun bedden van ijs' liggen, ook wordt erin
verteld dat de Romeinen oesters de Alpen over transporteerden door ze in
hooi en sneeuw te verpakken. En het gedicht eindigt met: `Ik at die dag/
Weloverwogen, opdat zijn scherpe smaak/ Mij voluit tot het woord, het zuivere werkwoord kon bezielen.' Waar kou als voorwaarde voor smakelijkheid
en scherpte als voorwaarde voor taalzuiverheid een rol spelen, zou dit
gedicht ook tussen eerdere gedichten van Ten Berge gepast hebben. Niet
waar er elders in het gedicht sprake is van de `koelte van strodak en steengoed' waarin men de zelfgeraapte oesters eet, want dat verwijst duidelijk
naar warmer weer en minder barre omstandigheden.
Ook nog wel verwant met de circumpolaire Ten Berge (om hem nog maar
even zo te noemen) zijn de gedichten van Kingmeroet en Peter Blue Cloud.
In het eerste is een uitgehongerde eskimo aan het woord, die bezwerend op
zoek is naar eten; in het tweede is sprake van de rituelen waarmee de oogst
en de verwerking van suikermaïs zijn omgeven. Ook het daaropvolgende
gedicht, `Een ramp' van Ted Hughes, heeft hier iets van, al was het maar
doordat de hoofdfiguur een noordelijke, mythologische figuur is: Kraal.
Dit gedicht gaat over een dodelijk woord, dat alles verslindt en vernietigt
wat het op zijn weg tegenkomt: `Vraatzuchtig poogde het woord, als een
reuzenlamprei,/ De aardbol met zijn grote lippen te omvatten –I Daar
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Nog eens Raster over buitenlandse poëzie
Niet alleen De witte sjamaan kan in verband gebracht worden met het nummer over buitenlandse poëzie van Raster, maar ook `Oesters & gestoofde
pot'. Dat verband ligt wel op een veel trivialer vlak, namelijk dat van de
keuze van enkele gedichten.
Na elke bijdrage over de poëzie in een bepaald land volgde in Raster III/4 een
kleine bloemlezing gedichten. Niet vertaald. Twee van de opgenomen Britse
dichters waren Ted Hughes en Thom Gunn. White noemt hen in zijn essay
de enige interessante dichters die The Movement, de traditionalistische
11
beweging in de Britse poëzie uit de jaren vijftig, heeft opgeleverd. Door de
formeel sterk afwijkende poëzie van de onbekende Schwerner te laten vallen
en deze te vervangen door veel traditioneler ogende poëzie van Hughes en
Gunn lijkt Ten Berge het odium van zich af te willen schudden van een
dichter voor wie het formele experiment op voorhand al een poëtische meerwaarde vertegenwoordigt.
Een andere dichter die al in het genoemde Raster-nummer voorkwam, is
Mark Strand, en wel met het gedicht `Eating poetry', dat als `Poëzie eten' het
vertaalde gedeelte van `Oesters & gestoofde pot' opent. Over de door hem
geselecteerde Amerikaanse dichters schrijft G.A.M. Janssens in dit nummer:

`Het is mogelijk dat geen van hen in de literaire geschiedenisboeken van de
toekomst vernoemd zal worden, maar voor ons, in 1969, behoren zij ongetwijfeld tot de dichters die de toekomst van de Amerikaanse poëzie personifi ë ren. ' Z In plaats van in de anonimiteit terecht te komen is Strand een van
de bekendste Amerikaanse dichters geworden. 13 Ook had Ten Berge in 1983
^

een kleine bundel met vertalingen van zijn werk gepubliceerd.
Zeker wat de keuze van de gedichten betreft loopt er dus nog een dun lijntje
van het Raster- nummer over buitenlandse poëzie naar `Oesters &gestoofde
pot'. Poëtica, cultuuropvatting en typografische vormgeving spelen op deze
lijn echter geen of althans geen opmerkelijke rol meer. En in Oesters er

gestoofde potzijn noch van White noch van Tarn vertalingen opgenomen.
En Lévi-Strauss?
En dan nog dit. Hoewel oesters op allerlei manieren kunnen worden gegeten
(zoals in het gedicht van Gary Snyder te lezen valt: `gebakken–rauw–gekookt
in melk / gerold in kruimels–'), doet de combinatie van oesters en gestoofde
pot sterk denken aan die van het rauwe en het gekookte, de twee tegengestelde, concrete begrippen waarmee de structuralistische antropoloog Claude
Lévi-Strauss in de jaren zestig de wetenschap van het zintuiglijke heeft geprobeerd in kaart te brengen (Le cru et le cuit, 1964). Meer dan een oppervlakkig
verband zie ik tussen deze twee titels overigens niet, vooral niet omdat LéviStrauss, anders dan Ten Berge in deze cyclus, exclusief gebruik maakt van teksten uit (wat we noemen) primitieve culturen. Ik zie de titel van Ten Berge
daarom eerder als een uitdrukking van wat hij in deze cyclus aanbiedt: rauwe
en gekookte poëzie. De rauwe is dan mogelijk zijn eigen poëzie, de gekookte
die van anderen die hij over de taalgrens geholpen heeft. Rauw en gekookt
vormen samen de keuken van dit dichterschap; die twee horen bij elkaar.
Vertalen is verslinden; vertalen is ook koken.
Ad Zuiderent (1944) is
dichter en docent Nieuwe

Was het in de vroege Raster- tijd nog zo dat Ten Berge andere dichters liet
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van de vertaalde gedichten in de titelcyclus doet, maar één lijn valt er moei-
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1953 (Querido, 2003) en
(samen met Evert van der

lijk vooral bij de circumpolaire wereld, de wereld van de vroegere

Starre) De tweede gisting. Over

Transmontanus en zijn Grasvolk, van De witte sjamaan, toen de invloed van
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White en Tarn op het werk van Ten Berge op zijn hoogtepunt was en toen de

(Amsterdam University Press,
2001).

naam Transmontanus nog bol stond van betekenis.

Een stormachtige dag in het late voorjaar van 1971
met de dichter Kenneth White op de Hondsbosse
zeewering.
`Via de dichter-antropoloog Nathaniel Tam was ik
met de uit Schotland afkomstige, maar in Frankrijk
wonende White in contact gekomen en bevriend
geraakt. We correspondeerden intensief en
werkten ook samen Voor het tijdschrift Raster, dat
ik in 1967 was begonnen, had hij een overzicht van
de recente Britse poezie geschreven, een stuk dat
werd gevolgd door nieuwe essays en een stroom
van gedichten, die wonderwel pasten in wat mij
voor ogen stond White had in die jaren geen
Engelse uitgever meer en zocht aansluiting bij
Franse uitgevershuizen. Onwetend van elkaars
bestaan hadden we in de jaren zestig beiden een
intense belangstelling voor het geografische en
'mentale' noorden ontwikkeld een Arctica van de
geest, die door Kenneth werd verbonden met het
begrip 'hyperboreisch'. Wat hij daarenboven
nastreefde was niets meer of minder dan een OostWest synthese, die vooral zen-boeddhistische
invloeden in zijn werk toeliet'
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edenken', is het voor zijn werk atypisch passieve woord waarmee
H.C.ten Berge zijn jongste bundel Oesters gestoofde pot besluit.
Ten-Berge-typisch is voor mij de slotregel van de dertiende en laatste
elegie in Texaanse elegieën (1983). Daarin vraagt de zanger zich af wat zijn

G

ex-geliefde voor hem heeft verzwegen, hem die ze `als Jona op een lege kust
heeft uitgestoten'. Die vraag verwijst de lezer naar het begin, naar de eerste
regel van de eerste elegie. De slotregel noodt tot herlezen, tot het heropvoeren van deze buitenpersoonlijk relevante enscenering van de persoonlijke
lotgevallen op een `Leeg toneel onder een grijze lucht'. Dat leidt tot een
actief herslenken, tot verder doordenken. Ondanks het cyclische karakter
HANS GROEN GEN

4bsoluia; ,maar' bijiia nies
iadeiiiiit is de laatste
van dit door treuren gestuurde onderzoek van een recent verleden, ligt het
toneel open. De leegte van na het verlies van geliefde en illusies laat zich vullen met woorden. Weliswaar geeft de dichter onmiddellijk daarop te kennen
dat hij weet dat `alle woorden zijn gebruikt', toch is het diezelfde scherp
ervaren, en voor de lezer present gestelde leegte die ze sensibiliseert. Ze doen
weer eens wat anders voor je dan het afdekken van de werkelijkheid met je
eigen voorstelling ervan, die verbruikte woorden.
Een terzijde dringt zich aan mij op. Texaanse elegieën was destijds de eerste
dichtbundel waarmee ik van de literatuurredacteur bij de krant mijn krachten mocht beproeven. Een leerzame ervaring. De Elegieën overweldigden
me. Klaarblijkelijk gaat poëzie bij de eerste confrontaties je krachten te
boven. Evengoed spreekt ze krachten aan waarvan je niet wist dat je ze had
en die je bijgevolg nooit hebt ontwikkeld.
Misschien was die overweldigende eerste ervaring met het werk van Ten
Berge de reden dat een herlezing enkele jaren geleden me teleurstelde. De
gloed van de Elegieën was geringer dan de gloed die ik me herinnerde. Op
het leestoneel in mijn hoofd had ik inmiddels meer poëzie gespeeld. Waren
ze naast al die oeuvres afgekoeld? Dat kan toch niet. Eens gelezen teksten
blijven toch altijd doorspelen, dwars door de lezing van andere teksten
heen? Ben ik blasé geworden, is lezen geen noodzaak meer en alleen nog
maar een beroep? Of was het de klassieke vergissing bij het na jaren ontmoeten van je eerste liefde? Je bent niet geïnteresseerd in wie ze geworden is en
zal worden in haar ontmoeting met anderen en in de confrontatie met haarzelf, maar in wie ze was. En dan ook nog eens exclusief, in wie ze was voor
jou, in je eerste rol als minnaar. Als dat zo is, herlas ik niet Ten Berge's dicht-
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Terug naar dat volgens mijn waarneming atypische `gedenken' aan het slot
van Oesters ergestoofde pot, dat zo contrasteert met de activerende, dwingend
tot reiniging nodende leegte. Wat is het voorwerp van dit gedenken? Het
slotgedicht is getiteld Ancestraal'. Het zet een mammoettand centraal, die is
`omhooggewoeld door wilde zwijnen'. Aan die mammoettand wordt een
geschiedenis toegedicht. Nomaden bewerkten hem tot totem. Zij namen de
tand mee tot ze hem in haast, vanwege een `pre-germaanse overval'dreiging,
of door onachtzaamheid vergaten. Zoals nomaden zijn, trokken ze door tot

ze een volgende plekom hun kampop te slaan vonden:
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die daarginds, ver weg, vergeten
in de aarde stak
waar zijn heelkracht slonk en kwijnde,
tot een bleke nazaat van de steentijdjagers
hem na honderd eeuwen op een wandeling moest vinden
om de zwerfoom uit een nevelig verleden
op papier & website
nederig, nee, eerbiedig te gedenken.
H.C. ten Berge noemt het spreken een onlosmakelijk aspect van poëzie. [..]
onze poëzie is een geschreven poëzie die geschreven zal blijven worden. Wat
we niet mogen vergeten is haar orale oorsprong. Het lichamelijke aspect van
poëzie is het orale. Adem. Ritme. `Neem duizendmaal uw gedicht op de lippen,' zegt Basho.' [curs. H.C.tB]. Deze notitie uit 1988 sluit aan bij de poëticale reeks `Over de tong' waarmee Ten Berge elf jaar eerder Va -banque
opende. De poëticale vermenging van eten, drinken en (poëzie)spreken, die
zowel het lichamelijke aspect van de poëzie accentueert als haar onontbeerlijkheid voor het leven, laat hij in titel en titel afdeling van Oesters égestoofde pot nadrukkelijk terugkomen.
Ik vind het niet gemakkelijk vast te stellen in welke toon ik dit gedicht zou
moeten spreken. Met zelfspot misschien. Het openingsbeeld heeft iets grotesks. Als wandelaar die een wildrooster is gepasseerd ben je wellicht op je
hoede voor een wild zwijn. De naam draagt het zijne bij aan de lichte vrees.
Zie dan hoe ridicuul die scherpe slagtandjes zijn vergeleken bij die mammoettand. Qua wildheid zijn we er wel op achteruit gegaan.
Het verhaal van de tand en de nomaden is wat jongensboekachtige aangezet.
Die `bleke nazaat' heeft veel weg van een uitgeteerde versie van de `witte sjamaan'. Dat was in de gelijknamige bundel uit 1973 een zelfbewuste geuzennaam. De figuur van de sjamaan was een voorloper van Jona. Als
mythisch/magische antenne van zijn volk, vangt hij misstanden en disharmonieën in individuen en in de gemeenschap op. Hij tracht ze te genezen met rituelen waarin taal een essentiële rol speelt. Naar die `heelkracht' verwijst het
gedicht. De mammoetland is in het gedicht met magische tekens bekrast, door
een sjamaan, die hier, nog steeds spottend, `zwerfoom wordt genoemd. De
`bleke nazaat' echoot de magische krassen geheel bij de tijd op `papier & website'. Qua magische kracht van de letters zijn we er wel op achteruit gegaan.

Lezend uit Texaanse elegieen,

Poetry International, 1984 (foto:
Herlinde

De toon van zelfspot weet ik tot en met het eerste woord van de laatste regel
vol te houden. Door de spot krijgt `nederig' nog een neerbuigende klank.
Dan valt de tekst me in de rede: `nee'. Met dat `eerbiedig' breekt de ernst in.
Die klinkt door in het woord gedenken, een bijna onderworpen religieuze
ernst.
Is die ernst er eenmaal, krijgt hij zijn weerklank in de regels die ervoor worden gesproken. De `heelkracht' van de tand `kwijnde, tot een bleke nazaat'
hem `moestvinden'. Sjamaan en nazaat – de hedendaagse dichter die dit vers
schrijft – zijn door de tand noodzakelijk aan elkaar verbonden. Is de tand
eenmaal door de laatste gevonden, kwijnt zijn heelkracht niet langer. Hij
geneest. Het herstel vindt plaats met het `nee' in de laatste regel. Het gedicht
gedenkt genezend de `zwerfoom' van de honkvaste dichter.
De mammoettand is te lezen als beeld van het gedicht. Ancestraal' echoot
daarmee Luceberts `mijn gedicht' uit 1957. Dat gedicht beoefent eveneens
de helende potentie van de poëzie. Het eindigt met de definitie: `het gedicht
is een amulet'. Het is een gedicht dat in dat deel van de modernistische traditie staat waarin verbindingen worden gezocht met magie en mythe, waarin gezocht wordt naar poëzie die iets bewerkt. Zo'n gedicht heelt de door de
moderne tijd lekgeslagen dichter. En zijn lezers, mogelijk.
II
Het laatste woord van Oesters er gestoofde pot is gedenken, de hele eerste
afdeling van de bundel staat in het teken van het afscheid. Een `Curriculum
vitae' eindigt met de onmogelijke keuze `de hals in de strop of het duistere
heden'. Daarvoor wordt de eerste, verloren liefde bezongen. Twee gedichten
over spreeuwen eindigen met hun verdwijning. `De laatste sprong' herdenkt
Bert Schierbeek. `Neem de canope uit de kast' is een bittere satire op de een
van de weinige plaatsen waar poëzie nog opgeld doet, in rouwadvertenties in
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Hij wilde bij maanlicht vulkanen bestijgen
maar dronk een glas wijn bij het vuur.
Hij dacht zich op jacht in het schemerige noorden
maar stond in een sneeuwbui van meeuwenoppas geploegd land.
Hij moest nog een meesterwerk scheppen
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Hij droomde een mes in de strot van de poolvos
maar priemde een balpen door kringlooppapier.
Hij tartte het weer en de wereld, verachtte de god van de vader
maar zag dat ook zijn naam stilaan verdween.
Hij strooide ze rond, explosies van kleuren, vermetele beelden,
maar hoorde blasfemische echo's vol spot.
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Hij schiep zich een ijstijd, massale sterfte, beelden van leegte
en bijtende kou op de rand van haast niets,
Maar onbegrensd, in zoiets als een ruimte
die iedereen huiverend mijdt.
Hij zocht wat hij vond: het kleinste detail en het grote gebaar,
een zin die versmolt, een beeld dat bevroor —
Elk woord lag volmaakt in de mond
maar verkleumd zocht een hand naar de hand van een vrouw.
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nante lijn doorheen. Daarmee is de meervoudige stemming van het gedicht
versterkt.
De klankwarreling heeft meer functies dan deze ondermijning van de harmonische tendensen in het gedicht. Ze verdoezelen een structuur. Zouden
de eindklanken regelmatiger geordend zijn, bijvoorbeeld in een regelmatige
patroon op het einde van elk distichon, dan zou duidelijker in het oog springen dat Ten Berge gebruik heeft gemaakt van enkele structuurelementen
van het sonnet. Het aantal van veertien disticha correspondeert met het aantal regels van een klassiek sonnet – de toevoeging klassiek is nodig omdat er
heden ten dage wel meer gespeeld wordt met de klassieke regels.
Alleen dat aantal vormt een dun bewijst. Er is meer. Ik wees al eerder op
parallelle structuur van de disticha. De eerste regel bevat een hooggestemd
beeld van iemand met een groot verlangen tot expansie, de tweede de deceptie van de realiteit van de huiselijkheid. Bij nadere beschouwing blijkt dat
dat parallellisme wordt volgehouden tot en met het achtste distichon. Op de
grens van het achtste en het negende, bij het sonnet de overgang tussen
octaaf en sextet, wordt het parallellisme doorbroken. Het eerste `maar' is
niet alleen een regel opgeschoven, het is bovendien een ander `maar' geworden. Dit nieuwe `maar' stelt niet een deceptie tegenover een verlangen. Het
leidt een nadere bepaling in van het `haast niets'. Het tweede `maar' in het
`terzet' staat evenmin op de in het `octaaf' geijkte plaats. En als dit al de
beschrijving van een deceptie inleidt, dan van één die ik niet met de soevereine toon van zelfspot zou kunnen lezen.
De wending tussen `octaaf' en `sextet' krijgt klassieke trekken. Hij bestaat
niet alleen in een verandering van technische middelen. Door de omslag in
stemming krijgt de wending tevens een inhoudelijk karakter. Eén onderdeel
daarvan is de veranderde beschrijving van de omgang van de hoofdpersoon
met een vrouw. De eerste keer, in het achtste distichon, is er van liefde spra-

ke, maar kan alleen lustbevrediging bedoeld zijn. Van een vrouw is geen
sprake. Het gedicht spreekt aseksueel en verdinglijkt van `een lijf dat niks
wou'. In het twaalfde distichon is de formulering onpersoonlijk geworden.
Er staat niet `zijn hand zocht haar hand'. Toch wordt op die onpersoonlijke
manier een veel persoonlijker handeling aangeduid dan de eerste keer.
Terughoudend, eerder huiveringwekkend dan met lust, wordt een voorzichtige poging tot contact beschreven. Geen contact met een ding maar met
een ander, `een vrouw'.
Een tweede wending, die het karakter heeft van de intensivering van de eerste, kun je nog bij het dertiende distichon onderscheiden. Ten Berge
gebruikt twee tradities tegelijkertijd. Het petrarkistisch sonnet kent een
wending van beeld naar duidende uitwerking – of andersom –tussen octaaf
en sextet. Het shakespeariaans sonnet wendt zich bij de laatste twee regels
van het sextet. Waar het `O' staat zou je op grond van de voorgaande structuur van `octaaf' en `sextet' een `Hij' verwachten. Het rijm `wou'–`vrouw'
blijkt net zomin toevallig als willekeurig geplaatst. Het verbindt de regels
thematisch én het markeert dat `De laatste modernist' twee wendingen
bevat. De laatste wending laat de beschrijvingen culmineren in een exclamatie. De hervonden ernst mondt uit in een bede aan muze of demon.

III
Je kunt `De laatste modernist' een verdubbeld sonnet noemen. Veertien disticha betekent het dubbele aantal regels. Daarbij hebben we nog de twee
wendingen. Je kunt tegenwerpen dat wellicht de bladspiegel tot regelsplitsing dwong. Zet je de zinnen van het octaaf keurig op een regel dan krijg je
overloop en niet een nieuwe regel. Nu is de overloop naar syntactische structuur en mededeling keurig gereglementeerd. Het inspringen van de maren
indiceert dan de overloop. Vanuit dat gezichtspunt behoudt het gedicht de
referentie aan de sonnetvorm. Elke regel blijft in zich verdeeld, zoals de zin
als distichon in zich verdeeld is.
Als je het gedicht als sonnet beschouwt, moet je constateren dat behalve met
de opmaak met nog een aantal andere klassieke kenmerken vrijelijk is omgesprongen. Het rijmschema noemde ik al, evenals de onregelmatige wisseling
van het aantal versvoeten per regel. De beeldopbouw is evenmin klassiek.
Ten Berge gunt zichzelf geen tijd om in het eerste deel één droombeeld op te
bouwen, om dat in het tweede te keren. Elke aanzet in het eerste deel van de
zin, wordt in het tweede deel gedemonteerd. Onrust is het effect.
H.C. ten Berge is de eerste niet die de vorm van een sonnet zowel gebruikt
als overschrijdt. Legio voorbeelden zijn er in de Nederlandstalige poëzie van

de laatste decennia te noemen. Waarom doet hij het en waarom in dit
gedicht met de titel `De laatste modernist'?
De vraag naar het waarom is niet geheel juist. Zij veronderstelt de intentie
de sonnetvorm te gebruiken, te variëren en te verhullen. Ikken de intenties
van H.C. ten Berge niet. Ik lees zijn werk. Daarin is het naar mijn waarneming geen gebruikelijk praktijk om met klassieke vormen te werken of ze
om te werken. De enige opzichtige uitzondering daarop vormt Texaanse elegieën.

Beter is het te vragen welke betekeniseffecten ontstaan, nu ik `De laatste
modernist' in verband breng met het sonnet. Er ontstaat een verbinding met
een fabuleus sonnettenschrijver uit het einde van de eerste eeuw van het
modernisme. Hij kon zelfs rijmen op niks, Stéphane Mallarmé. Wiel
Kusters behandelde hem ooit samen met Ten Berge onder het kopje Pooltochten.

Mallarmé wilde de taal zuiveren om met het gedicht het absolute present te
kunnen stellen. Via het gedicht wilde hij de dingen laten `verdwijnen' om ze
als idee present te kunnen stellen. Met woorden van S. Dresden: `Het
onaantastbare moet in de lyriek dankzij gezuiverde woorden als volstrekt wit
ijs verschijnen.' De ijzige beelden in verband met de noodzakelijk geachte
taalzuivering brengt Kusters zowel in verband met de fascinatie voor tochten
naar beide polen van twee door Ten Berge geliefde voorgangers, Roland
Holst en Nijhoff, als met het werk van Ten Berge zelf. De grote drang tot
zuivering van gevoelens en wereld door middel van de zuivering van de taal
en de fascinatie voor de beelden ijs en sneeuw deelt hij met Mallarmé.
Vanuit die invalshoek is het niet onlogisch dat Ten Berge voor een gedicht
waarin hij het einde van het modernisme aan de orde stelt, de vorm bij uitstek van een van de vroege modernisten gebruikt. De thematiek van het ijs is
nadrukkelijk in het gedicht aanwezig. Het geslaagde beeld is bevroren, zoals
Mallarmés beroemde zwaan in ijs is ingevroren.
De manier waarop Ten Berge het sonnet gebruikt, markeert verschillen tussen de inzet van zijn dichterschap en de inzet van Mallarmé. De nazaat vervuilt de vorm. Hij is weliswaar op taalzuivering uit, maar geenszins op zuivere, van de stoffelijke wereld ontdane poëzie. Niet in dit gedichtennet zomin
in zijn vroegere poëzie. Ten Berge poogt de gebruikte, de verbruikte woorden te zuiveren om hun heelkracht te herstellen. Hij doet dat met oog op de
stoffelijke wereld, de wereld van het lichaam.
Hij voert dat reinigingsproces uit voor zichzelf en voor de wereld. Hoe persoonlijk of hoe terzijde in tijd of ruimte zijn invalshoek ook moge schijnen,
hij heeft het hier en nu en het sociale op het oog. Het verlies van de geliefde
wordt betreurd in Texaanse elegieën. Texas komt in het licht te staan. De

bundel Personages (1967) opent met `De ondergang van Tenochtitlán'. Deze
cyclus over `de catastrofale botsing die zich tussen de Europese en de
Midden-Amerikaanse cultuur heeft voorgedaan', is geschreven tegen de achtergrond van de laatste klassieke koloniale oorlogen, in Vietnam, in Angola,
Mozambique, Guinee Bissau. Ten Berge diept het vernietigde op. Hij
gedenkt niet. Hij herdenkt, hij hergebruikt de elementen op een modernistische manier. Hij schrijft onzuivere poëzie om te zuiveren. Een echo van die
zijdelingse zuivering van de actualiteit is terug te vinden in het slotgedicht
van de bundel Oesters er gestoofde pot waarmee ik dit stuk begon. Daar
schrijft Ten Berge over door onze pre-germaanse voorouders op de vlucht
gedreven nomaden. Hij schept dergelijke samenhangen niet in een kortstondige bevlieging. De werkwijze is een structureel onderdeel van zijn oeuvre. Daarbij blijft hij trouw aan oude liefdes. In laatste genoemd gedicht
refereert hij aan de welbekende sjamaan. De poëzie van de Azteekse dichters
komt in vertalingen weer terug in Liederen van angsten vertzuijfeling (1988).
Ten Berge is modernistisch als Mallarmé. Daarbij is hij even onzuiver als
Mallarmé zuiver is.
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Dat het bij `De laatste modernist' om een zelfportret handelt, kan wie vertrouwd is met het werk van H.C. ten Berge niet ontgaan. Het spel met zijn
eigen naam is een constante. Bekend is zijn dichterlijke alter ego
Transmontanus, degene die van over de berg komt. Verderop in Oesters &

gestoofde pot treedt deze Transmontanus nog op als iemand die middels vertalingen een aantal vreemde dichters presenteert. Hier verschijnt in de eerste
regel een vulkaan, een berg met een kern van vuur, in deze regel beschenen
met wit maanlicht. De combinatie van vulkaan en dichter sluit een complex
aan betekenissen in. Ik noem alleen de verwijzing naar Hólderlins Der Tod
des Empedokles. Deze dichter die voor Paul Rodenko als een der eerste
modernistische dichters geldt, zag de sprong van Empedokles in de vulkaan
als diens vereniging met de oneindige natuur. Over dit beeldenzijn verwijzingen naar passages in en buiten het werk van Ten Berge zou veel te schrijven zijn. Hetzelfde geldt voor de andere beelden. Hier gaat het mij echter
om de aard van het contrast dat in de eerste acht disticha steeds tussen eerste
en tweede regel is aangebracht. Dat contrast zegt iets over hoe de crisis van
het modernisme er voor Ten Berge uitziet.
Elk van de eerste regels poneert een grootse, of een moedige onderneming
die in de wereld uitgevoerd wordt of zal worden. Elke tweede regel demaskeert die onderneming als verbeelding in de slechtste zin van het woord, als
fantasie met pathetische trekken. Al het grootse en verhevene, zeg de radicale waagstukken van het modernisme om het absolute te bereiken, tonen zij
als de lege pretenties van de biedermeier achter zijn bureau in zijn goed
gestookte huiskamer. Tot overmaat van kneuterigheid leeft hij, politiek
geheel correct, zijn writersblock uit op kringlooppapier.
Het demasqué van de eerste acht disticha doet denken aan Ten Berges
demasqué van zichzelf in het eerste essay van De honkvaste reiziger. Alvorens
over te gaan tot de beschrijving van wilde erotische avonturen in New York
schrijft hij: `Een bekentenis vooraf: ik ben nooit ergens geweest. Al mijn reizen zijn verzonnen. Groenland, Polen, Mexico – ik ben er nooit geweest.
Avonturen aan den lijve? Vergeet het maar ... ik lijd aan een onmetelijke reisangst, die me belet de landsgrenzen te overschrijden. Nog voor de afreis snak
ik naar de thuiskomst.' Enkele regels verder citeert hij William Carlos
Williams Alleen de verbeelding is echt'. Dan treedt de verbeelding in werking en presenteert de auteur zijn New Yorkse avonturen.
Aan het slot neemt dit titelessay een verrassende wending. Het geven van
ruimte aan de scheppingskracht van de verbeelding blijkt helende werking
te hebben gehad. Uitgeput van zijn werkzaamheden als hij is, schrijft hij: `Ik
besefte dat ik van mijn reisangst was bevrijd.' Hij springt op de fiets en boekt
een reis naar New York. Dan volgt de opmerkelijke slotzin: Alles wat ik had
beleefd, wilde ik wel eens met eigen ogen zien.' Beter is het niet samen te
vatten, het dichterschap van H.C. ten Berge zoals we het kunnen kennen
van voor de crisis. De leegte, die de zuiverende verbeelding op gang bracht
die op schrift leegte creëerde, ging hij met eigen ogen zien. Ten Berge schreef
en nam vervolgens in de poolcirkel de proef op de som. De leegte die in de

verbeelding een wolk meeuwen in een sneeuwbui transformeert die op
schrift wordt uitgewerkt tot een `jacht in het schemerige noorden' wil hij
met eigen ogen aanschouwen. Modernistische literatuur neemt geen genoegen met de schijngestalten van de moderne wereld, maar is uit op de werkelijkheid. In die zin is elke modernist de laatste. Hij probeert te ontsnappen
aan het heersende waarde- en waarnemingssysteem. Hij is een verlater en wil
de kale werkelijkheid van dood en leven bereiken. De een doet dat alleen
achter zijn bureau, een honkvaste reiziger in de geest, Mallarmé bijvoorbeeld. De ander wil aanschouwen, met eigen ogen zien. Ten Berge is die
ander.
De ernst van de crisis die in `De laatste modernist' wordt beschreven, is nu
duidelijk. De wil, de construerende fantasie, de opdracht van de muze, de
droom, het uitdagen van de hiërarchische systemen van zingeving, het creatieve gebaar, de zelfperceptie, de erotische fantasie, kortom acht elementen
die samen de grootse kracht van verbeelding constitueren, ze stellen niets
meer voor. Ze dringen niet meer tot versificatie. Ze dringen niet meer tot
verificatie. Als de auteur zijn ogen opslaat, springt hij niet meer op om met
eigen ogen te gaan kijken. Hij ziet om zich heen en stelt vast dat zijn verbeelding huiskamerverzinsels heeft geproduceerd. Hij fabuleert vermoeide,
belangeloze fictie die hij niet eens meer opschrijft. Zijn ongebreidelde erotische fantasieën blijken niet te beantwoorden aan de verlangens van de mens
naast hem. Uit die werkelijkheid komt dan ook geen antwoord. Of dat antwoord moet het ijskoud weigeren zijn, zich naar die erotomane verbeelding
te voegen en de voorgeziene rol te vervullen.
Op dat punt gekomen, wendt Ten Berge het gedicht. De bijwijlen bijkans
groteske zelfkritiek van een dichter die waarlijk geprobeerd heeft aan de
absolutistische essenvan de muze te voldoen, keert naar toch nog een grootse gooi. Is de nabije onbereikbare ander degene die een verbeelding voeden
kan die de werkelijkheid niet uit het oog verliest? Is hij of zij degeen die een
woordverbeelding mogelijk maakt waarmee een weg uit de zelfbegoocheling
kan worden gezocht?
Of het toeval is, weet ik niet. Het derde distichon begint met de regel: `Hij
moest nog een meesterwerk scheppen'. Scheppen is één van de twee woorden in een eindpositie die niet middels rijm, assonantie of consonantie verbonden zijn met andere woorden. Het woord duidt de hoogstgestemde creatieve activiteit van de verbeelding aan. Dat werkwoord is het hoofdwerkwoord van de eerste twee disticha na de eerste wending. Na de achtvoudige
mislukking, vanuit de eenzaamheid creëert `de laatste modernist' een nieuwe leegte. Hij doet dat door een radicale zuivering – wat het in die geschapen ijstijd niet uithoudt, sterft. Hij creëert een (literaire) ruimte die iedereen

mijdt. De eenzaamheid van die ruimte duidt Ten Berge klanktechnisch aan
door het woord eveneens met geen ander woord te verbinden. Twee singuliere woorden domineren het eerste deel na de wending. De `laatste modernist' komt tot creatie van de rand van de dood, op van de rand van de dood.
De volgende twee disticha, die voor de tweede wending, beschrijven het
oogmerk van de modernistische schriftuur. Schrijven is zoeken. Ten Berge
keert volgorde om die in de spreektaal gewoon is. Schrijven is zoeken, maar
pas uit de vondst ontdek je wat het schrijven zoekt. Wie niets vindt heeft
slecht gezocht. Hij vindt bijna niets. Wat vindt hij precies? Iets dat met perfecte poëzie te maken heeft, een zin, een beeld, een woord ... en het ligt volmaakt in de mond. Toch nog een goede schepping. In de mond is zij op haar
plaats. Want daar wordt volgens Ten Berge de poëzie geboren.
Dit eerste deel van het `terzet' eindigt op een wijze die vergelijkbaar is met de
manier waarop het `octaaf' besluit. Opnieuw vindt een wending van de
wereld van de verbeelding naar de werkelijkheid plaats. Na het poëtisch zoeken wordt opnieuw in de werkelijkheid gezocht. Duidt dit een herstel aan
het oorspronkelijk dichterschap van H.C. ten Berge? Het is een schuchter
beeld, alsof de hij-figuur, nog half verblijvend in de ijzige ruimte van zijn
verbeelding, zijn hand onafhankelijk van zijn bewustzijn ziet bewegen.
Anders dan bij het eerdere zoeken is het object van het zoeken bekend. Het
is de hand van een subject. Een vrouw, niet langer `een lijf' dat niks wil.
Na deze dubbele opzet van dit dubbelsonnet – eerst de ontmaskering van de
verbeelding door de banale zelfgenoegzame werkelijkheid eronder te laten
zien; dan het herstel van de verbeelding als zoektocht naar een andere werkelijkheid die wellicht een ontmoeting mogelijk maakt – volgt nog een dubbele exclamatie, een dubbele bede. Ik ben niet zeker van de toon waarop ik ze
moet uitspreken. Ja, de eerste uitroep in het dertiende distichon. Die lukt
me nog wel. Dan volgen een halve regel wit na het uitroepteken, een regel
wit die door de rest van het gedicht geïmpliceerd wordt en dan nog het wit
van de scheidingsregel tussen de disticha. Daar moet ik ijzig zwijgen. Maar is
het laatste vers de invulling van de wens naar het einde? Waarna nog slechts
gedenken volgt? Of is het toch opnieuw een innige wens en overgave aan de
ijzige demon?
Is Ten Berge hier niet de Socrates van Hans Faverey, waarbij Socrates zowel
object als subject is: `Sokrates / besloop plantaardigste koude. / Zo wilde het
immers de dai- / moon die hem tot zich nam'. Kan hij van zo'n demon wel
afkomen? Is het niet zijn persoonlijke demon, een verwant van de daimoon
van die andere laatste modernist? Faverey hield van de ijsvogel, van de werkelijk ijsvogel die bij strenge winters uit onze streken verdwijnt, en van het
strenge woord ijsvogel: `De mooiste vogel, die door ijsvogels / kan worden
gemaakt, is zelf // een ijsvogel [...] Zo heeft het / mijn daimoon gericht, hij
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p de achterflap van Blauwbaards ontwaken, het dit jaar verschenen
derde en laatste deel in de romancyclus waarover dit stuk handelt,
verzekert H.C. ten Berge ons dat het definitief gedaan is met zijn hoofdper-

O

soon Edgar Moortgat. De onversaagde held zal `voor het laatst ten tonele'
worden gevoerd. Afgezien van de vraag of het hier een literaire gebeurtenis
van formaat betreft zijn er allicht Ten Berge-liefhebbers (en die zijn er, Het
geheim van een opgewekt humeur, het eerste deel uit de cyclus, werd tot zes
maal toe herdrukt) die onthutst op dit nieuws gereageerd hebben.
Gezien zijn uiterst viriele gedragingen in alle drie Bedelen – het aantal bestegen vrouwen is nauwelijks te overzien – had Moortgat best nog wat jaartjes

meegekund. Toch is het maar beter zo, die voortijdige aflegging, want
Moortgat is geen moment echt uit de verf gekomen. Hij is nooit een karakter met eigen, karakteristieke eigenschappen geweest, altijd een soort multifunctionele paspop gebleven, waar nu eens dit idee en dan weer die stemming omheen geschoven werden. De vermoedelijke oorzaak hiervan ligt in
de sterke, door zo'n beetje elke bespreker reeds gesignaleerde overeenkomst
tussen Moortgat en zijn schepper. De momenten waarop Ten Berge distantie betracht tussen hemzelf en zijn personage zijn zeldzaam, waardoor we
hier met recht van een `alter-ego' kunnen spreken. Dat gebrek aan distantie
levert een aantal moeilijkheden op die ik hieronder uiteen zal zetten.
We zien de `romanheld' zijn opwachting maken in het voornoemde Het
geheim van een opgewekt humeur (1986). Op de eerste bladzijde drentelt hij
in een neerslachtige bui over de Amsterdamse grachten, een beetje als James
Dean op die beroemde `Boulevard of Broken Dreams'-poster. `Moortgat
was murw,' luidt de eerste zin van het boek. Het blijkt dat hij er ernstig
onder gebukt gaat dat zijn zinderende literaire vermogens niet werkelijk tot
eruptie kunnen komen. Dat is de schuld van allerlei kortzichtige letterkundige baasjes. Het gevolg is dat Moortgat gedwongen is zich bezig te houden
met onder meer het schrijven van pornoverhalen. `Wat hij deed werd een
lopende verontschuldiging voor wat hij eigenlijk had willen doen,' schrijft
Ten Berge. Doordat Moortgat zijn miserabele leven leeft en het zelf optekent, ontstaat het literaire meesterwerk uiteindelijk dan toch. Waarmee we
de centrale gedachte achter dit zeer ingewikkeld geconstrueerde boek
meteen beet hebben.
De hoogdravendheid waarmee Moortgat wordt neergezet houdt aan: `Hij
keek niet op of om, maar slenterde met opgetrokken schouders verder. Een
hevige bevangenheid en een gebrek aan strijdlust speelden hem parten'.

Aanvankelijk meen je met ironie te maken te hebben, maar uit de meeste
zinnetjes spreekt bittere ernst: `Moortgat dacht: wanneer het sterven een
natuurlijk voortschrijdend proces van uitdoving is bestaat er geen beter
woord dan ontslapen'. Als hij, al wandelend, een woonboot passeert, ziet hij
op de brievenbus ervan de naam Kate L,8b1 staan: "`Kate L6bl,' mompelde
Moortgat. 'Kate Lóbl. Interessant."' Ronduit potsierlijk wordt het als hij,
enkele pagina's verderop, leunend over de reling van een brug niet minder
dan dertig ideeën voor `verhalen en romans', `scenario's', `boeken voor de
jeugd', `artikelen en beschouwingen' en `lectuur met lichtzinnige inslag'
begint op te sommen. De functie van die opsomming ontging mij, zoals bijvoorbeeld ook de functie van Kate Lai mij ontging: in geen van de boeken
keert zij of haar naam terug. Er zijn dan, verspreid over drie boeken, nog
zo'n 750 pagina's te gaan. 750 pagina's vol zwaarwichtige invallen die hem,
de gekwelde, teisteren.
In het tweede hoofdstuk komt Moortgat een vroegere vriend tegen, zekere
Hugo Radstake. Deze sterk vereenzaamde heer van middelbare leeftijd is blij
met elk luisterend oor en blaast de oude vriendschap fanatiek nieuw leven
in. De geheimzinnige Moortgat heeft er aanvankelijk geen zin in, eindeloos
diep als hij verzonken is in zijn onduidelijke besognes, maar gaat toch in op
een invitatie. Er wordt gegeten – sjiek natuurlijk, Moortgat is een man van
de wereld –, gedronken, gekankerd op de maatschappij – de stad die zoveel
lawaai maakt – en veel, veel verteld. Die vertellingen onderbreken vaak op
nogal krampachtige wijze het verhaal waardoor je gaat vermoeden dat Ten
Berge ze van tevoren gereed had en ze hoe dan ook in z'n roman heeft willen
passen. Tijdens de conversaties tussen Radstake en Moortgat passeren twee
mythes en nog wat overleveringen de revue. Vooral de mythen De dochters
van Pandeon en die van Smyrna zijn boeiend. Wie erin geïnteresseerd is, kan
ze nalezen bij Ovidius.
Afgezien van deze onderbrekingen en de talloze flashbacks verloopt het verhaal van Het geheim van een opgewekt humeur, want laat ik maar met dat
boek beginnen, betrekkelijk simpel. Behalve Radstake leert Moortgat Coco
kennen. Ze is een pornoster die hij tegen het lijf loopt op een borrel van
P&P-producties, een obscuur bedrijfje waarvoor Moortgat, die net als z'n
schepper van beroep een keurige schrijver is, onder pseudoniem Repelsteel
smerige tekstjes levert, over een zekere wellustige Tilly Tit. Moortgat heeft
zijn vrouw Welmoed, die hij stiekem al eens had bedrogen, op dat moment
verlaten. Het burgerlijke bestaan beu, hunkerend naar het woeste ware
leven, maar eigenlijk vooral naar vrouwen: `Ze waren een verslaving waaraan
hij zich had te onderwerpen'. Na verovering is hij die vrouwen direct weer
moe. En dus merkt Moortgat op: `O reddeloze tegenstrijdigheid. 0 onverenigbare idealen'.

Uiteraard raakt hij, de peinzende intellectueel, in de ban van een ontembaar
typje als Coco. Hij gaat bij haar langs op de woonboot en weet direct dat hij
verkocht is. Dat zou je in één zin kunnen zeggen, dat je verkocht bent. Maar
Moortgat is omslachtig: `Wat zich hier voordeed was geen vluchtige ontmoeting, de korte duur van zijn bezoek ten spijt. Tijd maakte niets uit, tijd
was onverschillig voor datgene wat al sinds de oudheid het lot werd
genoemd. [...] Nu kon hij nog opstaan en als onbeschreven blad vertrekken. Nu was het nog mogelijk te ontsnappen aan die ongrijpbare kracht die
hen naar elkaar zou drijven'. Als er niet af en toe een wolk klassieke oudheid
en wereldliteratuur voorbij kwam schuiven zou je je bij lezing van dit soort
passages, en die waren er tamelijk veel, haast verdiept wanen in een kasteelroman. De plot verandert daar overigens weinig aan: Coco blijkt uiteindelijk de stiefdochter van Radstake te zijn. Radstake blijkt zich bovendien ooit
aan haar te hebben vergrepen, dat kon na het aanhalen van de Pandeon- en
Smyrna-mythen natuurlijk niet uitblijven. Als Radstake verneemt dat
Moortgat – we laten maar even buiten beschouwing hoe toevallig het is dat
je uit het totale aanbod van vrouwen precies de stiefdochter van je pas herworven vriend tegen het lijf weet te lopen – thans de sponde met haar deelt,
pleegt hij op een ingewikkelde manier zelfmoord.

Ingewikkelde constructie van perspectieven
Tot zover het verhaal, dat vlug verteld zou zijn, ware het niet dat Ten Berge
voor een ingewikkelde constructie van perspectieven heeft gekozen. Zo
ingewikkeld dat het nauwelijks valt na te vertellen. Moortgat wordt in eerste
instantie in de derde persoon beschreven. Aanvankelijk denk je dat het Ten
Berge is die hem daar beschrijft (wat uiteindelijk natuurlijk ook zo is, maar
dat mogen we niet denken). Dan blijkt dat Moortgat het verhaal over zichzelf zelf geschreven heeft. Vreemd, iemand die over zichzelf in de hij-vorm
schrijft. Hoe dan ook, deze aparte hoofdstukken in de hij-vorm blijkt
Moortgat te hebben overhandigd aan een advocate die hem een keer heeft
verdedigd toen iemand hem een proces wegens godslastering en bederf van
goede zeden aandeed – wat zal Moortgat in dat geschrift tekeer zijn gegaan,
denk je onwillekeurig. Deze advocate, De Vos-Moreau genaamd, lijkt er
nauwelijks verbaasd over te zijn dat een wildvreemde haar fragmenten overhandigt waarin hij in de derde persoon over zichzelf schrijft, seksuele escapades incluis. In aparte hoofdstukjes komt De Vos-Moreau zelf ook aan het
woord. Soms richt ze zich met commentaar op het vertelde tot Moortgat, bij
wijze van `notitie in de marge', soms spreekt ze rechtsreeks de lezers toe.
Verder bevat het boek een aantal dagboekfragmenten van Moortgat zelf. Die
schrijft hij weer in de ik-vorm. Een aantal malen leidt dit ertoe dat het ver-
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Ontluikend liefdesleven
Twaalf jaar na publicatie van het eerste deel van de trilogie, die behalve door
Tom van Deel en Jacques Kruithof door de pers matigjes en met dezelfde
bezwaren als hierboven uiteengezet, werd besproken en toch de Multatuliprijs 1987 in de wacht wist te slepen, verscheen in 1998 De jaren in Zeedorp.
Opnieuw komt Moortgat tot ons in de hij-vorm. Ditmaal heeft hij echter
geen fragmenten over zichzelf geschreven, maar vertrouwt Ten Berge hem
rechtstreeks aan het papier toe, waardoor je je afvraagt waartoe die ingewikkelde vertelconstructie in het eerste deel nu eigenlijk diende. Eveneens live
aanwezig is Coco die, anders dan de meeste karakters die spoorloos verdwenen na het eerste deel, gespaard is gebleven. Niettemin is haar rol bescheiden. Het enige wat zij hoeft te doen is als een omgekeerde Sherazade de
jeugd van Moortgat aanhoren, nog een hele opgave zoals zal blijken. Aldus
stelt Ten Berge zich in staat een jeugd te Zeedorp (lees Bergen, waar hij
opgroeide) tot in de miniemste details op te dissen.
In Het geheim van een opgewekt humeurwas het aantal passerende personages
al niet zuinig, ik telde er een kleine twintig, in De jaren in Zeedorp stijgt het
aantal boven de veertig uit. Waarom bedient een schrijver zich in één boek
van zoveel personages? Om het verhaal te vertellen zoals Ten Berge het vertelt had hij voldoende aan een mannetje of tien. Maar Ten Berge heeft helemaal geen verhaal willen vertellen, hij heeft zijn eigen jeugd willen boekstaven, waarvoor het autobiografische of het dagboekgenre zich beter leent.
Vandaar dus dat aantal van veertig, die alle veertig ongetwijfeld echt bestaan
of bestonden, weliswaar onder een andere naam, want namen als Henri
Malefijt, Monica Rondeel en Meeuwis Vrasdonck kunnen alleen maar verzonnen zijn. Maakt het wat uit dat personages echt hebben bestaan? Niet
zolang je het niet merkt. Waarom merk je het hier dan zo sterk? Omdat
haast geen enkel personage een rol vervult waar het verhaal mee gediend is.
In de meeste gevallen zijn zij lastige onderbrekingen ervan. Zij komen
slechts in het boek voor omdat Ten Berge hen in het echt tegen het lijf is
gelopen. Dat is een slecht criterium voor een roman waar dozijnen kunstenaars reeds voor waarschuwden.
Het zou allemaal niet eens zo'n bezwaar zijn geweest als de jeugd van Ten
Berge wat spectaculairder was verlopen. Van een nauwkeurig in kaart
gebracht intellectueel ontwaken, wat nog iets verheffends aan het geheel had
kunnen verlenen, is afgezien van het hier en daar citeren van plaatsgenoot
Roland Holst nauwelijks sprake. Liever legt Ten Berge de nadruk op zijn
ontluikende liefdesleven. Dat liefdesleven neemt in De jaren in Zeedorp een
aanvang nadat hij Louise Aptekman ontmoet heeft. Louise Aptekman is
iemand die vaak de woorden `mieters' en `machtig' in de mond neemt. Ze

gaat naar een `hockeyfuif' of een `zeilfuif en bezoekt ook wel eens `de zondagmiddagclub van fanatieke bopminnaars'. Genoeg reden om deze meid
direct te vergeten, zou je denken, maar Ten Berge, pardon Moortgat, blijft
zijn jeugd en het boek lang vruchteloos achter haar aan scharrelen.
De ontmoeting met Aptekman is toch vermeldenswaardig omdat stemming
en sfeer van het boek er meteen mee geschetst zijn. Moortgat slentert 'op een
warme avond in mei' langs de hoge afrastering van een tennisbaan. `Op een
of andere manier kwamen zijn gedachten op Spinoza, wiens werk hij juist
gelezen had. Hij dacht na over Spinoza's eenzaamheid en de ondoordringbare helderheid van zijn wijsgerige beschouwingen. Hij vatte het plan op iets te
schrijven over de indruk die het werk op hem gemaakt had. Vraagstukken
die hij niet kon doorzien – en dat waren er vele – zette hij graag op papier.
Door de dingen op te schrijven begreep je ze beter en was je in staat zin en
onzin van elkaar te scheiden.' Nu ja, in die stemming dus rolt er ineens een
gele tennisbal voor zijn voeten langs, `om tegen het hek tussen de jasmijnstruiken tot stilstand te komen'. Hij raapt de bal en ziet dan het meisje in een
kort tennisrokje en met gapend decolleté dat naar die bal op zoek is: `Hij
keek haar aan, voelde haar nabijheid. En wankelde.'
De rest van het boek blijft Moortgat in de ban van Louise Aptekman. Zij
wijst hem af, trekt hem aan en bedriegt hem. In die tijd moet dat een hele
affaire zijn geweest vol onstuimige uitspattingen: een dij tegen een andere
dij, een wandeling door de duinen, een uitstapje naar een beeldenpark én
een bezoek aan de kermis: `Bij de ronddraaiende trekkarren – hij wist er
geen beter woord voor te bedenken – kon hij zich niet langer bedwingen.
Samen met Louise nam hij in een van de halfopen karretjes plaats: door tijdens de rit geregeld aan een kabeltouw te trekken, vertraagde het wagentje
zijn snelheid om daarna in razende vaart over stalen platen rond te zwieren.
Door de hoge snelheid werd Louise telkens tegen hem aangedrukt. Voor de
duur van de rit sloeg hij een arm om haar heen.' Dit soort warme oliebollennostalgie walmt op uit elke hoek van het boek.
Voor wie geïnteresseerd is in de wufte jaren vijftig van een artistiek dorpje
aan de Noordzee met hele en halve kunstenaars, kan dit allemaal best interessant zijn. Maar zelfs die specifieke groep liefhebbers zal struikelen over de
reeds genoemde, schier oneindige opsomming van figuren en bijfiguren.
Haast alle veertig worden ze soms alinea's lang aan ons voorgesteld, om vervolgens zonder een verdere rol van betekenis te hebben gespeeld, weer van
het toneel te verdwijnen. Ten Berge vindt al zijn karakters even interessant,
allemaal hebben ze ambities en talenten, allemaal zijn het puike gasten.
Neem nou Richard Hoving: `Hij viel uit de toon door zijn brede belangstelling, zijn goede smaak en een veelzijdige begaafdheid. Die begaafdheid deelde hij met Friso, een verwoed natuurvorser en excellente tekenaar, die toen-

tertijd zijn kompaan was. Friso zat een jaar hoger. Ze waren allebei lid van
een vrije, nogal excentrieke jongerenclub die overal in het land natuurstudies verrichte.'
Natuurlijk sluit Moortgat zich direct aan bij die machtige, mieterse natuurclub, want die Richard, tsja, dat is me er één: `Richard was een alleskunner.
Het woord `handig' stond hem op het lijf geschreven. Hij was goed in alles,
maar blonk nooit uit. Hij speelde fluit en viool, was stemvast en zong verdienstelijk, tekende bekwaam, knutselde voortreffelijk, was snel van begrip
en geestig bovendien'. Ja, het staat er echt: hij knutselde voortreffelijk. Niet
alleen de jongens, ook de meisjes beschikken over voortreffelijk eigenschappen: `Monica bleek een meesterstuk, een meisje met allure. Een gave lichte
huid, een slank postuur, helblonde haren en helblauwe ogen deden ten
onrechte een Zweedse afkomst vermoedden'. Ondanks zijn obsessie met
Louise raakt Moortgat overweldigd door al dat vrouwelijk schoon. Als ze
met de hele club naar een balletvoorstelling gaan raakt hij alweer in de ban
van Renske Dijkgraaf, die in Reigersloo woont: `De halfduistere zaal maakte
het moeilijk een scherp beeld van de weggedoken Renske op te doen. Al met
al vormden ze een illustere rij: Richard Hoving, Dirk Roda, Edgar Moortgat
en het viertal van de meisjesschool uit Zeedorp'. Na afloop gaan ze nog naar
het huis van `de Hovings' waar de meisjes `chocoladeshaker' maken.
Als Aptekman in de zomermaanden `taal noch teken' van zich laat horen en
het met de watersportende Bartho Ensing blijkt te doen, onderneemt
Moortgat een zelfmoordpoging. Hij loopt de zee in en tracht zich te verdrinken. Dan ineens grijpen `twee sterke armen' hem. Het is de immer attente
Dirk Roda die nu heel erg boos is: `Godverdomme Moortgat, dat flik je me
niet nog een keer,' zegt hij. Als ik je daarstraks niet had zien lopen was je d'r
niet meer geweest. Waar is die godverdomse griet gebleven? Jullie waren
toch samen?' Moortgat herneemt zich al vlug, nieuwe liefdesavontuurtjes
vinden plaats, en als een poosje later de eerdergenoemde Renske tijdens een
feestje ongelukkig en verdrietig op bed ligt (Jullie stellen allemaal iets voor,'
jammert Renske. `Ik stel niets voor, ik ben niemand.') kan Moortgat alweer
weinrebiaans op haar inpraten: `Jij bent misschien verder dan de anderen,
omdat je het besef van die nietigheid in de je durft toe te laten. Je geeft het
alleen niet de plaats waar het hoort [sic]. Er is je van alles aangedaan en aangepraat – God weet door wie, en waar, en onder welk gesternte. Je hebt er
een lage dunk van jezelf aan overgehouden'. Niet veel later vertoont Renske
`voor het eerst een glimlach'.
Als de onafzienbare rij vrienden, vriendinnen en kennissen afgewerkt is en
Moortgat een stukje ouder en wijzer is geworden, keren we terug in de
kamer waar Moortgat het verhaal aan Coco aan het vertellen was. Dat is
tevens het laatste wat we van Coco vernemen. Ze verdwijnt in het niets,
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Passerende dames
Blauwbaards ontwaken speelt zich af in Warschau en Amsterdam. Er is
opnieuw gedoe met een vrouw, een Poolse ditmaal. De Welmoed, Carla,
Coco (Als Carla de rots was, was Coco de branding'), Louise plus al die
anderen, heet ditmaal Aleksandra Ambrosaitis. Ze is zo mogelijk nog bloedmooier en wellustiger dan het dozijn in eerdere delen passerende dames. Het
merkwaardige is dat Aleksandra in niets van haar voorgangsters verschilt. Ze
spreekt dezelfde zinnen, zoals alle Ten Berge-personages dezelfde zinnen
spreken, en is verleidelijk zoals alle vrouwen in de drie boeken verleidelijk
zijn. Moortgat is zeventwintig als hij haar tegenkomt, in zijn eentje reist hij
door Polen. Via vrienden komt hij in een bioscoopje terecht waar op
bepaald moment vrienden van die vrienden naast komen zitten. Omdat er
vrouwen bij zijn, gluurt Moortgat stiekem naar ze. Als de onvermijdelijke
dijen tegen elkaar zijn gegaan, ontspint zich een gesprek. Vanaf dan zijn ze
onafscheidelijk en niet eens zo heel veel pagina's verder zegt Aleksandra:
`Gooi nog een blok op het vuur en kom bij me. Nu is het tijd om te neuken.'
Aleksandra is eigenlijk getrouwd met een jonge pianist, die slecht voor haar
zorgt maar niettemin met haar getrouwd blijft. Dat weerhoudt Moortgat er
niet van een kind van haar te willen én te nemen. Moortgat ziet eenzelfde
`eenzaamheid' in het leven van Aleksandra die hij constateert in zijn eigen
leven. Dat leven heeft hij vermorst aan slechte vrouwen, waartoe hij behalve
Louise Aptekman ook zekere Francine van Dordt rekent, die hem onder
meer met de dokter bedroog. Naar die relatie krijgen we nog allerlei flashbacks voorgeschoteld, onder meer één waarbij Moortgat door de minnaar
van Francine wordt vastgebonden en dan door dit heerschap in zijn achterste genomen wordt. Veel te lang was hij bij Francine gebleven, klaagt hij.
Dat juist Moortgat zich beklaagd over het overspel van Francine is wel wat
hypocriet, maar zoals opgemerkt, Moortgat is geen sympathieke gast.
De passie voor Aleksandra wordt even opzijgezet als Moortgat in deel twee
in Hannover, waar hij op een bankje Witkiewicz leest, wordt aangesproken
door een vrouw met een dochtertje. Vreemd genoeg neemt die hem mee
naar huis waarop ook zij in het boekje `genaaide vrouwen' bijgeschreven kan
worden. Deze Ursula schaamt zich enigszins voor haar grote borsten, waarop Moortgat opmerkt: `Belachelijke zaak! Laat maar zien wat je hebt. Wees
er trots op... je bent niet de enige in dit land.' Wat later is hij alweer de deur
uit, op weg naar Nederland waar hij een artikel over de pornografie bij

Witkiewicz aanbiedt aan De Vrije Bataaf—lees: Vrij Nederland— dat echter
geweigerd wordt. Moortgat wil dan liefst een eigen blad oprichten: `Een
quarterly voor vrijbuiters en subversieven, voor de mijnenleggers en warmhartige barbaren van de schrijverij.' Ook de functie van dit uitweiden over
die geweigerde publicatie bleef onduidelijk, of het zou echt gebeurd moeten
zijn, zodat Ten Berge de hoofdredacteur in kwestie, Rinus Ferdinandusse,
dertig jaar na dato nog een slappe hak heeft kunnen zetten.
Na wat problemen met de BVD weet Moortgat Aleksandra naar
Amsterdam te verschepen. Daar is het opnieuw neuken. Maar als hij uitstapjes met haar maakt, valt Moortgat wel de razende intelligentie van dit
Poolse vrouwtje op: Aleksandra maakte ijverig notities in een dik cahier.'
En: `Behalve een hoogst ontvlambare geliefde blijkt Aleksa een overzadigbaar museumdier te zijn. Haar honger naar schoonheid is niet te stillen. Ze
zegt nooit nee, wil alles zien en zo mogelijk bezoeken. Als ze samen gaan,
heeft ze er geen bezwaar tegen het schone met het opwindende te verenigen:
gegrepen door een naakt van Bonnard trekt ze hem mee naar het ruime en
van handgrepen voorziene invalidentoilet.' Zo heeft Moortgat de vrouwtjes
het liefst.
In het derde deel, terug in Warschau, deelt Aleksandra mede dat zij
Moortgats kind niet wil houden. Ze meldt zich wat later bij een gynaecoloog die, echt waar, naar de naam `Dr. Todtleben' luistert. Veel medelijden
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krijg je niet met de onversaagde held, vooral niet omdat hij nog voor de
onprettige ingreep in de koffer duikt met, ik geloof, een nichtje van
Aleksandra, zekere Asta: Asra is nu vijfendertig en haar lichaam staat in
bloei. Hij weet maar al te goed dat ze hem niet onberoerd laat. Niet voor het
eerst beseft hij dat ze over een kracht beschikt die moeilijk te benoemen
valt.' Ze blijkt bovendien aan astrologie te doen. Niet veel later begeeft
Moortgat zich plotseling huiswaarts, waarmee het boek en de trilogie eindigt.
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Bruno Schulz te lezen. Die pak je uit de kast en al snel ben je Moortgat en
zijn vriendjes voorgoed vergeten.

Z

oals de Engelsen hun geschiedenis opsplitsen in hoofdstukken als `elisabethaans', `Queen Anne' of `victoriaans', zo laat het leven van de
schrijver Edgar Moortgat (vóór 1940-na 1985) zich in tijdvakken verdelen
volgens de vrouwen die achtereenvolgens zijn hart en zijn bestaan regeren.
Daartoe is het dienstig de drie romans die H.C. ten Berge aan deze auteur
heeft gewijd in een andere volgorde te lezen dan die van hun verschijnen. De
jaren in Zeedorp (1998) verhaalt – onder veel meer – van een beslissende
jeugdliefde in de jaren vijftig, Blauwbaards ontwaken (2003) van een grote
liefde die opkomt en ondergaat anno 1967, Het geheim van een opgewekt

humeur (1986) van een nieuwe liefde in de jaren tachtig, die van langere

duur kan blijken of niet: het einde is open.
Voor lezers die deze interne opeenvolging aanhouden, versterken de romans
elkaar, en ontvouwt zich een levensverhaal dat tegelijk fragmentarisch blijft,
en in zijn fragmenten een lijn aanbrengt, al is het maar doordat Moortgat
gaandeweg een oude bekende wordt, zowel voor de lezer als voor zichzelf.
Een vergelijking dringt zich op met Vestdijks reeks over Anton Wachter: het
als eerste gepubliceerde Terug tot Ina Damman doet zich afzonderlijk gelezen
anders voor dan als derde roman, als voortzetting. In Ten Berges drieluik
wordt het open einde van het derde boek alsnog `gesloten' doordat de geliefde Miriam, die daar nog kan blijven of weggaan, in het eerste boek de toegesproken persoon, het luisterend oor van het na dertig jaar vertelde relaas is:
alfa en omega. Alle drie de boeken zijn trouwens geheel of gedeeltelijk tot
een vrouw gericht. Het valt anderzijds op dat de onafscheidelijke jeugdvriend Radstake uit Humeur, tevens Miriams stiefvader, in Zeedorp ontbreekt; hij kan nog onder een andere naam schuilgaan, maar wordt toch
opvallend genegeerd.
Het is tegenwoordig meer dan ooit een slechte gewoonte bijna elke roman
op te vatten als verkapte autobiografie of sleutelroman, daarom zeg ik maar
nadrukkelijk: het gaat hier, en het gaat mij, om de levensloop van het personage Moortgat, die in het domein der verbeelding bestaat. Er wordt wél een
spel met de fictie en met de lezer gespeeld. De Nederlandse plaatsnamen, als
Zeedorp, Meerburg en Zuidveen, zijn haast opzichtig gefingeerd (alleen
Amsterdam blijft zichzelf: om die stad kan niemand heen), en dat wil lezers
nog wel eens prikkelen; de `ware' locaties zijn desgewenst gemakkelijk aan te
wijzen, zeker die van Zuidveen als Zutphen, doordat de dichter Philip
Sidney, in 1586 gesneuveld, in de tekst ter sprake komt. Ook is het moeilijk
bij Moortgats plan, in Blauwbaard, om een driemaandelijks tijdschrift te

beginnen, niet aan Raster te denken, dat in 1967 van stapel liep, en waarin
prompt twee van Moortgats hier ingevoegde verhalen zijn verschenen, op
naam van ene L. Ombre. Evenzo kan de goed geïnformeerde lezer bij allerlei
persoonsnamen het spel meespelen, maar de betrekkelijke buitenstaander
komt niets tekort als hij bijvoorbeeld Zeedorp eenvoudigweg neemt voor
wat het in de roman is: een oord van dichters en denkers, ergens aan de kust
van Noord-Holland. Het eventuele `model' in de werkelijkheid wordt door
een auteur altijd gekneed, met ander materiaal vermengd, en op maat gesneden tot het naar zijn zin is in de werkelijkheid van het verhaal.
Dat Ten Berges drieluik excellent maatwerk en maakwerk is, valt direct al te
zien aan de opbouw. Ieder `paneel' is zelf weer drieledig, en op één uitzondering na zijn deze drie geledingen, elk met een plaatsnaam als titel, telkens in
een gelijk aantal hoofdstukken verdeeld. Het middenpaneel is steeds
bestemd voor een figuur van het tweede plan, die niettemin belangrijk tot
de verwikkelingen bijdraagt; in het slotdeel worden de verhaaldraden
samengebracht. In ieder eerste deel doet zich een `coup de foudre' voor,
waarmee een nieuwe geliefde aan de macht komt: de besluiteloze scholiere
Louise beheerst Zeedorp, de Poolse architecte Aleksa Bla uwbaard en het
pornomodel Miriam alias Coco Humeur, de tijd die tussen de drie luiken
verstrijkt, brengt Moortgat door in `de kluisters' van een regerende vorstin
die hij niet waarlijk bemint: de verknipte Francine, een nondescripte
Welmoed en de tegenpool Carla, daarnaast zijn er kortstondige relaties die
als `tussenspel' of `incident' worden bestempeld, zonder geheel en al van
belang ontbloot te zijn. Geen wonder dat Moortgat zich `een zwevende erotomaan' noemt – wat overigens nog iets anders is dan een hopeloze losbol.
Er lijkt een tegenspraak te bestaan tussen deze weloverwogen constructie en
de ogenschijnlijke wanorde, de lappendeken die de romans stuk voor stuk
vormen. `Ik kom in schetsen en fragmenten tot u,' heet het in Humeur. er
zijn teksten van Moortgat in de eerste of de derde persoon, in de tegenwoordige of de verleden tijd, oudere aantekeningen en ingelaste geschriften, brieven van vriendinnen, oude notities van Louise, zijlijnen, uitvoerige gesprekken met derden, een lang verhaal van Radstake, geciteerde gedichten, een
recensie, enzovoorts, een waar patchwork, een dossier dat de lezer krijgt
voorgelegd, en waar het levensverhaal uit afgeleid dient te worden.
Tegenwoordig zal slechts een beginnende of luie lezer hierdoor in verwarring raken: zoals de flashback in films al lang geen explicatie meer van node
heeft, zo dwingen dergelijke kunstgrepen die een verhaal verbrokkelen, huidige ervaren lezers niet meer tot hersengymnastiek. Toch hebben ze hun
`vervreemdende' effect niet helemaal verloren: de lezer komt enigszins buiten, of tegenover het verhaal te staan, hij moet verbindingen leggen, combi-
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De verleiding is groot `Moortgat' als een sprekende naam op te vatten. De
associatie met `moordkuil' ligt voor de hand, maar het woord zelf is een term

uit de vestingbouw: de opening tussen twee kantelen van een stads- of
burchtmuur, waar de wachters het terrein verkennen, en indien nodig hun
wapens gebruiken; de bedoeling is uiteraard dat geen vreemdeling er ooit
een voet zet, maar elke belegeraar zal zich erop richten zodra de verdediging
verzwakt.
Er valt bij deze `erotomaan' gemakkelijk een psychologiserende, seksuele
uitleg te bedenken, geheel in lijn met de psychoanalyse en Georges Bataille
(de kleine dood'), als ook met de oude mythen (over de moorddadige vagina) die Ten Berge zo goed kent: de vrouw, en dan in het bijzonder haar
schoot, wordt meermalen de `oorsprong' genoemd die de minnaar wil `hervinden', en dat vergt een initiatie die de dood nabij komt, maar zoiets
behoort tot de tierelantijnen van de tekstinterpretatie.
Voor een drieluik met één personage als verteller, documentalist en middelpunt is het opmerkelijk hoeveel ruimte en aandacht aan andere figuren toevalt: Moortgats blik is meestentijds naar buiten gericht; het is hem eerder te
doen om het verslag van zijn wedervaren dan om nauwgezette introspectie,
eerder om mensen en gebeurtenissen die hem hebben geraakt en aangetast,
dan om een geïsoleerd zelfportret. Bijgevolg blijft `de kern van zijn wezen',
zoals A. Roland Holst zou zeggen, voor de lezer uit het zicht; voor Moortgat
zelf is het een vanzelfsprekende beperking: over `het duistere niets dat
ergens, diep in hem, verscholen [ligt]' moet hij wel zwijgen, en het treft hem
als hij dit in zo'n oude kroniek meent te herkennen: een monnik met `een
verborgen, bittere kern'. Zeker is wel dat tot dit ontoegankelijke centrum de
`erotomanie' behoort, een autonome, drijvende kracht, die in sommige
gevallen — de beste — de onversneden geilheid, de satyriasis waar Moortgat
zichzelf wel van verdenkt, ver te boven gaat; daaruit ontstaat een erotische
Werdegang' die het eigenlijke vraagstuk van deze romans vormt: wat heeft
mij bezield? Het gaat om rekenschap, dus om een historisch, een zelfonderzoek op gepaste afstand, een behoedzame ontleding van het notoir onbetrouwbare geheugen, onder gebruikmaking van documenten die wellicht
enig uitsluitsel kunnen geven.
Uitsluitsel is zeldzaam in een mensenleven. De wankelmoedigheid en het
uiteindelijke nee van de jeugdliefde Louise zouden, indien Moortgat op psychologiseren uit was, met zijn herinneringen en aan de hand van de dagboeken die ze hem jaren na dato toestopt, `verklaard' kunnen worden: ze heeft
een stiefvader die niet deugt, hij verlangt misschien seksuele diensten van
haar; er is een verschil in milieu of stand, dus van vormende omgeving en
vriendenkring; ze schrijft van Edgar te houden, maar beschouwt zich als zo
ver zijn (intellectuele) mindere dat ze hem niet tot last wil zijn: hij moet zijn

talenten kunnen ontwikkelen, hij slaat haar te hoog aan. Dit laatste motief is
een cliché, misschien een vrouwelijk cliché uit een voorbije tijd: het staat al
in Le Grand Meaulnes (1913) te lezen, en daar klinkt het reeds als een voorwendsel. Bij alle achterhaalbare redenen en oorzaken is het de vraag of ze
doorslaggevend zijn geweest, of ze iets vertegenwoordigen van de werkelijke
Louise, van een `kern' die allicht voor haarzelf duister en onbereikbaar is
gebleven – en die mettertijd misschien verdwenen is, geatrofieerd of afgedankt.
Over het geheel, en zeker voor zichzelf, is het Moortgat niet om psychologische samenhangen begonnen; ze worden slechts gesuggereerd of aangestipt.
De psychologische verklaring is in laatste instantie onpersoonlijk en banaal:
een herleiding tot causaliteiten en algemene patronen die aan kern en wezen
vreemd zijn, nog daargelaten dat ze op twijfelachtige theorieën berusten.
`Banaal' of `banaliteit': het komt in Ten Berges zevenhonderd bladzijden
niet zo heel vaak voor, niettemin is het een sleutelwoord. Alles wat banaal
was, boezemde hem angst of afkeer in,' staat er in Zeedorp over de jonge
Moortgat; een jazzavond scherpt zijn besef dat zijn eigen wereld gescheiden
is van `die andere wereld, tastbaar en banaal als het braaksel van een dronken
badgast.' Dat kan nog het denkbeeld zijn van een adolescent die het bijzondere zoekt omdat hij meent zelf bijzonder te zijn of te worden, en die nog
schone handen heeft, maar ruim twintig jaar later, in Humeur, spreekt hij
navenant over `een wereld die verbeeldingskracht kleineerde en verachtte.'
Eén keer heet die wereld een `calvinistische woestijn', meer dan eens heet
hypocrisie haar voornaamste kenmerk te zijn.
De tegengestelde, eigen wereld krijgt op één plaats, in Blauwbaard het epitheton `artistiek': `de artistieke wereld stelt daar een morbide, welhaast roekeloze levensstijl voor in de plaats.' Het is de wereld van poëzie, literatuur,
muziek en beeldende kunst die Moortgat zich eigen maakt: zijn drieluik
vormt –welhaast achteloos, als iets vanzelfsprekends – een Bildungsroman
en een Kunstlerroman, zij het met ongewisse uitkomst; het belangrijkste
attribuut van deze wereld is `zuiverheid'. Ook dit woord wordt spaarzaam
gebruikt, maar is evenzeer een sleutelbegrip. Een moment met Louise, het
lezen van een gedicht, de `zuivere ambities' van een schrijver, een `puurheid'
die de leerkracht Moortgat in zijn leerlingen herkent (maar je moet het
woord nooit hardop in de klas uitspreken), meer staat er niet, en toch is met
`zuiver' versus `banaal' de fundamentele tweedeling aangegeven: de vrije
wereld van de geest, een `kosmos', tegenover de onvrije, onduldbare alledaagsheid, een `chaos'. Wie in zijn `kern' tot de ene wereld behoort, maar
zich in de andere staande moet zien te houden, komt met zichzelf overhoop
te liggen; ook dat is fundamenteel in Ten Berges romans. Als Louise zich

met Edgar vergelijkt, wijst ze hem in feite de ene, en zichzelf de andere van
deze onverzoenlijke werelden toe; het is voor de minnaar in zo'n situatie tergend en verlammend dat hij haar niet kan tegenspreken, hoewel hij niets liever wil.
Wie zich uit de banaliteit in een zuivere levenssfeer wil terugtrekken kiest
voor een soort van monnikenleven, en daar horen een soort van geloften bij.
Van armoede: Moortgat verkiest een ascetische levenswijze, vaak in eenzaamheid, al versmaadt hij het goede der aarde bij gelegenheid niet; in de
wereld van geld, macht en overige platvloersheden verdient hij zijn brood,
ironisch genoeg als `zich prostituerende' pulpschrijver en pornograaf, maar
dat raakt hem niet, dat is hij niet; hij bedient zich ook van een pseudoniem.
Een gelofte van gehoorzaamheid: uiteraard niet aan regel of abt, maar aan
een `oorsprong' en `opdracht', zoals hij in Humeurzegt, waarnaar hij telkens
moet terugkeren, die in zijn eigenlijke werk liggen, en in de vrouw. Een
gelofte van kuisheid zit er dus niet in, de Eros is immers oppermachtig, en
voert hem keer op keer tot `de [ontstellende] futiliteit van de geslachtsdaad',
tot iets banaals dat toch iets zuivers is, of zou moeten zijn; het komt er dan
op aan een zuivere wellust te vinden.
Bijna iedereen die vóór 1940 werd geboren, is opgevoed met reserves tegen,
of regelrechte verwerping van de seksualiteit, met schaamte en onwetendheid als gevolg. Moortgat heeft er kenmerkende anekdotes over: leraren die
waarschuwen (de man is een beest, de vrouw moet dulden), een buurjongen
die het masturberen voordoet, een jeugdvriendinnetje dat Edgar wel erg
energiek opvrijt, de onthutsende praat van een dronken vrouw, de ontluistering bij een striptease; het is allemaal vaker verteld, het hoort bij het tijdsbeeld. Allang volwassen weet Moortgat zich niet goed raad met een vrouw
die hem pijpt, of die `onbetamelijk snel' klaarkomt, met opwinding en gulzigheid; hij heeft `onwerkelijke ideeën over vrouwen', is geneigd tot verering
van `wezens', die geen `mokkels' zijn, en tot bewondering van het `welgevormde' lichaam van de vrouw, waarbij het `gedrochtelijke' mannenlijf
schril afsteekt; hij ziet een samenhang met zijn opgroeien als enig kind, zonder zussen om spelenderwijs van te leren wat meisjes nu eigenlijk zijn. Dit
zijn van Moortgats kant meer aanduidingen dan duidingen van psychologische aard, zoals ook de passages over zijn moeder geen freudiaanse verklaring bieden, maar de doorwerking van vroege belevenissen wel als mogelijkheid openhouden. De Eros, `alleroudste der goden', zit veel dieper, en de
literatuur getuigt daarvan: Gorters `te groot verlangen', Slauerhoffs `Het
eind van het lied' met de zoektocht naar de uiteindelijke vrouw, de erotiek
van Witkiewicz; Moortgat, nu als waarachtig schrijver, voegt zich met zijn
werk in deze traditie.
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Moortgat is doordrongen van `de volstrekte nietigheid van ons bestaan', hij
weet dat de mens aan alles een betekenis wil geven, en tegelijk het bestaan
van iedere zin berooft, hij hecht aan individualiteit en uniciteit, maar vraagt
zich af of hier niet `een christelijk-humanistische wensdroom' ons parten
speelt. Het is een nuchtere, moderne `filosofische' gedachte, die vóór de Eros

halt houdt: misschien kan men `in Haar opgaan; als twee-eenheid de onherbergzaamheid van het bestaan verdragen.' Dit `Haar' met hoofdletter mag
Moortgat door Aleksa ingegeven zijn, het roept eerder `dé Vrouw' op; later
heet de ontmoeting met Miriam door `het lot' bepaald, weliswaar zonder
hoofdletter, maar het providentiële karakter van de grote liefde is er niet
minder om. Een `te groot verlangen' naar een verre prinses, een archetype
van de Ander: men vindt het niet, of men behoudt het niet. De passie moet
een `bedding' vinden, in een `diep doorleefde binding' overgaan, leven van
alledag worden, met de risico's van dien.
Louise: de liefde die voor het begin stokte, die niet banaal heeft kunnen worden, die voortbestaat als een droombeeld, een Ina Damman, een idee.
Aleksa: wanneer Moortgat haar verlaat, rijdt hij vanuit Warschau `door de
ingewanden van de duisternis', om `door een trechtervormige versmalling'
de grens te bereiken, een mythisch beeld van initiatie en wedergeboorte; hij
kan zich daarbij `de eeuwige noviet [voelen] die steeds weer voor een vuurproefstaat.' Het wordt nergens met zoveel woorden gezegd – want er wordt
niet gepsychologiseerd –, maar dit weggaan zal verband houden met Aleksa's
zwangerschap en abortus. Moortgat gaat er voetstoots van uit dat hem een
dochtertje geboren zal worden – een gedachte die in zo'n `tussenspel' in het
middendeel van Blauwbaard doeltreffend is voorbereid –, en dat zou voor
deze vereerder van vrouwen het summum moeten zijn: zelf een vrouw
voortbrengen. `Met een dochter in het verschiet kon hij alles aan.' Het loopt
anders, maar bij iemand die zich uitdrukkelijk `noviet' en beginneling
noemt, die het liefst op `een zevensprong' staat, met alle mogelijkheden nog
vóór zich, is een conventionele goede afloop altijd onwaarschijnlijk. Met
Miriam dan? De lezer, die van de verdere ontwikkelingen goeddeels onkundig blijft, kan slechts vaststellen dat ze met haar ironische `Jij aan mijn voeten en ik aan jouw lippen' Moortgat precies zegt waar het op staat.
Maar wie is Moortgat? Hij is scheutig met kwalificaties omtrent zijn wezen:
nerveus, onhandig tussen onbekenden, geplaagd door schuwheid – dat
woord bezigt hij in ieder deel wel een keer –, angsten en migraines, claustrofobie, zelfverachting, vluchtneigingen; intussen weet hij dat anderen hem
vaak als de rust zelve zien. Naast deze zwakheden, als men ze zo noemen wil,
kent hij terdege zijn sterke kanten: zijn kracht, meestal met eenzaamheid
verbonden, zijn onbehagen, dat zijn `energiecentrale' is, zijn temperament.
Een andere eigenschap houdt hij uit het zicht: hij heeft menigmaal `soms ten
koste van zichzelf de verantwoordelijkheid voor anderen op zich genomen',
maar vertelt er niets over. De anderen die hij aan het woord laat, bevestigen
zijn voorstelling: zo noemt Louise hem `bevangen', zegt de Poolse schrijver
Leszek (al dan niet Kolakowski) dat hij `langs het echte leven scheert', en
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en sjamaan bezocht een zieke raaf die een zeer been had. De raaf zei,
Het is geen wonder dat ik een zeer been heb. Ik moest wel een zeer
been krijgen want ik heb op een en dezelfde dag het lijk van een kind en dat
van een rendier gegeten.'
De dieren kennen, net als de mensen, ook taboes. En een raaf moet geen
mensenvlees eten op de dag waarop hij een rendier verorberd heeft. Hij
wordt ziek als hij het toch doet.
Nu waren zijn buren op jacht gegaan en ze hadden hem achtergelaten.
Maar de sjamaan maakte hem beter. De raaf dacht er toen over na wat hij
terug kon doen en gaf de sjamaan een hondekeutel. Ik veronderstel dat het

E

moeilijk voor hem was om een geschikt stuk wild te vinden.
Uit: H.C. ten Berge. De raaf in de walvis. Mythen en fabels van de
Eskimo
Fascinatie voor den vreemde, voor exotische landen en oorden met extreme
landschappelijke en klimatologische omstandigheden, zoals gebieden met
uitgestrekte sneeuwvelden en bittere kou, of beter nog, het vreemde in zijn
algemeenheid, voor vergeten tijden ook, voor mystiek en rituelen, voor het
primaire en volkse, het bijzondere, het uitzonderlijke en bizarre in omstandigheden en gebeurtenissen, dat alles is al van begin af aan in het werk van
H. C. te Berge aanwezig. En het zal er een constante in blijven.
Reeds in 1967 getuigt een van zijn eerste dichtbundels, Personages, onomwonden van zijn belangstelling voor de Azteken, van wie hij vijf jaar later
nog een aantal sacrale zangen vertaalt in zijn bundel Poëzie van de Azteken.
In de manier waarop hij met deze poëzie omgaat in het eerste deel van deze
bundel, Ondergang van Tenochtitlan – een verwijzing naar de in 1521 door
de Spanjaarden verwoeste hoofdstad van het Aztekenrijk – en haar toelicht,
wordt iets zichtbaar van het eigene erin waarbij Ten Berge zich thuis voelt.
Dat is de verhouding tussen afstand scheppen en identificatie met het buitengewone, het ongewisse, en het is een spanning die in het hele oeuvre van
Ten Berge voelbaar is. In 1987 komt er een vervolg op deze Aztekenpoëzie
met Acht liederen van angst en vertwijfeling. Dertien jaar eerder had hij het
eerste deel gepubliceerd van wat zou uitgroeien tot een drieluik waarin hij de
mythische verbeeldingswereld van enkele bevolkingsgroepen uit de poolstreken bij elkaar bracht: De dood is de jager. Indiaanse mythen van

Noordwest Amerika (1974). Dat is ook het jaar waarin hij naar Canada vertrekt en enige tijd verblijf houdt in Churchill, een stad die terugkeert in de
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Balein sprong naar voren en greep de goedhartige oude Kigioena beet,
die juist een teder liedje voor Noeliajoek – de moeder der zeedieren –
zong. Hij pakte hem bliksemsnel bij zijn strot en slingerde hem op brute
wijze van voor naar achteren en heen en weer, midden tussen de mensen. Het ging aanvankelijk gepaard met kermende geluiden van beiden,
kreten die diep uit de keel kwamen, maar langzaam aan werd Kigioena
gewurgd zodat zijn stemgeluid weg stierf. Opeens kwam er een gesis
over zijn lippen en was ook hij buiten zichzelf geraakt. De ekstase had
ingezet. Hij verzette zich niet meer maar gaf toe aan de bewegingen van
Balein die hem nog steeds de strot afkneep. Ze struikelden rond, volkomen buiten zinnen. De aanwezige mannen moesten met hun lichamen
de grote traanolielampen beschermen om te voorkomen dat die gebroken of omver gegooid zouden worden. De vrouwen hadden de kinderen
op de verhogingen in veiligheid gebracht, anders zouden die tijdens de
wilde worsteling onder de voet zijn gelopen.
Na een poosje had Balein al het leven uit zijn tegenstander geknepen en
sleepte hij hem als een dode takkebos achter zich aan. Toen pas loste hij
zijn greep. Kigioena sloeg zwaar tegen de vloer.
Alles wees er op dat in Kigioena de storm werd gedood. De revolte in de
lucht vroeg om leven. Balein zette zijn tanden in de achterkant van
Kigioena's nek en schudde hem heen en weer mat alle kracht die in zijn
kaken school, zoals een hond doet die een andere hond er onder houdt.

Het is alsof Ten Berge met het betreden van deze iglo beland is in het aardse
territorium van de verbeelding die in zijn mytheverzameling tot volle wasdom komt. In zijn relaas wordt de spanning voelbaar van de even onweerstaanbare als onbedwingbare krachten die er rond spoken. Hij zuigt ze op
zonder overigens zelf meegezogen te worden, in het besef dat in deze intieme
ruimte, vergelijkbaar met al die andere plekken waar de eeuwenoude verhalen uit zijn mythe- en fabelcyclus – en dat zijn er zo'n kleine 260 – hun
plaats en betekenis krijgen. Storm, sneeuwbuien, slecht weer duren in de
noordelijke streken vaak weken lang, wat activiteiten als jagen en rondtrekken onmogelijk maakt. Om de tijd te verdrijven en het binnenzitten te veraangenamen worden er dan verhalen verteld. Maar niet alleen daarom
komen de tongen los. Dat vertellen geldt ook als een magisch middel om de
levensbedreigende kracht van ontketende natuurelementen te bezweren,
bijvoorbeeld om, zoals Ten Berge ergens in zijn laatste bundeling mythen
suggereert, de wind tot zwijgen te brengen. De bezwerende kracht van de verhalen ligt in de als vanzelfsprekend aanvaarde betovering van de eigen omgeving waarin dieren van een niet weg te denken belang zijn bij leven en overleven, in goede en kwade zin, en opgenomen zijn in de band met de traditie
en het verbond met de afwezigen, de vorige generaties, ouders en voorouders. Of zoals Osarqaq, een Pool-Eskimo uit Noordwest-Groenland aan het
begin van de vorige eeuw noteerde: Als we onze mythen vertellen spreken
we derhalve niet voor onszelf: het is de wijsheid van de vaderen die door ons
spreekt'.
Met De raaf in de walvis. Mythen en fabels van de Eskimo, dat als een soort
vervolg op De dood is de jager in 1976 verschijnt, en de afsluiting van de
reeks circumpolaire mythen en fabels in Siberiese vertellingen (1979) rondt
Ten Berge een voor Nederlandse begrippen zonder meer uniek project af.
Allemaal verhalen die, hoewel ze uit diverse gebiedsdelen van het uiterste
noorden komen, in nauwe samenhang met elkaar staan. Uit een serie voordrachten over literatuur en mythologie, in 1981 gehouden aan de
Universiteit van Texas, destilleert Ten Berge De mannenschrik: Over het

motief van de verslindende vrouw in literatuur en mythe ( 1984). Het is een
omvangrijk essay over een bekend onderwerp uit de mythische verbeeldingswereld, dat van de strijd der seksen. Zijn aandacht gaat daarin vooral
uit naar het motief van de `vagina dentatá , en daarmee naar de verslindende,
castrerende vrouw en de manier waarop het in oude en moderne verhalen en
verzen is verwerkt.
In 1990 brengt hij nog eens een tweetal mythische vertellingen van
Indiaanse origine onder de aandacht en voorziet ze, zoals hij eerder deed bij
zijn verzamelde mythologieën, van een verklarend woord: Mijn naam is

schurft. Zoveel is de lezer die hem heeft gevolgd dan wel duidelijk: waar het
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Dat Ten Berge's belangstellingvoor het mythische vertellen niet alleen van
literaire aard is, maar daarnaast niet los staat van zijn nieuwsgierigheid naar
de betekenis van omgangsvormen in rurale gemeenschappen, geven de
..
begeleidende essays
Y bij zijn m everzame in e nvoldoende aan, Hij gaat
daarin uitgebreid in op de historie van de verschillende arctische volken, de
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samenleving teloor zou zijn gegaan. Van dat soort nostalgie is hij niet in het
minst gediend. Hij kent de gevaren, de noden, de gewelddadige krachten
waaraan dit soort volkeren bloot staan, en daarmee hun niet aflatende strijd
om het bestaan maar al te goed. De grote betekenis van zijn mythetrilogie,
alsook van de essays over deze mythen en de context waarin ze zijn ontstaan,
ligt wat mij betreft in het feit dat hij erop uit is aandacht te vragen voor de
continuïteit van de geschiedenis, respect wil afdwingen voor vreemde culturen, voor wat daarin omgaat en mogelijk nog niet eens zover van ons afstaat.
In Onder antropofagen, notities over kannibalisme in fantasieen werkelijkheid
een van de openbare lezingen die hij in 1988 in het kader van een gastdocentschap aan de Universiteit van Groningen hield, signaleert Ten Berge het
verbond tussen erotiek, kannibalisme en de scheppende kunsten. In de literatuur, schrijft hij, stuiten we:
van Ovidius, die Procne's wraak beschrijft, tot het lied over een middeleeuwse hartenbreker wiens eigen hart door een jaloerse echtgenoot
wordt uitgesneden en als maaltijd opgediend aan zijn overspelige
vrouw; van Melville, Swift en Poe en Borges, Oswald de Antrade en
Canetti; van Fernando Arrabal tot Tennessee Williams [... ] op incidenten waarin de vrije hand wordt gegund aan kannibalistische handelingen of fantasieën daarover. Zelfs Dante dist het thema op in de laatste
zangen van zijn Inferno, waar de doodgehongerde graaf Ugolino in de
schedel van zijn politieke vijand, aartsbisschop Ruggieri, bijt en vertelt
hoe hij in de gevangenis zijn gestorven kinderen uit pure nood heeft
opgegeten.
De sprookjes van Hans en Grietje, Roodkapje en Sneeuwwitje komen ter
sprake, de middeleeuwse Heer Halewijn wordt opgevoerd en de seriemoordenaar Blauwbaard, de naamgever aan het Blauwbaardmotief dat zich duidelijk aandient in zijn romancyclus rondom Edgar Moortgat. En daarnaast
uiteraard de mythen uit zijn cyclus, want die zitten vol met dit soort oerthema's. Nader beschouwd zijn ze van een ontwapende directheid, zowel qua
structuur als waar het het taalgebruik betreft. Gelet op het verloop van de
vertellingen kennen ze, hoewel er altijd een zeker patroon in wordt gevolgd,
met name in het slot van het verhaal een vaak grillig verloop. Er wordt zonder omwegen, recht toe, recht aan verteld. De verhalen zijn een geraffineerde mengeling van eenvoud en ongepolijste verbeeldingskracht. Ze zitten vol
repeterende, steeds weer opnieuw gebruikte vertelelementen. De taal ervan
is simpel, zonder opsmuk, niets verhullend, laconiek, onversierd, rauw.
Humor is er in overmaat, maar ook die heeft een hoog recht-voor-z'n-raap
gehalte. En wat er niet allemaal in deze wereld van eten of gegeten worden

gebeurt en toevalligerwijs of niet aan de orde komt, is buitenproportioneel:
moord en doodslag zijn aan de orde van de dag, gevechten en achtervolgingen volgen elkaar in rap tempo op, promiscue en kannibalistische geesten
vermengen zich met elkaar, de vrijmoedigheid in de seksuele omgang is
grenzeloos. Borsten en geslachtsdelen wegsnijden om bijvoorbeeld van
vrouw tot man te kunnen transformeren – het lijkt een peulenschil. Er is
uiteraard het thema van de `getande vagina', de herkomst van natuurverschijnselen als donder en bliksem, mist, van storm en vulkanisch vuur worden verklaard, en dat alles krijgt zijn eigen fantastische verklaring.
Een steeds weer terugkerende hoofdpersoon, een archetype uit deze arctische mythen is Raaf, niet bepaald een onbekende in Ten Berge's oeuvre. Hij
is er al vroeg in aanwezig, lees er de dichtbundel De witte sjamaan (1973)
maar op na. In die bundel voegt Ten Berge zich als een `koppige kneus uit
het westen' tussen de Eskimo's en bewerkt en verwerkt hij onder meer oude
eskimopoëzie, op zoek naar een poëtisch model. Ondertussen refereert hij
niet voor niets aan de oorspronkelijke functie van de hogepriesterfiguur, de
trait d'union of bemiddelaar tussen mensen en goden. Zo wordt hij gezien
en zo vestigt hij zijn macht. Hij is een vertegenwoordiger van, en spreekt
namens zijn gemeenschap, en wat hij te berde brengt, wordt door zijn omgeving herkend als een eigen stem. In de confrontatie met deze `andere wereld'
geeft Ten Berge de dichter zijn plaats in de wereld, doet hij een ultieme
poging om dichten en leven met elkaar te verzoenen. De fabelgestalte Raaf is
waar nodig zijn kompaan en onontbeerlijke redder in nood. Fabels over de
raaf onderbreken bijvoorbeeld in de bundel Het meisje met de korte vlechten
(1977) de vertelling en spiegelen het titelverhaal associatief.
Er kan natuurlijk waar het om Raaf gaat aan de kraaiachtige vogel met dikke
snavel worden gedacht, maar overeenkomen met hem doet hij slechts op die
momenten waarop hij een raafmantel of raafjasje aantrekt. Met de figuur uit
de bekende fabels van bijvoorbeeld Aesopus of De la Fontaine heeft hij dan
ook weinig van doen. Op de keper beschouwd is hij van alles wat: Creatuur
en Maker, Bedrieger en Schepper, mythisch van gestalte, en daarmee een
bovennatuurlijk wezen maar toch – weer gek genoeg –sterfelijk. Wat dat
betreft zou hij emblematisch kunnen zijn voor de verbeelding of de vertegenwoordiger daarvan, de kunstenaar, hier voor de dichter met zijn taal.
Daarnaast is hij wispelturig en bepaald geen slimmerik, desondanks toch
ook weer iemand die in staat is om chaos in orde te doen verkeren, die de
mens onderwijst in overleven door hem de kunst van het jagen, rendieren
houden en vissen te leren. Al met al vooral een ongrijpbaar type, iemand die,
dankzij de wereld van nogal eens slimmere vertrouwelingen waarmee hij is
omringd, aan de vertellingen spanning blijft geven. Zo zorgt zijn vrouw
Miti voor de nodige tegenkracht en zijn zijn kinderen rijkelijk voorzien van
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Taats als keukenmeester of Hoe soep gegeten dient te worden
Natuurlijk was Taats ook een tijd kok geweest. Hij zei natuurlijk, zoals hij

dat van alle baantjes die hij gehad had zei, gehad de baantjes, hij had ze
gekregen, opgedrongen gekregen, hij zei dat hij een tijdje voor kok had
gespeeld, de andere keer voor docent in een vak apart, voor gebitsmid, badmeester, uienpeller, nachtwaker, voorlezer, classificeerder of bijrijder op
transporten van aftandse autobussen naar de Balkan, Istanboel en
Damascus. Als invalkok in een niet al te vooraanstaand restaurant in een
buitenwijk, in alles gespecialiseerd behalve Hollandse pot, had hij het in
korte tijd van pannenlikker tot voorproever geschopt. Deze post, een hem
op het lijf geschreven tussenpositie, hield in dat hij de troep die in de keuken
door werkstudenten met bewasemde brillenglazen bekokstoofd werd, keurde en zijn bevindingen systematisch vergeleek met de reacties van de betalende cliëntèle in de publieke ruimte van het proeflokaal. Uit dien hoofde kon
hij naar hartelust de eet- en daarmee gepaard gaande sociale en andere
gewoonten van zijn minderbedeelde stadgenoten bestuderen. Te zijner tijd
zou dat uitmonden in een proefschrift. Voor wat de methodologie betreft
had hij twee stellingen aan Clifford Geertz ontleend: a) dat de plaats van
onderzoek niet identiek is aan het object van onderzoek (de etnoloog onderzoekt niet het dorp of de stam, maar doet onderzoek in een dorp of stam, en
b) dat de onderzoeker waar hij ook werkt, in afgelegen streken van Siberië of
Austin, met dezelfde problemen bezig is als sociale wetenschappers in
zomers Bergen of winterse wijken van Rotterdam.
Soms had hij, Taats, zowel met de spijzen als met de eters te doen, maar
meer nog met zichzelf. De meeste tijd stond hij bij het keukenloket waar hij
met het ene oog de improvisaties in de keuken volgde en met het andere oog
de consumptie van de proefpersonen in de gaten hield, waarbij hij voor de
vorm af en toe het eetliftje vulde en leegde, met één gebaar, in één moeite
door.
Eén man speciaal vroeg om aandacht, hij deed dat door juist alle aandacht
van zich af te leiden, met de geijkte trucs. Taats kende zijn pappenheimer
nog van andere gelegenheden, uit voor hen beiden betere tijden. Hij had
over alles nagedacht, verklapte de man. Van de tijd dat Taats afwezig was
geweest om ergens een hachelijke of zakelijke aangelegenheid in der minne
te schikken, had zegsman, een oude telg uit het geslacht der zegslieden,
wiens naam daarom niet ter zake doet, gebruik gemaakt om over alles en
nog wat na te denken, wat een logische beslissing uiteraard in de weg stond,
vooral door dat flodderige en nog wat. Pas na weken nadenken, zei zegsman
dat hij in staat was de beslissing te nemen zoals hij die zich had voorgesteld
en al duizenden keren op het droge geoefend had; overtuigd was hij pas
wanneer het duizend keer perfect ging. De laatste keer, had hij gezegd, let op
de laatste keer – zoals bij alles voegde hij er ten overvloede aan toe, zoals bij
hem alles dubbelop was.
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Taats als kok of Hoe tafelgesprekken het eten kunnen bederven
De man keerde herhaaldelijk in het restaurant terug, maar kwam nimmer
op zijn eenmaal genomen beslissing terug; soepeten kon hij alleen nog maar
zo, op het randje van de perfectie. Deze onbekende man had alle schepen
achter zich verbrand. Voor hem was geen terugkeer meer mogelijk, zijn
erbarmelijke leven, althans in de ogen van anderen beklagenswaardige leven
nam onherroepelijk een keer. Net zoals zijn eens zo volmaakt gelukkige
leven onherroepelijk een ongelukkige wending had genomen; zo weinig is er
voor nodig om een lepel in een vork te veranderen. Soeplepelen kon de man
in een handomdraai, hij was een virtuoos op het bestek, in spelling en vlamverplaatsing – hij kon in een vloek en een zucht een vlam midden op je
hoofd planten, en desgewenst een steek-, kaars-, of waakvlam. Maanden
later zou Taats hem tegenkomen op het strand van Arne- of Genemuiden.
Hij kende hem niet terug, alleen de brandende blik was nog van hem en zijn
zelfverzekerde houding over. Naast hem lagen afgekloven graten en starende
vissenkoppen, een keurig opgevouwen overhemd en een boxershort. De
man die toen hij een doel najoeg vel over been was geweest, altijd in vorm,
geen grammetje vet te veel, had zich in omvang verdubbeld. Daardoor was
hij nooit meer alleen, had hij bijna onder tranen gezegd. Ik wil dat wij met
rust gelaten worden, fluisterde de man van de watergruwel overstemd door
krijsende en miauwende meeuwen. Maar we laten u toch met rust, had Taats
gezegd die voor een maaltje vis naar de haven was gegaan en voordat hij weer
naar de keuken ging een ommetje langs zee maakte. Tijdens zijn gesprek met
de verdubbelde, aan lager wal geraakte man was zijn emmer schol door de
meeuwen leeg gevreten.
Nee, had de man gekweld uitgeroepen, dit is geen rust, o hemel nee, ik worstel voortdurend met mijzelf en daar kan ik jullie niet bij hebben, jij en je
gevleugelde rotganzen, jij en je wapperhandjes, jij en je traanogen, jijen al je
parasieten, en hij had de kok de koppen en graten nagesmeten.
Wat Taats aan zulke beschamende scènes het meest verdroot, juist omdat er
zoveel publiek bij was, waaronder niet alleen vaste gasten maar wie weet ook
inspecteurs van diverse gourmetgidsen, eet- en bestekcritici, was de toespeling op een verleden toen hij als keukenprins nog niet aan lager wal was
geraakt. Als een vorst had hij naast zijn fornuis getroond, hoewel niemand
het ooit waagde een voet in zijn heiligdom te zetten. Men moest hem maar
op zijn woord geloven wanneer hij over zijn keuken als heilige der heilige
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Beterende hand. – Men, nu eens iedereen die aan het spel meedoet, is verplicht één keer in de zoveel tijd te zeggen dat het slecht gaat, variërend van

Het gaat beroerd met me, Ik ben ingestort, Ik zit aan de grond tot Ik boer niet
goed of De kansen zijn gekeerd. Alleen dan kan men wanneer iemand vraagt:
Hoe gaat het ermee? – wie die vraag vergeet, gaat naar af –eerlijk zeggen:
Goed, het gaat beter of Ik ben aan de betere hand. Er zwaait wat voor degene
die niet beter wordt, dat heb je namelijk zelf in de hand, jazeker; iedereen
wordt wel eens beter, vroeg of laat, waaraan hij ook lijdt, zoniet dan is er iets
heel anders aan de hand. Wat doet die hand er toch altijd bij, zeg maar dat er
meer in het spel is... Wie ziek is wordt onherroepelijk beter, zoniet dan zegt
men: Zo is hij nog het best af– met zo bedoelt men dood.
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e laureaat van vandaag, H.C. ten Berge, is in Alkmaar geboren en
lange tijd woonachtig geweest in Bergen, de plaats waar wij vandaag
bijeenkomen om hem de prijs uit te reiken die is genoemd naar de man die –

D

zeker tot de jaren vijftig – zo niet als de beroemdste Nederlandse dan toch als
de beroemdste Bergense dichter gold: Adriaan Roland Holst. Dat riekt naar
literaire incest, zult u zeggen, naar handjeklap of een complot, maar ik kan u
verzekeren: daarvan is geen sprake. Alle door die namen gesuggereerde overeenkomstem en betrekkingen berusten op toeval, niemand heeft zijn
geboortenaam of -plaats zelf uitgekozen. En wie het werk van Ten Berge ook
maar een beetje kent, weet dat dat niet, of hoogstens heel in de verte, tot
GYRTLT ,F.:t}FFERM ANS
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dezelfde literaire familie hoort als dat van de prins der Nederlandse dichters,
die tevens ereburger van deze gemeente was.
Of de prominente aanwezigheid van Roland Holst alhier iets te maken heeft
gehad met Ten Berge's verhuizing naar Amsterdam, vroeg in de jaren zestig,
mag onduidelijk blijven, vast staat wel dat Zeedorp, zoals Ten Berge deze
rustieke plaats in een recente roman heeft omgedoopt, in de jaren vijftig het
decor vormde van zijn eerste en wellicht beslissende ervaringen met de
geheimen van zowel de liefde als de poëzie. Vast staat ook, blijkens een van
de onverhuld autobiografische veldnotities in De honkvaste reiziger (1995),
dat Ten Berge zijn eerste poëzie schreef in `een houten stulp' in Bergen, al
geeft de titel van zijn debuutbundel uit 1964, Poolsneeuw, al te kennen dat
zijn naar aardse zuiverheid tastende dichtersziel niet genoeg had aan het
onaardse, elysische verlangen van Holst.
In die eerste bundel staat een gedicht waarvoor Roland Holst `min of meer
model heeft gestaan'. Dat gedicht heet `Emeritaat', aanvankelijk heette het
`De oude bard', een titel die Ten Berge ook weer voor de verzamelbundel
Materia prima (1993) prefereerde. Het is niet uitgesloten dat genoemde
oude bard zijn jeugdige collega aan het werk heeft gezien toen die aan zijn
eerste probeersels zat te schaven, lang voor ze compact en exact genoeg
waren om gepubliceerd te kunnen worden. In elk geval kwam hij af en toe
langs `om een praatje te maken'. Omgekeerd was de jonge dichter toen nog
zozeer onder de indruk van de gekwelde toon van de door liefdessmart verscheurde Holst dat hij hem `zo af en toe' met een informeel tegenbezoek vereerde, dat wil zeggen dat hij `voor zijn woning aan de Nesdijk op en neer
(fietste) om te kijken of hij wellicht ontredderd bij de ramen stond en de
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Dit is de in zichzelf besloten wereld van de honkvaste thuisblijver, een
wereld die de rusteloze jonge dichter beklemt, de adem beneemt, zijn verbeelding aan banden legt. De wind, die van Holst's metafysische eiland der
gelukzaligen waait, is niet meer dan een druilerig briesje, `wil niet zingen',
heeft geen inspirerende kracht. De slotregels voltooien die Holstiaanse
beslotenheid definitief. Een dode vis, in niets meer herinnerend aan verre
wateren en ongewisse reizen, confronteert de dichter met zijn eigen dood:
De dag verstrijkt in wintergrijs.
Staande op de dijk
wordt hij de aanblik van een vis gewaar –

gekanteld,buikwit oven ,
oo vo staar.
Een spiegelbeeld door blauwend ijs omsloten.
Deze dichter moest weg van Roland Holst, weg uit Bergen, op zijn minst in
zijn verbeelding moest hij – in het spoor van Slauerhoff en Terborgh – op
zoek naar andere tijden en andere culturen. Al vroeg beeft hij daarbij
gezocht naar reisgenoten, beseffend dat literatuur van belang –hoezeer ook
ondenkbaar zonder langdurige eenzaamheid – het moet hebben van de
levendige uitwisseling, de inspirerende correspondentie, het gemeenschappelijke front tegen een wereld die zich rijk waant door al het onaanzienlijke
en onbegrijpelijke uit de weg te ruimen.
In het voorjaar van 1967 presenteerde Ten Berge het eerste nummer van het
driemaandelijkse tijdschrift Raster, in zijn eentje maar met niet geringe
ambitie: het blad moest de het blad moest de kwaliteiten verenigen van twee
belangrijke verdwenen tijdschriften, Podium en Merlyn. Het moest, met
andere woorden, publicatiemogelijkheid bieden aan zowel vooruitstrevende
schrijvers en dichter als aan essayisten uit de school van de structurele analyse. Bovendien zocht Ten Berge contact met andere disciplines: film, muziek,
dans, beeldende kunst. Dat leverde zes fascinerende jaargangen op, waarvan
teruglezend kan worden geconstateerd dat de door Ten Berge aangezochte
auteurs inderdaad `de gewaarwording van een gemeenschappelijke grondslag' geven.
Zelf heeft hij die grondslag met de nodige reserves als literaire antropologie'
aangeduid. Het gaat om een houding die `wortelt in een diepe verbondenheid met de aarde en het aardse, in een fundamenteel respect voor de dingen
en het ons omringende, in de ontkenning van kunstmatige grenzen en de
erkenning van de natuurlijke, eigen begrenzingen (die onderzocht en
desnoods overschreden moeten worden)' , een houding die `voorts een open
geest veronderstelt die de constructie boven de destructie verkiest, afkeer
van systemen en ideologieën aan de dag legt, een zekere voorkeur voor anarchistische ideeën vertoont en daarbij veel aandacht schenkt aan andere
levensvormen en culturen.'
Bondiger dan in deze, zijn eigen woorden, kan Ten Berge's inzet niet worden
samengevat. Wat eraan opvalt is de existentiële, niet exclusief literaire gedrevenheid. Voor Ten Berge is literatuur altijd méér dan literatuur, hoezeer het
werk in zijn materiële gedaante ook altijd beslissend blijft voor de waarde en
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Nesdgk In de studio van de
componist werd de volledige
tekst van

Een winter aan

zee
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motieven,
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De vroegste geslaagde proeven van dat inzicht vinden we in bundels als De
witte sjamaan (1973) en Va-banque (1977). Wat opvalt, in vergelijking met
de meeste van zijn generatiegenoten, is Ten Berge's voorkeur voor reeksen.
Ook als dichter, lijkt het, heeft hij meestal iets van een verteller, iemand die
in zijn verbeelding verdwenen beschavingen of lang vervlogen maar ingrijpende gebeurtenissen oproept en daar bevlogen verslag van doet, altijd in de
onontkoombare beklemming van de tegenwoordige tijd, in het besef dat
poëzie alleen bestaat als ze `over de tong gaat'.
Ten Berge is allerminst het type van de rancuneuze binnenvetter of de mompelende mopperkont waar sommigen hem voor houden, zijn poëzie, episch
of lyrisch, is altijd open, in alle betekenissen van het woord, heeft altijd een
krachtige adem, een natuurlijk, vloeiend ritme met onopvallende maar veel-

een – en ging met donkere bril
en zwarte trui (z ij n postexistentialistische
werkmansplunje) in een oude
2CV Citroen naar het
gemeentehuis.'

betekenende accenten en over een breed veld uitgezette, gecamoufleerde
rijm- en beeldpatronen. Altijd is ze muzikaal, of het nu gaat om gepassioneerde liefdesliederen of – naar het voorbeeld van oude Mexicaanse doodslyriek – om `liederen van angst en vertwijfeling'.
Terzijde kan nog een kwaliteit van dit oeuvre worden aangestipt: zijn grote
innerlijke samenhang. Dat is des te opmerkelijker omdat Ten Berge zowat
alle literaire genres beoefent. Hij verzamelde mythen en fabels van de oorspronkelijke bewoners van Noord- en Zuid-Amerika, indianen en Inuit,
schreef essays op het snijvlak van etnologie, mythologie en poëzie, vertaalde
poëzie van de Azteken en van onder andere Mark Strand, Christopher
Middleton, Gary Snyder, Ezra Pound, Xavier Villaurrutia en – samen met
Marguerite Ttirngvist –Gunnar Eke18f, niet minder dan de complete

Byzantijnse trilogie.
Fragmenten van al dat werk, alsook van zijn eigen poëzie, spelen een meer
dan ornamentele rol in zijn verhalen en romans, vanaf Eengeval van verbeelding (1970) en De beren van Churchill (1978) tot Het geheim van een opgewekt humeur (1986) en De jaren in Zeedorp. Laatstgenoemd boek gaat over
een ontluikend dichterschap, al valt het op dat de gedichten die we erin aantreffen erg goed zijn voor zo'n beginneling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sommige daarvan, `Sturnus vulgaris', `Liefde, ooit' en delen uit de
reeks `Camus firmus', korte tijd later in Oesters er gestoofde pot (2001)
opduiken. Zou het toeval zijn dat juist in die twee laatstgenoemde gedichten
toch weer melancholische sporen van Roland Holst leesbaar zijn?
Poëzie, ook de meest autonome, staat in een traditie. Ten Berge is zich daar
als weinig anderen van bewust. Zijn werk sluit aan op de oudste orale tradities maar wortelt tegelijk in de avant-garde van de twintigste eeuw. En dat is
niet zomaar een vorm van eclecticisme, het gaat hem om de synthese van het
oudste en het nieuwste. Waar de avant-garde, op zoek naar onbewuste vrijheidsbeperkende vooroordelen en eenzijdigheden, alle vertrouwde bindmiddelen van de taal demonteerde, maar daarbij het uitzicht op een nieuwe
en complexere toegankelijkheid vaak verloor, componeert Ten Berge met
dat taalpuin opnieuw vitale taalmuziek. De cryptopoëzie van Ezra Pound
herschrijven via de directe lyriek van Gorter en de bedachtzame transparantie van Nijhoff, zo zou men, ietwat gechargeerd, de inzet van zijn omvangrijke Texaanse elegieën (1983) in poëticaal opzicht kunnen formuleren.
In een essay over Canto Ostinato van Simeon ten Holt, ook al afkomstig uit
Bergen, heeft Ten Berge voor die inzet de term `welluidende avant-garde'
gemunt. De avant-garde was de seismografische reactie op de catastrofale
desintegratieverschijnselen van de twintigste eeuw; maar `om niet aan de
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Cyrille Offermans (1945);
recente publicaties. Ver van
huis. Denken in beweging
(essays, 2003), De ontdekking van de wereld
(essays, 2000), Rosa
(jeugdroman, 2000) en

[De jury van de A. Roland Holst-Penning 2003 bestond uit: Ed Leeflang,
voorzitter, Cyrille Offermans en Marjoleine de Vos]

Het licht der rede.
De Verlichting in brieven,
essays en verhalen (2000).

EEN KERSTGEZANG AANMIDNIGHT PASS

Stoel met uitzicht op mimosa. Levensboom
Al opgetuigd als martelpaal.
Poppen vastgebonden, autoband in brand.
Kinderen met vaders puntmuts gaan nu gauw
Door slangen en gebladerte verslonden worden.
Smeulend rubber, nietpistolen, plofklak plotklak
Op het dak van een omheinde villa. Dubbele

Garages, loopse geweren, badkamers, snufjes die zoemen,
Lanai onder gaas. Luidruchtige luchtkoeling, haardroger,
House-dreun, zwembad met zelf regulerende vuilslokker,
Motorjacht op mallejan, Lincoln &Landrover, kerstman
In kunstsneeuw, opblaasbare heiligen, Jezus, Maria &Jozef
Helder verlicht op een tropisch gazon, waar ook Mickey Mouse
Vrolijk zwaaiend zijn opwachting maakt.
Een
graseter
e rlrijdende
e e asetebuffelt
dichtbij,
De egalisator ronkt in de verte.
Desproeier
werpt
er et schaarse
rse waterr"
e
kwistig op de weg.
Zegevierend
zingen
ev eren
en heggenschaar &rasran vr ter,bijgestaan
estaan
Door bladerzuigers achter aan het hek.
,
Naakte feiten
e te waarop niets
tsvalt te
a dingen.
n en.
Iets vergeten?
Pneumatische hamers
Klaar om maagdelijk asfalt open te splijten?
De motorzaag
Die gindse palmboom onthoofdt?
De zittende vitter houdt stand in zijn stoel in de tuin
En verdedigt een stilte van voor de geboorte.

Eaan
zijn
schoen,
Een
e hagedis
ae
e
g skleeftschijndoodaa
ei
Mieren snellen als gehaasteekoelies
plichten..
hunonderaardsei
aar et tuchthuis van
u
r npecan-nootjes in et stug
Eekhoorns kraken
g
ge ras.
mkardinalen
Zeven buizerdsaan
s de blauwe hemel,
n
in levensboom.
Rood ommanteld
de ens
een gehavende agave.
mim
De mimosa
belager.
eaer
Een spotzieke
gaai
aa pesteen
ee sschorre
c
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Eigenlijkniets aan de hand. Vliegtuigsleept
commando's langs het zwerk:
0o stra . 'Justice!' 'Godkiestonze kant!'
Vliegtuig pleit voor witte tanden en een zachte huid.
n strijd
een verloren o gewonnen
Voert altijd
& abstracties.
Tegen staatsui an r e microbena
uto um ers.Luchtbanieren. Vlaggenstokken.
...Proud to be an American...
'Ook

Kerk?'
er^.

i' verblind
De zon, de zon bezwijkt,
Door alle fotomeisjes met een frisse adem.
0, dat er een vloedgolf of helse orkaan over Midnight Pass, en
Casey Key, en alle oogverblindend witte stranden kome,
Nu een vervette, smet vrezende schommel,
Hijgend als een rino na een wedren,
Neerzijgt op een hard-groen matras, schimpend
Op verdoolde kakkerlakken, maagzuur, lekkende riolen, de strapatsen
Van zo'n aangetrouwde smart-ass uit Europa en een dwarse,
Volslanke dochter die Fidel Castro vereert.
Geen verlichte gedachte heeft ooit de mesterij van haar lichaam verlaten.
Piept daar een veldmuis in doodsnood?
Wordt onder vlezige heupen een krekel gesmoord?
`O Lordie, where's my cellphone?'
`Hi Hon! Merry Christmas!'
`Hmmm.'
`No, sweetheart! Not to-night. You know that it hurts.'

` Mmm, mmm
mmm.Yeah, m
maybe...
I'm
n
mbusy
right
tnow!'
ow,
Y
Y
^

'Yes, me
m too. God bless.s.
Bye,
Hon.'
o .
Ye,

Haar lijfdroomt van fruitcake en liefde,
r
En de zalige dreiging
van overdraagbare wellust
Opgewektdoor
geoliede
tong
oode
eo e
tovan
vaGeorge
eo e,
a n'
en aantrekkelijkea
kapers.
r
Of twee anst
aa

[Florida, december 2002]
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HUTKAAP

een schipbreuk

Witgebekt ligt de baai voor ons oog uitgestrekt —
Vorstrook en helder water (zijn fiber
en vracht op de sleden geklaard?)
Traag drijft een kruipnevel
stuurhut en gangboord bijeen.
De kok verliest zijn zekerheden met zijn voeten
uit het oog; tastend met zijn roerstok
zwabbert hij verweesd over het dek.
snerpt
evetpieperse
te e morgen
e e zien,,
volkuit de kooi:i^ Laat debenen
ay, laat de beenderen zien!Zeewier,
heren! Ay,
YY
ontbijt, heren, sop scheepsbesluiten,
verorber itoo wakkere kok!
zwaar karweivan
va een
ee wa
Zijnoor treft
t het
,
niet; rood
9ator
o hangijzer
s s de equator
u
g l sinds
toen eigen oerbouillon
' zi'zijn
luisterkanaal
werd gegoten.
u ster
heet in
Men smijt ongericht, nog slaapdronken, een steenkoud stuk wildbraad naar de kombuisnicht
die rare danspassen maakt.
— Lazer op, meester,
geef eerst een kopstoot
of klare, en doop
je snikkel in de brandy!
Beroering aan dek, de schroef
wordt gekraakt.
De Gondwana raakt vast in het ijs.

Sleden geladen, en snel
ijszeil
e
isetz
se gehesen.
Roekeloos vliegen wij over de baai.
Worden bij Hutkaapschreeuwend
de zee uitgesmeten.
Ik rol ver vooruit
beeft de grond.
Heuphoog zak ik weg in de sneeuw,
klauw de kust op en huil
naar de meester, nu keizer in
rafels en rok die achter mij kokhalst en bovendeks buikdanst,
ijskoek en wier braakt
als slierten zwart fruit.
Al spoedig ontpoederd, schoon gerild
als een mus na een bad.
De oude hut in verval. Herstel aangevat.
Een verbleekte instructie is vastgepind
aan de deur:
Reinigt de borden voor u vertrekt! (RF.

SCOTT, COMMANDANT)

Geen handkan gemist.
,
spuit kit
I bouw,
e ttimmer,>p
> lijm
J i en
in de naden en kieren.
bij het raam
Soms zit ik stil op een kruk
aam o de kaap

i

uiti te blazen.
en
Tussen binnen enkaarsrechte
buiten wan
vier,
ideeën inkunststofen hout.
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Traagdruppelt smeerolie uit de scharnieren.
Ik zie het angstzweet op Marstons gezicht
in de ruiten
als onverwacht iemand zegt:
`Het ijs is gebroken. Het schip drijft nu af
tussen kruiende schotsen.
Zie, hoe de wateren roken!'
Ruggelings tegen het wig aan gesmakt,
zichtbaar bij vlagen, hangt daar
het kokslichaam K in de touwen.

H zingtt luid en klaar:•`'God zij geloofd!
Het
I hebzzeinkoude
die kooltoch gestoofd.''
Zijn stem zakt weg, zwelt aan,
kaatst terug van de ijsmuur, stuit
op het zwart van de rotsen.

Voorjaar 1963 'Op bezoek bij Gerrit Kouwenaar, toen nog
woonachtig aan de Zwanenburgwal in Amsterdam, waar
diens De stem

op

de derde etage werd geschreven

Kouwenaar was redacteur van het tijdschrift Podium waarin ik
debuteerde '

VIII
TUSSEN ROSS EN BEARDMORE
Britten op de Kaap

1
De 15pk Arrol-Johnson van Sir Ernest, eerste
auto voor de kust van het antarctisch continent.
Van boord getakeld en na twee uur weer terug aan dek.
(Geen 150 mijl per etmaal overbrugd, de wielen
prompt in sneeuw verzonken, de race naar de pool
was bij voorbaat gestrand.)
De ijsvelden, golfkammen, kloven en gletsjers spelen
een ongenaakbaar traag spel.
De ponies halfdood. Zakken weg in de firn,
vergen dekens en hooi voor de nacht.
De honden, niet waaiergewijs maar twee aan twee in het tuig,
komen om in de spleten. Ze worden gretig,
zeker ook dankbaar, en met gemengde gevoelens
onder een klapperend tentdak gegeten.
De mannen te voet, zonder ski's. Trekken de sleden, trager dan honden.
Ze plaatsen voedseldepots, keren om.
Alles vreet aan het lichaam, het leven.
Zweet moet eruit,
maar verluchting vergeten. Sokken aan laarzen
gevroren, een tong aan een mes
vastgekleefd, als die van een kind
dat ijs van een brugleuning likt.
Vooreerst geen parka's, geen bont (koeienhuid
ging boven rendiervacht).
Ongeoefend. Vooraf nooit een tent opgezet
of een primus gebrand.
`Het ontbrak hem aan geduld
zich de noodzakelijke vaardigheid eigen te maken.'
Valwinden. Ziedende sneeuw!
Niet slapen uit lijfsbehoud.
Scheurbuik. Verblinding. Een neusbloeding
(bloed dat bevriest in de neus).
Depots die nooit worden bereikt.
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Diarree, plankhard inbroekspijp. Bevriezing
Y
Windgekte.
e te White-out.
Achterdocht enjaloezie.
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Mackintosh, zeeman zonder schuit,
„ oog en twee linkerhanden, is het
heeft één
al wekenlang zat.
^
Niets in 't verschiet:behalvezeehond
ee o
en zonnegoud is er geen buit.
in
Hij slaat goede raad in de wind.
Dwars, ongeduldig, hardleers
stevent hijdood.
aoe
•
rzee
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e over
'Voor alle thee in China zoui vandaag
^
naar Kaap Evans lopen!'
o ce tegen Aeneas Mackintosh
(Ernest Joyce
ervoe.
t in overvloed.
Het ijs te dun, een storm op til. En tijd
jaar wa ten
nun e rote Oorlog
Minstens
stetwee
s twc
in Europa woedt.

Gekleed in vodden, slapend onder een houten dak.
Voedsel, brandstof in de luwte van een sloep.
Steenkool voor een jaar.
Aeneas ziet het licht en wil terug. `Slechts dertien mijl...
ik zoek een huis waar het niet tocht... de scheepskooi,
de makkers, de brug...'
Mack verlaat de hut,
met plunjezak.
Betreedt het ijs, door niemand nageoogd.
Verdwijnt als God in de immense leegte. Zakt door een wak in de
vergetelheid.

De rookpluim van de Erebus blijft al die tijd in zicht.
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Kou is een voorproef en spiegelvan het heelal.
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e van was.

r
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schrijnt als een wond die nooit meer sluit.
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'Kom ons maarhalen. Hier is het over en uit.'

Wind gutst omlaag langs de gletsjer.
Elke doorgang biedt zicht op de dood.
De lasten per slee zijn te zwaar.
Wat men weggooit wordt later betreurd.
Ze slaan keer op keer tegen het ijs
dat blauw is als blauw porselein.
Nog steeds diarree en bevriezing, honger, en waanzin
door wind verwekt.
Dagen waarop lucht en ijs vervloeien,
uren zonder baken, zonder kim.
Wie navigeert? Wie warmt de soep?

Spelingen van het lot.
De touwen verknoopt, de stokken versleten, de klimijzers kwijt.

Halve
rantsoenen een s ee i gebroken,
as
een thermos slaat lek). Een tocht
ee
dieee niet licht vergeten.
Kloven tot op het bot. Een voetzool
laat los.Huidwonden,
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Zagen vergezichten zonder weerga. ijsrivieren, kloven,
m en van
e e , welhaast
onbeweeglijk
o eweeijs
neergaandi'
maa stro
brekend,
n
dat kreunt onder immense
druk
en kracht.'
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Volgt het dagboek. De roem & reclame.
Soms
o soo wrok
de
van een reiskameraad.
`Met FC Terborgh op de rotsen
van het strand van Guincho, toen
nog verlaten en onbebouwd Het
is zomer of herfst I 970; Portugal
zuchtte onder een dictatuur die nu
al weer vergeten is Terborgh
woonde niet ver van dit strand na
zijn laatste post als ambassadeur in
Lissabon te hebben uitgediend.
De oudere schrijver, in zijn deugd
bevriend met de dong gestorven
Slauerhoff, was een trouwe
medewerker van Raster, waarvan
ik een aantal jaren de enige redacteur was. Na 1967 logeerde ik dikwijls in huize Giralda, ergens
tussen Estoril en Sintra gelegen In
tegenstelling tot Roland Holst
stond FCT erop dat hij door jongere vrienden met 'a' en `meneer'
werd aangesproken Zoals ik
elders heb opgemerkt was mijn
oudere vriend weliswaar een zeer
intolerant mens, maar hij beschikte
over een boeiende geest en een
enorme cultuur Hij heeft prachtige
verhalen geschreven die ik altijd
met respect zal gedenken '

ICY

AMOR DE LUENH'

We lagen in bed en giechelden wat
— que de Chemins et de passages —
maar altijdonrust, verveling,
verlies;
es,
altijd
op weg, op de vlucht
naar een plaats waar men
al was,
naarn
tijd
ee t die men goed heeft een —
zeg u ec Lemberg of ut aa
denk aan die stip op de kaart,
aan het lopende beelddat bevroor
of het uur van de waarheid, die ene
e
seconde waarin
waa n men behalve zichzelf
al het andere verloor.
Reis verder terug, naar 1147
toen Jaufré Rudel, vinder van liederen,
langs Saraceense zwijnen zeilde
en hij de gravin van Tripoli
`en plana lenga romana' bezong.
Geliefde uit een ver land
(Amor de terra lonhdana)
die de gedoodverfde zanger
nooit had gezien
maar in stervensnood
voor de poort van Damascus
nog steeds overdacht.
`Por vos tons li cors mi dolt'
Door u doet heel mijn lichaam pijn
Denk aan het meisje van het Robbenvolk
dat iets riep waar wij om lachten —
iets onverstaanbaars, gebrabbel,
gesnotter, iets dat klonk als `iitit xodzigax'.

Gelach
mijnog
ac dat m
1 steeds benauwt,
dat ongepast,nee onvergeeflijkas
W
zoa s eerstater bleek
toen
oe
haar hartzeer bijeen dovendvuur haduitgezongen.
`Het is om jou dat ik huil'
Haar lief was naar een verre kreek gevlucht
nadat hij gulzig de laatste forel
in zijn muil had gepropt.
Hunkering,

raaf

die ons berooft van het woord
nu de sneeuw van weleer op het stadsmos vergrauwt.
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Foto Pamela McAdam (2002)

X
COMA
een metamorfose

1
ligtze,
t e,kaal
Dacht
ac hij, daar
alsRodtchenko.
voo r
schedeleen spiegel, net ivoor
"i, warm
wa en wasbleek
of eendeëi,
'
.
de kooiker
oontroofd.

ien roert ze haar
voet, de nagels rood,
,
e gaat
de hiel zo smal.Mijn
1 bloed
iblootgesteld
m aar om, haar brein
is

i

aan een verblindend licht
dat alle beeldenen bestanden wist.
Ben ik nog maar aanwezig? Leeft zij nog in mij?

2
hij aan de kus,, de laatste
Denkt
e
zucht en het verbloede uur
as, het hoofd
waarin haar lach tot een grimas,
van muur naar muur, en alles tolde,
zwenkte, en hij afzwoer
ew t of was
er ooit mocht zzijn geweest
IJzel slaat tegen de ruit.
Herinnerd zicht wordt weer
verminkt, geperforeerd als het bericht
in een vergane krant
dat zij `uit wrakstukken (was) weggegrist
(als had ze) nooit bestaan.'
Nog eenmaal gevlucht, opnieuw
het ontvolkte gezocht, het onverbiddelijke
innig omhelsd, en zo naar het eind
of begin van de wereld gevlogen

waar bijtende
wa
te e vorst
de ontluisteringgve
vertraagt.
aa .

Mett krachtvoer
' koffer en kaart
c tvoe e en
kist,
heelhuids op ut aap geland.
De witte nacht. De oude hut. Een leger van butlers
dat stram en bedaard
aan
r van het ijs
aa
de rand
op hen wacht.

Zijligtneaer, eek, als een pop
op een bedvan kristaluitgestrekt.
Hijheeft zich als mummie omzwachteld
en naast haar gelegd.
Samen één hartslag. Ieder zichzelf.
Blauw hangt het ijsgewelfover hen heen.

Het licht lekt door tot op de grond.
Haar snuitje s gaaf, ze tuit
de stille
t mond
t tot
t, vi
Ovidius
us
(zegt ze) (gezegd
als)
vliegt
i daar
verdane
t aa in
ve a e zee
ggeen wilde
eend
e e ove
over
de worde —

Aantekening
Met uitzonderingg van I, III, IV en VI, die lichte wijzigingen ondergingen,zijn
de geilichten in de
zijn
cyclus
'Hutkaap'
grondig
herzien
en
uitgebreid.
Ze
fungeerden
eerder
als
epiloog
cY
P8r g
g
g
P gbijJde novelle
Matglas.
Het
lange
gedicht
`Tussen
Ross
en
Beardmore'
(VIII)
is
nieuw
terwijl
de
g
gg
^
J `Coma'
Amor de luenh' (IX) was oorspronkelijk een
Pplaats van Beschadigd
g uitzicht' heeft ingenomen.
g
tienregg
eli vers zonder titel.
Rodtchenko I): een modernistische Russische kunstenaar, die po foto's uit de^'aren twinti ggureert met eenlanzend
kale schedel.
g
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NAWOORDEN

dood van Isa is Thomése 'stom' geworden: 'De taal, alles

Over Schaduwkind van P.F. Thomése

was door de gebeurtenissen nietszeggend geworden.
Geen woord had zijn betekenis behouden,' schrijft hij

Het laatste wat men ontdekt, als men een boek schaft is,

over Paul Celan. Hoogstwaarschijnlijk beseft hij tegelijker-

hoe men had moeten beginnen. (B. Pascal)

tijd dat hij het hier in niet geringe mate over zichzelf heeft.
Evenals Celan moest Thomése een weg terug naar het

RE Thomése zette zich in het essay 'De narcistische

leven en de taal proberen te vinden. In een metaforisch te

samenleving' onder meer af tegen 'boeken met een auto-

duiden boswandeling beschrijft Thomése het zo:

biografische inslag', en in De ongevestigde' tegen schrij-

vers die uit zijn op 'het vernietigen van de onbegrijpelijke

Terwijl ik op weg ging, ritselde het bos onophoude-

werkelijkheid, teneinde er iets pseudo-verklaarbaars van

lijk. Als ik stilstond om te zien wat ik hoorde, hielden

te maken'. Deze schrijvers, zegt hij, presenteren hun 'glo-

ook de dieren hun adem in. Totdat ze me vergaten

baleinzichten' in 'grote woorden', 'in taal die er al was, die

en weer aanwezig werden. Ik spiedde tussen de

zo ruim valt dat ze altijd past'.

ondergroei, maar mijn ogen drongen niet goed door

Max Pam citeert beide essays –terwijl hij

en

passant

het dichte takkengroen heen.

Thomése beschuldigt van 'persoonlijke verongelijktheid' –

Gaandeweg begon het bos zich voor me open te

in een lange inleiding bij zijn bespreking van Thoméses

stellen, stap voor stap waagde ik me naar binnen. Ik

Schaduwkind, om dit boek vervolgens te kwalificeren als

ging niet ergens heen, ik keerde ergens naar terug.

'zo autobiografisch als de pest'. Hij impliceert daarmee dat

Achter me sloot de vreemdheid zich, als takken die

het iets wegheeft van de narcistische literatuur waar

terugveerden en het pad weer uitwisten.

Thomése in zijn essays op doelde: 'De stukjes waarin de

Ik liep en liep, mijn voeten waren mij al bijna verge-

werkelijkheid wordt beschreven, vormen trouwens toch

ten. Onderweg van het onuitsprekelijke naar het

het sterkste deel.' Pam beweert dat hij Schaduwkind 'een

sprakeloze. Ik kwam terecht in de wereld van voor

bijzonder mooi boekje' vindt, en 'een product dat ik

het verlies, toen alles nog stond te gebeuren. Ik

iedereen kan aanbevelen', maar hij draait het genadeloos

beleefde mijn terugkeer in de bossen, waaruit ik zo

de hals om door de essays die er in staan 'columnachtige

lang weg was geweest. Er werd iets hersteld, een

hoofdstukjes' te noemen. Max Pam verwart de autobio-

doorgang gevonden. Een uitweg naar buiten. Buiten

grafisch aanleiding, de plotselinge dood van Thoméses

mezelf, wil dat zeggen, want het zelf is de beperking

dochtertje, met het boek zelf. Schaduwkind 'verhaalt'

waarmee men zich afsluit voor het grote geheel. [...]

namelijk níet'van de dood van zijn dochtertje', zoals Pam
beweert, maar sluit veel meer aan op wat Thomése in

Dit is dus niet het presenteren van globale inzichten in taal

De ongevestigde' overtaal schrijft.

die zo ruim valt dat ze altijd past'. Integendeel, dit is ...

De diagnose is eenvoudig te stellen: door de plotselinge

[... ] zinnen uitproberen om te zien wat ze kunnen

Thomése echter is deze (vooral in het postmodernisme

betekenen. Nieuwkomer zijn in het taaleigen, begin-

vigerende) scepsis voor een deel voorbij, omdat hij beseft

neling worden en vragen naar de onbekende weg.

dat taal het enige is waarmee wij de werkelijkheid, het

Het is vinden wat niet kon worden gezocht, omdat

leven, te lijf kunnen. Hij zegt letterlijk: 'Maar ik moet het

het pas bestond op het moment dat het gevonden

ermee doen'. Dat maakt zijn gevecht des te verbetener,

werd.

even verbeten als Pascals zoektocht naar geloofszekerheden. Zoals Pascal zich vanuit zijn wetenschappelijke hou-

Essayeren is proberen in de zuivere betekenis van het

ding – in taal – een weg zoekt naar geloofszekerheden,

woord. Als Schaduwkind ergens op lijkt, dan is het op

zoekt Thomése zich vanuit het niets – de totale stilte –

Pensées van Pascal. Pensees de M.

Pascal sur lo religion et

een weg naar het leven en de taal daarvoor.

sur quelques 'Titres sufets, zoals de oorspronkelijke titel

Thomése vraagt: 'Verdwijnt de verliefdheid als de per-

luidde, bevat de door Blaise Pascal (1623-1662) geno-

soon verdwijnt? Waar gaat de verliefdheid heen als het

teerde gedachten, aan ordening waarvan hij was begon-

dode lichaam tot as is verbrand?' – en geeft antwoord: 'Ze

nen toen hij overleed. Het is goed voorstelbaar dat het

vlucht in gelijkenissen'. De verliefdheid vlucht in de taal en

fragmentarische geen toeval was en dat Pascal van oor-

wordt daar dus in bewaard – het onmiddellijk erop vol-

deel was dat het geloof te veel omvattend is om het met

gende citaat uit het Hooglied bewijst het. Maar men zou

een dogmatisch betoog tekort te doen. De mens is

evengoed de zin omineuzer kunnen formuleren door te

gespleten en ambigu en moet daardoor onophoudelijk

kiezen voor een ander werkwoord: de verliefdheid ver-

opnieuw kiezen. Net als de Pensées bestaat Schaduwkind

dwijnt

uit 'losse' notities, omdat de weg terug naar de taal en het

een essay het moment probeert te benaderen waarop hij

leven niet in een 'logisch verhaal' te verwoorden is. Ook

'begreep dat zij reddeloos verloren ging'. Hij wijst op de

Thomése is op zoek naar onvindbare zekerheden en pro-

misleidende kracht van de verbeelding die maakt dat je

beert onaanvaardbare tegenstrijdigheden te aanvaarden.

gedachten op het fatale moment gewoon verder werken

Thomése zal het er ongetwijfeld met Pascal over eens zijn

aan een anekdote met goede afloop, maar hij noemt

dat het denken wel inzicht kan verschaffen, maar dat het

opnieuw ook 'de taalkwestie, de kwestie van mededeel-

geheel nooit in begrippen te vatten is. Hun opvattingen

baarheid':

in gelijkenissen. Thomése heeft gelijk wanneer hij in

over taal sluiten op elkaar aan. Pascal was van mening dat
de mens misleid wordt door de zintuigen, de wil, de rede

Je weet het, maar je weet niet hoe je het zou moe-

en vooral de verbeelding, waardoor hij de waarheid nooit

ten zeggen. De tong tast vergeefs het verhemelte af.

kan bereiken.

Alle woorden die je aantreft, lijken geleend, niet van

Thomése is doordrongen van de opvatting dat de taal ons

toepassing. Er is niet 'iets vergelijkbaars' voorhanden.

eerder afscheidt van de werkelijkheid dan dat zij die dich-

Geen voorbeelden ter navolging.

terbij brengt, want hij kent de taalfilosofie:
Hier is iemand bezig het fatale moment opnieuw uit te
'De dood spreekt in mij,'zegt Blanchot. Elk woord

vinden, zoals hij elders de taal en het leven opnieuw uit-

drukt een afwezigheid uit, elk woord zegt een gemis.

vindt, in het besef dat die niet te vangen zijn in betekenis-

Iets weten is: iets verloren weten. Ik zeg het, maar

sen. Zodra taal wél beschikbaar is, ontsnappen die. Het

het is er al niet meer. Waar taal is, wordt ontoerei-

leven van een kind is een bedenksel van zijn ouders, het

kendheid geijkt. Pas als iets weg is, heb je er de

leven is au fond een bedenksel, zoals `het eigene een

woorden voor. En zo wordt elk woord een

model, een concept, een ontwerp is'. En de woorden

nawoord, elke zin een grafschrift.

doen niets anders dan ons bijeen houden, zegt Thomése

– als we onze woorden niet hadden, dan zouden we ver-

mee te maken, het isratuit
te veronderstellen dat men
g

dwarrelen in de nacht, oplossen in het heelal. Dat is zijn

'het verlies' van de schrijver
schrijver nu `beg1P
ri t' maar het is

antwoord aan Blanchot. Maar het maakt de taal tot oplos-

abect
j te suggereren
dat het met dit boek om een narcis^

sing en probleem tegelijkertijd. De kracht van

tisch autobiografisch
en dus commercieel 'product'
gaat.
g
P
g

Schaduwkind

zit hem in de constante spanning tussen het

denken in woorden en de werkelijkheid. De wanhoop
wordt voelbaar, niet omdat de lezer zich identificeert of

RON ELSHOUT

zelfs maar kan identificeren met het concrete verlies van
de schrijver, zoals Pam schaamteloos beweert, maar
doordat door het hele boek heen dit schrikwekkende
inzicht zich opdringt: wanneer elk woord een afwezigheid
uitdrukt, dan levert een woord over gemis de kwadratuur
daarvan op.
Pam citeert Thomése: 'Uit haar lichaam getild en in de taal
gelegd. Ze is iemand geworden die steeds opnieuw
geboren moet zien te worden: in de woorden die ik voor
haar vind.' Hij bestrijdt vervolgens Thoméses opvatting
dat het 'woorden [zijn] zonder algemene geldigheid, ze
kunnen er geen mensen bij hebben'. Pam noteert: 'Het
gaat hier juist niet om woorden zonder algemene geldigheid, woorden waar geen andere mensen bij kunnen.' Hij
bedoelt waarschijnlijk: 'Het gaat hier om woorden met
algemene geldigheid, waar andere mensen bij kunnen', en
hij beweert doodleuk dat de lezer nu over de schouder
van de schrijver meekijkt en hem begrijpt. Pam heeft kortweg van wat Thomése over taal schrijft niet veel begrepen, want hij wil het terugbrengen tot een 'globaal inzicht'
in verlies. Iedere zin die gaat over het verlies van Isa snijdt
ons, de lezers, af van dat concrete verlies, sterker nog –
men ziet Pascal zijn wenkbrauwen fronsen bij de kracht
van de wanhopige verbeelding die schuilt in de formulering 'ze is iemand geworden die steeds opnieuw geboren
moet zien te worden ...' en ááár zit de kracht van
Thoméses boek. Om het in woorden van Paul Celan te
zeggen: 'In deze taal heb ik [...] proberen te schrijven: om
te spreken, om me te oriënteren, om te verkennen waar
ik me bevond en waar ik naartoe werd getrokken, om
werkelijkheid voor mezelf te scheppen. Het was gebeurtenis, beweging, onderweg zijn, het was een poging om
richting te krijgen'.
Het is indrukwekkend dat pogen in deze concieze taal

RE Thomése, Schaduwkind, Amsterdam, Contact, 2003.

HET WOORD VAN HET AFDALEN IN DE

leven terug te vinden.

DIEPTE

In Schaduwkind, dat dezelfde strekking heeft, formuleert

Over Verzamelde gedichten van Paul Celan

RE Thomése de thematiek van Celans oeuvre aldus:

Paul Celan (pseudoniem voor Paul Antschel) schreef zijn

Ik moet denken aan de joodse overlevende die na

beroemdste gedicht,'Todesfuge', in 1945. Het verscheen

zijn terugkeer uit de mensenvernietigingsindustrie

onder de titel 'Tangout Mortii' in 1947 voor het eerst in

zijn achternaam omkeerde en Paul Celan werd,

een Roemeens tijdschrift. Het is onmogelijk Celans

omdat hij eerst van het leven naar de dood was

gedichten niet in het licht te zien van de gebeurtenissen

gegaan en nu van de dood de weg terug naar het

die eraan vooraf gingen, om de eenvoudige reden dat ze

leven probeerde te vinden. Maar van de andere kant

daarover gáán. In 1941 heroverden Roemeense troepen

komend, leek niets op wat het moest zijn. De taal,

Czernowitz op de Russen. Zij werden gevolgd door de

alles was door de gebeurtenissen nietszeggend

SS-Einsatzgruppe D, die 3000 joden vermoordde, een

geworden. Geen woord had zijn betekenis behou-

getto inrichtte en aan deportaties begon. Het jaar daarop

den. Alles wat hij kende, moest hij ontkennen. De

werden Antschels ouders gedeporteerd. Zij kwamen

woorden moesten stuk voor stuk, lettergreep voor

terecht in het concentratiekamp Michailowka, waar ze

lettergreep, heel secuur in het zwijgen worden aan-

werden doodgeschoten, als zijn vader daarvoor al niet

gebracht.

bezweken was aan de tyfus.
Enkele jaren later, in 195 I ,publiceerde Theodor Adorno

Er bestaat een boekje met teksten die in loop van weken

in het essay 'Kulturkritik and Gesellschaft' zijn al even

(!) uitgesproken werden door autistische kinderen: rudi-

beroemde stelling 'nach Auschwitz ein Gedicht zu schrei-

mentaire zinnetjes die, onder elkaar genoteerd, in taal iets

ben, ist barbarisch'. Er is een lange discussie mogelijk over

opleveren tussen aangrijpende hartenkreet en gruwelijk

de vraag of Adomó s axioma zou moeten gelden voor

gedicht in. Rein Bloem schreef er een inleiding bij onder

een bepaald soort gedichten –bijvoorbeeld die lyriek die

de veelzeggende, aan Hans Faverey ontleende titel, Een

aansloot bij de poëzie zoals die vóór de Tweede

lek in het zwijgen.

Wereldoorlog verscheen en daardoor op al dan niet

Hoezeer deze kwalificatie en die van Thomése hout snij-

romantische wijze de holocaust ontkende – of de poëzie

den, bewijst een fragment uit Celans 'Toespraak bij de

tout court, maar de uitspraak moet een klap in het gezicht

inontvangstname van de literaire prijs van de Freie

van Paul Celan geweest zijn, want als er één poëtisch oeu-

Hansestadt Bremen' (1958, door vertaler Ton Naaijkens

vre juist in de verschrikkingen van de holocaust wortelt,

opgenomen in Celans Verzamelde gedichten):

dan is het dat van hem – en het heeft er alles van dat die
poëzie niets anders geweest is dan een gevecht in en met

Bereikbaar, dichtbij en onverloren bleef te midden

(de Duitse!) taal om die taal (van zijn moeder) en het

van alle verliezen dat ene: de taal.

Ja, ondanks alles bleef zij, de taal, onverloren. Maar

Al naar gelang de wind die jou voortduwt,

ze moest nu heen breken door haar eigen ant-

balt rond het woord zich de sneeuw.

woordloosheden, heen breken door vreselijk verstommen, heen breken door de duizend duisternis-

Die 'telkens andere sleutels' dienden niet alleen om 'de'

sen van dodelijk gebazel. Ze brak erdoorheen, reikte

taal te hervinden, maar moesten tevens zijn moedertaal

geen woorden aan voor dat wat gebeurd was, maar

(in Celans geval letterlijk te nemen als: de taal van zijn

ze brak door dat gebeuren heen. Ze brak erdoor-

moeder) die besmet was 'ontsmetten'. Dat gebeurde op

heen en mocht weer voor de dag komen, 'verrijkt'

twee manieren. In glasheldere gedichten van een schrij-

door dat alles.

nende en bedrieglijke eenvoud, waarin de gecompliceer-

In deze taal heb ik, in die jaren en in de jaren erna,

de gedachtesprongen van later al aangekondigd worden:

gedichten proberen te schrijven: om te spreken, om
me te oriënteren, om te verkennen waar ik me

ESPENBOOM, wit

bevond en waar ik naartoe werd getrokken, om

Mijn moeders haar werd nimmer wit.

bliktje loof het duister in.

werkelijkheid voor mezelf te scheppen.
Het was, ziet u, gebeurtenis, beweging, onderweg

Leeuwentand, groen is de Oekraine.

zijn, het was een poging om richting te krijgen. En als

Mijn blonde moeder keerde niet weer.

ik naar de zin ervan vraag, dan denk ik dat ik tegen
mezelf moet zeggen dat in die vraag ook de vraag

Regenwolk, wat talm je bij de bronnen?

meespeelt naar de richting van de wijzers van de

Mijn stille moeder weent voor allen.

klok.
Want het gedicht is niet tijdloos. Zeker, het maakt

Ronde ster, je zwenkt een boog van goud.

aanspraak op oneindigheid, het probeert dwars door

Mijn moeders hart werd getroffen door lood.

de tijd heen te grijpen – door haar heen, niet over
haar heen.

Eiken deur, wie hief je uit de hengsels?
Mijn zachte moeder kan niet komen.

In poëticis zou je nu het volgende gedicht van Celan, die
zijn 'In memoriam Paul Éluard' aanving met de regels leg

Of,, later,^ in glasharde,
moeilijk
moeilij benaderbare taalkrisg

in het graf van de dode letaal /die hij sprak om te leven',
kunnen citeren:
INGEHEMELD

Met telkens een andere sleutel

in pest-

lakens. Op de
ontnachte plek.

Met telkens een andere sleutel
opsluit je het huis waar

De lidslagreflexen tijdens

de sneeuw van het verzwegene bloeit.

de

Je wisselt van sleutel

copieuze

al naar gelang het bloed vloeit

droomfase

uit je oog of je mond of je oor.

nul.

Je wisselt van sleutel en wisselt van woord,

Celan is dan blijkbaar op zoek naar `toch weer, /daar waar

dat mag bloeien gelijk met de vlokken.

je heen moet /die ene /exacte /kristal'.

Op het eerste gezicht lijkt het er vaak op dat Celan gros-

oplossing is van een verbluffende spitsvondige eenvoud:

siert in neologismen, alsof hij letterlijk een nieuwe en

'Verdraag je dan, moeder, als toen, ach, als thuis, / het

onbesmette taal aan het uitvinden is, maar nadere

zachte, het pijnlijke rijm van het Duits?'

beschouwing leert dat veel van deze nieuw lijkende taal-

Maar het kan niet anders of een dergelijk monumentaal

vormen al bestonden. Hij vond ze in woordenboeken,

project levert ook vraagtekens op. In een van Celans aan-

encyclopedieën en handboeken over het menselijk

grijpendste gedichten, het openingsgedicht van De nie-

lichaam (Fadensonne 'gaat over' lichamelijke processen

mandsroos luidt levertaling van 'Ich gratie, du grdbst, and

die wellicht metafoor zijn voor psychische ontwikkelin-

es grdbt auch der Wurm': 'Ik graaf, jij graaft, en ook hij

gen), over dieren, planten, mineralen en gesteenten,

graaft, de worm'. De keuze van de komma, de nadrukke-

joodse riten en symbolen. Dit leidt er onherroepelijk toe

lijke pauze voorde worm' lijkt me een ongelukkige, deze

dat men neigt tot een nadrukkelijke vorm van verregaan-

zet het effect van 'de worm' veel zwaarder aan dan Celan

de close reading wanneer het om Celans gedichten gaat:

in de oorspronkelijke regel doet. En er is een simpele

de Duitse commentaren vormen een onafzienbare woe-

oplossing: 'Ik graaf, jij graaft, en er graaft ook de worm'.

stijn van interpretaties. Toch sluit dit niet uit dat je je een

Iets dergelijks gebeurt in de laatste strofe waar '0 einer, o

roes (Mohn and Geddchtnis luidt de titel van een bundel uit

kelner, o niemand, o du' vertaald wordt met: '0 eenling, o

1952) kunt lezen aan zijn werk, zonder het zicht op de

geenling, o niemand, o jij', hetgeen me een volkomen

poëzie te verliezen: Celans werk is vaak concreter dan

overbodige aandikking van het origineel lijkt. Waarom niet

wel verondersteld wordt en dóórlezen levert de beloning

het veel simpelere, maar minstens even indrukwekkende

dat allerlei motievencomplexen zich openvouwen: zand,

en adequate: '0 ene, o gene, o niemand, o jij'?

as, water, wijn, drinken, het oog (waarvan de frequentie

Een raadsel is bijvoorbeeld een uitleggerige en volkomen

verdacht afneemt op zeker moment), de negatie

overbodige toevoeging als 'eerder dan zij /was ik bij jou,

(Niemand) van zowel god als 'de ander', de verdwenene,

Besneeuwde van me' als vertaling van: 'eher als sie / war

de onvergetene. En niet te vergeten: hoe hermetisch
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schen, den schmerzlichen Reim?' – toch een regel die

groeven' en 'bedachten generlei taal', schreef Celan in het

Celans problematiek zo pregnant onder woorden brengt

openingsgedicht van De niemandsroos. Hij wél, en hij

dat hij een slordige vertaling niet zal doorstaan. Naaijkens
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Hoe kan het oog weggezwommen zijn?
Waarin? Waarheen?
RON ELSHOUT
Paul Celan, Verzamelde gedichten U it het Duits vertaald door Ton Naagkens.
Amsterdam, Meulenhoff, 2003.
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e zee is idioot'. Zo begint de Belgische dichter Richard Minne zijn
bekende, achtregelig gedicht waarin hij een even eenvoudig als idyllisch beeld van de zee – `water, een boot' – met een ogenschijnlijk simpel

woordenspel in een oogwenk naar een catastrofe voert: `en even later het
water in de boot'. De dichtregel van deze twintigste-eeuwer zou je een enigszins verlate echo kunnen noemen van een eeuwenoud denken waarin zee en
gekte als vanzelfsprekend met elkaar werden verbonden. In talloze mythen,
legenden en sagen wordt de zee nadrukkelijk geprofileerd als een waanzinnige. Om verschillende redenen. Allereerst natuurlijk vanwege de onvoorspelbare heftigheid waarmee ze zich kan manifesteren, in een stormkracht waarin bruutheid en redeloosheid gedijen. Voorts om haar immense onmetelijkheid, haar vervaarlijk en volslagen chaotisch deinen waardoor ze de ordeloze
keerzijde lijkt van een door God of de goden geordende wereld. Dat maakt
haar als bijna vanzelfsprekend tot een ideaal onderkomen voor monsters en
demonen op zoek naar een veilige, immers te mijden schuilplaats. Het is
duidelijk. Wie zich aan die even woelige als ontembare ruime overgeeft,
begeeft zich in vervaarlijk vaarwater en moet bedacht zijn op onmiddellijk
gevaar. Met name in de ogen van de middeleeuwers stond de zee dan ook –
lees er de dichteres Anna Bijns maar op na – niet alleen voor een onbetrouwbare, maar in het verlengde daarvan vooral voor een zondige wereld.
Het schip dat een enkele eeuw later het vehikel wordt voor de grote ontdekkingsreizen, was niet minder een onheilsplek, doortrokken als dat van boeg
tot zeil en masttop krakend gebinte was van vocht, kilte en mensonterende
naargeestigheid. In alles derhalve een ziekmakende plek met in het ruim de
zich opstapelende stank van rotting. En hoe sterk was destijds niet het geloof
dat het opsnuiven van de geur van bederf op zichzelf al dodelijk was? Geen
toeval dus dat het schip in allerlei oude verhalen figureert als een ideaal berghok voor gekken en dwazen, emblematisch pregnant weergegeven in een
groteske verbeelding daarvan – het carnavalsschip `De Blauwe Schuit'. Niet
voor niets blauw geheten, want behalve de kleur van de zee, is ze een repre-

sentant van de dwaasheid, van dronkenschap, ontrouw en bedrog. Aldus
worden deze excentrieken vanwege hun gedrag en de vrees voor de besmettelijkheid daarvan toevertrouwd aan het element dat verondersteld werd
volledig overeen te stemmen met hun ziekelijke staat. Zelfs tot ver in de
achttiende eeuw is men er in allerlei kringen van overtuigd gebleven dat ook
de zee zelf in velerlei opzichten een even verwerpelijke als verderfelijke uitwerking op de mens had.
Toch is het vooral de enorme vernietigingskracht van de zee, haar vermogen
om genadeloos te striemen, te beuken, te briesen, te zuigen en op te slokken
met de dood als gevolg, die vrijwel vanaf haar schepping het sterkst tot de
verbeelding is blijven spreken. Er valt iets voor te zeggen om het oudtestamentische scheppingsverhaal in het boek Genesis van de Bijbel te interpreteren als een kwestie van naamgeving en daarmee van ordening in een universum dat, zoals er staat geschreven, woest en ledig was. `En God noemde het
droge aarde, en de samenvloeiende wateren noemde Hij zeeën,' heet het vervolgens. Want elke toestand van ongedifferentieerde chaos houdt altijd dreiging in. Zodra de dingen een naam krijgen, zijn ze controleerbaar, is over het
algemeen het idee en daardoor minder afschrikwekkend. Maar het is bovenal de dramatische enscenering waarmee daarin de geboorte van de zee
gepaard gaat, dat schouwspel van zich opstapelend geweld, dat zich onherroepelijk in de collectieve beeldwereld heeft vastgehaakt. Duister, razend,
ondoorgrondelijk, deinende uitgestrektheid, het kolken der waterdiepten,
de massa zonder bakens, de oceaan als laatste overblijfsel van een ongedifferentieerde oersubstantie zijn de woorden die erop van toepassing zijn. Maar
dan zijn we de eerste alinea's van de bijbel alweer gepasseerd. Want naast – en
waarschijnlijk meer nog dan – de geboorte van de zee heeft de heel wat theatraler geëvoceerde geschiedenis van de zondvloed, die onstuitbare watermassa die als een straffe Gods over de wereld kwam, en waarmee Hij in zekere zin zijn hele schepping teniet deed, een onuitwisbare indruk achter gelaten. Net als in de bijbel overheerst in de vele varianten die er van dit overlevingsverhaal zijn – er bestaan onder meer Assyrische, Perzische,
Babylonische, Egyptische, Griekse, zelfs Chinese versies van – een beeld van
vervloeking en demonie. Inmiddels zit er nog een andere dimensie aan het
zondvloedverhaal, ja aan de bijbelse watermetafoor in het algemeen, aldus de
literaire bijbelinterpreet Northrop Frye, namelijk die van een rite de passage.
De vraag wat er met de vissen gebeurde tijdens de zondvloed is al oud: in
één opzicht van de symboliek is de overstroming nooit geweken en zijn
wij allen vissen in een symbolische onderwaterwereld van waandenkbeelden. Zo staat het verdronken Egyptische leger voor het symbolische
Egypte dat voor eeuwig in duisternis en dood is ondergedompeld.
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Ook voor de klassieke dichters, de Grieken én Romeinen, was de zee bovenal een onheilspellend en raadselachtig oord. Behalve een regelmatig terugkerend decor voor onstuimige gevechten is ze een schuilplaats voor gedrochtelijke dieren (bijvoorbeeld bij Horatius) en een domein voor de goden.
Protheus huist er, de god van de metamorfosen, van de poëtische verbeelding, waarin emoties als angst en begeerte, afschuw en verlangen een hybridische alliantie met elkaar aangaan. De Griekse god Poseidon, dezelfde godheid als de Etrusk Nethuns en de Romein Neptunes, zwaaien er met vertoon
van macht de scepter. Ze zijn van oorsprong aardgoden, behept met de nare
eigenschappen van de monsters uit het Egeïsche gebied, en op elk moment
bereid om vanuit een tomeloze razernij de mens met aardbevingen en vloedgolven te bestoken. In de Griekse literatuur herbergt elk grensgebied het
risico van een explosieve ontmoeting tussen het goddelijke, het menselijke
en het dierlijke, die elkaar daar ordeloos en hachelijk nabij zijn. Hun vervaarlijke domein werd op de kustlijn bewaakt door de kwaadaardige Scylla
met haar honden en Charybdis, die de gewoonte had om haar slachtoffers
nadat ze door haar waren opgeslokt weer uit te spugen. Ovidius evenals
Seneca verafschuwden de zee. Maar het zijn vooral de woorden en de nogal
eens aan Homerus en Ovidius ontleende stereotypen in de trant van razende
winden, beukende golven, striemende regens, door bliksemflitsen doorkliefd duister, waarmee Vergilius in zijn Aeneis haar een gezicht heeft gegeven dat eeuwenlang toonaangevend zal blijken voor de manier waarop de
zee in verhalen, reisverslagen, romans en poëzie gestalte krijgt. Dat is het
beeld van de angstaanjagende zee, van de waterweg die vijandelijkheid symboliseert en dus regelrecht een onheilsweg is. De gedachte dat wie zee kiest
zich feitelijk onherroepelijk overgeeft aan de willekeur van een goddelijke
razernij, overbrugt gemakkelijk de eeuwen. Tijden later, in de zestiende
eeuw, leiden al die tot clichés geworden uitdrukkingen tot de zinderendste
evocatie ooit van de ontketende zee. Die eer komt de Franse auteur Francois
Rabelais toe. In het vierde boek van zijn magistrale Gargantua en Pantagrueh
op het moment dat Pantagruel in een zware storm terecht is gekomen, geeft
hij de razernij van het oceanisch universum, opgestuwd door water en vuur,
in deze opgejaagde bewoording weer:

Ineens begon de zee te zwellen en uit afgrondelijke diepte te grommen:
sterke golven begonnen de flanken van onze schepen te slaan; de mistral,
verzeld van dolle windstoten, pekzwarte wolkgevaarten, op malkander
botsende stormvlagen en dodelijke wervelwinden, door de sprieten te
fluiten; de hemel van omhoog te kraken, te bliksemen, te weerlichten, te
regenen en te hagelen; de lucht haar doorschijnendheid te verliezen en
befloerst, schemerig en zo donker te worden, dat ons geen ander licht
verscheen dan van de bliksemstralen en de laaiende randen der opengescheurde wolkflarden. De dwaallichten, vlamtongen, vuurballen en
andere uitschietingen des ethers schenen met hun lekkende, sparkelende en blikkerende gloed alles rondom ons in brand te zullen zetten. In
uitzicht en oriëntatie raakten we geheel en al verward en verbijsterd.
Angstaanjagende tyfonen zogen monsterlijke watermassa's tot de hoogte van torens. Geloof vrij dat het ons de aloude baaierd leek te wezen,
waarin vuur, lucht, zee, aarde, alle elementen in weerbarstige kolking
warrelden.
Al zijn er tot in de vijftiende eeuw geleerden die blijven beweren dat de aarde
zo plat is als een pannenkoek, en al blijft het volksgeloof hardnekkig dat
men, door zich al te ver van het vasteland te verwijderen, regelrecht de hel in
zou varen – lang voordat de wereld in kaart werd gebracht, was al beredeneerd, berekend en vastgesteld dat de aarde een bol was. Maar veel meer dan
een ruwe schets van die globe was er niet. Er bestond het idee dat de wereld
in tweeën was gesplitst, zoals onder meer in het eerste boek van Ovidius'
Metamorphosen valt te lezen. Er bestond zoiets als een oceaan zonder overkant die een cirkelvormige aardmassa omspoelde, bestaande uit de continenten Afrika, Europa en Azië. Men vermoedde dat de enigszins bekende
wereld –Eurazië – zo'n kwart van de aardbol uitmaakte. Hier en daar in de
zeemassa verspreid zouden eilanden liggen, de Insulae Fortunatae bijvoorbeeld, ook wel `eilanden van Sint Brandwan' geheten of `Gelukkige
Eilanden' waarmee vermoedelijk de huidige Canarische Eilanden werden
bedoeld.
De belangrijkste cartografen uit die voortijd van de atlas zijn de zeelieden.
Ze keren van hun zeereizen terug met vaak bloedstollende verhalen waarmee ze in kroegen successen oogsten, maar waarin het percentage fantasie
dat van de werkelijkheid verre overstijgt. Fantastische vertellingen zijn het,
die naderhand als feiten een plaats kregen in de geschiedschrijving en prominent figureren in de literatuur. Zo zou er volgens Plinius en Pytheas een

gestolde zee bestaan, ondoorgankelijke vanwege haar stroperigheid. Het gaat
hier hoogst waarschijnlijk om een verwijzing naar de bevroren zeewateren
uit de noordelijke delen van Europa. Uit dezelfde tijd stamt het geloof aan

een rottende zee, krioelend van uit ontbinding geboren schepsels waardoor
de voortgang van elk schip werd vertraagd. Een fantasiebeeld dat mogelijk
zijn oorsprong vindt in beschrijvingen van de uitgestrekte wiervelden in de
Saragossa-zee. Verder zijn er verhalen over een magneetzee, een oceaan met
daarin een magneet die met ijzer beslagen schepen naar zich toe zou halen,
de diepte in. En in de middeleeuwen zat de schrik er bij de zeelieden stevig
in om in dat andere fenomeen terecht te komen, de leverzee. Volgens de verhalen zouden hun schepen zich daar onherroepelijk vastvaren. Een behouden thuiskomst kon dan wel worden vergeten.
Voorstellingen van de leverzee en gestolde zee zijn terug te vinden in de
beroemde middeleeuwse legende over Brandaan, een Ierse monnik die vanwege zijn ongeloof in de uitzonderlijkheid van Gods schepping tot een
boetetocht werd gedwongen, in de vorm van een zeereis die negen jaar zal
duren. In oorsprong gaat het hier vermoedelijk om een Keltische mythe die
voor christelijk gebruik geschikt is gemaakt. In een andere variant van deze
mythe is het eiland St. Brandan vertrekpunt voor een vergelijkbare parabel,
nu over de zesde-eeuwse abt van Clonfert die, nadat hij zijn lichaam aan een
lekkende vissersboot had toevertrouwd, en zijn ziel aan God had opgedragen, als eenzame zeevaarder allerlei gevaren en ontberingen overwon en tenslotte in een paradijselijk land belandde. Anders dan in de Odyssee, het klassieke model waarin het beeld van de reis verbonden is met de idee over ballingschap en de – alle tegenwerking ten spijt –heldhaftige bevrijding daaruit, gaat het in deze en vergelijkbare middeleeuwse verhalen om een conceptie waarin (nieuwe) ervaringen worden opgedaan met de grootsheid van
Gods schepping. Brandaans onderneming is uiteindelijk geen avontuur, al
heeft ze er alle kenmerken van; ze is vooral een afspraak tussen God en hem,
het hele gezelschap monniken dat met hem scheep gaat ten spijt. Dat is
slechts decorum, aanwezig om Brandaans hoogstaande positie te onderstrepen. Alles wat hij en zijn medebroeders onderweg meemaken wordt in een
scheepsjournaal bijgehouden. Dat is een geschrift dat overigens in niets lijkt
op de scheepsjournalen zoals die ten tijde van de grote zeereizen van na 1500
vorm kregen.
Lees je bijvoorbeeld het logboek van Christoffel Columbus, bijgehouden op
zijn reis die in 1492 tot de ontdekking van Amerika leidde, dan trefje daarin vooral een zelfbewust zeevaarder aan, iemand die op eigen inzicht koerst,
ook al getuigt hij als goedgelovige natuurlijk regelmatig van zijn onvoorwaardelijk vertrouwen in God. Intussen komt hij allereerst voor zichzelf op.
Hij is een man die voortdurend opgeeft over zijn vastberadenheid, trots is op
zijn optreden en ontdekkingen, en zijn eigen verdiensten nergens onder
stoelen of banken steekt. Daarnaast houdt hij zich vooral bezig met notities
over de route, de windrichting, vaarrichting, per dag afgelegde afstand en –

Brandaan en zijn monniken
op zee

minstens even belangrijk –observaties opgedaan in het contact met de oorspronkelijke bewoners. Voor een indruk een voorbeeld daarvan uit het dagboek van 11 oktober 1942, na de landing op het eiland dat hij San Salvador
noemt:
Allemaal liepen ze naakt zoals ze geboren waren, ook de vrouwen, al zag
ik alleen een enkel nog heel jong meisje. Allen die ik zag waren jong,
geen was meer dan 30 jaren oud; ze waren heel goed gebouwd, recht van
lijf en leden, met regelmatige gelaatstrekken. Hun haren stug als paardestaarten, vallen kort naar voren tot over de wenkbrauwen. De rest van
het haar valt naar achteren en dat laten ze lang. Ze verven hun huid, die
dezelfde tint heeft als die van de bewoners van de Canarische eilenden,
namelijk tussen zwart en blank in. Sommigen verven zich zwart, sommigen wit, sommigen rood, anderen in alle andere kleuren die ze kunnen vinden. Ze verven hun gezicht of het hele lichaam, soms alleen de
ogen en de neus. Ze dragen geen wapens en kennen die ook niet. Toen
ik ze zwaarden liet zien, pakten ze die beet bij het scherp, zodat ze zich in
hun onwetendheid bezeerden. Ze bezitten geen ijzeren voorwerpen.
Hun speren zijn schachten zonder ijzer, met aan de punt een eistand of
iets dergelijks. Ze hebben zonder uitzondering krachtige gestalten en
zijn fier in hun beweging.
Uit deze observaties blijkt nieuwsgierigheid naar en verwondering over een
vreemde wereld. In het Brandaan-verhaal vind je niets van dat al. De reis van
de monnik wordt straf geleid door Gods hand. Een eigen doel heeft hij niet.
Aan wal gaan is er niet bij, nieuwe landstreken en vreemde volken worden
niet ontdekt. Maar dat hoeft ook niet, want de wereld ligt immers besloten
in Gods boek en juist aan het waarheidsgehalte daarvan had hij zo hevig
getwijfeld dat hij het tenslotte verbrandde. Zijn straf bestaat er dan ook uit
om die wereld aan de hand van zijn zwerftocht te reconstrueren.
Het boek Genesis vermeldt met zoveel woorden wat de wereldarchitect met
zijn schepping voor had: het ging hem om vruchtbaarheid. Al vrij snel
zegent Hij de lucht- en waterdieren met de woorden: `Weest vruchtbaar en
wordt talrijk'. En de mens belooft hij vervolgens dat al het gedierte hem tot
spijze zal zijn. Maar intussen maakt Brandwan met een weinig eetbaar universum kennis. Onder de boeg van zijn schip krioelt het van de meest afzichtelijke monsters, gedrochten die stuk voor stuk ontsnapt lijken te zijn uit de
griezeligste pagina's van de bestiaria waaraan deze tijd zo rijk is. Een van de
schrijvers daarvan is de middeleeuwse veelpoot, didacticus, wetenschapper,
dichter en vroeg-encyclopedist Jacob van Maerlant. Al die monsters zijn
uiteraard manifestaties van het kwaad die het op de mens hebben gemunt,

Een sublieme visie:
Caspar David Friedrich, IJszee

(1823-1825)

verschijningsvormen dus van de duivel. Om een paar van zijn gedaantes te
noemen: de helse eilandvis, de ijselijke meerminne, een soort zeetrol, een
schepsel met een driedubbele natuur, vrouw, vogel en vis, de zeeslang die het
schip een tijdlang vast in haar greep krijgt. De zee waarover Brandaans
schuit met goddelijke precisie geregisseerd wordt voortgestuwd, is een
metafoor voor de manier waarop de christen zijn weg moet zoeken door een
onherbergzame en verraderlijk zondige wereld.
De fascinatie voor deze nachtmerrieachtige wezens, geboren en huizend in
het zwarte water, die vloeibare schuilplaats in een verdoemde en wrede
wereld, waarin naar de beroemde voorstelling van Pieter Breugel de grote
vissen de kleine opslokken, opduikend uit de duisterste spelonken van dit
verzonken en chaotisch universum is voor de schrijvers uit de zestiende en
zeventiende eeuw steeds minder een moment van angst, walging, afschuw of
huivering omdat de aanwezigheid van het goddelijke zijn in de wereld, de
zintuiglijke existentie ervan, steeds meer aan invloed begint te verliezen. Van
nu af aan blijkt de diepzee in toenemende mate juist een inspiratiebron bij
de sublimatie van die huivering. Een proces dat zich aan het eind van de
achttiende eeuw verhevigt om in de negentiende eeuw zijn culminatiepunt
te bereiken. We schrijven dan de tijd van de romantiek, een tijdvak dat afrekent met de overzichtelijkheid en harmonie van het classicisme, en daarmee
met de klassieke canon die gehoorzaamheid aan vorm, orde, harmonie of in
één woord, aan een afgemeten maatvoering had gepredikt. De strakke lijn
van dat maatpak wordt verruild voor de kekke snit van het sublieme. Het
ongetemde in de natuur krijgt opeens een ongekende werfkracht. Want de
mythen mogen dan wel gedomesticeerd zijn, meer nog, van hun existentiële
zeggingskracht ontdaan en tot verhalen zijn geworden, het verlangen naar
de vergoddelijking van het literaire woord blijft toch volledig onaangetast.
In een opmerkelijk kort tijdbestek is de afkeer voor het fenomeen zee en niet
minder de tegenhanger daarvan, het hooggebergte; voor de stormachtige
woestheid van de ene en adembenemende woestenij van het andere, in een

tegendeel verkeerd en tot fascinatie geworden. Mysterie, gruwel, willekeur,
onpeilbaarheid, straf en wat al niet, worden van hun goddelijk dimensie
ontdaan ten gunste van een esthetische beleving waarin het ongetemde in de
natuur een andere, een nieuwe, ja vernieuwende aantrekkingskracht krijgt.
In zijn Kritik der Urtei/skraft presenteert de Duitse filosoof Immanuel Kant
in 1790 de bij het sublieme behorende natuurverschijnselen in de volgende
opsomming:
Koene, overhangende en, als het ware dreigende rotsen, donderwolken
die zich in de hemel opstapelen en die met bliksemschichten en lawaai
oprukken; alles verwoestende vulkanen, orkanen die een spoor van vernieling achterlaten; de oneindige oceaan in woede ontstoken, de hoge
waterval van een immense rivier [...] We noemen deze fenomenen
graag subliem omdat ze onze geestkracht boven elke middelmatigheid
uittillen en in ons het vermogen blootleggen dat weerstand van een bijzondere aard kan bieden, een die ons de moed verschaft om het te kunnen opnemen tegen de schijnbare almacht van de natuur.
De op deze omschrijving toegesneden literatuur is die van de negentiendeeeuwse romantici. In hun verhalen manifesteren zich overal duistere machten afkomstig uit of gerelateerd aan een onderwereld dan wel schimmenrijk.
Het gaat hier om vertellingen waarin zich de keerzijde van het bestaan manifesteert, te duiden als het andere of gene zijde. Het merendeel van deze verhalen speelt zich af op de rand van het waanzinnige. Het schone, het gezonde en redelijke waarmee de klassieke helden zijn begiftigd, maakt plaats voor
het krankzinnige, het ziekelijke en duivelse. De locaties zijn dienovereenkomstig: het woud, het schrikwekkende landschap met daarin vooral aandacht voor de afgrond, het labyrint, en de zee. Het achterliggende thema in
deze vertellingen is vrijwel steeds de verhouding tussen lichaam en geest en
daarin dan de botsing tussen goed en kwaad. Het zal allerminst toeval zijn
dat juist in deze tijdspanne de legende van `De Vliegende Hollander' haar
ontstaan vindt en een regelmatige bewerking kent. Ze behoort tenslotte tot
de groep van verhalen over zwervers die het eeuwige leven bezitten. Net als
de eeuwige thuislozen is hij een verdoemde die tot het einde der dagen op
zee zal moeten rondzwalken.
De kapitein zou uitgevaren zijn op de door christenen ultiem gerespecteerde
Goede Vrijdag, de sterfdag van Jezus, en bij Kaap de Goede Hoop, de
legendarische scheidslijn op het zuidelijk halfrond waar oostelijke en westelijke stromingen elkaar bevechten, in een storm terecht zijn gekomen.
Toeval of niet, bevestiging of straf, hoe het ook zij, vechtend met de elementen moet hij hebben gezworen dat hij desnoods met behulp van de duivel
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Een ander voorbeeld levert de Franse filosoof Denis Diderot die in de journalistieke notities die hij tussen 1773-1774 bijhield over zijn verblijf in
Holland vastlegt dat deze vissersplaats in alle seizoenen de plek was waar hij
het liefst ging wandelen en vertoefde. Hij herkent er zelfs iets paradijselijke
in:
Ik ben talloze keren bang geweest voor het lot van deze mannen die in
storm en regen met de meeuwen en de andere zeevogels moesten vech-
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Willem Mesdag, De zee
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zoek naar de sublieme schoonheid van de oceaan en de pathetiek van haar
orkaankracht. Daar alleen, zo is de overtuiging, kan het individu de strijd
aangaan met de elementen en zich vereenzelvigen met, of opgaan in de flonkerende en spetterende schuimkraag van de golf en de transparantie van het
aanrollende zeewater.

e grootte van de weerstand waarmee het water
zich tegen de voortgang van een vaartuig
verzet is nauwelijks te peilen. De wrijving langs
de huid, de grootte dier wrijving, hangt van
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snelheid af, de maat van wat te water ging —
lengte, diepgang, wijdte. Zijn er neren, de
kolken die men achterlaat, voor een gegeven
schip zijn dan de golven nog gegeven, die
de machine maar moet overwinnen.

Een rechtse schroef draaiende vooruit doet de
kop van het schip naar bakboord uitwijken, een
linkse doet naar stuurboord draaien. Heeft het
schip eenmaal vaart en werken beide schroeven,
houden zij elkaar in evenwicht, dan is er sprake van
lineaire vooruitgang. Midscheeps gezien, nuchter
gesproken: geen beweging zonder schroef.
Scheep gaan wij allen, maar steeds is er wrijving,

AtteJongstra (Terwispeh1956)

weerstand, schroefstaking, golfverzet, verdomming

is auteur. Recente publicaties,

der machine die de mens ter zee aquatisch
moeizaam vlottend houdt. Het zog wordt
duur betaald.

De tegenhanger (roman,
2003), De tak van Salzburg
(essays, 2002), Huldigers
Hooglied (roman, 1999).

Navigare necesse est, vivere non est necesse

Albatros
Turend naar de einder en een vale vlag
denkt de boots aan vrouw en kind,
schiet de stuur de zon
en morren boven klotsend kielwater en drek
de maats verdoofd door oliewalm en houtsmook.

Baardschrabbers advies is sloten bier en wijn te zuipen.
Geen scheurbuik en root melesoen,
geen beriberi zal in het donker ingewand
zijn zieke kiem verspreiden.
In dit harnas van uitgebeten huid,
van zweet en dood en almaar wijkend water,
blaas ik een albatros.
In dit verhaal van grof geschut en makke metaforen
zweeft nu een bloesem zacht naar binnen,
sneeuwblauw en met een geur van eeuwen touw en pek.
Hollands leven op de woeste baren
krimpt in cijfers en patronen,
sterft in lelijkheid.
Wat rest zijn onze helden,
leeuwen van de zee.

Beboterdschip
Klamp je maar vast aan mijn schip,
glij af langs hout vol alg en scherpe schelpen.
Laat je schavielen langs mijn voze buik.
Tuimelend in zielen.
Zo groot geschapen glimmend zwart,
langharige Michiel, god en admiraal,
held in zware wind en vreeswekkend scheepsjournaal.
Het galjoen de Zeven Provinciën
zwalkt door mijn brein van schetterende lampen.
Ik zondig binnencamers met de scheepsmodellen,
snauw van gantscher harte op al wat dor en saai is.
Ik ben het wezen van druilerig land,
ik ben de boter op romp en ra.

In zee begraven

Zo mooi begraven in een klont van lekkend marmer,
jij koele minnaar van de zee, geile hijger in het bad van
zoveel zwemmers. Met jou brak het schip
dat levend hield de taal van pompen of verzuipen.
In jouw havens leg ik aan en foerageer
de idioten en de hoeren. Ik pleeg een moord, mijn vriend,
ik enter laffe schepen, bewaar mijn hartaanval voor jou,
mijn hersendood voor jou. Voorgoed koester ik
jouw dierlijk aura.

I'm Waiting for the Man

Stuur hem terug naar onze kust, in vol ornaat,
met zijn Christusharen wapperend in een witte storm.
Als ongelovigen zullen wij zijn wonden betasten,
hem indrinken als een oude en volmaakte wijn.
Bestevaer, keer terug!
Ransel farizeeërs uit hun holen,
red ons van de middelmaat, van de platte handelsgeest,
van de dictatuur van het gewone. Hier is
cabaret de hoogste vorm van kunst,
voetbal poëzie.
Doorboor het grauwe land met pijlen.
Slinger bliksems, diamanten speren.
Vertrap en toon de worm je stigmata.
Toon het summum, Zoon.
Toon je doornenkroon en stalen halsberg.

Mater dolorosa
Bij nacht en ontij werpt zij
verzwolgen zonen op haar kusten,
opgeblazen vadsig vlees
op een inktwit strand geslingerd.
Hij ligt daar als een dode vis, de eens
zo woeste bonk, de lang vervloekte wildebras,
de bondshaai met het lepe oog.
De moeder treurt nu zij haar kroost
Hans Dekkers debuteerde in

zo onflatteus heeft teruggeschonken

1994 met de roman Begrafenis

aan onbeduidend land.
Haar handtekening daarop
een afgeschreven misbaksel,

v an de sardine. Hierna
verschenen bij De Bezige Bij:
Black-out (roman, 1997), De
vloek (verhalenbundel, 1999)
en Het vijfde kwartier (roman,
2000) en het toneelstuk Op
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onleesbaar woord en waterig schriftuur.
Ze buigt voorover en luistert,
hoort alleen het ruisen van zichzelf.
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staat te vissen op de uiterste punt van de pier en zij de strandspullen al in het
inpakken is. In welke tas past het fototoestel? Dan ziet ze mij staan.
Heeft ze me gevraagd waarom ik daar zo stil stond, wat ik dacht? 0 nee. Was
het de laatste vakantiedag? Voelde ik de pijn op mijn verbrande rug? Zag ik
op tegen nog een nacht in het houten vakantiehuisje?
Juni 1959, Gerard in zee. Het staat met potlood achter op de zwart-witkiekje geschreven als ik die uit mijn fotoalbum haal. Ik herken het handschrift
van mijn moeder. Achter op de foto staat een gestempelde code, 667E, in
vervaagde paarse inkt.
Nou, wat dacht je toen, zomer 1959, uitkijkend over de deining terwijl de
avondzon de zeevlakte liet oplichten? Het water kabbelde rond mijn knieën.
Wat ik nog wel heel goed weet: dat ik doodsbang was voor water. Kopjeonder durfde ik niet. Ik zag op tegen de zwemlessen die ik vanaf augustus
moest nemen. Nog steeds ben ik het schoolvriendje dankbaar dat me een
jaar of wat later in het zwembad ruw onder water duwde en me zo bevrijdde
van mijn watervrees.
Wat kon die zesjarige jongen, die nog moest leren schrijven, in godsnaam
denken of mijmeren toen hij bij vroege avond stond te staren over de
Noordzee? Wat staat hij ver van me af, en hoe dichtbij is hij nog met zijn
weggedreven zeegedachten: zijn kinderadem strijkt langs mijn vijftigjarige
wangen. Mysterieuze metamorfose.
Noem het nostalgie, dat verlangen naar wat nooit meer terugkomt of
opklinkt, naar alles wat is verdwenen. Goed, maar met zo'n vaag overkoepelend begrip ben ik er niet, kom ik niet waar ik per se wil zijn.
Medea weet in Ovidius' Metamorphosen niet alleen een oude man tot jongeling om te toveren, zij beheerst ook de wereldwateren: zij maakt een wilde
zee weer kalm en een kalme wild met haar toverzangen.

Hoe krijg ik beweging in die foto?
Ontneem het woud zijn mysterie en er staat alleen timmerhout. Ontzeg de
zee haar raadselachtigheid en er blijft alleen deinend zout water over.
Er moet meer zijn.
Wat schreef de profetische dichter een jaar voordat hij, op de vlucht voor de
Blitzkrieg-Duitsers, per boot naar Engeland vluchtte maar verdronk in de
Noordzee? Wie schrijft, schrijve in de geest van deze zee of schrijve niet.
Na Marsman ging de laatste roker met zijn blafhoest veertig jaar later nog
veel verder toen hij het hunkerverhaal `Aan de Noordzee' schreef. Meer dan
de helft van het aardoppervlak wordt door de zee in beslag genomen, een
omarming door een kolossale vloeibare poliep. Niet Marx of het kapitaal
waren baas op aarde maar de zee, die de aardbol vasthield met een hand van
kokend glas. Dixit Hermans. En de zee lachte de mensen uit en lag klaar om
ze te verzwelgen als ze te dichtbij kwamen. Niemand wist wat er in de volgende grote oorlog allemaal zou worden vernietigd, maar niet de zee. Alleen
op de kok- en zilvermeeuwen, die krijsten en traag over de golven zwierden,
had de zee geen vat.
Leviathan was elders. De zesjarige jongen in de avondlijke Noordzeebranding was onbekend met zulke monsters. Hij zag de streep die zee en lucht
scheidde, een scheidslijn die impressionistische schilders na Turner negeerden, die vogels onder water lieten zwemmen en vissen vliegen.
Op de foto is evenveel lucht als water te zien. De horizon in het midden is
scheef en loopt enigszins af van links naar rechts omdat mijn moeder haar
camera niet recht houdt.
En dan pas zie ik de zeevogel die recht boven mijn hoofd hangt. De vogel
vormt een zwevend dakje boven mijn jongenshoofd Hij ziet Larus Canus
niet. Het komt niet bij hem op om, Proust parafraserend, te denken dat á1s
die meeuw de Kop van Noord-Holland in zou trekken en afzakken naar de
hoofdstad, dat een voorbode van zwaar weer betekende, laat staan dat hij
Albertines ontboezeming over haar verblijf in Amsterdam, waar ze veel
meeuwen zag (ze ruiken de zee, ze komen er de zeelucht opsnuiven door de
straatstenen heen), op waarde weet te schatten.
Het alfabet is nog een gesloten boek voor de jongen. Hij weet niets van verloren tijden die je kunt zoeken in de oneindige woordzeeën van de bedlegerige, besnorde schrijver.
Hij duwt zijn rechterhand onder water, roert zijn vingers heen en weer en
ziet luchtbelletjes opstijgen.
Ik laat de jonge Gerard vooroverbuigen. In een flits ziet hij zijn eigen kindergezicht vervormd in het deinende wateroppervlak. Maar de liefde is vooralsnog een begrip waarin hij verdrinkt, nimfenzoon Narcissus blijft nog jaren
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Narcissus kon zijn kwellende spiegeling niet grijpen en verdrinkt in eigenliefde: Wat te verzinnen, Ovidius? Moet ik hem in de waterspiegel roepen?
Of moet hij mij aanroepen? En wat dan te roepen? Wat ik verlang is hier, bij
mij, maar mijn bezit maakt arm. Wat een vreemde minnaarswens: wegwensen waar aa
jenverlangt.
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Laat ik dat spook of zeemonster, die Leviathan-achtige waterdraak of druipende hersenschim, Moby Dick noemen, de albino-walvis die in Melvilles
meesterwerk Moby-Dick, or the Whale (1851) in alle zeeën en oceanen rondzwerft en dik bloed spuitend opduikt, `reusachtig als een drijvend eiland'.
De door kapitein Achab opgejaagde witte walvis dobbert `als een sneeuwberg tegen de lucht' rond in de ziel van de verteller (Call me Ismaël'), die
zich meldt aan boord van een walvisvaarder om een depressie van zich af te
schudden en zijn geldgebrek te bestrijden.
Kapitein Achab is bezeten van de jacht op Moby Dick, wiens sikkelvormige
kaak hem een been heeft afgebeten. Zijn bemanning bestaat uit afvalligen,
kannibalen en verworpenen der aarde. Stuk voor stuk raken ze in de ban van
het reusachtige zeezoogdier, die wit is als een lijkwade, met een sneeuwwit
gerimpeld voorhoofd en een hoog oprijzende, piramidevormige witte rugbult. De kop van deze Leviathan, dit welhaast oud-Bijbelse monster, is schedelkundig bezien een grote misleiding. Van de hersenen is geen spoor te
bekennen. Als machtig beest is zijn hele voorkomen een fantastische façade.
Moby Dick is een sfinx. Onder kapitein Achab jaagt Ismaël – de halfEgypische zoon van Abraham en Hagar die de woestijn is ingedreven – in
woeste wateren op een monster met vele gedaanten. Net als Osiris is Achab
op zoek naar zijn verminker, naar het monster Typhon dat in het oude
Egypte een zinnebeeld van de oceaan vormde, in Ovidius' Metamorphosen
een Gigant (Typhoeus), een van de honderdarmige of -koppige reuzen en
zonen van Moeder Aarde, door Jupiter getemd en onder de Etna gevangen
gezet, maar bij zijn verschijning vluchten en vermommen zich zelfs de

goden, totdat hij wordt verpletterd door Sicilië en dat zware, vulkanische
eiland hem neerdrukt `omdat hij zijn hoop had durven stellen op een plaats
in 't hemelrijk. Hij spartelt vaak nog tegen, wil zich dan naar boven vechten
als een woedende walvis. Typhon: alles wat de mens kwaadaardig gezind
was.
Moby Dick is het onderwaterkwaad, of zoals mythomaan en meesterverteller Melville het zegt: `de gebalde vleeswording van al die verderfelijke krachten welke bepaalde diepe denkers in zich voelen vreten, totdat ze met een
deels weggeknaagd hart en op een halve long verder moeten leven'.
Dat innerlijk gevecht, die strijd tegen de strekenrijke Moby Dick in al zijn
vormen, speelt zich voornamelijk af in de Stille Zuidzee, de Grote Oceaan
waaraan Melville in zijn monsterroman een heel hoofdstuk wijdt. De uitgestrektste aller oceanen is hem dierbaar. In zijn jeugd verlangde hij al naar die
zee der reuzenzeeën: `nu dan deinde daar die klare wereldzee in duizend mijlen blauw oostvaars [voorbij de Batan-eilanden – GB] voor mij uit'.
Verteller Ismaël snuift een `zoete geheimenis' op die rond deze wateren
hangt, en onder het oppervlak lijkt een verborgen ziel te spreken. Melvilles
lievelingszee omvat bijna de hele aardbol en verenigt alle kusten tot één baai.
Het water vormt zeeweilanden, weids rollende watersteppen. De Grote
Oceaan is voor Ismaël/Melville het getijdenkloppende hart van Moeder
Aarde én zo groot als verleidersgod Pan.
En daar woedde al anderhalve eeuw geleden, ver voor Freud en Jung, de
strijd in het onderbewuste: `want hier liggen miljoenen vermengde schaduwen en schimmen, verdronken dromen, slaapwandelingen, luchtkastelen;
hier ligt al wat levens en zielen heet voor immer dromend te dromen; te
woelen, gelijk sluimeraars in hun slaapstee; de eeuwig voortrollende baren,
slechts van hun rusteloosheid het gevolg'.
Er moest en zou meer zijn.
De zee volstorten met symbolen, spoken, goden, monsters en metaforen op
leven en dood. Een belachelijke poging om een foto van bijna een halve
eeuw oud tot spreken te brengen. Stop hem een koekje in zijn hand dat hij
meteen in een aanrollende golf doopt en...
Ik kijk hem op zijn kinderrug en weet welk verleden hij voor zich heeft.
Zijn vader vist onverstoorbaar door.
Daar staat de jongen van zes nog steeds met lege handen in de Noordzeebranding. Tijdens die strandmiddag heeft hij een zandkasteel met onderaardse gangen en torens met schelpdaken gemaakt, een bouwsel dat wordt
omspoeld door de eerste vloedgolven en instort. Misschien kijkt het zesjarig
kind verlangend naar zijn vader, die met kaplaarzen aan voorbij de punt van
de pier met zijn werphengel op schol, schar en knorhaan vist en niet omkijkt.

De zee geeft, de zee neemt.
De zee, symbool voor wat dan ook, voor alles en voor niets. Het blijft
gewoon de zee, een gigantische bak vol zout water deinend in welbespraakte
onrust.
De zee, ze druipt van de romantiek in boeken vol drama, dood en verderf, ze
is het woelige symbool van duizenden dichters, ze is de machtige grijze lieve
oermoeder die niets geeft om beledigingen, zij is de overspelige geliefde, en
hier (in 2004) en daar (in 1959) strekt ze zich uit en blijkt er niets van te
kloppen. Ze is onbegrensd en staat onverschillig tegenover goed en kwaad,
hoop en angst, leven en dood. Ze blijft haar eigen kleur behouden, zwart-

Graa Boomsma (1953);

grijs in woest weer, donkerblauw als de hemel onbewolkt is. Ze is geen spat

recente publicaties:

veranderd in al die duizenden jaren dat de mens haar bevaart, onder al die
starende blikken waaronder ze onbekommerd doorgolft. De zee, ze deint op
de desinteresse voor de voorbijgaande tijd en neemt alles en iedereen moeiteloos op.
De zee geeft niet, de zee neemt niet. Zij is.

Maanvuur (roman, 2003),
Stadsvlucht (roman,
2001), Adam in Amerika
(essays, 2000), Laagland
(roman, 1999). In voorbereiding: De schrijver als
terrorist (verhalen).

p vrijdag 27 april 1781 werd luitenant Pieter Gerardus van
Overstraete vroeg in de ochtend gewekt. Aan boord van zijn schip
Slot ter Hoge, dat op weg was naar Oost-Indië, was een besmettelijke, dode-
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lijke koorts uitgebroken die een groot deel van de bemanning reeds het
leven had gekost. Van Overstraete noteerde:
Deze morgen vroeg werden wij geroepen. De heer Van Ee was stervende
en voordat wij onze kamer uit waren, was hij al dood. Men moet zich
voorstellen hoe zijn vrouw met twee kinderen, de oudste twee jaarende
jongste een paar dagen, eraan toe was. Alleen op een schip waar alles

vreemd voor haar is, en op reis naar een land dat duizenden mijlen van
haar vaderland verwijderd is en waar zij niemand kent. Men moest haar
van het lijk van haar man afsleuren. Gillend werd zij naar boven
gebracht. Geen mens, hoe ongevoelig ook, kon dit tafereel zonder tranen aanschouwen. De ruwste zeebonk huilde. Wat een wreedheid is het
om vrouwen aan zo'n reis te laten beginnen. Het is erger dan moord.
Reizen was in de zeventiende en achttiende eeuw nooit zonder gevaar, maar
wie aanmonsterde op een van de schepen van de Verenigde Oost-Indische
Compagnie wist dat hij een grote kans had het vaderland nooit terug te zien.
Overleed hij niet op reis naar Oost-Indië aan ziekte of door een ongeval, dan
kon het klimaat in de Oost hem de das omdoen. Hij kon sneuvelen in een
oorlog tegen Europese concurrenten of Aziatische vorsten, of schipbreuk lijden tijdens een tocht naar een van de vele VOC-kantoren. En diende hij zijn
vijf, zeven of tien jaar zonder ongelukken uit, dan lag er nog een lange thuisreis voor hem, waarvan de goede afloop lang niet zeker was. Er is ooit becijferd dat een VOC-werknemer een kans van een op drie had om naar zijn
vaderland terug te keren. Op de uitreis sneuvelde reeds elf procent van de
opvarenden, en op de thuisreis overleed nog eens tien procent. Met welke
gevaren kregen de mannen in dienst van de Compagnie tijdens hun zeereizen te maken?

Ziekte
De `zeeziekte' noemden de zeelui het zelf, `scorbutum' is de officiële medische term. Scheurbuik was de meest gevreesde ziekte op zee, omdat zoveel
zeevarenden eraan bezweken. De oorzaak, gebrek aan vitamine C, was niet
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Luijtje Janz, matroos, klaagde over stijfheid in de benen, die met paarse
vlekken waren uitgeslagen. Het tandvlees was zeer verrot en zwart en
stinkend, zodat ik meteen alles afsneed. Ik liet hem de mond met wijn
en brandewijn uitspoelen en daarna tegen het tandvlees watten leggen,
gedrenkt in brandewijn met mirre en aloë. Ik gaf hem een zweetkuur en
liet hem dagelijks mierikswortelwijn drinken met lepelblad op brandewin.
7
De symptomen van scheurbuik waren makkelijk te herkennen. Het was
zelfs geen exclusieve scheepsziekte. Ook aan land, waar alleen in de zomer en
herfst verse groente en fruit gegeten werd, kon in het voorjaar het tekort aan
vitamine C zo sterk zijn opgelopen, dat de een na de ander bij de chirurgijn
aanklopte met stramme ledematen, blauwe plekken en loszittende tanden in
zwart, ontstoken tandvlees. De VOC-vloten die in het voorjaar uit
Nederland vertrokken, werden het zwaarst getroffen door scheurbuik. De
bemanning had in de achterliggende winter al een flink tekort opgebouwd.
Het scheepsvoedsel veranderde daar niets aan en zo kon het dat al binnen
twee of drie maanden na vertrek de eerste slachtoffers vielen.
Scheurbuik was een dodelijke ziekte. In de laatste stadia van de ziekte kon
een patiënt niet meer op zijn benen staan. Elke beweging, zelfs de peristaltische bewegingen van de darmen, kon een nieuwe bloeding veroorzaken.
Vandaar dat scheurbuiklijders ook vaak bloed in hun ontlasting vonden. De
uiteindelijke doodsoorzaak was meestal een grote inwendige bloeding.
Ook Nicolaas de Graaff zat als chirurgijn dicht bij het vuur. Hij voer in
1670 naar de Oost en behandelde een breed scala aan aandoeningen.
De scheurbuik, rode loop [dysenterie] en waterzucht heersten flink
onder het volk, net als hoofdpijn, brandende koortsen, krankzinnigheid
en razernij. Dat waren de meest voorkomende kwalen, en alles wat onze
opperchirurgijn ook deed om de zieken te helpen, het was vergeefs. Er
kwamen steeds meer zieken en velen stierven, soms zeer ellendig. Het
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Scheepschirurgijns waren op zijn best ervaren en gediplomeerde heelmeesters, gespecialiseerd in het aderlaten, het opensnijden van zweren, het
amputeren van ledematen en het behandelen van geslachtsziekten. Het
waren dus geen universitair geschoolde medici. Met hun kist vol gereedschappen, zalven, poeders en pleisters konden ze veel, maar tegen gebreksziekten zoals scheurbuik en beri-beri, of besmettelijke ziekten als tyfus en de
pokken, schoten hun hulpmiddelen vaak tekort. De omstandigheden aan
boord waren voor al die ziekten ideaal. De matrozen en soldaten leefden
dicht op elkaar, ze sliepen zij aan zij in rijen hangmatten, terwijl ratten en
kakkerlakken over het dek kropen. Ze wasten zichzelf en hun kleren zelden
en droegen altijd vlooien en luizen bij zich. Ze aten met zeven man uit één
bak en deelden de drinknap van het watervat. Voor de officieren, die niet
benedendeks sliepen, maar op het achterschip vaak een eigen hut tot hun
beschikking hadden, was de situatie wel iets beter, maar ook zij waren voor
een besmettelijke ziekte meestal niet veilig. De hierboven aangehaalde
Pieter Gerardus van Overstraete schreef:
In debut rechts van mij ligt mevrouw Van Ee op haar kraambed. Haar
man en meid zijn ziek en hun ellendig gekerm wordt slechts door het
geschreeuw van de kinderen overstemd. Aan mijn linkerhand ligt een
stuurman die een hoogst besmettelijke rotkoorts heeft. Hij heeft de
dood reeds op de lippen en doet niets anders dan ijlen. Een dek hoger
kruipt de kapitein schreeuwend van de pijnen in het lijf over de grond.
Een dek lager ligt een konstabelsmaat te sterven en voor mij liggen alle
zieken onder het halfdek, die niets anders doen dan sterven en kermen.
Achter mij is een hemelhoge zee die het schip als een kaatsbal opwerpt.
Kan men een ongelukkiger omstandigheid bedenken, dan waar wij nu
inin.
zijn?

Natuurlijk kon het altijd erger. Van Overstraete arriveerde heelhuids in
Batavia en kon het dus navertellen. Er waren ook schepen die met man en

muis vergingen. De schepen van de VOC behoorden weliswaar tot de grootste schepen die men in Nederland bouwde, toch beschreven de opvarenden
hun zeekastelen vaak als notendopjes, die op de immense oceaan een speelbal waren van golven en wind.
Zowel op de heenreis als op de terugreis gebeurden de meeste ongelukken
op de Indische Oceaan. Thuisvarende schepen kregen vaak te maken met
zware tropische stormen die met orkaankracht over de oceaan raasden.
Soms verging een hele vloot in zo'n storm, en dat was een gevoelige slag voor
de compagnie omdat de retourschepen volgestouwd waren met de kostbaarste Oost-Indische handelswaren. Op de uitreis gebeurden de meeste en de
ernstigste ongelukken bij de westkust van Australië. De schepen van de
VOC volgden altijd een snelle route, die volop gebruik maakte van een westenwindengordel rond de 35ste breedtegraad. Maar voer een schip te ver
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door naar het oosten, dan kon het vastlopen op de riffen voor de westkust
van Australië. Sommige schepen vergingen op die plek met man en muis.
Het kwam ook voor dat het schip verging, maar de opvarenden zich in veiligheid wisten te brengen. Een aantal opvarenden van de Batavia, een schip
dat in 1629 schipbreuk leed bij Australië, wist in een open boot naar Java te
zeilen om hulp te halen. Toen ze met een klein schip terugkeerden naar de
plaats van de schipbreuk, bleek een deel van de opvarenden alsnog omgekomen te zijn: een groep achterblijvers had de zwakste mensen omgebracht en
hoopte het reddingsschip te kunnen kapen. Maar dat lukte niet. De overlevenden werden naar Batavia gebracht en de moordenaars werden ter dood
veroordeeld.
Straf
Aan boord werd streng gestraft. De veiligheid van een schip, de lading en de
bemanning was gebaat bij een zware tucht. Een schip met twee- of driehonderd mannen die negen maanden lang tot elkaar veroordeeld waren, kon zo
explosief zijn als een vat buskruit. Daarom was alles wat de orde kon verstoren –dronkenschap, gokken, rommel maken of brutaal gedrag –strafbaar.
Men hoefde de kajuit niet te bestormen om van muiterij beschuldigd te
worden. Elke ongehoorzaamheid aan het gezag kon al als muiterij worden
uitgelegd. De straf die daarbij hoorde, was de doodstraf. Hulppredikant
Seyger van Rechteren maakte in 1629 mee hoe een loze bedreiging van een
wanhopige man het hele schip in beroering bracht. Het schip, dat op de
Atlantische Oceaan voer, had juist de evenaar gepasseerd. Omdat in dat
gebied vaak langdurige windstilte heerste, had de scheepsleiding besloten
het waterrantsoen te halveren. Uit wanhoop prikte een van de bemanningsleden een briefje op de deur van de kajuit, waarin hij dreigde het schip in
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`Hoort mannen, ik ben de man diet briefje geschreven en op de kajuit
geplakt heeft, al zou ik daarom sterven, want beter een korte dood dan
alle dagen van dorst te sterven, want wij hebben maar vier mutsjes [0,6
liter] water per dag en het is mij onmogelijk daarmee in leven te blijven.'
Daarop is hij in hechtenis genomen en bij de admiraal aan boord
gebracht. Daar werd na ampele overweging zijn straf uitgesproken,
namelijk dat de delinquent levend overboord zou worden geworpen.
Die straf werd op 16 mei volbracht op het jacht Goes, waar zij hem een
paar ijzeren kogels aan zijn benen bonden en hem levend in de muil van
Neptunus wierpen.
Muiters verdienden de doodstraf, net als moordenaars. Maar ook mannen
die in slaap vielen terwijl ze als uitkijk de wacht moesten houden, pleegden
een halsmisdrijf; zij brachten met hun onachtzaamheid het schip rechtstreeks in gevaar. Een aparte categorie misdadigers waren de `sodomieten' –
mannen die seks hadden met andere mannen of jongens. Het kwam op elk
schip voor, maar lang niet altijd kwam het aan het licht. Sodomie was altijd
een reden voor de doodstraf; zelfs slachtoffers van een homoseksuele verkrachting werden ter dood veroordeeld.
Onderchirurgijn Christoph Frik kreeg in 1683 met een geval van sodomie
te maken.
We hadden, naast het gewone scheepsvolk, veertien soldaten aan boord,
waarvan er een een Venetiaan was, genaamd N. Nicolao, een jongeman
van stand. Deze had al een paar keer beneden in het schip met twee jongens de vervloekte zonde gepleegd. Dit kwam de provoost ter ore en die
vertelde het aan de schipper. Daarop werden zowel de twee jongens als
de heilloze Venetiaan in de boeien gezet. Tijdens het proces bekenden ze
alles vrijwillig, en zeiden dat ze zich al sinds het vertrek van Batavia hieraan schuldig hadden gemaakt. Ik en de opperchirurgijn kregen van de
scheepsraad opdracht de twee jongens te onderzoeken, en we bevonden
dat ze de waarheid hadden gesproken. Toen werd zonder verlet het vonnis uitgesproken en voltrokken. De ene jongen, zestien jaar oud, werd
aan de rechterarm, de andere van elf jaar aan de linkerarm van de
Venetiaan vastgebonden. Zo werden ze vroeg in de morgen, na het
gebed, in het water gegooid.
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Ongelukken
Ook ongelukken aan boord waren op elke reis goed voor een handjevol
dodelijke slachtoffers. Een val uit de mast of een val overboord had vaak
fatale gevolgen. Bij het hijs- en sjouwwerk werden soms ledematen afgerukt,
waarna het slachtoffer aan zijn verwondingen overleed. Maar op onverwachte wijze konden ook de handelswaren aan boord dodelijk zijn. In 1652
lag het schip Prinses Royal op de Rede van Batavia, klaar voor vertrek naar
huis. Het was geladen met kruidnagelen, muskaatnoten en foelie –allemaal
sterk geurende specerijen. Iemand kreeg de opdracht om af te dalen naar het
ruim, om iets uit de kruitkamer te halen.
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Pas toen de vierde meer dood dan levend omhoog gehaald werd, besloot
men verdere pogingen te staken en het schip eerst eens flink te luchten. De
volgende dag konden de doden omhoog worden getakeld.

Begraven op zee
Wie aan boord ter dood werd veroordeeld, kreeg met de voltrekking van zijn
vonnis meteen zijn zeemansgraf. Het `begraven' van doden op volle zee was
een noodgreep, die vóór de tijd van de VOC nog nauwelijks werd toegepast.

Fragmenten in dit artikel zijn
naar de originele zeventiendeen achttiende-eeuwse teksten
vertaald in modern
Nederlands. Ze werden eerder
gepubliceerd in Vibeke
Roeper en Roelof van Gelder,
In dienst van de Compagnie.
Leven bij de VOC in honderd

In de tijd dat Nederlandse schepen zich vooral langs de Europese kusten
ophielden, was het meestal wel mogelijk om een dode enkele dagen aan
boord te houden en hem dan ergens aan land te begraven. Een graf in gewijde grond, dat was wat eerlijke en godvrezende mensen verdienden. Toen
men aan lange oceaanreizen begon, waar bovendien de sterfte al direct een
stuk hoger lag dan op de Europese kustvaart, werd het overboord zetten van
lijken op volle zee onvermijdelijk.

getuigenissen.

Het ritueel rond het begraven op zee ging als volgt. De overledene werd ontkleed en in zijn hangmat gerold. Met een paar zware stenen of kanonskogels
bij zijn voeten werd de hangmat dichtgenaaid. Het verzamelde scheepsvolk
ontblootte het hoofd, terwijl men de dode driemaal rond de grote mast
droeg. Vervolgens legde men hem op een plank die over de reling uitstak. De
predikant las uit de bijbel, er werd een gebed gedaan en tot slot ging de dode
met een `een, twee, drie, in Godsnaam' overboord. Officieren lagen er iets
beter bij, niet in een hangmat maar in een doodskist, en bij hun begrafenis
werd het scheepsgeschut afgeschoten, als laatste eerbetoon.
De stenen of kanonskogels, die ervoor moesten zorgen dat de dode snel
zonk, konden niet altijd verhinderen dat haaien het overboord gezette pak
grepen en de dode, voor de ogen van zijn makkers, verslonden. Bekend is
het verhaal over een matroos die een haai ving, het dier opensneed en in zijn
maag de arm vond van zijn maat die de dag ervoor overboord was gezet.
Wie het geluk had vlak voor aankomst in een haven te sterven, bleef het zeemansgraf bespaard. De laatste paar dagen voor aankomst werden de lijken
van de overledenen aan boord bewaard, zodat zij wel in een graf van aarde
konden worden begraven. Ook als de overledene een hoogstaand persoon
was, wilde men wel eens wachten op een gelegenheid om hem of haar aan
land te begraven. Maar het meevoeren van een lijk, al was het gebalsemd,
was soms ook reden voor onrust aan boord. Predikant Christian Hoffmann
merkte dat op zijn reis van Kaap de Goede Hoop naar Batavia, in 1672.
Op 28 november werd het dode lichaam van wijlen de edele vrouwe
Johanna Engels, voormalig echtgenote van heer Hugo, overboord gezet
en tot de jongste dag toevertrouwd aan de zee. We voerden het al twee
maanden met ons mee, in de hoop het op het eiland Mauritius ter aarde
te kunnen bestellen. De zeelui hielden het meevoeren van het lijk voor
de oorzaak van de tegenwinden, hoezeer men hun ook verzekerde dat
niet de dode lichamen, maar de levende en hun zonden, de ware oorzaak
waren van deze goddelijke straf.
Gedurende de twee eeuwen dat de VOC bestond, overleden ruim 130.000
mensen in dienst van de Compagnie aan boord van een VOC-schip, ergens
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n de zeventiger jaren werd een satelliet met aan boord een kleurenscanner in een baan om de aarde gebracht om door middel van kleurenopnames vanuit de ruimte2 de kustzones te bestuderen. De eerste opnamen

I

waren fantastisch en verbazingwekkend. De kleurenopnamen gaven voor
het eerst een goed beeld van de in ons kustwater aanwezige slibpatronen en
planktonbloeien. Seizoensvariaties van deze parameters, bepalend voor de
kleur van het water, konden nu over grote oppervlakten in kaart gebracht
worden.
Tegenwoordig verbazen wij ons al lang niet meer over deze gedigitaliseerde
kleurenbeelden van ons aardoppervlak, opgenomen vanuit satellieten die

zich ver boven ons verplaatsen, in steeds ijler wordende lucht. We verbazen
1.NASA's CZCS = Coastal
Zone Color Scanner
2. De satelliet draait om de
aarde van pool tot pool op
een hoogte van 700 km.
3. Gemeten op afstand.
4. Een instrument dat in
verschillende banden het
kleurenspectrum opneemt.
Van het water, in het water of
van het ingestraalde zonlicht.
5. Nm = nanometer =10-9
meter. De

golflengte van het

licht (lambda) wordt
uitgedrukt in nm. Het
zichtbare licht bevindt zich
ruwweg tussen 400nm en
700nm (blauw en rood)

ons hoogstens over de techniek waarmee de opname tot stand kwam – de
opname zelf vinden we minder interessant. We absorberen de beelden remotely sensed 3 vanuit de ruimte via onze computers en televisiesets.
Tegenwoordig meten we bij wetenschappelijk marine-optisch onderzoek de
kleur van het water met geavanceerde spectrale radiometers4 en leggen deze
in gedigitaliseerde vorm vast. We `proeven' de kleur niet meer, maar horen
deze alleen nog maar in de vorm van een getal, behorende bij de golflengte;
400nm (blauw)5 of 500nm (groen) [zie figuur 1 voor het kleurenspectrum
met bijbehorende golflengte].
Reeds ver vóór onze tijd intrigeerde de immer veranderende kleur van
meren en zeeën menig reiziger. In de loop van de jaren dat ik mij met de
kleur van water bezig houdt, ben ik mij er meer en meer in gaan verdiepen
hoe de vroegere wetenschap tegen dit fenomeen aankeek.
In wat volgt hoop ik u, lezer, te enthousiasmeren als u erop uit trekt naar
meer of zee. Want de kleur van het water is te vergelijken met de kleuren van
de schitterendste mineralen en edelstenen. Kijk op een garnalentocht over
de Waddenzee eens naar het water en geniet van de olivijne kleur! Kijk eens
over de rand bij de pier van Ville-Franche sur Mer aan de Middellandse Zee
en zie de aquamarijne tint. Wandel over de klippen bij Cap Gris Nez en
geniet van de turkooise kleur van het water dat door het Nauw van Calais
stroomt. En kijk op weg naar Miami vanuit het vliegtuig naar buiten, waar
je duidelijk de kleur azuriet van de Sargasso Zee kunt zien. Of breng een
bezoek aan de `Grotta Azurra' op Capri, een eiland in de schaduw van
Napels, en ervaar binnen de blauw gekleurde vijver met een plafond
gemaakt van lapis lazuli.

Goethe
Het begon allemaal na het lezen van een passage in Goethe's Reis naar Italië.
Goethe was een expert in het opsporen (en ontrafelen) van het detail. Hij
bezocht in 1787 Sicilië en liet zich op deze kortstondige zeereizen (NapelsPalermo en Messina-Napels) het wonderlijke spel tussen licht en zee en de
hieruit voortkomende kleuren welgevallen. Steeds weer verbaasde hij zich
over de kleurenpracht van het door de zon beschenen water. Op dinsdag 3
april 1787, net voor binnenkomst in Palermo, schreef hij: `Wij waren ver-

6. Een schaal met 21 buisjes
gevuld met een chemische
oplossing. Blauw = I, Groen =
V en Bruin = XXI.
7. Tijdens zijn onderzoek aan
het Meer van Genève bedacht
hij het woord limnologie (de
oceanografie van het meer)
8. `das Durchsichtigste selbst
isst selbst schon der ersste

rukt over den aanblik van de nauw bewogen zee, die nu als een heldere vijver
voor ons lag; Kniep [zijn vriend en illustrator, MW] betreurde het dat alle
kleuren van zijn palet niet voldoende waren om deze harmonie weer te
geven'. Een dag later verbaasde Goethe zich, turend over de zee, ook over het
feit dat door de combinatie van de noordelijke ligging van Palermo en de
kust ter plaatse het onmogelijk was de reflecties van de grote hemellichamen
op de golven waar te nemen. Op vrijdag 11 mei verliet Goethe het eiland via
Messina. Ondanks zijn zeeziekte had hij nog het vermogen om te genieten
van de kleuren van de zee. Op zaterdag 12 mei schreef hij: `De gehele hemel
was met een witachtig neveldek overtogen, waardoor de zon, zonder dat
men haar vorm kon waarnemen, de zee belichtte, die de prachtigste hemelsblauwe kleur had aangenomen die men zich maar bedenken kon.' In zijn

Entwurf einer Farbenlehre (1810) bekritiseert Goethe de toenmalige opstelling van sommige wetenschappers betreffende de kijk op en verklaring van
natuurlijke fenomenen. `Mensen houden zich liever bezig met een algemeen
theoretische opvatting en maken zich er van af middels de één of andere verklaringswijze van fenomenen zonder zich de moeite te getroosten het afzonderlijke te leren kennen en vervolgens een geheel op te bouwen.'
In de tijd dat ik Goethe's Reis door Italië las, kreeg ik, beroepsmatig, een
databestand in handen over de kleur van de wereldzeeën. De dataset
bestond uit metingen gedaan met de Forel/Ule schaal 6 [zie figuur 3]. Deze
schaal, die bestaat uit een door menging van chemische vloeistoffen verkregen blauwe tot bruine kleur, is uitgevonden door Francois Alphonse Forel,
een wetenschapper die zich een groot deel van zijn leven bezig hield met het
bestuderen van het Meer van Genève, ofwel het Lac Léman. De Duitse
schrijver, dichter en wetenschapper Goethe en de Zwitserse onderzoeker
Forel hadden een groot vermogen gemeen om het alledaagse te observeren
en dit tegelijkertijd te verklaren. Waterkleur is zo'n alledaags fenomeen.
Wanneer we de kleurenverschijningen van natuurlijk water bekijken, relateren wij blauw aan de oceaan, bruin aan bijvoorbeeld de rivier, zwart aan een
plas of poel en het doorzichtige (volgens Goethe is doorzichtigheid de eerste
graad van troebelheid$) aan regendruppels. De kleur van in de natuur voor-
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figuur I:
Het kleurenspectrum tussen blauw en rood (380-780 nanometer).
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figuur 2:
De kleur van de zee volgens de Forel/Ule schaal [uit: Geographie des Atlantischen Ozeans, Farbe
und Salzgehalt des Oberf/dchenwassers van Gerhard Schott, 1944].

komend water is niet alleen afhankelijk van de hierin aanwezige stoffen,
maar wordt mede bepaald door invloeden van buitenaf zoals zon, bewolking, bodemsamenstelling en omgeving (rotspartijen). Deze kleurenverschijningen noemen we daarom treffend schijnbare of apparente kleuren.
Vroegere benamingen voor deze empirische bevindingen waren `colores
adventicci' (Boyle), 'colores imaginarii en phantastici' (Rizetti), `couleurs
accidentelles' (Buffon) en `vitia fugitivá (Hamberger). Volgens Darwin hebben we hier te maken met 'occular spectra'. Het meest van toepassing op de
bijzondere kleur die de zee of het meer kan aannemen vind ik de Buffon's
aanduiding `couleurs accidentelles'.
Goethe's zienswijze betreffende de kijk op en verklaring van natuurlijke
fenomenen, zoals bijvoorbeeld de kleur van natuurlijk water, gold toen, en
geldt naar mijn mening zeker nu nog in een tijd waarin de beschrijvende
wetenschap nauwelijks nog bestaat.

Francis Bacon
In zijn Sylva Sylvarum, uitgegeven in 1631, wijdde Sir Francis Bacon een
klein hoofdstuk aan observaties van de kleur van de zee en andere soorten
water. Letterlijk schrijft hij: `Zeewater en ook andere wateren in beweging
worden zwartachtig, in rust worden zij lichter. Indien zonnestralen het
wateroppervlak binnendringen zullen deze zich niet langer in een rechte lijn
bewegen maar door middel van het constant bewegende oppervlak zich verplaatsen in de meest onduidelijke richtingen. Het tegenovergestelde doet
zich voor indien het wateroppervlak zich in volkomen rust bevindt. In dit
geval wordt de transparantie vergezeld door iets witachtigs'. Bacon maakt
hier een vergelijk tussen vlak en ruw water met respectievelijk een spiegel
gemaakt van glas ingelegd met bladtin of kwik (lichter) en met een simpele
spiegel van tin (donkerder).
Wanneer we, aangeschoven aan een achttiende-eeuws banket, na enige
karaffen rode wijn, onze tafelgenoot de vraag stellen waarom de zee blauw is,
is een ongemakkelijk antwoord het resultaat. De aangesproken wetenschapper verklaart dat er hier waarschijnlijk sprake is van de weerspiegeling van de
blauwe hemel in de golven. Een paar glazen verder vragen we hem of puur
water kleurloos is, in tegenstelling tot het net genuttigde smakelijk karmijnrode vocht. Ook nu is het antwoord ontwijkend: het is immers erg moeilijk
om puur water te maken. Maar water in de vorm van regendruppels is waarschijnlijk het meest puur en dat is toch echt kleurloos. Gelukkig zorgt de
wijn ervoor dat we het vage antwoord snel vergeten
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Een mede bepalende factor voor de apparente kleur is de helderheid van
water. Een van de oudste observaties beschrijft de doorzichtigheid of
transparantie van zeewater en is opgetekend door ene kapitein Wood 9i n
1676 in de nabijheid van Nova Zembla. De kapitein beschreef de lig10
ging van mosselbanken op een diepte van zo'n 80 Faden , gezien als een
donkere plek in een witte achtergrond (de zanderige bodem).
Tegenwoordig weten we dat dit een fenomenale zichtdiepteregistratie
was. Sinds het eind van de negentiende eeuw wordt de transparantie van
water gemeten door middel van een witte schijf met een diameter van
30 centimeter en in geval van een zeer heldere oceaan een schijf van 2.5
meter. De diepte waarop de schijf, neergelaten in het water, uit het zicht
verdwijnt noemt men Secchi-diepte l 1.
Het Secchi-diepte record van 84 meter uit 1987 staat op naam van een
groep wetenschappers waaronder de Nederlanders Gieskes en Veth, aan
boord van het Duitse onderzoekschip `Polarstern' op expeditie in de
Zuidpool. Uit berekeningen blijkt dat op ongeveer drie maal deze
Secchi-diepte nog 1% van het ingestraalde zonlicht aanwezig is. In dit
geval komen we uit op een 1 %-diepte van 252 meter. Vergeleken met de
diepte waarop Wood zijn observatie deed zou men zich voor kunnen
stellen dat zwarte mosselbanken tegen een witte achtergrond te onderscheiden zijn, al blijft 80 Faden of 146 meter behoorlijk diep.
Transparantie en kleur zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Is zeewater
alleen zout water en bepaalt deze substantie de kleur? Dragen organische (al
dan niet opgeloste) en anorganische bestanddelen bij aan de apparente kleur
en transparantie van zeewater? Zijn het de hierin voorkomende deeltjes en of
opgeloste stoffen die de apparente kleur veroorzaken? Speelt absorptie en verstrooiing (resp. figuur 5a en 5b) van invallend licht (I) een rol of is de blauw
uitziende oceaan niets meer dan een reflectie van de blauwe hemel? Hierbij
moeten we ons ook realiseren dat de kustwateren gevoed worden door (troebele) rivieren, die op hun beurt weer gevoed worden door beken en meren.

9. naar Boguslawski 1884
10.1 Faden (vadem): 1.83m
11. De Secchi-schijf
(genoemd naar zijn schijnbare
uitvinder de Italiaanse
astronoom 'Padre' Secchi)

figuur 3:
De Forel/Ule kleurenschaal (I t/m XXI) waarmee eind I 9e
en in de 20e eeuw de kleur van water vastgelegd wordt.
[inzet: Francois Alphonse Forel, I 84 I -1912]

figuur 4:
Als alleen het fenomeen van verstrooiing verantwoordelijk zou zijn voor de blauwe kleur van de zee dan zou
gedurende zonsopgang en -ondergang (de rode kleur
van het invallend licht overheerst) het doorgelaten
licht geel, oranje of rood moeten zijn. Dit is
allerminst het geval!
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Plaat I b:
Neptunus met drietand ter
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Histoire Physique de la Mer,
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figuur 5a + 5b:
Verzwakking van een
doorgaande lichtbundel (I) door
absorptie (a) van, en
verstrooiing (b) aan een deeltje

12. eerste bloei april/mei,
tweede bloei
augustus/september
13. Een Nederlandse vertaling
van Marsilli's werk verscheen,
gelijk het origineel, bij de
Compagnie te Amsterdam,
maar pas in 1786.

Een bosven kan er helder uitzien terwijl de kleur bruingeel (coca-cola) is.
Een rivier kan troebel en bruin van kleur zijn. De kleur van de zee varieert
van aquamarijn tot olivijn, van azuriet tot smaragdgroen. Het water stromend door Het Kanaal kan een turkoois uiterlijk vertonen (melkachtig
blauwgroen). Het Noordzeewater kan donkerblauw, blauwgroen, groen en
bruin van kleur zijn. Tijdens de algenbloei 12 langs de kust zien we na een
paar meter wadend in zee onze voeten niet meer door de alpendeeltjes, het
water heeft een groenige kleur. Aan het einde van de algenbloei zien we
dezelfde voeten vaag door een bruinige waterkolom. Wat is de oorzaak van
deze kleurverandering? Zorgen verrottende alpencellen voor een bruine verkleuring van het water of is de Noordzee vervuild? De Middellandse Zee ziet
er altijd helderblauw uit. Is dit dan een teken van zuiverheid? Dit samenspel
tussen transparantie en kleur verbinden we gauw met een waterkwaliteit
aanduiding. De voor de hand liggende gedachte dat blauwkelder water voor
schoon staat en bruintroebel voor smerig is echter onjuist. Als voorbeeld
noem ik een chemische fabriek die zijn afvalwater in zee loost. De chemische verontreinigingen kunnen al het leven in het water in de omtrek van de
lozing vernietigen. Het water zal een blauw helder uiterlijk krijgen. Een
gezonde zee met genoeg voedingsstoffen zal rond april/mei een grote planktonbloei opleveren, die wij badgasten, pootje badend, als troebel en vuil
ervaren.

Comte de Marsilli
Louis Ferdinand Comte de Marsilli begon in 1706 met zijn onderzoek naar
de fysische grootheden, waaronder de kleur van het zeewater, van de Golf
van Lyon. In zijn Histoire physique de la mer, dat in 1711 13 in het Italiaans
werd gepubliceerd, schrijft hij: `De kleuren zijn wezenlijk, permanent of
toevallig en apparent veroorzaakt door diverse reflecties. Om de transparantie van deze substantie te onderzoeken moeten wij het bekijken in een glazen
vaas buiten de invloed van enige reflectie, want het zijn juist deze reflecties

die de veronderstelde kleuren van het medium veroorzaken'. Voor die tijd
een briljante opmerking. Andere onderzoekers schreven nu juist deze kleur
toe aan de reflectie van de hemel op het wateroppervlak. De kleur van het
watermonster observerend verwoordde Marsilli in zijn aantekeningen als
`troebel' en `gelijk de tint van as' (zie plaat 2a). Keek hij door de waterkolom
heen naar de bodem, in de heldere gedeeltes van de Golf, dan zag hij een
apparent blauwe kleur. Zowel in-situ als ook in-vitro werden de kleurenim-

114. Jodium en/of broom

pressies van de diverse geografische posities in de Golf van Lyon (zie plaat
2b) in tabel gebracht. Zijn waterkleuraanduiding varieerde tussen troebel,
melkachtig, normaal (wat dit dan ook betekende) en vaag blauw.
Het wetenschappelijke onderzoek betreffende de waterkleur, op Marsilli's
wijze, zal die eeuw niet meer voorkomen. Hooguit worden tijdens zeegaande expedities losse aantekeningen met betrekking tot het beschreven fenomeen gemaakt. Von Boguer, onderweg naar Zuid-Amerika (1735-1744),
beschreef een wit zanderige bodem op zo'n veertig meter diepte. Een zekere
kapitein William Scoresby beschreef rond dezelfde tijd de ongelofelijke helderheid van de Spitsbergen Zee.
Een van de meest inspirerende titels betreffende het onderwerp verscheen in
1815 onder de naam Geminde der Ostsee van de Fransman CatteauCalleville — een fysisch, geografisch en historisch retrospectief betreffende de
Baltische Zee. In een hoofdstuk over kleur, spiegelingen en fosforescentie
beschrijft hij de onwerkelijke helderblauwe kleur van deze zee. Verder neemt
hij waar dat bij optrekkende zeemist, in combinatie met de zonnestralen, er
een diversiteit aan waterkleuren ontstaat.

Sir Humphry Davy's laatste reis
Laat in de achttiende eeuw werd gedacht dat regenwater het meest pure
water was dat in de natuur voorkwam. Hierna volgde smeltende sneeuw en
gletsjerwater. Tijdens één van zijn vele reizen door de Franse Alpen probeerde Humphry Davy door middel van een experiment op een `blauw' ijsmeer
op de Mont Blanc het groen van de zee verklaren. Hij vermengde verschillende hoeveelheden jodium met smeltend water boven op de dikke ijslaag.
Bij oplopende concentraties zag hij vervolgens een kleurverandering van
donkerblauw naar groen, het groen van de zee, naar het groen van gras en
naar geelgroen. Het was dus mogelijk dat de in meer of mindere mate aanwezige halogenen14 de groene verkleuring van de zee veroorzaakten (de verkleuring van blauw naar groen door toevoeging van jodium klopt, maar is
geen goede verklaring voor het groene uiterlijk van sommige kustwateren).
Het viel hem ook op dat bij onderzoek aan water afkomstig van andere
alpine meren alleen de hooggelegen meren een azuurblauw uiterlijk ver-

Plaat 2a.
Tabel met o.a. de waterkleur en
transparantie (kolom 5-7,
eerste tafel) van de Golf van
Lyon uit het in 171 I in het
Italiaans verschenen
Natuurkundige beschrijving der
zeen van Louis Ferdinand
Comte de Marsilli (de
Nederlandse vertaling is uit
1786),
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Plaat 2b.
Kaart uit 1706 (Nederlandse
vertaling uit 1786) van de door
Louis Ferdinand Comte de
Marsilli onderzochte Golf van
Lyon.
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toonden. Gedurende zijn klim merkte hij dat de lager gelegen meren vegetatie bevatten en een groen uiterlijk vertoonden, net als kustwater. Davy
noteerde: `Het feit dat water binnendringt in de plantstructuur en rotting
veroorzaakt geeft het water een groene, ja zelfs groengele verkleuring'. In
detail noteert hij zijn verdere bevindingen over rivieren: `Ja, zelfs nadat zij
hun onreinheden (zwevend materiaal) hadden afgegeven na het doorkruisen
van een meer behoudt de rivier zijn tint'.
In 1829, het jaar voor de 51-jarige Davy sterft, verschijnt zijn laatste artikel
Waarnemingen betreffende de kleur van waterende tinten van de oceaan',
opgetekend tijdens zijn reizen naar Frankrijk, Zwitserland en Ierland. Een
paar uitspraken van Davy wil ik u niet onthouden: `Ik geloof er niet in dat
het in mineralen geïmpregneerd water het overige water zijn kleur geeft'.
En: `Ik geloof ook niet dat kleine beken een groen of gele tint aan nemen
vanwege de hierin aanwezige ijzerhoudende afzettingen.' Verder: `Kalk en
kalkafzettingen beïnvloeden alleen de transparantie en nimmer de kleur.'En
ten slotte: `In water voorkomende zoutkristallen, van nature wit, hebben
geen invloed op de kleur van dit water'. Na later zou blijken had Davy gelijk.
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Couleur de trance
De Duitse wetenschapper Von Arago schreef in een in 1838 verschenen
publicatie: `De verschillende kleuren van de zee kunnen alleen ontstaan
door de vermenging van verschillende watertypen met ieder hun apparente
kleur of door een combinatie van water- en bodemkleur.' Water als zodanig
was toen één van de meest onderzochte substanties. Mineralogen, fysici en
chemici deelden de stelling dat zonlicht door water werd doorgelaten maar
ook werd gereflecteerd. Dat het gereflecteerde licht als blauw in het oog verscheen was bekend, maar waarom het doorgelaten licht een predominant

groene kleur bezat was in het geheel nog niet duidelijk. Von Arago:We
kunnen een golf vergelijken met een prisma' (zie figuur 6). Hierbij moeten
we ons realiseren dat deze onrealistische kleurverandering mede veroorzaakt
wordt door contrastveranderingen. Von Arago noemt dit fenomeen de
Schnittfarbe, couleur de trance of edge colour van het water. Vergelijk het met
het kijken door een stuk helder glas: wanneer je daar loodrecht door kijkt,
lijkt het doorzichtig, maar kijkend vanaf de zijkant verschijnt er een groene
kleur (zacht glas).
Midden negentiende eeuw publiceert R. Bunsen een stuk over pseudo-vulkanische verschijningen op IJsland. Geïnspireerd door de aquamarijne kleur
van het hete bronwater bedacht hij zich dat chemisch puur water niet kleurloos was, zoals zo velen aannamen. `Puur water heeft eigen blauwe kleur en
deze `eigen kleur' is alleen dan te zien wanneer we door een waterkolom van
zekere hoogte kijken'. Om deze uitspraak wetenschappelijk te onderbouwen
liet hij twee glazen cilinders van twee meter lang en twee duim breed vervaardigen. Na de onderste openingen voorzien te hebben van een kurk werd
aan de binnenkant van de cilinders zwart teerdoek aangebracht. Bij één
cilinder werd aan de onderkant een spleet van 0.5 duim open gehouden en
bij de ander een kleine ronde opening om doorheen te kijken [zie figuur 7].
De cilinderbodem werd voorzien van een paar stukjes wit porselein en vervolgens werd de cilinder gevuld met het zuiverste water. Zonlicht kon op
twee manieren worden binnengelaten, door een spleet aan de onderkant of
door de opening aan de bovenkant. De kleur van het porselein werd bekeken door of de bovenste opening [figuur 7, links] of door het venster aan de
onderkant [figuur 7, rechts].
Bij beide observatietechnieken verscheen het porselein apparent blauw.
Wanneer de lengte van de cilinders verkleind werd, verdween deze blauwe
kleur. Dus het puurste water waar het licht diep genoeg in kan doordringen verschijnt aan ons als blauw. We kunnen dus stellen dat de `eigen kleur' van water
blauw is. De verklaring hiervoor liet nog een tiental jaren op zich wachten.
Dan was er nog Wallmann die, in een redactioneel stukje verschenen in
1869, in het blad van het Berlijns Geologische Genootschap geprezen werd
om zijn uitmuntende wetenschappelijke werk betreffende alpinemeren. In
een uitgebreid artikel, verschenen in 1868 in het jaarboek van de Osterreichischen Alpen-eereins doet hij verslag van zijn onderzoek naar het ontstaan van de kleur van deze meren. Als een ware filosoof begint hij zijn introductie: `Na een zware trektocht door de Alpen, met zijn kleine sombere
dalen omgeven door hemelhoog oprijzende rotsformaties en langs ruisende
beken zullen reizigers, komende bij een open plek, met genot terugdenken
aan de verschijning van een donkergroen of blauw amfitheater omgeven
door sparren of door honderden vadem hoge rotsblokken'. Iets verderop

figuur 6:
Met de waarnemer rechts,
boven een ruwe zee domineert
het doorgelaten groene licht (c)
over het gereflecteerde blauwe
licht (b). Zonlicht (a) reflecteert
via een achterliggende golf (a').

figuur 7:
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De twee meter lange
glascilinders van Bunsen met op
de boden stukjes wit porselein
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observerend vanaf de
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Intermezzo
Het was een waar genoegen het werk van Wallmann te lezen. De wetenschapper, maar vooral ook naturalist, had een open oog voor de schoonheid van water in al zijn vormen en verschijningen. Aan het eind van
zijn notities aangaande de kleur van vele onderzochte meren filosofeert
hij over de vele vreemde maar fantastische kleurnuances die hij aantrof.
Zo'n anderhalve eeuw later hebben we alleen nog oog voor de numerie16
ke waarden die hyper-spectrale ocean- en coastal colour metingen ons
opleveren. " Veelal nemen we de kleur van water niet meer bewust zintuiglijk waar. Water is of blauw of groen!

multispectrale sensor: een
spectrale radiometer die een
veelvuldigheid van discrete
kleuren kan meten. In dit
vakgebied tussen UV A en IR,
respectievelijk 350nm tot
1000nm over bijvoorbeeld
255 spectrale banden (zie
spectra elders).

17. Ocean colour en coastal
colour zijn algemene
aanduidingen voor de kleur
van oceaan en kustwater.
18. Beide stellingnamen
waren correct.

In de meeste negentiende-eeuwse publicaties betreffende het thema kleur en
water houdt men zich meer bezig met het beschrijven en vastleggen van de
waterkleur dan met vinden van een theoretische verklaring voor het ontstaan van deze kleur. Een paar onderzoekers komt er echter dicht bij.
Onderzoekers zoals de Engelsman Tyndall en de Fransman Soret deelden
rond 1870 het idee dat (terug-)verstrooiing van licht in vloeistoffen meer
wordt beïnvloed door hierin voorkomende `vreemde' deeltjes dan door de
moleculen van deze vloeistoffen (Tyndall op 20 oktober 1870 in Nature.
`The guesswork of 13 years ago has become the truth of today'). Dit in
tegenstelling tot de Fransman Lallemand die dacht dat de verstrooiing van
licht moleculaire verstrooiing betrof. 18 Ten tijde van het verschijnen van
Boguslawski's Handbuch der Oceanographie in 1874 werd het meer en meer
duidelijk dat niet alleen de verstrooiing, veroorzaakt door minuscule deeltjes, de kleur beïnvloedde, maar dat ook de absorptie (door moleculen en/of
deeltjes) hierbij een rol speelde. Indien verstrooiing alleen verantwoordelijk

voor de kleur van water zou zijn, dan zou het oranje en rode licht, zoals we
het bij zonsopgang en zonsondergang waarnemen, in water doorgelaten
moeten worden [zie figuur 4]. Dit bleek echter een onjuiste veronderstelling. Er moest nog zoiets zijn als absorptie aan watermoleculen en aan in
water voorkomende stoffen. Dit effect zou mede de kleur van water bepalen.
En niets is minder waar.

Intermezzo
De `Grotta Azura' of `blauwe grot' op het Italiaanse eiland Capri is misschien nog wel het sprekendste voorbeeld van wat water met de kleuren
van het zonlicht kan doen. Deze grot is bijna geheel afgesloten van de
buitenwereld. Door een kleine opening boven het water komt men de
grot in. Eenmaal binnen in het gewelf van zo'n 60 bij 20 meter en een
hoogte van 10 meter lijkt het gesteente uit puur lapis lazuli te bestaan.
Het fenomeen van deze unieke grot met zijn blauwe verschijning is na
een bezoek door de Berlijnse schilder en dichter August Kopisch in 1826
wereldkundig gemaakt. Het ons als lapis lazuli voorkomende gesteente
binnen in de grot wordt voor het grootste deel belicht met door water
`spectraal' gefilterd licht. Nu weten we dat water blauwlicht verstrooit en
geed oranje en rood en in mindere mate groen absorbeert [zie figuur 8] . In
het volgende intermezzo wordt concreet op de specifieke eigenschapen
van water ingegaan. Met de kennis van moleculaire verstrooiing en
absorptie zal het duidelijk worden waarom zuiver water toch echt blauw
is. Herman W. Vogel beschrijft in een publicatie uit 1875 over zijn
onderzoekingen in `de blauwe grot' bij Capri het gebruik van een spectroscoop voor de determinatie van de kleur van dit water. Metingen, in
de grot, van het uit het water tredende licht tonen aan dat door totale
absorptie de kleuren geel, oranje en rood geheel verdwenen zijn.

De kleurenschaal
Eind negentiende, begin twintigste eeuw beschrijft de al eerder genoemde
en gewaardeerde Zwitserse onderzoeker Francois Alphonse Forel [zie inzet
figuur 3] de meest uiteenlopende onderzoekingen aan het Meer van
Genève. In zijn driedelige limnologische monografie Le Liman, verschenen
in 1913, beschrijft hij onder meer zijn onderzoek naar het ontstaan van de
kleur van dit meer. Een van de simpelste, maar effectiefste manieren om
deze kleur vast te leggen is zijn uitvinding van de Forel-schaal in 1890, waarmee de kleurnuances tussen blauw en geelgroen in elf stappen vast zijn
gelegd. Twee jaar later breidde de Duitser Willi Ule de schaal uit met de
groenbruin tot bruine kleuren in tien extra stappen. De totale schaal, tegen

Figuur 7:
Het principe van de 'Grotta
Azurá op Capri. Zonlicht,
ruwweg bestaande uit blauw,
groen, geel, oranje en rood licht,
penetreert het water. Rood,
oranje en geel zullen het eerst
worden geabsorbeerd. Van het
licht dat de grot binnendringt zal
uiteindelijk ook het groene licht
door het water geabsorbeerd
worden en resulteren in een
overgebleven, omhoog
verstrooid, blauw licht. Dit licht
geeft de grot zijn wonderlijke
lapis lazuli kleur.

woordig de Forel/Ule schaal [figuur 3] genoemd, bevat zodoende eenentwintig buisjes. In de annex wordt het recept van de schaal gegeven, voor het
geval u op vakantie de kleur van zee of meer wilt vastleggen. In de twintigste
eeuw worden de processen die ten grondslag liggen aan de (ver-)kleuring
van water meer en meer begrepen. Metingen met de Forel/Ule schaal zullen
echter deze gehele eeuw over de hele wereld plaatsvinden, zelfs na de intrede
van de meest moderne spectrale radiometers. Figuur 2 toont de Forel/Ule
contouren van de gemiddelde waterkleur gemeten in de Atlantische Oceaan
zoals Gerhard Schott ze publiceerde in het in 1944 verschenen boek
Geographie desAtlantischen Ozeans.
De Oostenrijker Lorenz Ritter von Liburnau stelde in 1898 in een artikel
over de doorzichtigheid en kleur van het water een kleurenschaal voor,
bestaande uit mineralen [zie tabel 1]. De mineralen behielden hun kleur terwijl de oplossingen gebruikt voor de vervaardiging van de Forel/Ule schaal
al na enige tijd konden verbleken, met het regelmatig prepareren van nieuwe
oplossingen als gevolg. De samenstelling van deze waarschijnlijk buiten
hemzelf nooit gebruikte mineralenschaal wordt aan het eind gepresenteerd.
Na een reis door Europa in 1921, waarbij hij ook de Middellandse Zee aandeed, werd Raman geïntrigeerd door haar prachtige opaalblauwe kleur en
begon ook hij zijn onderzoek naar de verklaring van dit fenomeen. Sir
Chandrasekhara V. Raman beschreef pas in 1930, in de publicatie van zijn
Nobellezing, de theorie van de moleculaire verstrooiing van licht in water.
Individuele onderzoekers begonnen nu ook met de ontwikkeling van
geavanceerdere optische meetinstrumenten. De massaproductie van hyper-

19. National Aeronautics and
Space Administration
20. Sea viewing Wide Field of
view Sensor
21. European Space Agency
22. Medium-Resolution

spectrale radiometers kwam pas in de jaren op gang net na het in de ruimte
brengen van de eerste `ocean colour' satellietsensor CZCS. Momenteel vliegen op een hoogte van 700 kilometer van pool tot pool de door NASA 's ontwikkelde SeaWiFS Z' sensor en de door de ESA21 ontwikkelde MERIS 2z sen-

Imaging Spectrometer

sor. Op deze manier wordt wereldwijd van uit de ruimte de water kwaliteit

23. De remote sensing

van zeeën en kustgebieden in de gaten gehouden.

reflectance is de ratio van het
uit de water kolom

Intermezzo
De verstrooiing van zonlicht in puur water wordt veroorzaakt door de

afkomstige licht
(terugverstrooid) en het
inkomende zonlicht.

watermoleculen. Dit effect is het sterkst voor het blauwe licht [zie figuur
9]. Moleculaire absorptie van puur water zorgt er voor dat het langgolvig licht (oranje/rood) het eerst verdwijnt [zelfde figuur].
Een licht aquamarijne kleur is waar te nemen na het vullen van een bad
met regulier drinkwater. Wordt er echter water ontrokken door het
drinkwaterbedrijf uit duingebieden dan zal het hierin opgeloste organisch materiaal zorgen voor een sterke absorptie in het blauw en het
water geelbruin tot bruinig uiterlijk geven (vroeger het geval op Texel).
Indien echter water verontreinigd is met bijvoorbeeld minerale deeltjes,
dan zal de deeltjesverstrooiing de overhand nemen en de kleur van het
onderhavige water bepalen. Indien water veel humuszuur bevat (opgelost organisch materiaal) en plantaardig plankton dan zal de uiteindelijke waterkleur een resultante zijn van de effecten van deze aanwezige
opgeloste en zwevende stoffen. Zie figuur 10 voor de spectrale voorbeelden (verschillende kleuren), aangeduid als de remote sensing reflectance ,
van de diverse watermassa's.
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Receptuur Forel/Ule schaal
Voor de doe-het-zelver die erop uit wil trekken om de kleur van meer of zee
te bepalen volgens het Forel/Ule concept volgen hier de benodigdheden.
Ten eerste zijn er drie basisoplossingen nodig om door menging het kleurenpallet van de schaal te verkrijgen.

Zie voor de gebruikte
literatuur bij dit artikel
p. 116 en 117

De kleurenschaal bestaat uit eenentwintig glazen buisjes met mengsels van
de oplossingen blauw, geel en bruin. De groene kleur in de verhouding 35
blauw en 65 geel (Forel/Ule XI) wordt samen met de bruine oplossing
gemengd om de kleurnuances tussen groen en bruin te verkrijgen. De schaal
30 x 12centimeter (wit/opaal perspex of wit geschilderd hout) bestaat uit
een witte achtergrond D en heeft aan beide kanten een handvat C. De glazen buisjes, met een diameter van tien millimeter, zijn bevestigd tussen twee
strips, waarin sleuven geboord. De kleurenmeting vindt in de schaduw
plaats. Vergelijk de kleur van het te onderzoeken water, kijk langs het buisje
door de uitsparing in de schaal naar het water, met de kleur van de in het
buisje aanwezige vloeistof, nu met als achtergrond het wit van de schaal.
Tip: Laat een witte schijf (30 centimeter) tot op een diepte van 50 100
centimeter in het water zakken. Nu ziet men de kleur meer geprononceerd
door de waterkolom boven de schijf. Op deze manier is het eenvoudiger de
kleur te bepalen.
Blauwe oplossing
Ammoniak:
Gedistilleerd water:

1 gram
5 ml
194 mi

Gele oplossing
Kaliumchromaat
Gedistilleerd water:

199 ml

Bruine oplossing
Kobaltsulfaat:
Ammoniak:
Gedistilleerd water:

I gram
5 ml
194 ml

Kopersulfaat:

1 gram

O ' lossin

Blauw

Geel
Tabel 2. Mengverhouding Forel/Ule schaal voor de kleuren blauw tot groen resp. I t/m Xl,

Marcel R. Wernand werkt sinds

0 lossin
Groen XI
Bruin

fysieke oceanografie van het

1977 bij de afdeling voor

Tabel 3. Mengverhouding Forel/Ule schaal voor de kleuren groen tot bruin resp. XI t/m XXI.

Indien het maken van chemische oplossingen een te groot probleem vormt, is het mogelijk de kleuren
van de zee vast te leggen met de in 1898 door de Oostenrijker Josef Roman Lorenz Ritter von
pagina 48).
Libumauegp
resenteerce mineralenschaal (zie tabel 1 op
ppr

Koninklij k Nederlands
Instituut voor Zeeonderzoek
(NIOZ) op Texel en houdt zich
sinds 1978 bezig met
onderzoek naar de kleuren van
de oceaan.

Willem Broens, Zeemarkt
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Dingen
en van eenzaamheid en het onmetelijke
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u s Borges, Alexander Selkirk

O

oit was er het verhaal over de eenzame man, het eiland en de wilde.

Het verhaal dat altijd weer boeit en in steeds weer nieuwe omstandigheden wordt herschreven. Denk aan de film CastAway (2000), met het door
Tom Hanks gespeelde personage, dat na een vliegramp op een onbewoond
eiland probeert te overleven en niet gek te worden.
Want het is vooral het verhaal over de eenzame man en de onbarmhartige

zee die zijn bestaan tot dat van een gevangene maakt. De zee is immers niet
de bevrijdende `Thalassa! Thalassa!' zoals Xenofons soldaten riepen, nadat
ze maandenlang door het Turkse binnenland hadden geploeterd. Het is een
onafzienbare gevangenismuur. Een kwelling tegelijkertijd, want het Schip
van de Bevrijding kan aan de horizon verschijnen.
De definitieve versie van het verhaal over de eenzame man is beschreven door
Daniel Defoe in zijn The Lift and Strange SurprisingAdventzares of Robinson

Crusoe, of York, Mariner. Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an uninhabited Island on the Coast ofAMERICA, near the Mouth of the Great River
of OROONOQUE. Having been cast on Shore bij Shipwreck, wherein all the
Men perished buth himself. WITH An Account how he was at last as strangely
deliver'd bij PYRATES. Written bij Himself (1719). Deze lange titel geef ik
weer vanwege het vervreemdende effect voor de lezer uit 2004, die zich misschien afvraagt of hij over de piraten heeft heen gelezen. Nee, de piraten
komen er niet in voor, die beschreef Defoe in andere boeken.
Het verhaal dat iedereen kent, zit in de roman en valt er dus niet mee samen.
Want een groot deel van het boek speelt niet meer op het eiland, maar vertelt
de nageschiedenis. Niet alleen Boudewijn Buch (Blauwzee, 1994) en Jacq
Vogelaar (Roster, 2003) vonden die saai en langdradig. Ik ben het niet helemaal eens met hun observaties. Een `daterende' lectuur van Defoe's boek die
de tijd en omstandigheden en vooral de eigenaardigheden van de puriteinse
auteur in ogenschouw neemt, maakt die nageschiedenis een stuk minder
saai, maar daarover later.
Veel bewerkingen concentreren zich dan ook op Crusoe's eilandverblijf —
ook van CastAway blijken kijkers zich na een paar jaar vooral die periode te
herinneren — en stoppen bij zijn vertrek met een Engels schip terug naar

huis. De bewerkers pakken hoogstens nog zijn aankomst in Londen mee, 35
jaar nadat hij is vertrokken. C. Buddingh', die het boek in de jaren vijftig in
de complete versie vertaalde, vertelde later hoe onwennig men destijds
reageerde: het publiek vond al die `toevoegingen' van hem maar niets. Over
The Further Adventureszegt Buddingh' net als later Vogelaar dat ze terecht in
de vergetelheid zijn geraakt. Ook daarop wil ik later ingaan.
De eenzame man op een verlaten eiland – de wereldliteratuur kent oudere
voorbeelden van deze thematiek dan dat van Daniel Defoe. Er zijn scheepsjournalen van iets oudere datum, waarin ook wordt gerept van schipbreuk,
eilanden en honger.
Een veel oudere versie bestaat in het Arabisch. In de twaalfde eeuw schreef
Hay Ibn Yaqdan, die in Granada woonde, en later in Tanger en in
Marrakech, over een man alleen op een eiland, die daar de grote waarheden
van het leven ontdekt die leiden tot wat hij noemt `het licht van God'.
En er is Alexander Selkirk. Defoe's boek is niet uit de lucht gegrepen. Het
idee ervoor ontleende hij aan de belevenissen van de matroos Alexander
Selkirk. Die werd in 1709 gered van het eiland Juan Fernández, westelijk
van Chili, nadat hij vier jaar had geleefd op vruchten en geitenvlees. Door
zich aan te passen aan de omstandigheden wist hij te overleven, anders dan
Robinson die de natuur aan zich wist te onderwerpen met spullen die hij uit
zijn vergane schip kon redden.
CastAway lijkt het model-Selkirk te volgen. Ondanks de zon en de palmen
is het eiland waarop FedEx-employé Chuck Noland (adequate achternaam)
aanspoelt tamelijk onherbergzaam, met vervaarlijke golfbrekers, visjes die
zich niet zomaar laten vangen en kokosnoten die erg moeilijk te kraken zijn.
Ook blijkt het maken van vuur met een tondel minder makkelijk dan de
neefjes Kwik, Kwek en Kwak in Donald Duck suggereerden. Weliswaar
krijgt Noland – net als Crusoe –materiaal uit het verongelukte vliegtuig,
maar dat is op een sardonische manier onbruikbaar: kunstschaatsen, videobanden, een feestjurk en noem maar op. Later blijkt hij vrijwel alles nuttig te
kunnen aanwenden voor zijn survival. De volleybal van het merk Wilson
voorziet hij van een gezichtje, zodat hij voortaan een metgezel heeft tegen
wie hij kan spreken. Vier jaar later (de termijn van Selkirk) spoelt er een
plastic deur aan, die hij als zeil kan gebruiken. Dan kan hij inmiddels ook
heel handig visjes vangen. CastAway eindigt dus via het model-Crusoe.
Neen, dan de tol die Selkirk moest betalen. Omdat hij al die tijd met niemand kon praten, had de eenzame matroos zijn spraakvermogen vrijwel
geheel verloren. Hij lijkt dan ook veel minder op Robinson Crusoe of
Chuck Noland dan op de verwilderde zeeman Ben Gunn uit Schateiland of
op de Japanse soldaten die, decennia na Hiroshima en Nagasaki, op een vergeten eilandje uit de bosschages opdoken in de veronderstelling dat Keizer

Hirohito en zijn generaals nog steeds de halve wereld bezet hielden. Er is een
mooi verhaal, midden jaren zeventig, van de Franse stripauteur Jacques
Tardi, waarin zo'n soldaat geestelijk niet bestand is tegen het moderne Japan
en terugkeert naar zijn eiland. Het doet een beetje denken aan een hoorspel
van Julio Cortázar.
Al enige tijd is een eiland in de Juan Fernandez-archipel herdoopt in Isla
Robinson Crusoe, al heeft Defoe het expliciet over de monding van de
Orinoco, zodat een eilandje in de buurt van Trinidad die naam veel meer
verdient. Maar de Chilenen hoopten dat deze naam toeristen zou trekken.
Cortázar laat de schipbreukeling en zijn knecht op het eiland terugkeren in
het hoorspel Adios, Robinson (1984). Het is erg veranderd: terwijl hun vliegtuig landt, zien ze een gebouw van tweeëndertig verdiepingen op de plaats
waar vroeger de hut van Crusoe stond. Die wordt door de regering van Juan
Fernández onmiddellijk afgeschermd van de twee miljoen eilandbewoners.
Zijn enige contact is Vrijdag, die een stamgenoot heeft ontdekt en wel de
stad in mag. Hij heeft spijt van het `beschaven' van Vrijdag, die gesprekken
met diverse psychiaters – zelfs met Lacan – heeft gehad, de hele tijd hinderlijk lacht en terug wil naar Engeland omdat hij nu net zo eenzaam is op het
eiland als bij zijn eerste bezoek. Uiteraard refereert Cortázar impliciet aan de
dictatuur onder Pinochet (en hoogstwaarschijnlijk ook aan Kuifje en de

Picaros (1976), maar dit terzijde).
Vrijdag wijst Crusoe er op dat er een verband bestaat tussen de naam Juan
Fernández en het feit dat de gebouwen op gebouwen in talloze steden lijken;
Juan en Fernández zijn de meest voorkomende namen in het Spaans.

Nederlandse Crusoe
Een tijdlang heeft men gedacht dat Robinson Crusoe was gebaseerd op een
Nederlands voorbeeld. Niet verwonderlijk als je bedenkt hoe groot onze
culturele invloed in Engeland was ten tijde van stadhouder-koning Willem
III. In 1708 –Selkirk kauwde nog rauw geitenvlees – publiceerde de Zwolse
chirurgijn Hendrik Smeeks zijn Beschyvinge van het magtigkoninkryk Krinke

Kesmes. Uit het anagram Smeeks-Kesmes valt overigens al af te leiden dat het
om een verzonnen geschiedenis gaat. Een deel van Beschyvinge vertelt hoe
een scheepsjongen op de kust van het `Zuidland' verdwaalt en zich met achtergelaten gereedschap voortaan in zijn eigen levensonderhoud voorziet.
Het was met name de Amerikaan Lucius L. Hubbard die in het eerste kwart
van de negentiende eeuw zijn best heeft gedaan om Beschyvinge als bron voor

Robinson Crusoe te laten erkennen. Vergeefs: elke aanwijzing ontbreekt dat
Defoe het werk van Smeek heeft gekend en er zijn meer overeenkomsten
dan verschillen tussen beide boeken.

Smeeks wordt even aangestipt in het interessante Een Hollandse Robinson

Crusoë. Dagboek van de verbannen VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het
onbewoonde eiland Ascension, dat in 2002 verscheen (de auteur was inmiddels overleden).
Koolbergen gaat wat dieper in op Selkirk. Hij verhaalt hoe de Britse kapitein
William Dampier in 1681 een indiaan, Will, uit haast achterliet op Juan
Fernández en hem daar drie jaar later weer levend en wel terugvond.
Alexander Selkirk wilde in 1704 niet vertrekken uit Juan Fernández omdat
hij zijn schip niet vertrouwde en hoopte dat Dampier met een groter schip
langs kwam. Dat gebeurde niet en hij zat tot 1709 op het eiland vast.
Volgens Koolbergen heeft Defoe deze beide verhalen gecombineerd in de
personages van Robinson en Vrijdag. Koolbergen vertelt ook hoe Defoe zijn
verhalen placht op te smukken. De Engelsman bewerkte de relazen van
kapiteins als Roberts en Drury (respectievelijk uit 1726 en 1729) en publiceerde in het zelfde jaar een boek over geestverschijningen.
Al deze informatie biedt Koolbergen als opmaat voor de beschrijving van
zijn interessante ontdekking: Leendert Hasenbosch. Hij vond in de bibliotheek van het Amsterdamse Scheepvaartmuseum een Nederlandse
Robinsonade die aan de maritieme historici was ontsnapt. Het in het Engels
vertaalde journaal van de Nederlandse zeeman Leendert Hasenbosch die in
1725 als balling was achtergelaten op het eiland Ascension.
De zeeman werd gestraft voor het bedrijven van sodomie in Batavia.
Hasenbosch heeft het expliciet over dit `misdrijf' in zijn dagboek. Omdat hij
een droom beschrijft waarin zijn partner hem kwelt, meent Koolbergen dat
de passage over deze geestverschijning is toegevoegd door een Engelse
bewerker. Volgens hem zou die bewerker Defoe himselfkunnen zijn en dat
lijkt niet eens onaannemelijk. Al eeuwen debatteren literatuurhistorici over
de vraag wat wel en niet uit de pen van Defoe kwam. Vrijwel al zijn publicaties zijn anoniem verschenen. En waarom zouden wat minder bekende
geschriften uit die tijd, die in stijl en aanpak met die van Defoe overeenkomen, ook niet door hem kunnen zijn geschreven?
Jammer dat Koolbergen in zijn voorgeschiedenis twee boeken niet noemt.
Populair was De beschryving der reizen van Volkert Evertsz. naar Oostindiën.

Daar in hetgeen, dat hem in zijn reis bejegent is, vertoont word. Zijn erbarmelijke schipbreuk op het schipArnhem; zijn landing aan 'teilantMauricius. Zijn
elendige staat op dit eilant, en voorts zijn weêrkeering naar Indiën, tot aan zijn
weêrkoomst in 't vaderlint. Beneffens een verhaal der dingen die in de tijt van
zijn verblijfin deze gewesten voorgevallen zijn. Uitgevaren in 't jaar 1655 en in
't jaar 1668 weêr in 't vaderlantgekeert (1670). Een vertaling van een verslag
dat `Volquard Iversen' van zijn reizen, maakte, als Orientalische ReiseBeschreibung in het Duits verschenen. Het tweede is Frans Iansz. van der

Heidens Vervarelyke schip-breuk van 't jacht ter Schelling, onder het landt van

Bengale. Verhalende desselfi verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot
van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eilant ... Beneffens een bondige
beschrijving der koningrijken van Armkan, Bengale, Martavan, Tanaffery, erc
(1685).
Het dagboek van Hasenbosch bevat heel weinig tekst en juist daarom maakt
het veel meer indruk op de lezer dan het gefingeerde journaal van Crusoe.
Ascencion is een eilandje diep in de Atlantische Oceaan, ter hoogte van,
maar zeer ver verwijderd van de Angolese hoofdstad Luanda. De eerste
dagen die Hasenbosch op zijn onherbergzaam ballingsoord doorbrengt, wil
hij liever dood. Interessant overigens dat Chuck Noland dat aanvankelijk
ook wilde, maar dat hij deze wens pas aan het slot van Cast Away, na zijn redding, onthult.
Hasenbosch raakt diep wanhopig door gebrek aan water en behoorlijk voedsel, maar vooral omdat hij geen schip aan de horizon ziet. Uiteindelijk
drinkt hij zijn eigen urine en een mengsel van het bloed en het blaasvocht
van reuzenschildpadden die op het eiland in overvloed aanwezig zijn. Voor
voedsel graaft Hasenbosch eieren uit de buik van levende schildpadden, die
hij als zoveel zeelieden voor en na hem heeft omgekeerd. En wordt steeds
zieker en zwakker.
Een fragment van het journaal was op 25 augustus 2003 te lezen in de
Dagboek-rubriek van de Volkskrant onder de titel `Dorst' (de aantekeningen
van 25 tot en met 31 augustus 1725). Ik hoop dat veel krantenlezers daarop
het boek van Koolbergen hebben aangeschaft.
Dat relaas is nog eens wat anders dan Crusoe die langzamerhand een comfortabel onderkomen schept uit watervan zijn schip rest en het eiland hem
biedt. `De ware menselijke wijsheid bestaat uit het aanpassen aan de
omstandigheden waarin wij verkeren,' vatte Robinson in het tweede deel
van zijn avonturen het verblijf op het eiland samen. Maar het enige waaraan
Hasenbosch zich kon aanpassen, was zijn onafwendbare dood.
Misschien is Hasenbosch eerder overleden dan op de laatste dag die het
journaal vermeldt, want Koolbergen maakt het aannemelijk dat hij de dagen
vooruit nummerde. Bij de laatste dagen staan geen aantekeningen.

Sodomie
Sodomie is een interessant thema voor de VOC-periode. Men deed salpeter
in het voedsel van soldaten en matrozen. Dat herinnert mij aan de verhalen
uit de jaren zestig dat er kamfer in het voedsel van dienstplichtige soldaten
werd gedaan om hun libido te dempen. Mij is de dienst bespaard en pas na
zoveel jaren bedenk ik dat die culinaire preventie wellicht niet alleen was

bedoeld om onschuldige dorpsmeisjes te beschermen tegen de attenties van
opdringerige soldaten.
In Roelof van Gelders Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos

(1731-1793), dat onlangs verscheen, is sprake van de bootsman Pieter
Christiaan Kraak. Hij verblijft, beschuldigd van sodomie, al weken in de
brandende zon op het campagnedek van zijn schip en krijgt nauwelijks
voedsel en drinken. De tolerante Republiek, waarin velen een toevlucht
zochten die vervolgd werden om hun opvattingen en levenswijzen, kende
vlagen van heftige heksenjachten op homoseksuelen. In 1730 werden dertig
van sodomie verdachte mannen in het IJ geworpen.
Koolbergen staat uitgebreid stil bij het boek dat Peter Agnos (= Cyrus Adler)
in 1979 publiceerde: The Queer Dutchman. True Account of a Sailor

Castaway on a Desert Island for `Unnatural Acts' and Left to God's Mercy. Het
is herdrukt als The Queer Dutchman Castaway On Ascension. Er is volgens
Koolbergen van alles en nog wat bij verzonnen.
Koolbergen geeft niet alleen veel informatie over de geschiedenis van
Ascension, maar heeft het eiland ook zelf bezocht. Ik hield mijn hart vast
toen hij over de reuzenschildpadden begon. Die bleken gelukkig niet uitgestorven.
Kortom, Koolbergen schrijft boeiend over zijn onderwerp en loopt niet vast
in details van details zoals een onverbeterlijke nesofiel als Boudewijn Buch,
die daardoor soms de aandacht afleidde van zijn schitterende en verbluffende bevindingen. Koolbergen slaagt er wel in om de geïnteresseerde lezer bij
de les te houden. De manier waarop hij het journaal van Hasenbosch `leesbaar' maakt door de informatie die hij over tijd en omstandigheden geeft,
brengt mij weer op de vermeende onleesbaarheid van Robinson Crusoe en de
vervolgen.

Koopman Crusoe
In de oorspronkelijke uitgave reist Robinson na zijn terugkomt in Engeland
richting Lissabon om te vernemen wat er na al die jaren met de Braziliaanse
bezittingen is gebeurd die de zeeman tevoren had aangeschaft. Tot zijn
vreugde blijkt hij over een vermogen van 5000 pond te beschikken, annex
een goed renderende plantage: Een beetje huiverig geworden voor zeereizen
gaat Robinson zoveel mogelijk over land naar Engeland terug. Eerst moeten
Vrijdag en hij nog een gevecht met woeste Pyreneeën-wolven leveren, maar
dat loopt goed af. Terug in Engeland trouwt Robinson en trekt hij zich terug
op een boerderij in Bedford. Na de dood van zijn vrouw laat hij zijn drie kinderen in vertrouwde handen achter en kiest hij met een neef wederom het
ruime sop: hij kan het aan land niet uithouden. Robinson besluit zijn ver-

haal met de mededeling dat hij in een volgend deel een bezoek aan zijn
eiland zal brengen en zal vertellen wat daar intussen is gebeurd.
Al met al is Robinson Crusoe eigenlijk veel meer een kolonisator en zendeling, dan een eenzame man op een eiland. De onlangs overleden Edward
Said zei dan ook het volgende in Culture érImperialism (1993): `Het prototype van de moderne realistische roman is Robinson Crusoe, en zeker niet
toevallig gaat het over een Europeaan die een leengoed voor zichzelf schept
op een afgelegen niet-Europees eiland'.
In het voorwoord bij The Further Adventures of Robinson Crusoe (1720)
reageert Defoe maar meteen op de kritieken die deel één had moeten verduren. Vrijwel direct na de verschijning verscheen een uitgebreide en giftige
kritiek van Charles Gildon: The Life and Strange SurprisingAdventures of Mr.
D- De F- of London. Hosier. Maar volgens de `kousenmaker' zelf waren de
pogingen om aan dit boek afbreuk te doen,'mislukt en bleken even krachteloos als hatelijk'. Defoe prijst ook zijn vervolg: dat is `precies even onderhoudend als het eerste'. Even bescheiden voegt de schrijver hieraan toe: `Er
komen even vreemde en verbazingwekkende gebeurtenissen in voor, in een
even bonte afwisseling en deze zijn op even serieuze en passende wijze verhaald.'
Deze reclametekst eindigt met een lange tirade tegen het inkorten van een
dergelijk boek, `even schandalig, als misdadig en belachelijk'. Daar kunnen
al die honderden toekomstige bewerkers van Robinson Crusoe het mee
doen.
In ieder geval lost Defoe zijn belofte uit het eind van deel één in. Inderdaad
vertelt Robinson hoe hij terugkeert naar zijn eiland, waar de achtergeblevenen intussen het één en ander hebben meegemaakt: onderlinge gevechten,
aanvallen van wilden, huwelijken met indiaanse vrouwen. Maar op het
moment dat Robinson arriveert, is al enige tijd sprake van een voorbeeldige
kolonie. Alleen de godsdienst, daarin is wat de klad gekomen. Een door
Robinson meegenomen Franse geestelijke zal voortaan op de christelijke
zeden toezien en voor alle zekerheid stelt Robinson voor hijzelf weer vertrekt
nog een uitgebreid verdrag op. Helaas wordt Vrijdag kort daarna door wilden gedood en moet zijn Meester zijn wereldreis vervolgen zonder zijn `trouwe hond'.
Als Robinson is aangekomen op Madagascar moorden de matrozen een
inlands dorpje uit en zijn bezwaren nemen ze hem niet in dank af. Voor het
echt menens wordt, weet de slimme koopman zich voor `een behoorlijke
som gelds' uit te kopen, zodat hij wat later met een Engelse compagnon naar
het Oosten kan vertrekken. Zo slim is hij echter niet, of hij laat zich een
gekaapt schip aansmeren. Het plezier in de voordelige handeltjes wordt
vanaf dat moment vergald door de angst dat de Hollanders hem voor een

kaper zullen aanzien. Wreed zijn ze in hun winzucht, oordeelt Robinson
over de jongens van Jan de Wit, nog erger dan `zijn' kannibalen in de
Cariben. Dan maar over land naar China, waar hij uiterst lucratief een voorraad opium van de hand doet.
Uitstapjes maakt hij naar Nanking en Peking, maar het rijk van het midden
kan hem niet bekoren. Netjes doch arm, vindt hij de Chinezen, `een hooghartig, aanmatigend volk dat in de grootst mogelijke onnozelheid leeft.'
Hun voedsel is nog niet geschikt voor Engelse honden (misschien wel voor
Vrijdag, vraag je je af?). Verder zijn de Chinezen ontaarde leugenaars met
een adel die sterk aan die uit Don Quijote doet denken. De karavaan trekt
verder –Robinson betaalt graag een boete voor twee dagen oponthoud om
een porseleinen vakwerkhuis te bezoeken – naar het gebied van de Tartaren.
De beroemde vechtersbazen aldaar maken geen enkele indruk op hem: laf
en barbaars noemt hij hen. Met een paar Engelse kanonnen kun je ze zo
mores leren.
Wanneer in een dorp een afgodsbeeld wordt aangetroffen, laat Robinson
opeens zijn humane principes varen. Uitmoorden die hap.
Gelukkig kan Robinson de zo lang ontbeerde Beschaving genieten bij een
verbannen Russische prins. Tegen hem kan hij ook uitvoerig opsnijden over
zijn koninkrijkje in de Cariben. Maar Robinson zou Crusoe niet zijn als hij
daaraan geen puriteinse principes vastknoopte: `De ware menselijke wijsheid bestaat uit het aanpassen aan de omstandigheden waarin wij verkeren.'
Het sabelbont dat de Rus hem voor zijn wijze lessen schenkt, doet overigens
honderd pond in Engeland. Dat vaderland bereiken ze via Hamburg, waar
ze ook al een mooie som binnenhalen, tien en half jaar na het vertrek.
Robinson is 72 jaar en besluit het kalm aan te doen.
Ik meen dat de twee delen wel degelijk bij elkaar horen en niet alleen omdat
ze kort na elkaar verschenen (er bestaat nog een derde deel, Serious
Reflections during the Life and Times of Robinson Crusoe, en zoals de titel al
doet vrezen gaat het inderdaad om een uiterst saai boek, in feite een compilatie van diverse artikelen die Defoe tevoren had geschreven). De overbekende eiland-episode verschuift in het geheel van de twee delen naar een minder
prominente plaats (overigens speelde ruim een derde van het eerste deel als
gezegd ook niet op het eiland). De rol van Robinson als puriteins koopman
wordt door de samenvoeging versterkt.
Het totaalbeeld zorgt daardoor voor een verhaal dat misschien minder spannend lijkt, maar veel meer bij de bedoeling van de auteur aansluit. Defoe
was niet alleen een politieke draaikont die vaak op het verkeerde paard
wedde (jarenlang was hij vertrouwelijk adviseur, spindoctor heet dat tegenwoordig, van onze bloody William III), zodat hij aan de schandpaal of in de
gevangenis terechtkwam. Stefan Heym heeft daaraan in 1944 de novelle

The Queen Against DeFoe gewijd, met als uitgangspunt het pamflet The
Shortest-Way with the Dissenters, waarin Defoe de High Church aanviel op
een manier – de koppen eraf – die de nieuwbakken koningin Anne niet
beviel.
Geleerden als Ian Watt en Edward Said beschouwen hem als een van de
vaders van het romangenre, hij was bovendien een geducht pamflettist en
ook een veelschrijver met ruim vijfhonderd titels op zijn naam. Daniel
Defoe was echter vooral koopman. Heel wat zaakjes heeft hij opgezet en
evenzoveel zijn er misgegaan. Zelfs zijn goedlopende boeken – ze verschenen soms anoniem en er was destijds geen behoorlijk auteursrecht –konden
niet voorkomen dat hij tamelijk arm en vergeten stierf in 1731.
Intrigerend zijn ook Defoes opvattingen, waarbij geen duidelijke grens te
trekken valt tussen de economische en de religieuze. Defoes puritanisme
lijkt sterk verwant aan het toenmalige calvinisme in ons land: een godsdienstig klimaat waarin de zakenman zonder veel hinder zijn gang kan gaan.
Tolerant, relatief rationeel en wars van blind nationalisme. Typisch een overgangsstadium naar de Verlichting, een combinatie van nieuwe elementen en
rudimenten uit duistere tijden.
Dat is duidelijk te zien aan de opvattingen die Defoe zijn creatie Robinson
in de mond legt. De hedendaagse lezer zal zich verbazen over zijn manie om
bij alle denkbare gelegenheden de zaak contractueel vast te leggen. Erg veel
heeft deze manie te maken met het wantrouwen van een koopman, die zijn
zaakjes zag mislukken. Het was de tijdgeest. Je ziet het ook in Peter
Greenaways film The Draughtsman's Contract (1982) die in dezelfde tijd
speelt en ook dezelfde haat-liefdeverhouding jegens de Hollanders laat zien
als het werk van Defoe.

Robinsonades
De uitval van Defoe naar critici en `piraten' was niet helemaal onterecht. Al
spoedig na het verschijnen van Robinson Crusoe kwamen er roofdrukken
op de markt –sommige zelfs `herschreven' omdat men vond dat details niet
klopten. Daardoor derfde hij veel inkomsten. Misschien is hij aan de andere
kant niet degene die herschrijvers moet aanvallen. In de eerste acht geautoriseerde drukken van Robinson Crusoe schuilen ongeveer 14.000 verschillen.
Anders ligt het met de beschuldigingen van fouten. Sommige informatie in
het boek is inderdaad onjuist, zoals Vogelaar in Raster liet zien en Defoe laat
ook wel eens Robinsons inkt opraken om die enige pagina's later in overvloed over het papier te laten lopen. Het is de vraag of deze details ons nu
nog storen. Het verwijt dat Defoe's boek te `volks' zou zijn, is helaas voor zijn
kritische tijdgenoten in hun nadeel omgeslagen. Wie leest hen nog?

De geschiedenis van de ontvangst van Robinson Crusoe in opvolgende tijden vertoont het lot van veel klassiekers. In de achttiende eeuw was het een
populair boek. Een eeuw later, in het Victoriaanse Engeland, vonden veel
pedagogen dat het om weinig meer ging dan een avonturenverhaal voor kinderen. Een beetje grof, een beetje gewoontjes. Er waren sindsdien nieuwe
`Robinsonades' verschenen, die volgens de pedagogen veel beter aan hun
doel beantwoordden. Gelukkig is er in de loop van de negentiende eeuw
sprake van een onverbloemd eerherstel voor de eerste en echte Robinson en
gelden de meeste navolgers tegenwoordig slechts nog als curiosa. Met navolgers bedoel ik degenen die in Defoe's voetspoor van moralisme zijn getreden. Het voetspoor dat Robinson op het strand ontdekte, terecht volgens
Umberto Eco een semiotisch icoon, waarmee zijn isolement in feit werd
opgeheven, was overigens niet van Vrijdag. J.M. Coetzee interpreteert dit
teken in 2003 als een alarm: je kunt je nergens, hoe ver weg ook, verstoppen.
Ze weten je te vinden. Vooral latere Robinsonades beschreven hele groepen,
hele families die door een deugdzame discipline wisten te overleven. Geen
eenlingen. Het doet denken aan recente televisieprogramma's die onder de
naam Robinson een soort Big Brother op zonnige eilandlocatie vertonen.
Navolgers zoals al die schoolmeesters en ideologen als Wysz en Campe die
het procédé van Defoe overnamen om hun persoonlijke levensfilosofietjes te
ventileren. Al die handelaars in literatuur die met een verwijzing naar het
origineel hun producten opwaardeerden. De Walcherse Robinson, de
Haagsche, Robinson junior, Robinson op Mars en ga zo maar door.
Ik doel uiteraard niet op interessante de auteurs die een literair commentaar
op het oude verhaal leverden. Hierboven noemde ik al Borges en zijn landgenoot Cortázar. Maar de eerste was Jules Verne, die paradoxaal in een deel
van zijn Robinsonades wel zijn moralisme botvierde. Na hem volgt een uiteenlopend gezelschap, waarin zich Michel Tournier, Adrian Mitchell, S.
Vestdijk, Gabriel Garcia Márquez en J. M. Coetzee bevinden.
Zij hebben hetzelfde gedaan als ik: het werk van Defoe daterend gelezen. En
vervolgens het probleem van de eenzame man, het eiland en de zee op hun
manier beschreven. De boeiendste is Foe (1986) van Coetzee en daaraan wil
ik ten slotte speciale aandacht besteden. Ook in zijn redevoering bij de aanvaarding van de Nobelprijs voor literatuur in 2003 – `He and His Man' –
gaat hij op een gefingeerde manier in op het personage Crusoe.

Coetzee
Gezien Coetzees opvattingen, kan het de eenzame mens niet lukken om te
overleven zonder daarbij schade op te lopen aan zijn ziel. Hij laat het verhaal
aan Defoe (let op de dubbelzinnigheid van de titel: kan zowel slaan op een

schrijfwijze van de naam van de auteur als op een woord voor vijand) vertellen door iemand die de laatste jaren van Cruso (let op de spelling, maar alles
is te verkiezen boven dat hardnekkige Nederlandse trema op de e; de familie
heette oorspronkelijke Kreutznaer, godbeterd) heeft meegemaakt. Een
vrouw, Susan Barton, die vergeefs haar dochter in Brazilië had gezocht en na
een muiterij aanspoelt op een eiland in de Atlantische Oceaan. Een eiland
dat bewoond wordt door een Engelse schipbreukeling, Cruso en zijn zwarte
(sic) knecht Vrijdag, die niet kan spreken omdat zijn tong is uitgerukt.
In uiterst barre omstandigheden verblijft de vrouw een jaar op het eiland,
tot het drietal door een Engels schip wordt gered. Maar het avontuur loopt
niet goed af. Drie dagen varen van Engeland sterft Cruso. Dan is het aan
Susan Barton om het eilandverhaal aan de vergetelheid te ontrukken. Om
het `leesbaar' te maken roept zij de hulp in van de schrijver Defoe.
Susans relaas verschilt sterk van de `versie' die wij kennen. Vrijdag is immers
een neger (geen indiaan), interessant gezien het feit dat Coetzee zijn roman
schreef in het Zuid-Afrika waarin het blanke apartheidsregime nog oppermachtig was. Cruso houdt geen dagboek bij, praat evenmin over godsdienst, wetten en andere onderwerpen als bij Defoe. Hij wil geen boot bouwen en wenst in het geheel niet gered te worden. Het enige dat Cruso dag in
dag uit op het (kale en onherbergzame) eiland uitvoert, is het bouwen van
terrassen.
De samenwerking tussen Susan en de schrijver verloopt overigens moeizaam. Defoe vindt haar hele levensverhaal veel interessanter dan die ene
saaie eilandepisode. Hij stelt haar allerlei wijzigingen voor om het verhaal
spannender te maken. Bijvoorbeeld dat Vrijdag een kannibaal is. Bovendien
wordt de communicatie al spoedig bemoeilijkt vanwege het feit dat Defoe,
achtervolgd door schuldeisers, is ondergedoken. Wanneer Susan hem eindelijk vindt, ontspint zich een boeiende discussie over feit en fictie tussen de
auteur en de `vrije vrouw', zoals Susan zichzelf omschrijft.
De verstelster, die er overigens een fraaie en soms bloemrijke stijl op na
houdt – voor de lezer heeft zij de hulp van Defoe echt niet nodig – doet
uiteraard sterk denken aan een andere schepping van deze schrijver: de heldin uit de titel van Moll Flanders (1722). Jacq Vogelaar (De Groene
Amsterdammer, 11 oktober 2003) verwijst naar een ander vrouwelijk personage, Roxane. The Fortunate Mistress (1724). Maar ik denk dat Coetzee dit
schitterende personage ook uit het tweede deel van de geschiedenis van
Robinson Crusoe heeft gehaald. Wanneer Robinson in dit vervolg terugkeert naar zijn eiland, pikt hij onderweg wat passagiers van een schip op, die
bijna van de honger waren omgekomen. Onder hen een jonge gentleman en
de dienstbode van diens moeder. Deze jonge vrouw krijgt van Crusoe een
compliment voor de manier waarop zij het hongerverhaal vertelt, veel
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bommen voor anker, ca. 1875)

p

e film Jaws zag ik voor het eerst in een bioscoop in het toen nog com-

munistische Polen. Een paar dagen later ging ik met een paar reisgenoten zwemmen in een Pools meer. Ik zag hoe na een tiental minuten iedereen het water uitging, terwijl ik nog midden in dat meer lag, en opeens drong
zich onweerstaanbaar dat onderwaterbeeld op van die benen die trappelen en
spatten, en die vreselijk bek vol vlijmscherpe tanden die langzaam maar zeker
dichterbij komt. Ook al lag de Oostzee – de meest nabije zee – zo'n honderd
kilometer verderop, toch wist ik niet hoe snel ik uit het water moest komen.
Sinds jaws is voor niemand die in zee zwemt de gedachte aan die monsterlijke witte haai ver weg.

Kijken en je verwonderen
Het beeld van het ontzaglijke zeemonster is eeuwenoud. Leviathan, de zeedraak, Moby Dick –legenden en verhalen lopen ervan over. In die verhalen
wordt het monster pas zichtbaar wanneer het uit de diepten opduikt en z'n
kop boven water steekt. Het is immers pas sinds kort dat de mens ook onder
water kan kijken.
Een van de eerste verhalen waarin het leven onder water van nabij wordt
beschreven is Twintigduizend mijl onder zee van Jules Verne. De roman uit
1870 vertelt het verhaal van de reis die Pierre Aronnax, hoogleraar aan het
museum voor Natuurlijke Historie te Parijs, samen met zijn trouwe knecht
Koenraad en de Amerikaanse harpoenier Ned Land, gedwongen meemaken
aan boord van de Nautilus, een onderzeeër die wordt gecommandeerd door
de misantropische kapitein Nemo.
Aronnax heeft zich samen met zijn knecht ingescheept op het stoomfregat
de Abraham Lincoln, om op zoek te gaan naar een mysterieus zeewezen, dat
door verschillende schepen is gesignaleerd en zelfs met enkele daarvan in
aanvaring is gekomen. Om het `creatuur' te harpoeneren dat, gezien de schade aan de schepen die ermee in aanraking zijn gekomen blijkbaar over een
zeer sterke huid beschikt of over een idem hoorn, is de hulp ingeroepen van
Ned Land, bijgenaamd `de koning der harpoeniers'. Aronnax, Koenraad en
Ned slaan overboord bij een aanvaring met het mysterieuze zeewezen, dat
een onderzeeër blijkt te zijn. Zij worden vervolgens door Nemo gevangen
gehouden aan boord van de Nautilus.
Nemo heeft het leven op het land afgezworen en maakt een onderzeese reis

langs de verschillende wereldzeeën. Onderweg toont hij de professor en
diens metgezellen niet alleen vissen en zeewezens, koraalriffen, gezonken
wrakken, onderzeese kolenmijnen, verdronken tempels en steden – hij
nodigt hen ook uit voor allerlei uitstapjes onder water, waaronder een
bezoek aan zijn `parelkwekerijen' en een jachtpartij in een `onderzees bos'
met behulp van `onderwaterkogels' (`geen gewone kogels, maar kleine glazen bolletjes, uitgevonden door de Oostenrijkse scheikundige Leniebrock
[...]; ze zijn met ijzer bekleed en er zit een klein stukje lood aan vast; het zijn,
als het ware, kleine Leidse flessen, waarin de elektriciteit onder hoge spanning is gebracht. Bij de minste schok ontladen ze zich en elk dier, hoe groot
ook, is onmiddellijk dood'). De opvarenden van de Nautilus beleven gevaarlijke avonturen met vijandige inboorlingen en raken in gevecht met gigantische haaien, monsterachtige kreeften en krabben en een reuzeninktvis – de
Nautilus wordt zelfs ingezet als een soort reusachtige harpoen tegen pot- en
walvissen. Ze brengen verder onder meer een bezoek aan de Rode Zee (volgens Nemo is die zee werkelijk rood vanwege het purperkleurig slijm dat
door microscopisch fijn zeewier wordt afgescheiden), varen onder land door
naar de Middellandse zee (Nemo heeft een `tunnel' ontdekt die beide zeeën
met elkaar verbindt) brengen een bezoek aan het verloren Atlantis en varen
onder het pakijs door naar de Zuidpool. Uiteindelijk komt de Nautilus in
`de maalstroom' terecht, waar `het water, dat tussen de Fdriier-eilanden en de
Lofodden samengeperst wordt, met onvoorstelbaar geweld voorstroomt en
Nemo aan het stuurrad van de
Nautilus

een draaikolk vormt waar nog nooit een schip is uitgekomen'. Het blijft
onduidelijk of Nemo – die als het Spook van de Opera op een orgel zit te
spelen wanneer de Nautilus door de maalstroom naar de diepten wordt
getrokken – hen daar bewust naartoe heeft gevaren, maar gelukkig weten
Aronnax, Ned en Koenraad op tijd te ontkomen.
Verhaaltechnisch is Twintigduizend mijl onder zee – laten we eerlijk zijn –
een onding. Verne rijgt de ene na de andere beschrijving aaneen en de
roman kent een hoog `en-toen' gehalte. Nagenoeg alles wat met de verschillende zeeën op aarde te maken heeft komt aan de orde: het dieren- en plantenleven onder water, de samenstelling van het zeewater, de kringloop die
het leven in zee in stand houdt, enzovoort. Het is soms alsof je in de grote
Larousse zit te lezen, in plaats van in een avonturenroman. Verne was een
feitenmaniak en een cijferfetisjist, die niet betrapt wilde worden op een feitelijke onjuistheid. Om zijn boeken wetenschappelijk te onderbouwen las
hij veel vaktijdschriften en sprak met ontdekkingsreizigers en geleerden van
naam aan wie hij veel gegevens ontlokte. Het aantal beschrijvingen, kompleet met cijfers, is dan ook legio, en dat geldt ook voor de (quasi)technische, historische, mythologische en biologische uiteenzettingen van kapitein Nemo, kapitein, ontdekkingsreiziger en (gekke?) wetenschapper in één.

WaaroAronnax,
nax, de verteller, zich opstelt alseen nakf soort dokter Watson,
daar
aa is Nemo, sroc
e Holmes,
es, alwetenden universeel begaafd. Nemo
doceert:
Men zegt dat de zee een aanzienlijke hoeveelheid zout bevat, mijnheer;
als men alles, wat erin is opgelost, eruit zou halen, zou dat een massa van
288 miljoen kubieke kilometer zijn; uitgespreid over onze aardbol zou
dat een laag van meer dan tien meter dikte vormen! En geloof niet dat de
aanwezigheid van zout een gril van de natuur is; neen, neen! Het zeewater verdampt daardoor minder gemakkelijk en de wind kan daardoor
minder dampen opjagen die, gecondenseerd, de gematigde luchtstreken
zouden overstromen. Het zout speelt dus een grote rol, namelijk de rol
van evenwicht in de algemene huishouding van de aardbol! [...]
Wat die infusiediertjes betreft [...], die miljoenen beestjes, die in een
oneindig aantal in één druppel water leven en waarvan 800.000 nog
maar een milligram wegen, spelen een niet minder belangrijke rol. Ze
nemen het zeezout op, verzamelen als het ware de vaste bestanddelen
van het water en worden daardoor de wezenlijke makers van kalkgrond,
koralen en zeesterren. En als dan de waterdruppel, van zijn vaste
bestanddelen beroofd, lichter wordt, dan stijgt hij naar de oppervlakte,
neemt dan weer zout op, dat na uitdamping van het water is achtergebleven, wordt weer zwaarder en brengt de infusiediertjes nieuw voedsel.
En Aronnax – zelf toch ook een hoogleraar, in de Natuurlijke Historie nota
bene! – doet niet veel meer dan kijken, luisteren en zich verbazen over de

Nemo aan dek van de Nautilus

wondere wereld onder water. En de lezer kan ook feitelijk niet veel meer
doen dan wat Aronnax doet. Kijken en je verwonderen – daar draait het in
deze, als in de meeste van vetnes romans om.

Ontdekkingsreiziger op pantoffels
Misschien ligt het daar wel aan dat het verhaal in deze roman maar niet van
de grond komt en nogal abrupt eindigt; alles gaat om wat er te zien is, daarbuiten `gebeurt' er eigenlijk niets. Zoals hij gewoon was te doen documenteerde Verne zich ook voor zijn zesde roman uitvoerig. Zo verzamelde hij
gedetailleerde informatie over de zee, over het leven aan boord van een schip
en over verschillende typen schepen en machines. Hij kocht een zeilsloep, de
`Saint Michel', waarmee hij in het gezelschap van zijn vijfjarig zoontje
(Michel) tochtjes maakt langs de kust van het Kanaal en boekte passage op
een van de grootste zeeschepen van die tijd, de Great Eastern, voor zijn eerste grote zeereis –vanuit Liverpool naar de Verenigde Staten -onderweg

driftig notities makend, en pratend met bemanning en de officieren. Met
die feiten zit het dus wel snor, maar met de avonturen niet. Twintigduizend
mijl onder zee is niet werkelijk een avonturenroman; het is veel meer een reis
`autour dune chambré . In zekere zin is de beschrijving van het interieur van
de Nautilus daarvoor kenmerkend: nergens valt aan af te lezen dat de verblijfsruimten van Nemo zich aan boord van een schip bevinden, laat staan
een onderzeeboot, met z'n normale, zeer krappe behuizing. Nemo omringt
zich onder water met allerlei soorten luxe: je zou diens eetkamer, bibliotheek
en salon net zo goed in een chic appartement aan een Parijse boulevard kunnen situeren. Vergelijk deze beschrijving van het interieur van de Nautilus:
Kapitein Nemo stond op; ik volgde hem. Een dubbele deur achter in de
zaal ging open en ik kwam in een kamer van gelijk formaat als die welke
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wij zojuist hadden verlaten. Het was een bibliotheek. Hoge palissanderhouten kasten, met koper ingelegd, bevatten op brede planken een
groot aantal gelijk ingebouwde boeken; zij stonden rondom in de zaal
^^^"`^gF 3

en daaronder waren gemakkelijke, met bruin leder overtrokken rustbanken. Lichte, beweeglijke lessenaars die men naar willekeur naar zich
toe kon draaien of wegschuiven, waren hieraan bevestigd om er de boeken, die men las, op neer te leggen. In het midden stond een grote tafel
De film-Nautilus duikt op

met brochures en enige oude nieuwsbladen bedekt. Het elektrische licht
scheen over het prachtige geheel en viel door vier matglazen bollen van
het plafond naar beneden. Ik bekeek deze magnifiek ingerichte zaal met
bewondering en kon mijn ogen niet geloven.
Nemo en zijn gezellen reizen comfortabel en voorzien van alle gemakken en
ze krijgen alle tijd om zich aan de vertoonde wonderen te vergapen. Net als
de legendarische romanfiguur Des Esseintes uit A Rebours (Tegen de keer)
van J.Huysmans uit 1903 hoeven ze nauwelijks uit een leunstoel op te staan
om te `reizen'. Vernes roman tovert de lezer de onderzeese wonderen voor
ogen, ongeveer zoals de negentiende-eeuwse Wereldtentoonstellingen hun
bezoekers een kant en klaar, uit verre streken verscheept Batak-, Pygmeeën
of indianendorp voorschotelde, compleet met levende stoffering, of zoals de
latere panorama's de `reiziger' bekend maakte met verre landen en streken,
zonder dat hij daadwerkelijk van z'n plaats kwam. Parijzenaars konden op
de Wereldtentoonstelling van 1900 bijvoorbeeld kiezen voor een `treinreis'
aan boord van de `Trans-Siberische-Spoorweg': comfortabel gezeten in
nagebouwde treinwagons, voorzien van alle gemakken (salons, eetzalen,
rook-, slaap-, en kleedkamers, bars, een keuken ingericht voor fijnproevers,
een behoorlijke kapsalon, zelfs een badkamer met gymnastiekzaal,' zo staat
er te lezen in de beschrijving die Leonard de Vries ervan heeft opgenomen in
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Twee gezichten
Verne mag dan een `ontdekkingsreiziger op pantoffels' zijn, in enkele
opzichten toont hij zich toch een visionair. De duikboot die hij ten tonele
voert, is in de tijd waarin hij zijn roman schrijft immers nog toekomstmuziek. Slechts enkele fantasten en fanaten geloven aan de mogelijkheid om
onder water te varen. Een van de eersten onder hen is de Amerikaan Fulton,
die zijn idee voor een onderzeeër al in 1798 aan Napoleon presenteerde als
een geschikt middel om het Kanaal over te steken en Engeland te veroveren.
Napoleon weigerde overigens...

In 1859 deponeert een andere Amerikaan, Delonney, op zijn beurt plannen
voor een onderzeeboot. Verne leert van het bestaan van die plannen in 1867
en het is redelijk zeker dat hij een deel van de inspiratie voor zijn roman ontleende aan die plannen. De naam Nautilus is dan ook bedoeld als hommage
aan Fultons onderzeeër, die Nautile was gedoopt. Wanneer de Franse ingenieur Gustave Zédé, zo'n twintig jaar later, de eerste werkelijke onderzeeër,
de Gymnote, construeert, realiseert men zich dat Verne als een van de voorlopers van het varen onder de zeespiegel moet worden beschouwd. Dat het
in het geval van Vernes Nautilus gaat om een romancreatie wordt duidelijk
wanneer we de snelheden van de beide onderzeeërs vergelijken: de Nautilus
vaart vijftig knopen, voortgedreven door een – zoals gebruikelijk bij Vernes
contrapties –onbekende vorm van energie, de Gymnote haalt op z'n elektromotor ternauwernood zeven knopen. Maar Verne betoont zich in meer
opzichten een visionair: het duikerspek waarmee de opvarenden van de
Nautilus hun uitstapjes op de zeebodem maken, werd in werkelijkheid pas
in de jaren vijftig van de twintigste eeuw, dus zo'n zeventig jaar later in
gebruik genomen.
Opvallend is verder dat Verne Nemo de zee niet alleen als medium voor
transport laat gebruiken: alles wat men aan boord van de Nautilus nodig
heeft, zoals voedsel, kleding, ja zelfs sigaren, komt uit de oceaan. Nemo
heeft zelfs een middel gevonden om elektriciteit op te wekken met aan zeewater onttrokken metalen. De zee is niet alleen een verbazingwekkend
gezicht om te zien, maar ook een niet te onderschatten middel om in het
menselijk bestaan te voorzien, zo suggereert Nemo:

De duikpakken van Nemo

En die zee, mijnheer Aronnax, die zo wonderbaarlijk en onuitputtelijk
is, voedt mij niet alleen, maar verschaft mij ook de kleding. De stof die
ik draag wordt geweven uit het bekleedsel van sommige schelpen en
geverfd met het purper van de oude schelp, terwijl de verschillende kleuren erop worden aangebracht door violet dat ik uit een plant in de
Middellandse Zee (aplysis) haal. De reukwerken op uw toilettafel worden uit zeeplanten getrokken; uw bed is van het zachtste zeegras, uw pen
is een walvisbaard, uw inkt het afgescheiden vocht van een weekdier dat
men de Spaanse zeekat noemt. Alles komt uit zee, zoals het er eens weer
naar zal terugkeren. [...]
Ja, ik heb haar lief! De zee is alles; zij bedekt zeven tiende van de aardbol;
haar adem is zuiver en rein; het is de onmetelijke woestijn, waardemens
nooit alleen is, want hij voelt rondom zich het leven; de zee is de uiting
van een bovennatuurlijk en wonderlijk leven.

Het idee om de zeebodem werkelijk te cultiveren is tot nu toe (nog) niet
gerealiseerd, maar Vernes ondergrondse kolenmijn kan best als de negentiende-eeuwse variant worden opgevat van de twintigste-eeuwse olieboorplatforms.
Toch, en ondanks alle visionaire en technische vondsten, blijft de zee bij
Verne een mysterieus gebied, een wereld van onbekende dimensies, waar
wonderen zijn te aanschouwen, maar waar vooral ongekende gevaren huizen. Wat dat betreft ligt er niet zo'n grote afstand tussen de roman van Verne
en een film als Jaws uit die ondoorgrondelijke diepte kan altijd iets opduiken met scherpgepunte tanden – in die diepte daar beneden loert steeds iets
dat het op de mens voorzien heeft. Nemo en zijn schip worden in een van de
laatste hoofdstukken niet voor niets aangevallen door een reuzeninktvis en –
uiteindelijk – `vermalen' tussen de `kaken' van de maalstroom.
In die zin is het boek van Verne ook een boek met twee gezichten. Het ene
gezicht keert zich naar de toekomst, met machines die het mogelijk maken
door te dringen tot in voor de mens nog onbetreden dimensies, zoals het
luchtruim, de diepzee of zelfs een ander hemellichaam, het andere kijkt
direct terug naar het verleden, naar de tijd toen de zee nog een no-go area
was, net zoals het hooggebergte en de heidegronden –woeste, ongecultiveerde natuur – of verder terug nog, naar de Middeleeuwen met z'n geloof
in de gapende hellemond, waarin de mens kans loopt reddeloos te verdwijnen.
Het geloof in de vooruitgang en in de menselijke mogelijkheden om de
natuur te beheersen krijgt bij Verne uiteindelijk altijd een duw. Nemo verzet
zich weliswaar tegen de heersende machten en daarbij ook tegen de heersende moraal, waar hij, zoals hij zelf aangeeft, als een moderne Prometheus
boven staat, maar hij blijft uiteindelijk toch een eenling, iemand aan zijn
zelfgekozen leven in ballingschap maar weinig richting weet te geven.
Wellicht verklaart dat zijn de melancholische houding: Nemo is de personificatie van de mens in een maatschappij die op het punt staat ingrijpend te
veranderen, maar (nog)) niet weet waar dat naartoe gaat; hij is de `niemand'
die model staat voor `iedereen', de mens die probeert zijn lot [omen] zelf in
de hand te nemen, maar ondanks de hulp van de techniek uiteindelijk in de
tomeloze krachten van de natuur toch zijn meerdere moet erkennen.

De machinekamer van de Nautilus,
zoals afgebeeld in de roman
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an Jacob Slauerhoffheeft zozeer de naam een `dichter van de zee' te zijn,
dat een aan hem gewijde tentoonstelling plaats vond in het maritiem
museum. Niet in de laatste plaats heeft dit uiteraard te maken met zijn pro-
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fessie als scheepsarts, zodat er een aardige selectie foto's bijeen te brengen is,
waarop Slauerhoff in uniform tegen de achtergrond van een stuk van een
schip geposeerd heeft. Zijn beroepsmatige bezigheden hebben de mythe
gevoed dat Slauerhoffs in zijn literaire werk beleden romantische verhouding met de zee ook in werkelijkheid bestond. Men suggereert dan dat hij

vanwege die romantische verhouding met de zee scheepsarts geworden zou
zijn. Lezing van Slauerhoffs biografie maakt duidelijk dat die keuze een veel

pragmatischer reden had.
Wie Slauerhoffs Verzamelde gedichten leest op zoek naar `zeegedichten',
vindt dan ook vooral in het begin verbazend veel gedichten waar landrotten
van allerlei aard in figureren. De zee wordt wel eens genoemd, maar nauwelijks geëvoceerd –eigenlijk `doet' Slauerhoff er relatief weinig mee. Hij
stuurt er eens een piraat of spookschip overheen, laat er eens een bark in zinken, kent er eeuwigheidswaarde aan toe (De zee, het enige leven dat strekt /
van begin tot einde') en bezingt `De vliegende Hollander' en `Het narrenschip'. Verder is in dit stadium van zijn dichterlijk oeuvre de zee niet veel
meer dan een eindeloze vlakte waarvan de horizon dezelfde functie heeft als
`den hoek van de straat' uit `L'archi-belle' altijd wordt dáár de vervulling van
het verlangen naar `wat ik [... ]eenmaal mocht aanschouwen' verzwolgen. In
vroege gedichten preludeert Slauerhoff op een beeldentaal die hij later volop
zal exploreren: van vrouwen, golven en boten beweert hij dat zij bondgenoten zijn, die door een vertrouwelijk verlangen aaneengesloten zijn: het mannelijke geweerd. Vrouwen en de zee zullen in Slauerhoffs poëzie de strijd
met elkaar aangaan en uiteindelijk het onrustige, mannelijke, lyrische ik uit
zijn gedichten altijd afwijzen én door het ongedurige lyrische ik beurtelings
afgewezen worden.
Slauerhoffs poëzie was in die zin autobiografisch dat de verschillende omgevingen waar de dichter vertoefd heeft het decor van de gedichten bepaalden.
De samenstelling van sommige bundels werd er sterk door beïnvloed, Yoeng
poe tsjoeng (van geen nut) is Chinees, Soleares is Spaans en Zuid-Amerikaans
georiënteerd.
De frequentie van zeegedichten neemt toe in de bundels met de maritieme
titels Eldorado en Een eerlijk zeemansgraf. Men stuit daarin op een aantal
fikse tegenstellingen; Slauerhoffs verhouding met de zee was een paradoxale.

De onderwaterwereld is een spookachtige, die niet zonder walging en een
huiverend gevoel voor horror opgeroepen wordt: `langs lange slierten / wier
trekt walm op van ontbinding', `reeds gezonken drenkelingen / drijven uit
hun onderholen / los' en bestaan uit de onderzeese verrotting van vermolmd
vlees. Maar evenzogoed is er het verlangen: `Ik wou nu liever zinken, gelaten
neer op'tzand, / onder de lome deining van 't diepe waterwoud.'
In weerwil van dit zwart-romantische, verticale doodsverlangen is
Slauerhoffs begeerte meestal letterlijk horizontaal gericht. Zijn personages
zoeken menigmaal naar een onbereikbaar geluk dat achter de kim gelegen
zou moeten zijn en dat dus – door die plaatsbepaling – per definitie onbereikbaar is. Dat lijkt de wens tot `eeuwig dóórvaren' te vervullen, maar ook
dat beeld is vervuld van elkaar opheffende tegenstellingen. Enerzijds wordt
het alsmaar kunnen dóórvaren `in een waan van ruim' beschouwd als `een
geluk', anderzijds wordt dat terecht bijna in één adem afgedaan als een
`havenloze reis'. In een rake formulering zegt Slauerhoff dat het schip `het
leven ontzeild' heeft, terwijl het zich door de eeuwigheid stuurt. Goed
beschouwd is dat niet van tweeën één, of één van de twee, het is per saldo
niets.
Het lijkt erop dat ook de beurtzang tussen vrouw(en) en de zee uiteindelijk
niets oplevert. In `Outcast' formuleert de dichter het zo:
Ons blijft 't vernederend smachten naar de ree.
Geen oceaan heeft onze drift geblust,
en niets op aard, ook zwerven niet, geeft rust,
en de enige toevlucht de prostitué.
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heid die blijkbaar gezocht werd en waarmee het verticale én het horizontale
verlangen eigenlijk gelijkgeschakeld worden. Wordt in `Outcast' uit
Eldorado tenminste het heimwee nog tijdelijk bij een vrouw, ook al is dat een
prostitué, geblust, in `De albatros' uit Een eerlijk zeemansgraf is de keuze
gemaakt, zo lijkt het:
De wolkenhorden, langgerekte baren
omgorden een heelal, ledig en grauw.
De onzichtbre wind, de diepten openbaren
mij meer geheimen dan de diepste vrouw.

Altijd roept de zee, zoals in `Zeeroep' waarin de `willige lijven' van `wat langer voortgekuste vrouwen' langzaam zo vertrouwd werden `als vroeger vaak
bezeilde kusten'. De lichamen van de vrouwen worden dus in nautische termen vergeleken en zodra de najaarsstorm opsteekt, klinkt het dakhout als
een `kreunend want' en is er onmiddellijk het `wanhopig klaar beseffen / dat
ik weer scheep zal gaan, voort eind van 't jaar.'
De vrouw en de zee vormen geen optelsom, want in `Het einde' maakt
Slauerhoffonbarmhartig de balans op:
Vroeger toen 'k woonde diep in 't land,
vrat mij onstilbaar wee;
zoals een gier de lever, want
ik wist: geen streek geeft mij bestand,
en `k zocht het ver op zee.
Maar nu ik ver gevaren heb
en lag op den oceaan alleen,
waar zelfs Da Cunha en Sint-Heleen
niet boren door de kimmen heen,
voel ik het trekken als een eb
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Hij vraagt zich onmiddellijk in het daaropvolgende gedicht retorisch af: `Zal
ik nu eindelijk, vergaan, vergeten, / verlost zijn van verlangen en berouw?'
Nee natuurlijk, niet zolang je leeft.
Met Slauerhoffs ontdekkingsreizigers liep het meestal beroerd af. Zij vluchtten, zoals Columbus in het gelijknamige gedicht, in een waan van ruim en
maken zichzelf wijs dat de wereld niet rond is, ook al hebben ze zojuist het
tegendeel bewezen, want dat zou betekenen: op dezelfde plek terugkomen.
Of zij zullen, zoals `De ontdekker' uit Eldorado tot 't eind der wereld voor de
blinde muur van lege zeeën en steile en doodse kusten blijven kruisen. Een
eerlijk zeemansgraf bevat een gedicht met dezelfde titel:
Hij had het land waarvoor hij scheepging lief,
lief, als een vrouw 't verborgen komende.
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onder de verten, waarin 't sluimerde,
terwijl 't schip, door de waterscheiding schuimende,
op de aanbrekende geboort' toevloog.
Maar toen het lag ontdekt, leek het verraad.
Geen stille onzichbre streng verbond hen tweeën.
Hij wilde 't weer verheimelijken – te laat:
Het lag voor alleen bloot. Hem bleef geen raad
dan voort te varen, doelloos, desolaat
en zonder drift – leeg, over lege zeeën.
Door maritiem en prenataal woordgebruik te vervlechten schept Slauerhoff
in het octaaf een vergelijking tussen een zwangere vrouw die naar de geboorte van haar kind verlangt en de ontdekker die naar het te ontdekken land
verlangt. In het octaaf draait het om de overeenkomsten, maar het in het
sextet komen de verschillen dramatisch aan het licht en de conclusie is, gegeven de opeenstapeling van wanhopig stemmende woorden, niet minder
rampzalig.
Eén van de laatste zeegedichten die Slauerhoff schreef, is een titelloos kwatrijn. Het staat in de bundel met de veelzeggende titel Al dwalend:
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Hij heeft het niet meer meegemaakt en lag reeds in de klei begraven, maar ik
vraag me steeds opnieuw af: waarnáár strekte die hand zich dan toch uit?
Verlossing of toch de zee, de zee ...
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onder schip geen zee, zonder zee geen schip: die twee zijn onlosmakei lijk met elkaar verbonden, zeker voor Nederlandse schrijvers en ook
de Nederlandse schilders. Het woord `zeeschap' bestaat naar analogie van
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`landschap', net zoals `wolkenschap'. Maar pure `zeeschappen' zijn in de
schilderkunst veruit in de minderheid. De schilders van de Gouden Eeuw
kozen vaak het thema van de zee en gaven titels als `Storm op zee' aan hun
schilderijen mee, maar de zee is nooit als een onstuimig jagende waterpartij
alleen te zien. Er staan altijd schepen op afgebeeld. Zeilschepen die optornen tegen de golven, vrachtboten, trotse galjoenen en beurtvaarders.
In contrast met storm op zee komt ook het verstilde zeeportret voor. Het

water is kalm en spiegelend. En ook hier zorgt een zeilschip ervoor dat de
suggestie van kalmte en spiegeling wordt vergroot. De weerkaatsing van het
schip geldt als het picturale toonbeeld van de Nederlandse trots op zee én
vaartuig.
Romancier Arthur van Schendel (1874-1946) sleet een belangrijk deel van
zijn leven in Italië, maar dat weerhield hem er niet van romans te schrijven
die gelden als `klassiek-Hollandse' werken. In boeken als Het fregatschip

Johanna Maria (1930), De waterman (1933), Een Hollandsch drama (1935)
en De grauwe vogels (1937) drukt hij telkens opnieuw de nauwe band uit
tussen mens en omgeving.
Van Schendel is de auteur van het menselijk verlangen naar geluk. Dat geluk
zweeft hen voor ogen als een aldoor wijkende droom. Over het water, over
landwegen en zelfs door de tijd heen jagen ze hun ideaal na. Van Schendel
heeft de naam een `romantisch' schrijver te zijn, maar dat is slechts ten dele
waar. De romantiek van zijn personages is geworteld in een klemmend besef
van onmacht. De eerste bladzijden van De waterman vormen een prachtig
voorbeeld van zijn poëtica. Hier is een auteur aan het woord die niet alleen
een verhaal vertelt, maar zijn thematiek meteen prijsgeeft. De roman speelt
zich af bij Gorinchem aan de Merwede. Geen wijde, oneindige zee zoals in

Het fregatschip Johanna Maria, maar een oer-Hollandse grijze rivier met
nevel erboven, rietkragen, drassig land erlangs. De rivier oefent een geheimzinnige aantrekkingskracht op Maarten uit, waaraan hij geen weerstand kan
bieden. Hij moet naar de rivier, zoals de hoofdpersoon Jacob Brouwer in

Het fregatschip naar zee moet.
De openingsregels van De waterman drukken verlangen en angst uit.
Verlangen omdat Maarten alleen gelukkig is aan de boorden van de rivier en

angst omdat zijn vader hem met slaag ervoor straft dat hij naar de rivier gaat.
Al dolend langs het water probeert hij een eend te verschalken. Die eend
kun je lezen als symbool voor het ongrijpbare, want de vogel weet aan
Maarten te ontkomen. Er staat in de editie van 1939, vierde druk: `Aan de
Merwede buiten Gorcum dwaalde op een dag van den winter een jongen
over de uiterwaard. Het ronde zonlicht scheen door den nevel op het water
toen hij stilstond,verbaasd dat hij zoo dicht voor den oever was gekomen.
Hij strekte de handen uit om te grijpen, de eend schoot weg en liep met slepende vlerk terug over de slib en het gras en hij struikelde, maar sprong op
om het dier te achterhalen.' Een criticus heeft Van Schendel erop gewezen
dat hier niet `de eend' mocht staan maar `een eend', want het dier is nog niet
geïntroduceerd. Maar dat is een onzinnige opmerking. Maarten komt
natuurlijk vaak aan de uiterwaarden en hij zal vaker, als kind uit een arm
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gezin, een duik naar een eend hebben uitgevoerd. Bovendien maakt het de
scène dramatisch wanneer er staat `de eend' waarnaar Maarten zijn uitval
doet. Duidelijk is dat hij zijn zinnen erop heeft gezet.
Is Maarten thuisgekomen, dan geeft zijn moeder hem straf. De rivier is
immers verboden gebied. Zijn moeder wil hem ook in bescherming nemen
tegen zijn vader, die nog strenger is in zijn oordeel. Zijn moeder zegt: `Wat
ben je weer slecht geweest [...], altijd die streken en altijd aan het water dat
je zoo dikwijls verboden is, en vader die zich kwaad maakt omdat het
Zaterdag is.' Maarten reageert deemoedig: `Gewoonlijk voelde hij zich zoo
schuldig dat hij niet kon antwoorden, maar dezen keer had hij iets dat hij
zeggen moest. Hij sloeg zijn betraande oogen tot haar op en meer kwam er
niet uit zijn mond dan: Moeder, dat water – .'
Met die twee gestamelde woorden, `dat water', is de eenvoudig en treffend
uitdrukking gegeven aan Maartens verlangen. In de wereld van Van
Schendel gaat verlangen vaak gepaard met dit ongrijpbare, het onzegbare.
Maar met deze abstracte begrippen schrijf je natuurlijk geen roman. Het
onzegbare moet concreet gemaakt worden. In de bundeling verhalen, schetsen en beschouwingen getiteld Avonturiers (1936) behandelt Van Schendel
op min of meer essayistische wijze zijn thema's. Hij verhaalt over zeevaarders, ontdekkingsreizigers en boekaniers, mannen die hij `smachters naar
avontuur' noemt, gedreven door hun `trek naar de verte' en `zucht naar het
onbekende'. Hendrik de Zeevaarder, Vasco da Gama, Columbus en
Magelaan passeren de revue. Mysterieuze oorden als EI Dorado, Madagascar
en IJsland krijgen een beeldende beschrijving. Opmerkelijk is dat de zee het
verbindende element is tussen deze ontdekkingsreizigers. Het verhaal over
Hendrik de Zeevaarder is een loflied op de zee als de onbegrensde mogelijkheid om avontuur te zoeken, het onbekende en onontdekte te ontdekken.
Van Schendel kent aan Hendrik de Zeevaarder het karakter van de werkelij-
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ke zeeman toe, namelijk iemand aan wie het onbekende trekt. Het verhaal,
evenals de andere geschreven tussen 1932 en 1935, besluit met de veelzeggende observatie over het schip van De Zeevaarder dat `is als een vogel'.
`Dit,' schrijft Van Schendel, `was de karaveel, een Portugees schip dat gedurende een halve eeuw heel de kust van Afrika ontdekte en eerst thuis moest
blijven toen het zeevolk voor het zwaarste werk kwam, de grote Kaap overwinnen.'
De zee en haar gevaren zijn voor de personages van Van Schendel krachten
die overwonnen moeten worden. Van Schendel beschouwt de zee niet als
oceanograaf of zeebeschrijver. Van getijden, stromingen, van de wetenschap
der zee komen we niets te weten. De zee is een wereldomspannende watervlakte met golven. Op zee kan het stormen. Dat is alles.
Deze zee met een symbolische lading is an Bich niet het onderwerp van Van
Schendels aandacht, de zee is bemiddelaar tussen de romantische avonturiersziel en onbekende verten. In de inleiding op de verhalen schrijft hij: `Er
is immers een orde in de schepping, onderhouden door de wetten van de
natuur, waaraan al het geschapene gehoorzaamt. [...] Een ster die haar
groep verlaat en in een andere richting loopt, een pippeling die in de winter
bloeit en kersen draagt, heten ongelofelijke dingen. Dat zijn buitensporigheden die de geschiedenis niet kent, behalve bij de mensen.' Dan verhaalt
hij over mensen die zich buiten de gebaande paden begeven, de uitzonderingen, de dwalers, die handelen uit een vonk van verzet en die gehoorzamen
aan de drang naar avontuur die heerst in hun hart. Veelzeggend is de volgende overweging: `Orde en maat maken een veilige tent om in te wonen, maar
het hart is zo geaard dat het niet genoeg heeft aan de zekerheid en altijd naar
het onbekende daarbuiten blijft verlangen. [...] De gewone avonturiers
hebben hun lust altijd gezocht op het water onder de wijde hemel. De meesten waren zonderling, koppig, mannen die geen twijfel kenden omdat zij
maar in één ding geloofden: de verte. En zij gingen erheen.'
Avonturiers is nog om een andere reden een belangwekkend boek, zeker om
de band tussen Van Schendel en de zee uit te diepen. Het laatste hoofdstuk
heet `Folklore van de zee', waarin hij ingaat op de volksverhalen die het
water in overvloed heeft voortgebracht. In bijna alle mythologieën, stelt Van
Schendel, was de zee er eerder dan het land. Daarom boezemt de zee de
mensen ontzag in. Vooral de getijdenwisselingen van eb en vloed vormen
een bron van inspiratie, evenals de golven en het schuim. Het zijn ook deze
elementen –golven en schuim – die in elke beschrijving van een schip over
zee bij Van Schendel naar voren komen. Altijd is er schuim dat vanaf de
boeg spat, zijn er golven die gekliefd worden door voorsteven en kiel. `Het
was een oosters geloof,' schrijft Van Schendel, `dat de zee bewaakt werd door
een beschermengel en wanneer hij moe was van de wacht en zijn voet ver-

plaatste, stroomde het water daar weg.' Of: `Aan alle kusten geloofde men
dat de golven gemaakt werden door een god, door een zeekoning of door
een der heiligen die vissers en zeelieden beschermden. [...] Op Allerzielen
droeg iedere golf in haar schuim de ziel van een drenkeling, die een zusterziel
zocht, en waneer zij zich alle verenigd hadden hieven zij te zamen een klaagzang aan die in de hemel gehoord werd, daarna zonk het schuim naar de
diepte waar voor hen het paradijs moest zijn.'
Voordat Van Schendel aan de verhalen uit Avonturiers begon, had hij Het
fregatschip Johanna Maria al geschreven. Een enkele passage uit `Folklore
van de zee' lijkt een nadere uitleg te zijn van de thema van Het fregatschip:
`Toen het wonder van vernuft, dat schip heet, gevonden was, het drijvend
voorwerp dat de mens op de wateren droeg, vermeerderde het zeegeloof
honderdvoudig. Men kon het land waarnemen van een afstand en bovendien kon men nu eerst goed ervaren hoe onzeker het leven is. De drijvende,
die de kust weernaderde, kreeg de hoop op veiligheid terug, maar hij leerde
spoedig hoe gevaarlijk de zee kon zijn juist in de nabijheid van het land.'
Hierin schuilen alle kernwoorden van Van Schendels visie op de zee: ontzag,
ruimte, zeegeloof, kusten en golven, gevaren en verlangen die te overwinnen
– en tot slot het inzicht dat het leven onzeker en ongewis is. Daarbij komt
Van Schendels fascinatie voor de oneindigheid.
Het fregatschip Johanna Maria gaat over de strijd tussen twee zeevarende
mannen, de kapitein op de Johanna Maria, Jan Wilkens geheten, en Jacob
Brouwer, de zeilmaker. Het schip loopt op een dag in februari 1865 van de
werf op Oostenburg in Amsterdam. Het is een driemast volschip, dat betekent een vierkant getuigd schip – de zeilen hebben min of meer vierkante en
geen driehoekige vorm zoals nu – met drie masten. Synoniem voor dit type
volschip is inderdaad het woord fregat uit de titel. Het contrast tussen de
twee personages heeft alles te maken met hun passie voor zee en schip.
Wilkens is een tragische persoonlijkheid; zijn vrouw en kinderen zijn telkens weer doodziek wanneer hij op de grote overtocht gaat. Opmerkelijk is
dat Van Schendel het doel van de reizen telkens zeer algemeen en zelfs opzettelijk duister houdt. Ze varen heen en weer naar Nederlands-Indië met passagiers, maar die krijgen gezicht noch identiteit. Havenplaatsen worden in
een terloopse mededeling afgedaan; hij concentreert zich ten volle op het
schip, de zee en de bemanning.
Voor Wilkens vormt de zee een onvriendelijke, ongemakkelijke kameraad
en ook het schip heeft hij niet volmaakt in zijn macht. Wanneer hij aan het
roer staat en de wind komt dwars, dan stampt het schip. Golven zijn hem
vijandig. Tussen haakjes zij vermeld dat de Johanna Maria een voordewinds
getuigd schip is en geen scherp zeilend keeljacht. Het fregat kan dus niet aan
de wind zeilen maar moet het hebben van voordewindse koersen en schuin

van achteren komende winden.
Jacob Brouwer is een figuur die steeds mythologischer wordt. Schitterend
beeldt Van Schendel het contrast tussen hem en de kapitein uit door hen de
rechtmatige plek op het schip te geven: de kapitein achter op de kampanje,
het korte opperdek waar kompas en stuurrad staan. Jacob Brouwers domein
is het voorschip, dat is de plaats voor de masten. Maar Brouwer is zo'n
begaafd en goddelijk zeiler dat hij telkens opkijkt waneer Wilkens een minder soepele manoeuvre maakt of wanneer de zeilen klapperen en lijnen zelfs
breken, zonder dat het noodzakelijk is. Dat opkijken irriteert Wilkens. Dit
motief is goed door Van Schendel gezien en stamt uit zijn eigen zeilerspraktijk: een onderzoekende, argwanende blik van een medezeiler naar de roerganger is dodelijk.
Geleidelijk aan verschuiven de posities: Wilkens erkent in Brouwer zijn
meerdere. Het schip dat onder Wilkens' handen opgejaagd kan zijn, komt
tot rust en zeilt volmaakt wanner Brouwer aan het roer staat. Hij neemt de
golven moeiteloos, hij lijkt te groeien en boven zichzelf uit te stijgen achter
het roer. Zijn handen raken het roer en de spaken niet eens aan, ze zweven
erboven.
Schip en zee, zee en schip: voor Brouwer zijn die twee onlosmakelijk verbonden. Uiteindelijk verwerft hij het schip dat hij als zijn paradijs
beschouwt. Het schip is afgedankt omdat de nieuwe tijd van de stoomvaart
en motorschepen zich aandient. Brouwer vindt het terug voor de kust van
Zuid-Amerika. Het is een roerend beschreven weerzien. Is hij eenmaal in
het bezit van de Johanna Maria dan is zijn band met zee en schip bijna religieus; er staat: `Wat is een schip? Een samenstel van hout, zeil en want, zegt de
een, misschien was het waar in het algemeen. Maar het schip van hem was
iets anders, dat had iets in zich dat dringt naar de verte waar ook het hart
naar toe moet gaan, of het wil of niet. Wat het was en waar, kon hij niet zeggen; iets zoals de geesten in de zee verborgen, waarvan verteld wordt, die
zeggen dat het water beter is dan het land, groter, ruimer, het verandert, het
is er en het is er niet, vandaag een golf over het dekenmorgen een regenboog
waar niemand doorheen kan varen.'
Het slot van Het fregatschip is met precisie beschreven: het schip ligt als een
curiosum uit een voorbije tijd opnieuw in de Dijksgracht van het werfeiland
Oostenburg. In een alinea laat Van Schendel de gewezen zeilmaker Brouwer,
nu kapitein en eigenaar, het want beklimmen. Maar het heeft gevroren,
Brouwer glijdt uit en valt dood op zijn schip. In die laatste scènes geeft Van
Schendel precies weer waarom zee en schip de mens uitdaagt, maar waarom
dit tweetal het leven van de mens ook onzeker toont. Het is een schoolvoorbeeld van de zogeheten `dramatische ironie' dat Brouwer de dood vindt op
het roerloze schip. Niet tijdens storm of woeste zeegang, niet op de wijde
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1. De dichter

Hoeveel van uw zout
Zijn Portugese tranen, zilte zee!
Hoeveel moeders hebben niet geleden,
Hoeveel kinderen vergeefs gebeden!
Hoeveel bruiden zijn er nooit getrouwd,
Opdat gij van ons werd, zee!

1. In: Fernando Pessoa,

Mensagem, Lisboa 1934,
vertaling Harrie Lemmens.
Een integrale vertaling door
August Willemsen verscheen
bij De Arbeiderspers.

Loonde het de moeite? Alles loont
De moeite als de ziel niet klein is.
Wie verder dan Kaap Bojador wil gaan
Moet pijn en leed doorstaan.
God maakte dat de zee een diep ravijn is,
Maar Hij heeft de hemel erin getoond.
In Mar Português, het tweede deel van zijn geschiedenis van Portugal in
dichtvorm Mensagem (Boodschap), roert Fernando Pessoa (1888-1935) de
dubbele verhouding aan die elke zeevarende natie heeft met de zee: de tragiek van het verlies versus de heroïek van ontdekking en verovering.
Portugal is groot geworden door de zee, maar de prijs was hoog. Duizenden
matrozen lieten het leven, duizenden moeders verloren hun zoon, duizenden vrouwen verloren hun man, duizenden kinderen verloren hun vader,
maar dat verlies, dat in de boekhouding van de staat geen rol speelt, verbleekt bij de grandeur van de `hemel' die weerspiegeld wordt door het `diepe
ravijn' waar de lijken belanden. De zee is immers territorium, is macht, is
invloed, handel, bezit. De zee baant een weg naar rijkdom en heerschappij.
De zee geeft voedsel. De zee zorgt voor inzicht en vooruitgang in het denken. De zee is wetenschap. De zee zijn `wij', Portugezen, die samen elk `ik'
van ons verdringen en verdrinken. De zee heeft ervoor gezorgd dat wij groot
zijn geworden, dat het de moeite waard is geweest. De zee... dit alles is, hoe
mooi ook gesteld, taal van staten, taal van geschiedenisboeken, die een land
het gezicht geven dat het zo graag in de spiegel aan de wand ziet, taal die
totalitaire staten bevalt, wat Portugal was toen Pessoa zijn Boodschap schreef.
Emoties omgesmeed tot bruikbaar sentiment.
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2. Fernando Pessoa, Ode van

de zee, vertaling August
Willemsen, De Arbeiderspers,

Alleen, op de verlaten kade, op deze zomermorgen,
Kijkik inn richting
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g van
Met dit beeld van een man die op een scheepskade staat, opent de Ode
de `Ode van de zee' van Fernando Pessoa's heteroniem Alvaro de
Campos. Wat volgt, is een tientallen pagina's lange, hallucinerende evocatie
Marítima,

van de zee door deze van oorsprong Schotse ingenieur. De zee als natuurverschijnsel dat getemd wordt door menselijke techniek. De zee als schouwtoneel van menselijke driften. De zee als metafysisch gegeven, als beeld voor
wat zich afspeelt in de menselijke ziel. De zee als traject dat loopt van haven
tot haven en onderweg veel opwinding kent. De zee als uitdrukking van een
gemoedsgesteldheid. De zee als literair project, als futuristische proeve. Het
vliegwiel van de taal stuwt de dichter en daarna de lezer voort in een steeds
snellere cadans, die haar hoogtepunt vindt in een haast orgasmatische overgave op volle zee aan piraten die enteren, verkrachten, kinderen afslachten,
waarna geleidelijk de terugkeer volgt naar de rust op de kade. De cirkel is
rond. Er is niets gebeurd. Een man kijkt. Maar in zijn geest en zijn ziel heeft
het gestormd. Zonder zich van zijn plek te roeren heeft de ik het hele universum bereisd, is hij afgedaald in een ver verleden, heeft hij zijn diepste gevoelens opgeroepen en zijn felste driften gewekt. In zijn hoofd. Hoe uitbundig
lichamelijk en soms sensueel de taal ook klinkt, wie heerst is de schrijver die
met zijn verstand aan alles vorm geeft. De schrijver die, zo lijkt het, voor
eeuwig vast zit in zijn stad, die alleen daar, in die kleine habitat, bestaat. Die
alle beelden uit zichzelf haalt en kneedt tot woorden, waardoor ze beheersbaar worden: de storm gaat liggen zodra hij dat wil.
In de werkelijkheid gaat het echter anders toe. Pessoa is zijn hele leven als de
dood geweest voor stormen en onweer, een angst die waarschijnlijk ontstaan
is in de Zuid-Afrikaanse stad Durban, waar hij bijna tien jaar van zijn jeugd
heeft doorgebracht. `De Indische (oceaan), van alle oceanen de meest mysterieuze'3, gaat daar, vlak onder Mozambique, vaak wild tekeer. In tegenstelling tot het strakgetrokken laken dat de Taag is, heeft hij hier een bulderend,
bruisend kantwerk voor ogen. Twee keer is hij er aangekomen, twee keer is
hij er weggevaren, vier keer is hij de plek gepasseerd waar de Atlantische en
Indische Oceaan op elkaar botsen, waar zijn grote voorganger Luis de
Camóes, wiens Os Lusíadas hij in zijn jeugd ongetwijfeld heeft gelezen, het
monster Adamastor laat verschijnen aan Vasco da Gama. Adamastor kondigt zijn komst aan door een donkere wolk, die de kleine Fernando wellicht
ook in zijn fantasie heeft aanschouwd:

1981, p.9.
3. Idem, p.19

4. Luís Vn de Camóes, De

Lusiaden (fiagment), vertaald
door Harrie Lemmens. In De

zee de zee, gedichten uit de hele
wereld samenstelling
Kathinka van Dorp, Van
Gennep 1998. Een volledige
vertaling, van de hand van
Arie Pos, zal verschijnen bij
de SUN.
S. Ode van de zee, p.19.

Zo dicht gesloten, angstaanjagend zwaar
Was zij, dat het bloed door onze aderen joeg;
Intussen woedde, alsof bulderend baar
Na baar vergeefs op verre rotskust sloeg,
De zee. `O, wat voor dreiging of gevaar
Voor ons, almachtige God,' vroeg ik in de boeg
Van het schip, `vormt deze zee, die erger onraad
Dan het allerergste noodweer vrezen laat?'

6. Idem, p. 9 en 11.

Ik sprak nog toen een menselijk figuur
zich ons vertoonde, rijzig, breed en sterk
Gebouwd, een monsterachtig creatuur
Met donkerbruine, als een oude zerk
Verweerde huid en ogen die ons guur
En nors beloerden boven een baard van werk;
Zijn vuile haar geleek een wild struweel,
Zijn mond was zwart, zijn grote tanden geel.
`Ik ben die grote obscure kaap die gij
De Kaap der Stormen noemt; geen enkel oud
Geleerde, ook Ptolemaeus niet, heeft mij
Bij leven ooit gekend of zelf aanschouwd.
Heel de Afrikaanse kust houdt op hier bij
Mijn rotspunt, die zich onder zee ontvouwt
Tot aan de verre Zuidpool, nooit geschonden,
Tot gij hem in uw vermetelheid dorst te ronden.' 4
Vier maal heeft Pessoa de reis van ruim een maand tussen Lissabon en
Durban gemaakt, een reis die vele tussenstops kende, veel aanmeren en
opnieuw vertrekken op die `menselijker, meer bespatte vlakte van de
Atlantische Oceaan' S. Op grond van dat gegeven krijgen de woorden kort na
de opening van Ode van de zee er een andere dimensie bij:
En als het schip dan afvaart van de kade
En men opeens de afstand waarneemt die zich heeft geopend
Tussen de kade en het schip,
Dan overvalt me, waarom weet ik niet, een nieuwe angst,
Een mist van droevige gevoelens,
Die glinstert in het zonlicht

[...]6

In plaats van op de kade, kan het tafereel ook gezien worden vanuit het per-

spectief van het schip, het schip dat eerst een kindvan zeven, en later een
kind van veertien wegvoert uit wat het als zijn wereld beschouwt. Waardoor
Pessoa met zijn Ode van de zee niet alleen een futuristischproject gestalte
geeft, niet alleen techniek en extreme gevoelens bejubelt, maar ook op ver.
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7. Ode van de zee, p.15.
8. Fernando Pessoa, Lisbon
revisited (1926), in Gedichten,
vertaling August Willemsen,
De Arbeiderspers, 1978,
p.173.

Na eenoponthoud
in Funchal, op het eiland Madeira, waar zinmoe er
o t ou
bijnaoe i' verongelukt,
ve o e t komt hij n februari 1896 aan uini- n ,
waar hem eengeheelonbekend
e ee euw en
leven wacht:

i

0, de verre stranden, de kaden gezien van ver,
Dan de nabije stranden, de kaden gezien van dichtbij.
Het mysterie van elk vertrek en elke aankomst,
De smartelijke onzekerheid en onbegrijpelijkheid
Van dit onmogelijke universum.'
Hij heeft er een jaar middelbare school op zitten, als het gezin in augustus
1901 terugkeert naar Portugal voor een verblijf van een klein jaar. Aan
boord bevindt zich de kist met het lijk van zijn zusje, dat kort voor hun vertrek op tweejarige leeftijd is overleden. Een luguber detail. Na een gelukkige
periode bij familie vaart het gezin een jaar later via de Azoren weer naar
Zuid-Afrika. Tijdens de vier jaren die volgen, ontvangt Pessoa in het Engels
de vorming die zijn latere leven als schrijver in het Portugees zo sterk zal
beïnvloeden.
In augustus 1906, zeventien jaar oud, brengt de Duitse pakketboot Herzog
hem definitief terug naar Lissabon. Alleen, de rest van het gezin volgt een
maand later. Twintig jaar later drukt opnieuw Alvaro de Campos die thuiskomst uit in Lisbon Revisited:
Weer zie ik u terug,
Stad van mijn kinderjaren zo angstig verloren...
Trieste en blijde stad, weer droom ik h ier...$
De Taag is terug, de zee is voorbij. 0 Lissabon, mijn thuis.

2. De dichteres
Veel van haar sonnetten zijn op muziek gezet en voornamelijk als fado gezongen. Zo ook Caravelas (Karvelen), door Mariza op haar CD Fado Curves.

9. Florbela Espanca, Livro de
Soror Saudade, in Obras
Completas de Florbela Espanca,
volume II, Publicacóes Dom
Quixote, Lisboa 1986, p.127

Ik ben, voor mijn vermoeidheid haast gezwicht,
Thans op de helft van mijn leven aanbeland,
Uit een mij onbekend verafgelegen land
Ben ik verbannen door een vreemd gericht.

(vertaling Harrie Lemmens).
10. Florbela Espanca, Didrio
do ultimo ano, Bertrand

Ik weet niets ondanks studie en verstand

Editora, Venda Nova 1979,

En de ivoren torens die ik had opgericht,
Heb ik met eigen handen weer ontwricht

p.33-34. Vertaling Harrie
Lemmens.

Door desastreuze waanzin overmand.
Dat ben ik steeds geweest, een dode zee:
Een zee beroofd van golven, tij en ree
Waar alle zeilen van mijn dromen zijn gescheurd!
Goudgekleurde dansende karvelen...
Hoeveel niet moest ik er op zee verspelen!
Uitgestuurd en nimmer meer bespeurd! 9
Florbela Espanca (1894-1930). Geboren in Vila ViÇosa, de plaats in
Alentejo waar het koninklijk huis zijn buitenverblijf had. Schrijfster van
enkele sonnettenbundels. De koningin van het verlangen, van hunkering,
van onvervulde dromen. Driemaal getrouwd, maar haar grootste liefde is
haar broer Apeles, piloot en tekenaar, die door een vliegtuigongeluk om het
leven komt. De liefde is nauwelijks lichamelijk, de bruutheid van de daad
verbijstert haar, zoals ze kort na haar eerste huwelijk schrijft aan een vriendin. Ze paart een eeuwig dromen aan een ontluisterend zelfbeeld. Op 11
januari 1930 tekent ze op in haar dagboek: `Attendre sans espérer zou mijn
devies kunnen zijn, het devies van mijn weerzin die nog plezier vindt in het
schrijven van zinnen. [...] Wanneer ik dood ben, kan het zijn dat iemand bij
het lezen van deze losse monologen leest wat ik voel zonder het te kunnen
zeggen, dat die zeldzaamheid in deze wereld – een ziel – zich met wat mededogen en een weinig begrip zwijgend buigt over wat ik was of meende te
zijn. En voor elkaar krijgt wat ikzelf nooit heb gekund: mij kennen.' 10 En op
20 april van dat tragische laatste jaar: `Soms ga ik voor de spiegel zitten en
bestudeer ik mezelf trek voor trek: mijn ogen, mijn mond, de vorm van mijn
voorhoofd, de welving van de wenkbrauwen, de lijn van mijn wang... En
dat grove, lelijke, groteske, armzalige mengsel zou gedichten moeten kunnen schrijven? Natuurlijk niet! Er bestaat iets anders... maar wat? Waarom
zou je eigenlijk denken? Leven is niet weten dat je leeft. Zoeken naar de zin
van het leven, zonder echt te weten of het wel zin heeft, is het werk van dichters en neurotisch depressieven. Alleen een algehele visie kan in de buurt van

de waarheid komen. Gedetailleerd onderzoeken is nieuwe details creëren.
Onder de kleur zit de vaste tekening en je vindt alleen datgene wat je niet
zoekt. Waarom vergeet ik niet te leven... om te leven?' 11 Op 6 december
pleegt ze zelfmoord.
Om dat verlangen naar een vergaand geïdealiseerd leven uit te drukken,
gebruikt ze, behalve haar eigen Alentejaanse landschap, vaak beelden die
verbonden zijn met de zee, die ze kende van zeer nabij. In 1920 verliet ze
haar geboortegrond om met haar tweede man, een militair, eerst in Porto, in
het Castelo da Foz, daar waar de Douro uitmondt in de oceaan, en vervolgens in Matosinhos, iets benoorden Porto te gaan wonen (haar huis, waar ze
ook is gestorven, is ingericht als museum). Bij haar is de zee altijd verbonden
met gevoel, met emotie. Met onvermogen en exaltatie. De zee als scheiding
en als brug. De zee als vernietigende kracht en ingedamd geweld. De zee die
torenhoog oprijst of kabbelend deint. De zee die de schepen van de verwijdering draagt. De zee die het beste de saudade aangeeft, dat eeuwig ondefinieerbare Portugese gevoel waarvan de fado doordrenkt is: wie vertrekt is blij
en verdrietig omdat hij moet scheiden van zijn geliefden en nog voor hij weg
is al terugverlangt; wie achterblijft is verdrietig en blij omdat hij afscheid
moet nemen van zijn geliefde en nog voor hij is vertrokken, met zijn gedachten al bij zijn terugkeer en het verlangen naar zijn terugkeer is.
Steeds weer keert de zee terug in sonnetten, brieven en haar dagboek. Op 23
januari 1930 schrijft ze daarin: `Je kunt alleen maar gelukkig zijn door te
vereenvoudigen, altijd maar te vereenvoudigen, weghalen, kleiner maken,
vernietigen, herleiden; en het intellect schept om je heen een weidse zee met
golven, schuim en wrakstukken, waarin je dan de schipbreukeling wordt die
zich verzet en tevergeefs spartelt, die niet onder wil gaan zonder iets tegen de
borst te drukken wat ver reikt: een zonnestraal weerkaatst door sterren.' En
in 0 teu olhar (Jouw blik) heet het: in je blik liggen zeeën die niet groot
genoeg zijn voor je verlangens. De zee als het eindeloze dat niet volstaat om
uit te drukken wat oneindig is: de liefde, dat terra incognita van haar tijdgenoot Pessoa. Florbela Espanca's beroemdste gedicht is wel Amar; gezongen
door de grootste fado-stem, Amália Rodrigues:
Liefde wil ik, liefde buiten zinnen,
Liefde om de liefde: geven... delen...
Deze, gene, die daar ginder, velen...
Alle mensen! En geen mens beminnen!
Laten gaan of blijvend voor je winnen?
Onuitwisbaar? Snel vergeten? Het kan niet schelen...!
Alwie zegt zijn liefde nimmer te verspelen,
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11. Idem, p.53

12. Florbela Espanca,

Charneca em Flor, in Obras

Liegt
et dat ze oo diep
evanbinnen!
g een weet

Completas de Florbela Espana,
volume II, Publicacóes Dom

Ieder leven kent een eigen lente:

Quixote, Lisboa 1986, p.189

Bezing die tijd, al zijn geluksmomenten,

(vertaling Harrie Lemmens).

Want zingen was wat God de mens beval!

Harrie Lemmens is vertaler.
Hij vertaalde o.m.werk van
Fernando Pessoa, José
Saramago, J. Rentes de
Carvalho en folio Ubaldo
Ribeiro.
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Arthur Loureiro, Castel° da Foz,
1909

Als de dag komt dat ik stof en as word,
Hoop ik dat de nacht die valt slechts kort
Is en ik mij in ochtendglans hervinden zal...

12

roeger op vakantie kreeg ik eens een slok Middellandse Zee binnen;
weken later had ik nog last van zoute, olieachtige oprispingen. Bij de
gedachte dat mijn maag niet direct werd leeggepompt huiver ik nog vaak,
dat vooralsnog geen ongeneeslijke ziekte is geconstateerd beschouw ik als
een wonder. Na dit incident was de magische aantrekkingskracht van het
azuur verdwenen. Thans zwem ik allang niet meer in zee; een kraakhelder

V

meertje in Zweden, dat gaat nog net.
Wat er precies in zee gedumpt wordt, weet niemand, wel weten we dat het
veel en giftig is. Tamelijk vlakbij, in Frankrijk, heeft pas geleden nog een
kerncentrale staan lekken in de Noordzee, met als gevolg een merkwaardig

gemuteerde vissenkolonie die zich in één richting door het Kanaal beweegt.
Wat meer naar het noorden toe liggen enige tientallen, elk moment open te
scheuren, Russische kernonderzeeërs te verrotten. Aan riolering, olie- en
andere rotzooilozingen wil ik niet eens denken.
Dan is er de volstrekt oncontroleerbare situatie onder water. Wie wel eens
afstemt op National Geographic weet wat ik bedoel. Veelkoppige monsters
die elkaar achterna zitten en verzwelgen. Dieren met tentakels die op tienduizend meter diepte uit elkaar spatten en veranderen in een soort lichtgevende schorpioenen, dieren die een plant nadoen en in het voorbijgaan
andere plantachtigen overmeesteren, dieren die elkaars kaviaar leegslorpen
of ledematen op elkaar afvuren. Allemaal gebeurt dat en ook op dit
moment.
Een schip (Titanic, Estonia en Harald of Free Enterprise) biedt geen garantie. Ik hoorde van een vrouw die in haar eentje in een zeilschip de oceaan
overstak hoe de blauwe vlakte ineens kan veranderen in een berglandschap
met storm en bliksem. Ze vertelde dat ze op zee nooit langer dan een half
uur kon slapen. Als je bij helder weer naar alle horizonten tuurt en geen
schip ziet, kun je na een half uur toch door een mammoettanker-op-automatische-piloot overvaren zijn, zo verraderlijk dichtbij is de einder. Soms, zo
vertelde deze vrouw, kon het zo heet zijn dat ze wilde zwemmen. Dat deed ze
dan niet omdat de zee je boot kan grijpen en jij in je eentje in een immens
zwembad achterblijft tot je moegesparteld zinkt.
Bij zee hoort ook strand en strand is helemaal afschuwelijk. Niet als het rustig is. Dan is het fraai turen en lachen om de golven die kapot slaan. Maar in
Nederland is het nooit rustig. Het strand ligt vol met glimmende frietlijven
die honden bij zich hebben, je hoort er slechte muziek, en je ziet er gevaarlij-

ke frisbees, opgevoerde waterscooters en leeglopende luchtbedden. Het ligt
vol van Zuid-Zeeland tot Noord-Noord Holland en wie op een rustiek klinkende locatie als Egmond aan Zee een eigen duinpan zoekt, stuit onherroepelijk op een trotse naaktrecreant, al dan niet halfheimelijk copulerend met
een meestal afzichtelijke partner. Zee, kortom, is niet leuk. Uiteindelijk zal
hij terugpakken wat wij afnamen, ons achterlatend op de Vaalserberg.
Wie A. Alberts leest gaat de zee nog meer haten. Vooral in De honden jagen
niet meer (1979), Het zand voor de kust van Aveiro (1982) en De eilanden
(1952) – de drie boeken waarover dit stuk handelt –speelt de zee een
belangrijke, doch zeer bedenkelijke rol. Alberts heeft in zijn leven veel zee
gezien. Jarenlang was hij werkzaam als ambtenaar in Nederlands-Indië en
alleen al om daar te komen moest hij er wekenlang overheen varen. Op de
eilanden waar de dienst hem stationeerde, onder meer Madoera, was hij er
vervolgens jarenlang door omringd. Hij zag collega's langzaam gek worden,
aan de drank geraken en zich opknopen. Hij zag stupide volkeren en uit de
hand lopende rituelen. Allemaal het gevolg van de eenzaamheid die de zee
door zijn uitgestrekte aanwezigheid teweegbrengt.
Misschien is Olon wel het meest beklagenswaardige personage in De eilanden. We vinden hem terug in het verhaal Het laatste eiland. Olon wil een op
de visserij gericht handeltje opzetten en heeft daartoe mannen nodig die
goed kunnen zwemmen. Ze moeten goed kunnen zwemmen om met vis
gevulde netten leeg te halen. Ooit is Olon het verhaal ter ore gekomen dat
op één van de eilanden mannen wonen die vermaard zijn om hun zwemcapaciteiten. Hoeveel eilanden er in de archipel zijn, is onduidelijk, maar wie
een heimelijke blik werpt op willekeurig welk gedeelte van Indonesië kan
zich voorstellen dat het er vele zijn. Het weerhoudt Olon er niet van zijn
onstuimige plan uit te voeren.
Hij heeft een eigen zeilboot, de Hecuba, en met zijn vrouw en de ik-persoon
aan boord wil hij op een avond uitvaren. Er staat geen wind. `Fluit voor de
wind! Schreeuwde Olon tegen zijn vrouw. Mevrouw Olon floot, maar er
kwam geen wind.' De hoofdpersoon valt in slaap en de volgende ochtend is
er nog steeds geen wind. Ze liggen nog altijd voor de wal. Olon wil een
sleepboot, de ik-persoon haalt die. De sleepboot heeft niet één mast en toch
hadden ze hem voor de grap Driemaster willen noemen. Bij de registratie
van het schip ging echter iets fout waardoor het schip Arimassa is komen te
heten. Met de Hecuba op sleeptouw vaart de Arimassa uit.
Het is acht uur varen naar het eerste eiland. Olon vraagt aan de ik-persoon
of daar zwemmers zijn. De ik-persoon weet dat niet, maar de kapitein van de
Arimassa stuurt gewoon die richting uit. Als ze 's avonds op het eiland arriveren, slaapt iedereen al. Pas de volgende ochtend kunnen ze de bewoners

bijeen roepen. Het hoofd van het eiland zegt dat er wel vissers zijn maar geen
zwemmers. Olon wil weten of ze gehoord hebben van een eiland waar de
mannen beroemd waren om hun zwemmen. `Ja, het was wel mogelijk, dat er
zo'n eiland bestond, maar ze wisten toch niet, waar het zou kunnen liggen.'
De volgende ochtend varen ze verder en arriveren ze laat op het volgende
eiland. Daar zijn ook geen goede zwemmers en op een volgend eiland ook
niet, maar daar is wel een man die ervan gehoord heeft.
De man die ervan gehoord heeft weet niet hoe het eiland heet en waar het
ligt. Ze varen verder. Na twaalf dagen is er nog één eiland over. Olon en de
ik-persoon gaan er aan land. Er is juist een bruiloft gaande en de bewoners
hadden al gehoord dat ze langs zouden komen op zoek naar zwemmers.
Hier zijn ze ook niet. Er is wel een oude man die een verhaal kent over een
eiland waar een man met zijn zoon woont. `Ze woonden maar met z'n
tweeën op het kleine eiland en iedere dag gingen ze er op uit om te vissen.
Met netten, zei Olon. Ja, met netten.' Op een dag, vertelt de oude man, ving
de zoon een vrouw in zijn netten. Als hij belooft niet te vragen waar ze vandaan komt blijft ze bij hem. Ze krijgen een kind en als dat kind wil weten
waar zijn moeder vandaan komt vraagt de zoon het toch. `En zijn vrouw zei:
ik ben de dochter van de koning van het grote eiland in het Zuiden, waar de
dag langer is dan de nacht en de nacht warmer dan de dag. En waar alle
goede zwemmers wonen, zei Olon. Ja, waar alle goede zwemmers wonen.
En toen ze dat had gezegd was ze verdwenen.'
De volgende dag is er wind en Olon stuurt zijn vrouw met de Arimassa naar
huis. Met de hoofdpersoon zoekt hij op de Hecuba verder. Dagen achtereen
zeilen ze de zee af. De ik-persoon is verstandig:
Olon, jongen, we weten toch wat we doen, niet? We varen met een schip
vol eten, bier en rum een zee op, waarvan we ons de wijdheid zelfs niet
bij benadering kunnen voorstellen. Een zee zonder eilanden. Er zijn
daar in het Zuiden geen eilanden meer, dat weet iedereen. We varen een
lege zee op en als we land zouden willen zien, zouden we moeten keren.
Weet je wel goed, wat het is, als je moet keren, nadat je zeven dagen hebt
gevaren zonder land te hebben gezien? Ik denk niet, dat jij iemand bent,
die zou willen keren. Jij zou door blijven zeilen.
Hier zien we de zee in al zijn verschrikkelijkheid. Die uitgestrektheid, dat
oneindige. Zoveel groter dan alle continenten bij elkaar. Zo nietig als we
daar op zijn, het noodlot tartend. En Olon, de gek, wil verder. Hij weet
zeker dat het eiland bestaat. Hij weet ineens ook veel van het eiland te vertellen: `Het is aardig begroeid. Veel heggetjes om de erven van de boeren af te
scheiden.' Hij fantaseert over zijn visbedrijf. Waar hij het gebouw neerzet en
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Olon komt nog goed weg. Met Peereboom loopt het minder goed af. In het
verhaal Groen staat hij na een onbekend, maar lang aantal jaren in de dienst
op het punt het eiland te verlaten. Het vertrek maakt hem radeloos. Hij weet
dat het eilandleven hem heeft leeggeslorpt en dat er in het gewone land geen
toekomst voor hem is. Zijn drinken verhevigt en hij maakt `snauwerige
opmerkingen'. Als de ik-persoon op een avond thuiskomt en Peereboom op
bezoek verwacht, loopt hij naar de voorkant van zijn huis om de lamp te
ontsteken.'Als ik de lamp aan de standaard wil hangen, zie ik, dat het niet
gaat, omdat Peereboom aan de standaard hangt.' Tot dan toe was de ik-persoon fris en nauwelijks aangetast. De rust leek hem te bevallen. Het enige
wat hij wil, is het bos, `een sprookjesreservaat', een keer doorlopen om aan
de rand ervan te staan. Uiteindelijk lukt dat: `Het is net zo als in al mijn
voorstellingen, het is waarheid, ik zing, ik juich, ik ben gered.'
In het laatste van de zestien verhalen in deze bundel, Achter de horizon blijkt
dat de ik-persoon helemaal niet is gered. Hij moet terug naar het land dat hij
indertijd verlaten heeft om op de eilanden te gaan wonen. Na een lange reis
over zee doemt de kust op. Hij weet dat hij er volstrekt niet meer kan aarden.
Hij wil niets meer zijn: `Wat kan het mij verdommen, of we over drie uur
binnen zijn, voor mijn part varen we door, verder naar het Noorden. Maar
dan met een leeg schip. Een leeg schip op een lege zee [...].' Eenmaal aangelegd `gaat alles langzaam en volkomen onafwendbaar'. Als alles is gebeurd en
ze voorbij de douane zijn: `Dan zijn we niet meer we.' Hij is er alleen nog
zelf. Ikzelf in een trein, die met me wegrijdt, van het schip weg, van de zee
weg, van de eilanden weg.' In een café wil hij wel vertellen, maar niemand
zal begrijpen wie Tarongi III, meneer Zeinal, Peereboom, Olon, de dokter,
de havenmeester, kapitein Florines en al die andere overzeese gekken zijn.
Hij doet er het zwijgen toe en vindt een nieuwe betrekking. Vaak droomt hij
nog van de zee en de eilanden.
In De honden jagen niet meer wordt een schippersfamilie beschreven. Dat
kan niet goed gaan en dat gaat niet goed. Eerst lijkt alles oké. Wietze vaart
dan nog samen met zijn vrouw en zijn twaalfjarige zoon. Vooral op het
noorden, wat vrij veilig is vergeleken met het zuiden. Het zijn bovendien
korte tripjes, vooral hout wat vervoerd moet worden. Bovendien is er de
broer van Wietze, Age, die niet vaart en het gezin met raad en daad bijstaat.
Bij Age verblijven ook de jonge kinderen. Dat zit de moeder niet lekker. Ze

vindt dat ze er voor de kroost moet zijn. Daarom besluit ze voortaan thuis te
blijven. Wietze vindt het goed, maar ergens gaat daar een dreiging van uit,
het begin van onheil. Als lezer voel je dat aan.
En ja hoor, er is meer gaande. De Lloyd heeft allerlei rederijen opgekocht
waardoor Wietze's bazen nu deel uit zijn gaan maken van die Lloyd. Ze willen dat hij op het Zuiden gaat varen en dat hij grotere partijen in gaat
nemen. Voornamelijk koffie en voornamelijk op Brazilië. De reizen zullen
veel langer duren want soms moet Wietze lang in een haven wachten totdat
een bepaalde prijs zakt. In die tijd zoekt moeder de schoonfamilie op.
Wietze komt uit een schippersgeslacht, zijn vader was het ook, net als zijn
broers, afgezien van Age dan. De moeder van Wietze is een rare. Vooral van
Pietje moet ze niets hebben. Pietje had een man die ook schipper was, Feike.
Op een keer is Feike niet teruggekomen. Zijn schip is op een dag verdwenen, voorgoed verdwenen. Dat gebeurt op zee, de zee kan dat laten gebeuren. De mensen accepteren het. Ook Pietje accepteert het.
Ze accepteert het zo goed dat ze een nieuwe man vindt, die toevallig ook
Feike heet. Hij is geen schipper. Daarom is de schoonmoeder van de vrouw
van Wietze boos op haar. De vrouw van Wietze kan het wel vinden met
Pietje. maar soms als ze samen in de kamer zitten en er ineens stappen Minken, kijkt Wietze's vrouw Pietje aan om te zien of ze niet schrikt omdat het
de vroegere Feike zou kunnen zijn. De zee dringt in al zijn afschuwelijkheid
diep in de huiskamers van de schippersgezinnen door. Pietje heeft allemaal
al duizend keer overdacht. Zelfs als hij nog leeft, zal hij niet meer terugkomen: `En elke dag denken aan je vrouw en kinderen, zei nicht Pietje.
Denken, dat ze je al hebben opgegeven. Dat je beter niet kan thuiskomen.
Dat je niet meer durft thuiskomen om de boel niet in de war te schoppen.
Dat je maar beter had kunnen verdrinken.'
Wietze komt een paar keer terug en vertrekt weer een paar keer. Hij maakt
de bruiloft van zijn oudste zoon mee, met de dochter van nicht Pietje,
Barber. Haar vader is de omgekomen Feike. Op dat moment wist ik helemaal zeker dat het nooit meer goed zou komen. De zee zou ook Wietze grijpen, ik wist het zeker. Als hij op een keer weer is vertrokken richting Santos
en de jongste zoon op het punt staat ook de vaart op te gaan, komt een Merk
van het scheepskantoor de vrouw van Wietze een bericht brengen. Wietze
heeft een aanvaring gehad. Voor Bahia is De Regentes van Wietze tegen een
Noorse bark opgevaren, in dichte mist. Wietze heeft de boel zeer professioneel afgehandeld. Hij leeft dus nog. Maar Wietze wil na het ongeluk niet
terugkomen. Hij zit in een hotel in Bahia en schrijft dat de jongste zoon
maar voor zijn moeder moet zorgen.
Ze stuurt de zoon naar Bahia om Wietze te halen. In de tussentijd bezoekt ze
haar schoonouders. De moeder die nooit een woord spreekt, pakt haar

ineens beet en duwt haar een zijkamer in. Ze begint te praten. `Toen ik
indertijd met hem ging trouwen, heeft mijn vader tegen me gezegd: Je
trouwt met een mooi beroep, maar elke keer als ze van daarginds terugkomen, hebben ze iets achtergelaten. Niet verloren, maar achtergelaten. En op
het eind zijn ze niet zoveel meer dan een leeg mens, die zich alleen nog maar
afvraagt wat er van hem nog achter die horizon bestaat. Wietze zal nu wel
voor de laatste'maal zijn thuisreis maken en ik hoop, dat het voor jou niet te
laat is.' Schoonmoeder krijgt gelijk. De jongste zoon weet zijn vader mee te
krijgen. `Ik geloof dat hij dacht, dat hij de zee niet meer wilde zien of geen
schepen,' meldde de zoon zijn moeder al. Maar is het vader nog wel?
De vrouw van Wietze staat voor het raam als Wietze met hulp van broer Age
en de jongste zoon uit een koets geheten wordt. In de achterkamer maakt ze
een bed op en daar rust Wietze. Ze gaat naast hem zitten. `Ze bleef kijken tot
hij in slaap viel. Het gezicht werd steeds stiller, zo stil, dat ze hevig schrok
toen ze de voordeur hoorde opendoen. Ze vloog overeind, liep op haar tenen
naar de gang en fluisterde: Ga gauw terug naar oom Age en zeg, dat hij
meteen hierkomt.' Maar Age staat op de pont die nog niet eens `aan de andere kant was aangekomen'. Het boek eindigt met de volgende regels: `Ze sloeg
de deken wat terug en tastte naar zijn voeten om te voelen of die nog warm
waren. Omdat ze wilde, dat hij nog leefde. Omdat ze van hem hield.' Het
staat er niet, maar we kunnen er vanuit gaan dat Wietze het niet gehaald
heeft. Zo is het waarschijnlijk ook afgelopen met de ik-persoon uit De eilanden, dat kan gewoon niet anders. Gesloopt zijn ze, gesloopt door de zee.
`De zee lag recht vooruit en de zee was vrij,' noteert Alberts onheilspellend
aan het begin van Het zand voor de kust van Aveiro. Het is 1797 en de Nossa
Senhora do Livramento is vertrokken vanuit het Portugese Aveiro in de richting van het Braziliaanse Santos. Je kunt eigenlijk niet spreken van vertrekken uit Aveiro, omdat de zee die stad aan het begin van de zeventiende eeuw
een lelijke poets heeft gebakken. Bij een zware storm werden de grote hoeveelheden zand die altijd al voor de kust van Aveiro in zee hadden gelegen,
op een grote, langgerekte hoop gejaagd. Aveiro verdween achter een hoge
duinenrij waardoor het lokale scheepvaartwezen een flinke slag werd toegebracht. Aanvankelijk wordt door een opening in het duin de scheepvaart
met hulp van het aldaar florerende loodswezen intact gehouden, maar na
een volgende storm slaat ook dat gat dicht en wordt het helemaal lastig.
Hoezeer Aveiro door het opgehoopte zand verstoken is geraakt van de buitenwereld blijkt als de passagier aan boord van het uitvarende schip tot de
ontdekking komt dat de reis die hij onderneemt totaal zinloos is. Zijn naam
is Mateus Vicente, telg uit een voormalige loodsfamilie, die met zijn broer
Amadeo een bankiersfirma drijft. Ze denken een lucratief contract te heb-
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Als de boeken van Alberts uit zijn klotst de zee nog voort, in `eindeloze deining', zoals Kloos dichtte. Alsof er niets gebeurd is, zich van geen kwaad
bewust. Het moet maar eens uit zijn met de literaire lofzang op dit onstuimig, verraderlijk en buitengewoon gore element. Alberts heeft dat goed aangevoeld.

p de keper beschouwd schreef Allard Schrader met De hydrograafeen
ouderwets boek, dat vrijwel naadloos past in de traditie van de literatuur uit het fin de siècle. Naturalistische elementen zijn er dan ook niet

O

vreemd aan: erfelijkheid en milieu bepalen grotendeels het karakter van de
hoofdpersoon Franz von Karsch-Kurwitz.
Nadat de verteller bij wijze van opmaat beweerd heeft te zullen trachten Von
Karsch' leven niet in `het koor' maar solo te laten opklinken, doet hij dat
weliswaar, maar Schróder schrijft zijn protagonist met de vaste hand van een
naturalistische auteur het verval, de nutteloosheid en de ondergang tegemoet.

Gezien de plaats van handeling – de viermaster `Posen' – en de bezigheden
van Von Karsch (het woord `beroep' zouteveel eer zijn) als hydrograaf is het
logisch dat de karakters van de personages getekend worden in relatie met de
zee.
Martellus Emants gebruikte in Op zee de plaats van handeling vooral om
zijn personage gevangen te zetten. De strekking daarvan verdubbelde zich in
de roman doordat de hoofdpersoon door zijn karakter aan boord óók geïsoleerd was.
Iets dergelijks doet Allard Schróder ook. De gebeurtenissen aan boord – of
het gebrek daaraan –, de weersgesteldheid en uiteraard de zee treden nergens
nadrukkelijk als `symbool' op: de beschrijvingen blijven altijd concreet en
op eerste gezicht bijna uitsluitend van toepassing op de ondernomen reis.
Maar wat er over de zee verteld wordt, zegt tevens veel – zo niet alles – over
de personages.
Schrader zet na de optimistische opmaat (om maar even bij zijn muzikale
terminologie aan te sluiten) vrijwel meteen de toon van het verhaal met een
zeegezicht:
Een flauwe, soms aflatende wind zorgde af en toe voor een lome rimpeling in de zeilen en golfjes klotsten mopperig tegen de scheepswand. Zo
lusteloos was de zee dat Fransz von Karsch, die zich zonder reisbestemming had ingescheept, maar meevoer om wetenschappelijke waarnemingen te doen, zijn camera en meetinstrumenten in zijn hut had gelaten toen hij ter hoogte van Kaap Finistère na een middagslaapje met
lichte hoofdpijn aan dek kwam.

Je moet als lezer wel van een heel naïef soort zijn, als je niet inziet dat de
betekenis van woorden als `loom', `mopperig' en `lusteloos' ook afstraalt op
Von Karsch, van wie ten overvloede nog vermeld wordt dat hij `zonder reisbestemming' ingescheept is. Je hoeft niet eens gestaald te zijn door het werk
van Flaubert, of te onzent W.F. Hermans, om vanaf deze bladzijde, de tweede van de roman, te beseffen dat Von Karsch geen enkele kans (meer) maakt.
Aanvankelijk lijkt het er nog even op dat Von Karsch zijn `werk' als hydrograaf serieus zal nemen, hij heeft althans allerlei messing instrumenten bij
zich waarmee hij van plan lijkt te zijn `zeegang, wind en golven te meten en
stromingen [te] bestuderen.' Maar al snel ontspint zich een gesprek tussen
Von Karsch en de ook aan boord vertoevende salpeterhandelaar Moser, die
in de roman `de nieuwe tijd' vertegenwoordigt. Hij gelooft uitsluitend in feiten, beweert hij, en deze `heraut van de vooruitgang' snakt naar de eerste
wereldoorlog, want: daarna zal alles anders zijn. Von Karsch is eerst aan het
woord:
Deze [trochoïden] theorie geeft inzicht in de relaties tussen de afzonderlijke elementen van de golfbeweging. [...] De wetenschap heeft een formule ontworpen die de dynamiek van de golfbeweging onder verschillende omstandigheden beschrijft. Het is mijn doel met mijn waarnemingen aan te tonen dat deze theorie correct is.' [...]
Moser keek naar de zee alsof hij haar voor het eerst zag. Enige tijd volgde
hij de bewegingen van de golven, waarbij zijn hoofd lichtjes meedeinde
met de deining. Uiteindelijk haalde hij verwonderd zijn schouders op.
Hij had niets opmerkelijks gezien. [...]
`Alles wat er zich voor uw ogen afspeelt, gehoorzaamt aan natuurkundige wetten,' legde hij de salpeterhandelaar uit, en hij vond dat hij pedant
klonk. `Het is zelfs theoretisch denkbaar dat alle bewegingen van de zee
in één alomvattende formule zouden kunnen worden beschreven, maar
zover zijn we nog niet.'
Moser wilde weten waarvoor dat goed was.
Wrevelig haalde Karsch zijn schouders op. `Het te weten.'
Moser was teleurgesteld. `Meer niet?'
Nee, niet meer dat `het te weten'. Dit antwoord was correct, deze nobele
dooddoener gaf zin aan alle wetenschap. In werkelijkheid waren er maar
weinigen – de frikken daargelaten – die het ook werkelijk afdoende vonden. In hen gingen andere antwoorden schuil, visioenen van een kosmisch uurwerk, van het stille, lege oneindige – al konden die woorden
onderling verwisseld worden – van de fondanten Hand van God de
Schepper, van nog mystieker dromen over ondergang en opstanding
van de wereld, alles vergezichten die ze geen van alle het daglicht gun-

den; hun geloof of hun nihilisme hielden ze liever voor zich.
De hand van de verteller in De hydrograafis aanmerkelijk minder fondant,
want die steekt zijn nihilisme niet onder stoelen of banken. Het is vrijwel
onmogelijk om zo'n discussie te lezen, zonder los te komen van de toon die
Schróder op bladzijde acht gezet heeft en iedere weldenkende lezer snapt al
lang dat Von Karsch beslist niet tot het soort wetenschappers behoort dat
kosmische visioenen heeft. De verteller heeft Von Karsch bij zijn strot en
knijpt beetje bij beetje de lucht uit zijn slachtoffer. Het echec van Von
Karsch' leven wordt steeds, zoals het bij een hydrograaf betaamt, geformuleerd in relatie tot de zee. Luttele bladzijden na het gesprek met Moser wordt
het idee dat de zee een natuurkundig te verklaren dan wel te begrijpen fenomeen is, in één zin op zeer losse schroeven gezet:
Karsch keek naar buiten, waar zijn `feiten' rustig deinend hun gestalte
alweer verloren hadden zodra ze er goed en wel een hadden aangenomen.
Schrader varieert een paar bladzijden later op het motief waarbij hij een vergelijking inlast met een medicijn tegen syfilis. Dat is een geraffineerd ingevlochten vooruitwijzing, want Von Karsch zal later in de roman zijn teloorgang nog enige luister bij zetten door in een bordeel de genoemde geslachtsziekte op te lopen:
Terwijl hij in de verte tuurde, naar de flonkerende watervlakte en de
donkere windvlagen die de wind er overheen joeg, bedacht hij ineens
hoe weinig vertrouwd de zee hem nog was, na al die jaren van studie. Al
die blikkerende golfjes vormden de ringen van een ondoordringbare
maliënkolder, een pantser van kwikzilver dat hoogstens voor syfilislijders heilzaam was, maar gif voor elk ander. Het was niet meer dan een
verblindende buitenkant, die haar ondoorgrondelijk innerlijk
beschermde, want achter al dat weerkaatste licht verschool zich niets
dan duisternis. Zo was ze alleen maar blauw omdat de hemel dat was en
grijs omdat de wolken dat waren... Gelaten vroeg hij zich af waarom hij
dit toch zo graag in een net van formules wilde vangen, als het water
toch steeds vrij door de mazen wegstroomde.
Inmiddels is het de verteller die in als golven schitterende formules vangt
hoe Von Karsch leven vrij door de mazen wegstroomt. Franz vraagt zich af:
`Kon het zijn dat het weinige dat hij in zijn carrière had nagestreefd geen
betekenis had gehad?' Dat moet een retorische vraag zijn, want in één adem

door laat de verteller Von Karsch zelf de onbarmhartige conclusie trekken:
De zee was het enige deel van de wereld dat nog niet uitputtend was
beschreven, wie dat op zich wilde nemen was nog vrij, hij mocht zijn
intuïtie volgen, zijn fantasie gebruiken om er de weg vrij te maken voor
volgende generaties. Voor dat alles had je een schitterende geest nodig
en die had Karsch niet. Degelijke middelmaat was zijn klasse. In niets
uitzonderlijk, altijd een aanvaardbaar gemiddelde: dat zijn leven zich
daar nooit van los zou kunnen maken wist hij al lang.
Nota bene: we zitten dan op bladzijde 39 van de tweehonderd bladzijden
tellende roman! Het slotakkoord laat dan nog enige tijd op zich wachten.
Op driekwart van het verhaal knijpt de verteller de laatste lucht uit Von
Karsch als deze definitief berust:
Niet langer wilde Karsch begrijpen, niet langer tot inzicht geraken, geen
nobel innerlijk leven koesteren, knikkebollend wijsheid over ondoorgrondelijkheid van de zee om zich heen verspreiden.
Het is dan bijna vanzelfsprekend dat ook de zee uit zicht raakt, deze golft,
klotst of kabbelt niet meer, zelfs als spiegel functioneert ze niet meer, ze
wordt zo goed als onzichtbaar, want ... het mist. Het laatste deel van de
roman speelt op de plaats van vertrek: het vasteland.
Von Karsch is een volbloed romanticus, want hij vlucht uit onvrede met zijn
volkomen vastgelopen bestaan op het vasteland de zee op. Dat hij juist die
keuze maakt, wordt in de roman verklaard door een passage over zijn jeugd.
Wanneer Franz een huidziekte heeft, moet een bezoek aan de zee genezing
bieden. Hij baadt met het kindermeisje in zee en inderdaad geneest hij. Het
ritueel heeft niet alleen veel weg van een doop, een zuivering, er gaat tevens
een onmiskenbaar erotische spanning van uit die opgeroepen wordt door
het lichamelijke contact met het kindermeisje. Wanneer Franz genezen is,
bezoekt hij voor het vertrek nog eenmaal de zee – en krijgt de lezer een voorecho gepresenteerd van de latere vormeloze ongrijpbaarheid van de zee:
Op de dag dat ze naar Kurwitz zouden terugkeren, ging hij nog eenmaal
naar de vloedlijn en streek met zijn vlakke hand over de golfjes die op
het strand doodliepen, alsof hij ze vriendelijk wilde stemmen, maar voor
hij ze had kunnen aanraken, hadden ze hun vorm al weer verloren. Ten
slotte gaf hij zijn pogingen op, tot hij vijfentwintig jaar later voor het
eerst met zijn instrumenten scheep ging om te doorgronden wat hem
had genezen.

Plotselinge narrigheid deed Karsch opveren. Er bestond geen verband
tussen de reis naar Riigen en zijn keuze voor de hydrografie.
Niet alleen de zee is voor Von Karsch onbegrijpelijk, zijn eigen psyche is
hem blijkbaar ook vreemd, want natuurlijk is het door hem ontkende verband er wel. Niet alleen zijn nutteloze poging de zee `aan te raken' is verbonden met zijn latere, even nutteloze pogingen de zee te doorgronden, ook het
kindermeisje blijkt een voorafkondiging te zijn.
Aan boord van de `Posen' bevindt zich de mysterieuze Asta Maris, die de
begeerte van de mannelijke passagiers opwekt. Te vermoeden valt dat de
schrijver zich à la W.F. Hermans verkneukeld heeft, toen hij haar opvoerde.
Een tijd lang lijkt het er namelijk op dat deze `sterre van de zee' Von Karsch
uit zijn lethargie kan lokken en dat zij eenzelfde reinigende werking op hem
zal hebben, maar het blussen van de ontwaakte erotische gevoelens in een
bordeel levert hem een geslachtsziekte op. Daarnaast blijkt Asta door
gebruik van opiaten voornamelijk in de mist te vertoeven. Met grimmige
ironie voorziet de verteller haar van onbeschrijfelijk smerige voeten.
De reinigende werking van de zee, de ontluikende erotische gevoelens – het
vermoeden is er dat Von Karsch zijns ondanks daarnaar op zoek is, maar dat
hij dat niet eens weet. Halverwege de roman staat: `Zelfs als hij precies zou
weten wat hij [...] zocht, hij zou het waarschijnlijk nooit vinden. Misschien
was het er niet eens.' Zó diep zinkt Von Karsch – dat hij zelfs gaat geloven
dat `het' er niet was. Waarschijnlijk is `het' er allemaal wel: de zee, de vrouw,
de erotiek, maar door hun ongrijpbaarheid herkent hij niets meer en op den
duur verliest hij zijn interesse er voor.
En de zee intussen? De zee, in de woorden van één van de passagiers, bestaat
uit Al die almaar oplichtende dovende glinsteringen. Alsof ze leeft, met ons
de wereld deelt, maar steeds volstrekt onverschillig jegens ons is.'
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et geweld van aanrollende en terugvloeiende golven dendert heen en
weer over de pianotoetsen. Aanzwellende en wegebbende notenreeksen roepen het beeld op van een hoog golvende zee en duiden op het sterk
bewogen gemoed en het onstuimige karakter van Enoch Arden. Hij is de
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hoofdpersoon in het gelijknamige melodrama van Richard Stauss, op tekst
van Lord Tennyson. De zware golfslag tegen de havenkade die bonkt in de
basklanken en het opspattend water dat pianistisch tot klinken komt in de
tikkelende hoge noten, lokaliseert hem in een kleine Engelse zeehaven vanwaar hij zal uitzeilen, het gevaar tegemoet. De pianist Glenn Gould illustreert het levensverhaal van de zeebonk Enoch Arden, dat sterk aangezet

wordt voorgedragen door de acteur Claude Rains met een overeenstemmend klankdecor. Wanneer Enoch zich nog met vrouw en kinderen gelukkig weet, kabbelen de golfjes gemoedelijk tegen de kade. Maar als hij zich
inscheept voor een avontuurlijke zeereis naar het verre Oosten kondigen
stem en piano de onafwendbaarheid aan van het noodlot. Lange melodische
golflijnen slaan stuk op de kliffen die de haven flankeren.
Na een langdurige tocht komen de schepelingen terecht in een storm en in
het pianospel woedt de zware zee met roffels en reeksen van heftige klanken.
Het schip breekt en gaat te gronde. Enoch overleeft en laat zich vastklampend aan wrakhout naar een onbewoond eiland drijven. Pas na zeven jaar
ziet hij aan de einder de zeilen van een schip dat naderbij komt en het legt
aan! De bemanning gaat aan land op zoek naar zoet water, maar als zij deze
wildeman zien met een bruine huid als van getaande zeilen, woeste baard en
wuivende lange haren deinzen ze terug. Toch ontstaat er vertrouwen op het
moment dat hij hen de weg naar het water wijst en ten slotte vaart hij mee
naar Engeland. Aangekomen in wat hij al die tijd als zijn veilige haven in
gedachten hield, wordt hij overvallen door de storm des levens. Als hij ziet
dat zijn vrouw getrouwd is met een jeugdvriend en nog een kind heeft
gekregen, gaat er een siddering door hem heen en roept hij in wanhoop: `To
hard to bear!' Toch mag hij haar nieuwe geluk niet breken. Daarom mag hij
zich niet kenbaar maken en zal hij zich tot zijn dood verscholen moeten
houden. Zijn stem gaat over in een crescendo, vanaf de kliffen brult hij als
het woeste water beneden en in een versnelling laat hij zich meeslepen door
de donderende tremolo's in de golfslag van de piano. Dan schreeuwt hij
tegen de wind in: `Give me the strength not to tell her! Never to let her
know! Never!'

Magische storm
Van de componisten die zich richten op de muzikale mogelijkheden van een
storm op zee, die zich met zijn wisselvallig karakter goed leent voor een uitvergroting van emoties, komen zij die de storm als leidend thema voor een
compositie kiezen veelal uit bij The Tempestvan William Shakespeare. Als in
een grote thematische golf stroomt door deze composities een keur van elementen uit dit dramatische werk, dat zich achtereenvolgens op een schip in
de storm en op een onbewoond eiland afspeelt. Zowel de verwijzingen als de
gedeeltelijke of volledige adaptaties kunnen inhoudelijk geplaatst worden in
deze traditie.
De aanleiding voor The Tempestvan Shakespeare was een actueel verhaal van
enkele overlevenden van de schipbreuk bij de Bermuda- of Duivelseilanden.
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In 1609 zeilden Engelse zeelieden met negen schepen en vijfhonderd man
naar Noord-Amerika. Ze kwamen in een `verschrikkelijke storm terecht die
achtenveertig uur duurde, het admiraalschip van de overige vloot scheidde
en het tussen twee rotsen vastklemde'. Het gelukte de admiraal met honderdvijftig man een der onbewoonde eilanden te bereiken, waar zij `een
ongedacht zacht klimaat en toereikende middelen vonden voor hun levensonderhoud'. Pas na geruime tijd werden de verloren gewaanden ontdekt.
In The Tempest laat Shakespeare de magiër Prospero, die de toverkunst van
het bespelen van de natuurkrachten beheerst, in de suggestieve openingsscène een `magische storm doen opsteken met donder en bliksem'. Hij
beschrijft met grote kennis van het zeemanschap de door Prospero zorgvuldig geënsceneerde schipbreuk die door de `opgeruide baren' veroorzaakt
wordt en schildert zo ook de landing van Alonso, de koning van Napels,
diens zoon Ferdinand, Prospero's `valse, leugenachtige en heerszuchtige
broer Antonio en het zwoegende varensvolk' op een ogenschijnlijk onbewoond eiland.
Twaalf jaar daarvoor werd de wijze, edele en vergevingsgezinde Prospero,
toen nog de machtige hertog van Milaan, met zijn driejarige dochtertje
Miranda door zijn broer Antonio, die uit was op Prospero's macht, op een
wrakke boot in open zee aan de elementen overgeleverd. Ze belandden op
ditzelfde eiland dat bevolkt werd door boosaardige aardgeesten, lichtgevoelige goede luchtgeesten en kabouters met duivelse streken. Prospero heeft
toen deze geesten door toverkracht aan zich dienstbaar gemaakt.
De aardse en monstrueuze Caliban (anagram van canib4 toont Prospero
waar hij zoet water en andere levensbenodigdheden kan vinden en verricht
zware lichamelijke arbeid voor hem. Later maakt hij zich in een dronkemanslied los van geestelijke remmingen en voelt zich vrij van de dwang van
Prospero: `Freedom , hey-day, hey-day, freedom! hey-day, freedom!' Ook

Een scène uit The Tempest door George Romney

Middeleeuwse sirenen
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Claude Debussy aan het strand

Ariël de luchtgeest dient Prospero en wordt diens lijfgeest. Op het moment
dat hem uiteindelijk de vrijheid gegund is, slaakt hij een `feeërieke juichkreet' en zingt zijn hoogste lied: een ode aan de dichterlijke vlucht van de
vrije geest. Ariël werd in Shakespeare's toneelstuk als onzichtbaar voorgesteld door zich te vertonen in een karakteristiek gekleurde verdwijnmantel.
In zijn gezangen bezingt hij de zee, richt zich tot de zeenimfen en onthult de
zin van zijn handelingen. Op plastische wijze beschrijft hij hoe hij als bliksemde vlammenwerper over het koningsschip suist en de winden aanspoort
harder en luider te blazen. Hij rijdt op de kruinen van de wolken en tergt de
zeegod Neptunus door hem schrik aan te jagen, hij laat de golven zo vervaarlijk beven dat zelfs diens indrukwekkende drietand siddert. Het schip wordt
verzwolgen door het schuimend zout, maar de bemanning drijft ongedeerd
aan op een verlaten strand. Als Ferdinand, komend van de andere kant van
het eiland, Miranda in de liefde vindt, zal Prospero tenslotte zijn vreugde
tonen door voor hen zijn laatste magische show op te voeren. Daarbij
spreekt hij de gevleugelde woorden: Wijzelf zijn de materie waar dromen
uit opgebouwd zijn'.

Tegen de toorn van de stormwind
De Engelse componist Purcell, die een autonome Engelse opera wilde creëren, integreerde in zijn harmonieuze semi-opera The Tempest (1690) die in
zijn soepele elegantie en ingehouden heftigheid afgestemd was op de hofcultuur, naast de tekstfragmenten ook verschillende songs van Shakespeare. Hij
concentreerde zich op Ariël en zijn gezangen, de duivelse geesten van het
eiland, de zeegod Neptunus met zijn drietand en de Nereïden, het koor van
zeenimfen die behoren tot het gevolg van de zeegod en de schippers bijstaan
in nood. Ook Amphitritè, de godin van de zee, en Aeolus, de bewaker van
de winden die zijn aeolusharp in trilling laat brengen door de luchtstroom,
kregen een solistische rol.
De opera opent in de ouverture met een maskerade van de duivels. Prospero
heeft hen gesommeerd te dansen en te zingen om zijn valse broer Antonio
angst in te boetemen. Maar de verholen macabere klank in de stemwendingen zullen hem nauwelijks verontrust hebben. Ariël krijgt de lichtheid van
een elf doordat hij gezongen wordt door een mezzosopraan. All your storms
are overblowing,' klinkt uit haar mond als een lieflijk briesje, en zo zingt
Neptunus over de `stormy wind must cease' in slingerende lijnen. Hier
wordt de o-klank in stormy met lichte trillingen weinig stormachtig meegezongen. Ook in het recitatief van Aeolus, gericht tegen de monarch van de
zee en tegen de toom van de stormwind, wordt de aangeblazen woede uitgesponnen over een langgerekt zwevende `stohormhohohorhormhomhoho-

hormy rage'.
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Geschreven op het ritme van de zee
De Zwitserse componist Frank Martin liet bij de eerste uitvoering in 1956
van zijn opera Der Sturm, waarin hij trouw bleef aan de tekst en de structuur
van Shakespeare's The Tempest, Ariël dansen. Ook was er een ballet, gedanst
door de godinnen Iris, Ceres, Juno en de zeenimfen. Martin vertaalde het
hele toneelstuk in muziek, zoals dat `geschreven was op het ritme van de zee'.
Nadat Martin voor alle verschillende personages een muzikale taal gevonden had die hun psychologie, hun karakter en motoriek goed typeerde, was
hij er aanvankelijk van overtuigd dat er geen zanger denkbaar was die de
ware bovennatuurlijke persoonlijkheid van de luchtgeest Ariël zou kunnen
vertolken. Ariël, die begiftigd is met magische krachten en zowel in jongensgedaante als waternimf aan Prospero verschijnt, moest de lichtheid en de
wendbaarheid hebben die de illusie waar kon maken dat hij gewichtsloos is.
Dat kon alleen een danser. Maar omdat Ariël praat als de anderen en zingt
bovendien, besloot Martin hem een collectieve stem te geven, de stem van
de natuur. Hij liet de tekst door een gemengd koor vanachter de coulissen
zingen. Een klein ensemble van strijkers, fluiten, trompetten, hoorns, harp
en clavecimbel, dat naast het grote orkest opereerde, begeleidde Ariëls dansen. Na enkele voorstellingen van Der Sturm vond Martin deze vorm toch
weinig bevredigend omdat deze Ariël te weinig menselijk was en de persoonlijke, affectieve band met Prospero, de tederheid en zijn vrijheidsdrang
zo niet tot uiting kon komen. Daarom schreef hij in 1964 een nieuwe versie,
waarin Ariël voor zichzelf spreekt en zijn eigen tekst zingt; het koor in de
coulissen verleent zijn woorden de spiegeling van de echo. De rol van Ariël
vraagt nu om een uitvoerder die zowel danser is, als zanger met een gedegen
vocale techniek die de ritmische teksten kan declameren en ze kan plaatsen
in de muziek. Van alle zangers, inclusief het monster Caliban, verwachtte
Martin dat zij de inherente logica en poëtische kracht van Shakespeare in
essentie ten gehore zouden brengen.

Frank Martin

In de ouverture van Der Sturm deint de verder in de hele opera alomtegenwoordige zee in brede lang doorgetrokken lijnen in de lage strijkers. Later
komen boven het sonore gegrom van de bassen in de hoge regionen heftige
blazers met schelle signalen en koperexplosies. Vanuit zilverig uitwaaierend
slagwerk –opspattend water en schuim op de golven –klinkt vanuit de verte
de Tritonshoorn. De zeegod blaast op zijn hoornvormige schelp en de
onstuimige golven komen tot bedaren. Maar na de rustig wiegende beweEen scène uit Frank Martins
Der Sturm (Wenen, 1956)

ging in de strijkers treedt al snel de duisternis in met onheilspellende klanken van zwaar koper en paukengerommel.
De opera begint op het schip in volle zee, de bemanning is in rep en roer en
de schipbreuk voltrekt zich in al zijn theatraliteit. Prospero, die de storm
heeft opgewekt, recapituleert het drama met zijn complice Ariël. Hij lijkt
zich te verlustigen in het oprakelen van het stormgeweld in beeldende
bewoordingen. Zijn luchtgeest veroorzaakt de schrikbarend ratelende donder en het aanjagende vuur en zo geschiedt wat gedaan moest worden zijn
broer: Antonio moest boeten voor zijn daden.
Als Prospero aankondigt zijn tovermantel en toverstaf, die hun dienst hebben gedaan, diep in de aarde te begraven, zakt zijn bariton steeds verder af
naar de laagte. Zijn stem gaat mee in het graf en als Prospero zich zijn toverkrachtontzegt door zijn boek, dat hem de magische macht gaf, dieper dan
het peillood ooit reikte te verzinken in zee, gaat deze daad vergezeld met
doodspassen die langzaam wegsterven. Ariël heeft zijn vrijheid herkregen en
verdwijnt in de lucht.

IJlhoofdige klankassociaties
In de opera Un re in ascolta (`Een koning luistert') van de Italiaanse componist Luciano Berio op het libretto van Italo Calvino, is de hoofdpersoon in
de muzikale handeling de schouwburgdirecteur Prospero. De regisseur, die
bezig is met de repetities van een muzikale burleske, houdt als een soort
huismeester orde op zaken. Dit stuk, dat in de opera opgevoerd zal worden,
is een parabel over een koning die gevoelig is voor het gesis van kwade tongen, zijn oren open zet om te luisteren naar een mengeling van bedreigende
geruchten rondom zijn paleis, en zich verliest in wellustige fantasieën.
Prospero vreest dat de voorstelling die in zijn theater ingestudeerd wordt
ook het verhaal van zijn eigen leven zou kunnen zijn.
In het muziekdrama binnen de opera droomt deze nestor van het theater
over een geobsedeerde koning die zich verschanst heeft in een paleis waar
het spookt. Het paleis van de koning op het toneel is vormgegeven als een
theater op een klankeiland, eenzaam gelegen in een zee van geluid. Het
eiland heeft een haven als een groot oor waar rivieren van stemmen in uit-

monden voordat ze wegstromen in zee. De sirenen zingen op de kade. Met
hun onweerstaanbaar verleidelijke zang lokken ze voorbijvarenden naar het
paleis. De echo's van hun stemmen sterven weg over het water. `Silenzio,
silenzio!' Steeds weer klinkt het verzoek om stilte. Als een lastig insect
bestookt een verteller de directeur Prospero, die zich de koning waant van
het theater, met verstorende influisteringen. Hij zingt over de koning die
zich opgesloten heeft in zijn troonzaal en herinnert zich diens benauwde
gedachtespinsels. Prospero zet in zijn verlangen tot luisteren zijn oren open
voor een zoektocht naar de ware stem: de ideale vrouwenstem die alle stemmen in zich verenigt en met haar vocale acrobatiek haar lichamelijke
beweeglijkheid demonstreert. Wanneer deze `Protagonists' uiteindelijk ten
tonele verschijnt, bewijst zij als autonome stem haar onafhankelijkheid en
houdt zich tegelijkertijd op geheimzinnige wijze schuil in de muzikale structuur.
De koning ervaart zijn labyrintische paleis als een groot oor, een scherm dat
de wereld ontvangt en aan hem doorgeeft – de angstige koning die gevangen
zit in zijn waanvoorstellingen, alleen zijn eigen oren gelooft en zich voorbereidt op een geestelijke sluipmoord. Roerloos in de angstaanjagende stilte
van zijn paleis luistert hij aftastend, zodat hij met de verbeeldingskracht van
zijn gehoor als met een klankcamera in alle hoeken en gaten kan doordringen. Hunkerend ziet hij uit naar haar Stem, toonbeeld van perfectie en uitgestelde extase. Deze imaginaire Stem gaat in zijn fantasie een eigen leven
leiden. Ze neemt de vorm aan van een bezield gewichtsloos wezen. Met haar
fluwelen tong zal zij hem ooit zo beroeren, dat zijn eigen stem tot leven
gewekt zal worden. De koning verzucht: `Diep in jezelf ligt wellicht je ware
stem begraven, het lied dat zich niet van je dichtgeknepen keel, van je droge
en opeengeklemde lippen weet los te maken.' Wanneer zijn stem het waard
was gehoord te worden, zou zijn gloedvolle bariton tot bloei komen en versmelten met haar bedwelmende geluid, als vormden zij samen één melodie.
In het theater, waar een bont gezelschap van dansers, zangers, acrobaten,
narren en faunen over het toneel zwermt, houdt Prospero audities en passeren enkele sopranen de revue. Wanneer de stemmen die zich aanbieden niet
aan zijn verwachtingen voldoen, wendt hij zich teleurgesteld van hen af.
Dan verschijnt op het laatst de Stem der stemmen, belichaamd in een zelfstandig opererende, flamboyant ogende diva. De directeur weet niet wat hij
hoort; bestaat zij wel? Zij zingt om haar onafhankelijkheid te demonstreren
met ultra hoge stem: `Mijn stem behoort alleen mij toe'. Hij krijgt geen
greep op haar en is vertwijfeld. Zijn verbeelding gaat er met hem vandoor en
hij sluit zich op in zijn binnenwereld.
Wanneer de opera zijn einde nadert, verenigt de persoon van de schouwburgdirecteur zich met de figuur van de gedroomde koning uit het stuk, die
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Sirenes
De verleidelijke lokroep `haohahá van de Sirènes van Debussy wordt vanaf
hun rotsachtige eiland hoog boven het gedruis van de zee meegevoerd met
de wind. Het klokkend geluid uit de kelen van deze zielenvogels vindt zijn
echo in de hoorn die opklinkt uit het zog van een schip dat voorbij voer. De
ijle vrouwenstemmen verheffen zich boven de omkrullende golven en drijven voort ver over zee. De langgerekte zangerige kreet breidt zich uit tot een
verlokkend gezang in vloeiende stembuigingen zonder herkenbare woorden. Ze mengen zich met de zachte tinten van de houtblazers, met de soepele strijkers en de fellere klapkleuren van het koper. De schelle stoten van de
trompet spetteren als opspattend water en de sonore hoorn klinkt omfloerst
als door nevelen omhuld. De lichte toonschakeringen die de bedwelmende
Sirenenzang scanderen, volgen de cadans van de deining van de golven. Na
enige turbulentie is de zee tot kalmte gekomen, harptonen tinkelen als de
flikkering op het wateroppervlak en de stem van de wind is zoetgevooisd en
de laatste lange lijnen van het lied dat de Sirenen zongen vloeien langzaam
weg.

Lyrische zeetragedie
Een van de heftigste stormen uit de muziekgeschiedenis barst los in de opera
Alcyone van de Franse componist en gambavirtuoos Marin Marais. De
Tempête die in deze lyrische zeetragedie in een boze droom van de schone

Alcyone (stormvogel) het dreigende onheil aankondigt, baarde zoveel
opzien dat het lange tijd een zeer geprezen en geliefd stuk bleef en daarom
zelfs afzonderlijk werd uitgevoerd. Morpheus, de god van de dromen, wordt
getergd door jaloezie en tovert Alcyone een nachtmerrie voor waarin de
gesel van de storm een schipbreuk en de dood van haar echtgenoot veroorzaakt. Zijn luchtgeesten trekken ten strijde en Morpheus moedigt hen aan:
`Vlieg. Vlieg. Dromen. Vlieg. Vlieg! Laat haar de storm zien die de zee tot
razernij brengt en haar man verzwelgt.'
Met een pulserende kracht razen met donker trommelende roffels duistere
onderstromen met contrabassen en fagotten in de diepte van de zee. De
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PFEIJFFERS POËTICA

breekt. Elke richting is even goed als willekeurig welke

Over Het geheim van het vermoorde geneuzel.

andere. Ieder is zijn eigen, machteloze eenmanslegertje

Een poëtica van Ilja Leonard Pfeijffer

dat nergens een slagveld kan bekennen. Grote, dappere
daden worden niet meer beloond en misdaden worden

Dichter, prozaïst, criticus, redacteur en classicus Ilja

niet meer gestraft. Het is de hoogste tijd voor nieuwe

van het ver-

normen en waarden.' Dit is Don Quichot op zijn besten

moorde geneuzel 'een poëtica' in de vorm van een reeks –

eigenlijk overtreft Pfeijffer hier de droefgeestige ridder nog

Leonard Pfeijffer publiceerde met Het geheim

hier en daar bijgewerkte –essays en kritieken, die vrijwel

door eerst zijn eigen windmolens te creëren, want dat

allemaal eerder gepubliceerd zijn in media als NRC

'alles even enig en niets slecht' is, wordt toch op zijn minst

Handelsblad, Vrij Nederland en De Revisor. Wie zijn inder-

weersproken door recensies (zoals die van onderhavige

tijd in BZZLLETIN gepubliceerde en op de achterzijde van

criticus) die er niet om liegen. De beeldspraak van de

het boek omschreven als 'wijd en zijd verguisde' stuk De

machteloze eenmanslegertjes is grappig, maar de reacties

mythe van de verstaanbaarheid' gelezen heeft, vermoedt

op Pfeijffers essay in BZZLLETIN weerspreken zijn uit-

mét de flaptekstschrijver een 'compromisloze, ferme stel-

spraak. Daarnaast: wat wil hij dan – dat de poëzie

lingname'. Die is er dan ook: het boek is uitgesproken

beheerst wordt door 'scholen'? De roep om 'nieuwe nor-

polemisch van toon en geschreven volgens het credo van

men en waarden', is, behalve flauw, nogal gemakzuchtig,

Jeroen Brouwers dat polemiek moet dampen. Een bij vla-

want Pfeijffers poëtische opvattingen zijn helemaal niet

gen retorische stijl en humor zijn Pfeijffer dan ook niet te

nieuw, maar geënt op het werk van Lucebert, zijn grote

ontzeggen; ik heb mij met zijn lust tot formuleren en aan-

voorbeeld, zoals iedereen weet die de gedichten van

vallen nogal geamuseerd. Maar de flaptekst belooft ook

Pfeijffer gelezen heeft. Overigens staat zijn ferm klinkende

dat het boek te lezen is 'als een samenhangend antwoord

stellingname op gespannen voet met de conclusie van zijn

op wat nu eigenlijk goede poëzie is.' Brouwers noemt stijl

bespreking van Joost Zwagermans Bekentenissen

in één adem met de kwaliteit van de argumentatie: die

pseudomaan, want die eindigt hij met de bewering: 'Zo

moet deugen, schrijft hij – en de vraag is dan ook gerecht-

leuk kan poëzie worden als alles mag.' (cursivering van

vaardigd: hoe samenhangend is Pfeijffers visie op 'wat nu

R.E.) Ik dacht dat we ááár juist tegen ten strijde trokken?

eigenlijk echte, goede poëzie is'?

Een apodictische uitspraak is als stilistisch vuurwerk in

In zijn inleiding keert Pfeijffer zich tegen de anything-goes-

polemiek wellicht niet ongewenst, maar hij maakt de

mentaliteit die er in poeticis lijkt te heersen (en die door

argumentatie er over het algemeen niet sterker op. Ilja

van een

sommigen wordt verward met 'het' postmodernisme):

Leonard Pfeijffer grossiert er in. Zo komt bijvoorbeeld de

'Iedereen doet maar wat en dicht er maar op los, alles

uitspraak dat poëzie (c.q. literatuur) iets zou moeten ver-

mag en alles is even enig en niets is slecht. Verweekt en

schillende keren voor, zonder dat duidelijk gemaakt wordt

met dunne lippen schuifelen de dichters tastend rond

van wie, behalve dan van I. L. Pfeijffer natuurlijk. Waarom

over een eindeloze vlakte waar iedere (sic) houvast ont-

de poëzie dat 'iets' dan zou moeten, wordt menigmaal

verdedigd met het 'argument' dat ze anders geen 'echte,

een positieve bespreking van een gedicht van Tomas

goede poëzie' is.

Lieske verontschuldigt hij zich zelfs: 'Oké, toegegeven, het

Een andere apodictische uitspraak betreft het waarheids-

gaat ook wel ergens over.' Hij is allergisch voor ideeën of

gehalte van gedichten. Om duidelijk te maken dat we ons

gedachten die verpakt zijn in poëzie en om zijn gelijk te

minder om de betekenis moeten bekommeren, citeert

bewijzen haalt hij de ergste voorbeelden van deze 'filoso-

Pfeijffer twee regels van Lucebert die hij vroeger, voordat

fietjes' die je daarvoor kunt vinden, Nooteboom, Mulisch

hij de betekenis van 'meepse' en 'barg' opgezocht had, de

en Van Deel, aan. Er mag (!) van Pfeijffer geen betekenis

mooiste uit de Nederlandse poëzie vond: 'de oude

zijn 'die niet samenvalt met de verzen'. Het is op zijn minst

meepse barg ligt / nimmermeer in drab'. Hij voorziet ze

tegenstrijdig om dan, als onderdeel van een bespreking

van het commentaar: 'Hoe juist waren deze regels, hoe

van de Verzamelde gedichten van Lucebert, diens 'elegie'

ontroerend en vooral ook zo waar' (de cursivering is deze

(uit: van de afgrond en de luchtmens) al parafraserend te

maal voor rekening van Pfeijffer). Om deze bewering aan-

bespreken en aldus en passant duidelijk te maken waar die

nemelijk te maken moet de essayist zich de tournure van

overgaat! Een gedicht van Het Grote Voorbeeld Lucebert

een cirkelredenering permitteren. Hij introduceert daar-

nota bene, dat ergens over gaat!

toe de notie 'werkelijk begrip' en, beweert hij, 'dat is geen

Pfeijffer wordt niet moe te wijzen op het misverstand dat

analytisch begrip dat zichzelf met rationele argumenten

poëzie het onzegbare onder woorden zou proberen te

kan rechtvaardigen. Het was een vorm van synthetisch

brengen. Hij moet van dat idee vanzelfsprekend niets

begrip: er is geen betekenis buiten de verzen, de beteke-

hebben. Poëzie moet dat juist niet! Maar intussen bewijst

nis valt samen met de verzen zelf; het is wat het is en het is

hij met een –overigens voortreffelijke –analyse van

logisch en goed.' Ja, dat haaltje de koekkoek, zo kan ik het

Nijhoffs klassieker 'Moeder de vrouw' precies het tegen-

ook! Het criterium voor 'echte, goede poëzie', namelijk

deel en toont aan dat het gedicht gaat over (alweer een

dat ze waar zou zijn, wordt nog eens van stal gehaald bij

goed gedicht dat ergens over gaat!) een niet in gewone

de bespreking van 'Een nieuw Paallied' van Gerard Reve,

taal uit te drukken complex van mogelijke gevoelens van

nota bene een gedicht dat botst met zo'n beetje alle eer-

een zoon ten opzichte van zijn overleden moeder.

der door Pfeijffer geformuleerde criteria voor goede poë-

Dezelfde retorische truc – zie eens hoe genuanceerd en

zie, maar die worden alle tenietgedaan door Dit Enorme

onbekommerd ik mijn poëticale principes hanteer als

Waarheidsgehalte.

poëziewaar' c.q. 'authentiek' is – die Pfeijffer bij het paas-

Overigens moet iemand me eens uitleggen wat het bete-

lied van Reve toepast, gebruikt hij eerder in zijn boek

kent als 'de betekenis samenvalt met de verzen zelf' ... ik

wanneer hij Het boek

dacht dat je de (of: een) betekenis aan een woord, regel,

Wieg bespreekt. Eerst verstrekt hij een opsomming van

gedicht toekent, terwijl je het leest, of nadatje het gelezen

poëtische fouten die Wieg zou maken ('Rogi Wieg doet

van de beminnelijkheid

van Rogi

hebt, of zelfs verschillende betekenissen, zoals Pfeijffer

werkelijk alles fout wat een dichter fout kan doen,' stelt hij

ook met het Lucebertcitaat deed voordat hij de lexicale

vast): alle kanten opwaaierende regels, dubieuze beeld-

betekenis van de twee woorden had opgezocht – en dat

spraak, prozáinch commentaar, irrelevante terzijdes,

is ook wat hij eigenlijk bedoelt: zonder die lexicale beteke-

pseudo-gefilosofeer, onverbloemd zelfplagiaat, de gedich-

nis kan ik er op los associëren en die mogelijkheden wor-

ten zijn autobiografisch. Dan vraagt hij zich plompverloren

den me ontnomen doordat ik de woordenboekbetekenis

af waarom het dan toch 'werkt'. Maar dat het 'werkt',

nu ken.

beargumenteert hij niet, hij beweert het. Anders dan bij

'Het is een misverstand dat het een voordeel is voor een

I.L. Pfeijffer werkte deze en overigens ook andere poëzie

gedicht als het ergens over gaat. Een goed gedicht gaat

van Rogi Wieg bij mij niet, omdat deze gedichten het niet

nergens over,' beweert Pfeijffer al even apodictisch. Bij

kunnen stellen zonder de gruwelijke werkelijkheid die ze

beschrijven', zoals Pfeijffer zelf formuleert als kritiek op

toont is dat dé criteria voor wat 'echte, goede poëzie' is

Soldatenlaarzen van A.J. op de Haar. Dat de gedichten van

helemaal niet bestaan, maar dat het bij ieder gedicht

Rogi Wieg 'werken' is een aanname, evenals de (vast)stel-

noodzakelijk is om opnieuw scherp te stellen. I.L. Pfeijffer

ling dat de fouten geen fouten zijn, 'maar gecalculeerde

had een minder hilarisch, maar veel interessanter boek

retorische effecten', hetgeen dan een flagrante tegen-

over poëzie geschreven wanneer hij de tegenspraken in

spraak vormt met de door Pfeijffer – en gezien het onder-

zijn eigen poëtische opvattingen had onderkend, erkend

werp, diepe geestelijke verwarring en zelfmoordneigin-

en dáárover zijn licht had laten schijnen.

gen, en een interview dat Wieg daarover gaf in Vrij
Nederland terecht –veronderstelde urgentie van Wiegs

RON ELSHOUT

schrijverschap.
Pfeijffer belijdt een grote voorkeur voor poëzie die de taal

Illa Leonard Pfeijffer, Het geheim van het vermoorde geneuzel, Een poetica.
Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 2003.

ontregelt en die vooral vragen oproept. Om die redenen

Hans Groenewegen, Schuimen langs de vloedlyn, Kritieken en kronieken over

wordt de poëzie van Anne Vegter en Astrid Lampe luide

poezie, N ij megen, Uitgeverij Vantilt, 2002.

bejubeld, niet in de laatste plaats omdat Pfeijffer naar aanleiding van hun gedichten er op los kan associëren. Bij de
poëzie van Hans Faverey, die het referentiële karakter van
de taal ontregelt door ongrammaticaliteiten, ellipsen,
complexe zinnen, verstoorde temporele of ruimtelijke
logica, lege verwijswoorden, loze citaten, geslachtsverwisselingen, persoonsverwisselingen, oxymorons, paradoxen, tautologieën, de productieve reflexiviteit, en
semantische onmogelijkheden (de opsomming is ontleend aan: Hans Groenewegen, Schuimen langs de vloedlijn) telt dat criterium ineens weer niet en moeten diens
poëtische opvattingen het zwaar ontgelden. Het vreemde taalgebruik van A. Roland Holst in

Een winter aan zee

wordt uitsluitend belachelijk gemaakt. Poëzie die vragen
oproept is 'echte, goede poëzie', maar 'Jonge sla' van
Kopland roept de verkeerde vragen op en is dus géén
'echte, goede poëzie'. Met voorbijzien aan de ironie van
Koplands vroege poëzie, met voorbijzien aan Koplands
latere werk, pleegt Pfeijffer een hilarisch vadermoord.
Lachen! En als de dichter nu eens een andere 'bedoeling'
met het gedicht zou hebben dan I.L. Pfeijffer wenst dat
poëzie 'moet' bedoelen? Ach, dan heeft die dichter foute
bedoelingen. In de argumentatieleer wijst men er dan op
dat deze manier van redeneren onfatsoenlijk is.
Kortom, deze verzameling essays en recensies biedt dus
géén 'samenhangend antwoord op wat nu eigenlijk goede
poëzie is', of het moet Pfeijffers terugkerende credo zijn
dat poëzie moet 'klotsen'. Wat Pfeijffer zijns ondanks aan-

DE VOETEN VAN HANS VERHAGEN

Het wereldbeeld van Hans Verhagen, voor zover men

Over Eeuwige Vlam, verzamelde gedichten van

dat uit zijn poëzie destilleren kan, is dat van een romanti-

Hans Verhagen

cus, die maar met moeite vaste grond onder de voeten
krijgt. Een romanticus leeft in onvrede met het hier en nu

In de eerste bundel, Rozen & Motoren (I 963) komen ver-

en tracht daar aan te ontsnappen. Verhagen trappelt en hij

bazingwekkend veel 'voeten' voor. Al op bladzijde 16 (de

stampvoet en wéét dat dit tevergeefs is. (blz. 223)

nummering verwijst naar Eeuwige Vlam), in het gedicht

Verhagen lijkt dus nogal op de 'sombere jongens' uit zijn

'Het schrikbewind van rozen', loopt de 'ik' 'op rode,

gedicht 'Zonsondergang '58' (blz. 12) die 'willen van een

romantische sokken, en ver / van huis', maar heeft hij

handvol zand een nachtegaal bouwen' en hij wéét dat het

`geen voet om in te overnachten', 'geen vaste voet'. Eén

'een somber ideaal, fladderend van angst' zal zijn. Maar

bladzijde verder is sprake van 'Schoenen', gevolgd door

Hans Verhagen is bovenal een romanticus die het volledi-

drie veelbetekenende (!?) punten, maar is er 'geen voet-

ge leven te lijf wil en de schaduwzijden niet schuwt.

stap te bezeilen in dit lichaam.' Elders gaat de 'ik' op 'veel

Zo is er in de eerste gedichten een ander terugkerend

te grote voeten' (blz. 20), zijn 'laatste begaanbare benen'

motief: kanker. Het tegelijkertijd met Eeuwige Vlam ver-

(blz. 24); dan weer 'had ik grote voeten' (blz. 26); dan

schenen schrijversprentenboek, Tegen alle bloedvergieten

weer zijn 'mijn voeten te klein' en is 'Van de schoenen

en kanariepieten in, laat onder andere door een persoon-

waarin zij hebben gezeten / geen vezel heel gebleven, /

lijke kroniek van Hans Sleutelaar, zien hoe de poëzie van

van hun voetstap geen vogel' (blz. 30), en dan gebeurt het

Verhagen in diens autobiografie geworteld is. Nu ben ik

dat 'mijn voeten / scheuren' en 'mijn schoenen scheuren'

normaal gesproken géén voorstander van een autobio-

(blz. 36), hetgeen zeer vervelend moet zijn bij een anato-

grafische benadering, maar de beroemde reeks 'Kanker,

mie die voornamelijk bestaat uit: 'een voorhoofd / op

Cancer, Krebs, uit Sterren, cirkels, bellen (1968)
wint nog

schoenen.' Gemarcheerd wordt er 'in laarsjes veel te

extra aan zeggingskracht en urgentie, wanneer men de

klein'(blz. 40). Kortom: als het waar is wat in het gedicht

persoonlijke betrokkenheid van de dichter bewust is.

'Worteltrekken' (blz. 46) staat, dan zijn

Hoogstwaarschijnlijk schrijft hij terecht: 'Verbonden met
voeten verslaafd aan vergaan / moet ik leren stilstaan' (blz.

Mijn laarzen mijn wereldbeeld,

224) en is de reeks een hevige poging tot bezwering.

alle windrichtingen treed ik erin,

De poëzie van Hans Verhagen is in het begin vrijwel una-

eens ontmoet ik mijzelf.

niem geloofd en geprezen, maar vanaf Kouwe voeten(1983) keert het tij, zo laat een reeks citaten in het

En worteltrekkend uit mezelf

schrijversprentenboek zien. Toch lijkt het er op dat een

trek ik de kern van

gedicht van Verhagen zelf (blz. 163) op zijn poëzie van

mijn enige waarheid: de celkern.

toepassing is:

Lang is in wezen te

de vooruitzichten, ik, /die doodgegaan was eer z'n eerste

kort,

/ uur geslagen had; / dacht ik.' Verhagens poëzie is

breed te

Himmelhochjauchend of Bis zum Tode betrubt, ze ont-

smal.

spoort soms in haar beeldspraak die desalniettemin te
begrijpen blijft (een nagel van m'n schaduw?), ze is soms

Later past het.

irritant direct (de derde strofe en elders: 'maakte zijn
lichaam kapot'), ze schuwt de pathetiek niet (de reeks

De verschijning van verzamelde gedichten is een goede

Schamele lakens' uit Kouwe voeten gewaagt van een

gelegenheid het werk als een geheel te beschouwen en

'schreeuw van een vlinder tegen de wereld') maar ze

inderdaad: wat indertijd misschien nog niet (helemaal) op

wérkt, waarschijnlijk omdat ze oprecht uitgaat van 'de

zijn plek viel, blijkt in het geheel van het oeuvre vaak een

autoriteit van de emotie'. In het gedicht '1k ben de maker'

`logische' ontwikkeling. Die ontwikkeling is er een van veel

uit de bundel Autoriteit van de Emotie verwoordt

– soms letterlijk te nemen – ups en downs. Verhagen

Verhagen dat hij niet de maker van het gedicht is, maar de

schrijft: 'In de cirkelgang beneden kwam ik mezelf voort-

ontvanger van 'angst, pijn en verlangen' – grote woorden

durend tegen.' Maar als hij worteltrekkend uit zichzelf zijn

die men gewoonlijk in gedichten maar beter kan vermij-

enige waarheid zoekt, dan blijkt die gecompliceerder en

den, maar hier niet minder wáár – en dat hij 'het huilen

niet uitsluitend te bestaan uit een neerwaartse beweging,

van de wolven' transformeert (ook hier weer die overal-

want in hetzelfde gedicht (blz. 317) noteert hij: 'Was ik aan

en-nergens tegelijk vandaan gehaalde beeldspraak en

een valscherm, ongevraagd, verheven.' Die neerwaartse

woordregisters) 'tot een lied'. Hij eindigt het gedicht met:

en opwaartse bewegingen kenmerken het werk van

'Ik ben de vertolker van het leven, / maar zelf leven doe ik

Verhagen. In 'In de nacht ...' (blz. 264) maakt hij de nega-

liever niet.' Dat klinkt niet erg naar het oeuvre van een

tieve balans op:

dichter van 'zakelijke' uit handboeken en folders gelichte
concrete ready modes, maar eerder naar het credo van

In de nacht van de 999 luciferkoppen

een volkszanger. Veel van Verhagens gedichten zijn dan

gillend om een sigaret,

ook: lévensliederen. Ze zitten wat geraffineerder in elkaar

brandde ik eensklaps op.

dan de gemiddelde tekst van André Hazes, maar ze 'lijden' aan dezelfde doorleefdheid.

Ik, die zoveel te verwaaien, zoveel

Overigens mag de romantische geloofsbelijdenis, dat

te verwateren had,

Verhagen het leven liever zelf niet leeft, desnoods waar

van m'n schaduw was geen nagel

zijn, zijn poëzie is eerder een erkenning van Luceberts

overeind gebleven.

`ruimte van het volledig leven', dan een ontkenning ervan.
Hij mag dan poëticaal beweren: 'Het onbereikbare geeft

Hol van oog en leeg van tred

je je reden van bestaan. /Jij hebt je zinnen op het onbest-

in stegen eindeloos heen en weer,

aanbare gezet, /jou spreekt het onuitsprekelijke aan,' (blz.

onder de zweren.

43 I ) in zijn gedichten vertrekt hij steevast vanuit het volle
leven.

Ik, die zoveel te verwachten had,

Dat doet aan de romantiek van het schrijven geen enkele

en zo weinig heeft gegeven.

afbreuk, maar Verhagen is zich intussen de imitatie goed
bewust en hij haalt die `waardeloze werkelijkheid' met

Een tiental bladzijden later (in dezelfde bundel Kouwe voe-

volle kracht en min of meer open armen het gedicht bin-

ten) is er een herwonnen elan: 'Ik barstte plotseling /van

nen (blz. 3 12):

EEN VAGE POËZIESTEMMING
werkelijkhei
Uit weerzin tegen
g deze waardeloze werkelijkheid
ik mi
mij een andere niet minder rauwe realiteit–

Over Verzamelde gedichten van Hans Warren en

Gedichten van K.P. Kavafis

noglinkt
mijn
mij lied ervan menslievendheid
g
ik lijdJ ernstigg onder het bewind van deze

In 1975 publiceerde Hans Warren de bundel 't Zelve

namaak.

anders. Daarin was zijn debuut Pastorale uit 1946 opgenomen, cursief gedrukt op de linkerbladzijden. Ieder gedicht

Het is opvallend dat hij in het tweede deel van zijn dichter-

was voorzien van een contragedicht op de rechterbladzij-

lijke carrière minder vanuit zijn particuliere realiteit is gaan

den. Het leek er op dat Warren met de weemoedigheid

schrijven en meer blijk geeft van een ruimere maatschap-

en de metafysische wijding uit de debuutbundel wilde

pelijke betrokkenheid – en dat hem dat juist op stevige

afrekenen. Links een regel over 'een liefste' die in het

schrobberingen in de kritiek is komen te staan. In

kruid sluimert, rechts het commentaar: 'Idylles hebben

(2000) en latere staan maat-

altijd iets onechts'. Links de beschrijving van oktober in

schappelijk geëngageerde gedichten waarin hij een stevige

termen als 'het ijle najaarsblauw' en 'de stille zonnedauw',

portie cynische cultuurkritiek levert, vaak gevat in mijns

rechts het commentaar: 'Het was niet moeilijk / najaars-

inziens sterk beeldende apocalyptische regels: kinderen,

verzen te schrijven: / wat natuurgevoeligheid / en vage

zo schrijft hij, 'komen te wonen in een land zonder

poëziestemming.'

geschiedenis, / zonder beeld van wat of wie, / geen ver-

Het quasi-poëtische 'zelve' uit de titel in plaats van het

beelding en geen vlagvertoon, / geen idee van hoe het

nuchtere 'zelfde' geeft al aan dat het een illusie is te veron-

Triomfantelijke wandelingen

verder moet, / want dat hoeft ook weer niet. // De tot

derstellen dat de poëzie van Warren vanaf dat moment

walvisformaat aanzwellende roep om hoe het moet /

wezenlijk veranderde – en zijn Verzamelde gedichten wer-

wordt evenmin gehonoreerd /als de om z'n moeder jan-

pen daar een onbarmhartig licht op. Wie het beleefd for-

kende altsaxofoon / in heet slijm van de vloedlijn ... //

muleert kan zeggen: Warren is zichzelf als dichter altijd

Blijmoedige aanvaarding wast in / I pennenstreek / hun

trouw gebleven. Maar je kunt evengoed stellen dat hij zich

voeten én hun zielenroerselen schoon.' (blz. 461) Enfin,

nauwelijks ontwikkeld heeft. Of, zoals de flaptekst van de

men leze de reeksen 'Citadel' en 'Uit het Halogeen'. Dan

bundel uit 1975 meldde: 'Zijn poëzie is romantisch geble-

blijkt dat de realistische romanticus van weleer met beide

ven, de ironisch geladen melancholie ten spijt.' Dankzij de

voeten midden in de wereld staat en ... een cynicus

ironie, die (even) afstand neemt van het al te elegische dat

geworden is. Hoewel, ook uit dat cynisme peurt hij

Warrens poëzie aankleeft, zijn de gedichten op de rech-

opnieuw elan: 'Maar je voelde je verdommen te verlam-

terbladzijde van 't Zelve anders wellicht iets anders van

men.' Inderdaad: eeuwige vlam!

toonzetting, maar het is nauwelijks de vraag of het
`romantisché en het 'melancholische' ooit uit de gedichten van Warren weggeweest zijn en of die begrippen in
zijn poëzie niet domweg hetzelfde zijn. Nu is daar op
zichzelf genomen niet zoveel tegenin te brengen, ware
het niet dat de Nederlandse poëzie (waar Warren als criticus en bloemlezer middenin stond) in dezelfde tijd dat hij
actief was, een enorme ontwikkeling – zo niet een revolutie –doormaakte, waardoor de gedichten van Warren
heel snel ouderwets ogen. Het gaat er natuurlijk niet om
dat hij 'dus' met alle poëticale winden mee had moeten

waaien, maar het is verbazend om te zien hoe hijhijin zijn
zij

piano die op slot is.' Op betekenisniveau is het op zijn

iedere ontwikkelinggg
negeert en hardnekkiggvast is

P
blijven
houden aan een vooroorlogse,
romantische
se
J
g^
Poë-

minst een onhandige zin, want als een kamer leeg is, kan

zie- en taalopvatting. uist wanneer hij
hij in een gedicht
oop
g

ook wel dat met leeg' bedoeld wordt: 'zonderjou', maar

zijn
poëzie reflecteert,
valt op
dat hijhij
niet doethij
wat hij
zijn
P ^
P

zo staat het er niet). Grammaticaal is de zin een onding,

beweert:

doordat de samentrekking aan alle kanten wringt. Gezien

die spiegel geen fluit en piano reflecteren (jawel, ik begrijp

het vervolg, 'bespeel me', doet de zin op psychologisch
Roep

niveau ongewenst kolderiek Freudiaans aan en werkt
daardoor onhandig op de lachspieren.

Al wat ik ben krimpt samen tot een kreet.

Aan de hand van 'Roep' is nog een andere eigenschap van

Ik heb het vers van elke tooi ontdaan:

Warrens poëzie te demonstreren: zijn neiging om De

een oproep; ik bezweer de eenzaamheid

Grote Gevoelens te (be)noemen en niet op te roepen. In

met kristallen gebaren. Kom!

`Roep': de eenzaamheid, doelloos(heid), heerlijkheid,
tijdloos(heid), weelde, genade – ze worden alle

Alle zintuigen werden doelloos sinds ze

genoemd, maar zelden evoceren de gedichten waarin

niet langer jouw heerlijkheid beleven.

deze abstracta een prominente rol in spelen het gevoel

Dit is een spiegel in een lege kamer,

zelf.

vergeten fluit, piano die op slot is.

Of er wat dit betreft sprake is van beinvloeding door de
poëzie van de door Warren bewonderde en met zijn

Weerkaats er in, open mij en bespeel me,

partner vertaalde Kavafis, is moeilijk te bewijzen, op zijn

je lied en beeltenis worden tijdeloos;

minst vertoont deze in het gebruik van deze abstracta een

de weelde van mijn woord zal pas herleven

opvallende overeenkomst:

bij de genade van je jonge rug.
Verlangens en gevoelens
Dit is nu precies wat de poëzie van Warren zelden of

bracht ik over in de kunst – halfgezien,

nooit doet: samenkrimpen tot een kreet, het vers van alle

gezichten of omtrekken, vage herinneringen

tooi ontdoen. Door zijn overdadig gebruik van bijvoeglijke

aan onvervulde liefdes.

naamwoorden krijgt 'zijn vers' niets van een 'kristallen
gebaar' – voor zover met dat predikaat tenminste 'helder

Mario Molengraaf stelt in zijn inleiding dat de poëzie van

en hard' bedoeld wordt en niet uitsluitend 'breekbaar'.

Kavafis niets romantisch of zangerige heeft –daarin is ze

Maar ook het tegendeel, 'de weelde van mijn woord',

dus min of meer het tegendeel van Warrens poëzie. Voor

bereikt hij niet, daarvoor is het gebruik van zijn adjectieven

zover dat de inhoud betreft, waag ik dat overigens te

veel te clichématig: 'de schemerige bossen', 'de grijze

betwijfelen, want ook Kavafis kent zijn melancholie, maar

sterren', 'een grijze zijden sluier', 'hese fuga's', 'de berijpte

de toon van Kavafis' gedichten is beduidend zakelijker en

dijk', 'oude verten', 'een mistig woud, 'weemoedige

nuchterder dan die van Warren. Molengraaf noemt

werkers', 'vergeefs verlangen', 'bittere mist'. Na het ver-

Kavafis' gedichten 'een soort essays' en die typering sluit

schijnen van Leeuw lente (I 954) wees Adriaan Morriën er

aan bij Kavafis' afstandelijke woordgebruik.

al op dat in Warrens poëzie een overdadigheid te bespeu-

Vormen de prozaïsche zelfstandige naamwoorden in de

ren was die niet bij zijn beperkte palet paste en die zicht-

hier geciteerde strofe nog een soort eenheid met de te

baar wordt in een ongetwijfeld 'symbolisch' bedoelde zin

berde gebrachte mededeling – ook Kavafis schrijft over

als 'Dit is een spiegel in een lege kamer, / vergeten fluit,

'het zinnelijk naderen van de lichamen' of 'het bewaard

gebleven wellustige gevoel' – maar hij laat het daarbij en

WOLVENKRACHT

zet daardoor de genoemde gevoelens op afstand. Bij

Over Boze wolven van Erik Spinoy

Warren staan de Grote Substantieven vaak op gespannen
voet met 'het poëtische' dat hij blijkbaar eigenlijk nastreeft.

Hoe eenmaal gelezen poëzie meespreekt bij het lezen

Heeft Warren (te veeg vertrouwd op de verwantschap

van nieuw werk. Dat eenmaal gelezen poëzie mee-

met Kavafis, of besefte hij de tekortkomingen van zijn

spreekt bij het lezen van nieuw werk – en hoe! Met bun-

eigen poëzie? In Warrens laatste bundel, Een stip op de

dels als Dirk van Bastelaeres Hartswedervaren en Erik

wereldkaart (2001), wenste hij naar aanleiding van een

Spinoys Susette in het geheugen Spinoys nieuwe bundel,

Bataks doodkistje:

Boze wolven, gaan lezen, bewijst het eens te meer. Beide
bundels zijn 'projecten' in die zin dat ze één uitgangspunt

Zó een gedicht te schrijven. Een fascinerend huls

uitputtend exploreren. Hartswedervoren tracht van het

met daarin een geheim dat niette duiden is

cliché 'hart' een 'lege betekenaar' te maken en het ander-

maar blijft trekken, ook al is de tovenaar

maal te vullen met nieuwe betekenissen. Susette spit de

voorgoed verdwenen met zijn riten en zijn doel.

biografie om van Susette Gontard, met wie Friedrich
Hólderlin een tragische verhouding heeft gehad, en legt

Dat 'geheim' waar Warren op doelt, blijft in een gedicht

daarbij de wrijving in Hólderlins leven bloot, 'dat breuk-

alleen maar trekken wanneer het in taal een geheim is,

vlak waar iets zichtbaar lijkt te worden van de kern van de

wanneer het in tool niet volledig te duiden is. In de poëzie

problematische verhouding tussen kunst en leven. Het

van Hans Warren 'verbleekt en verdwijnt' (Kavafis) dat

gevoel daarbij ook dat Hólderlin niet zozeer gebroken

geheim. Hij heeft ongetwijfeld van zijn kunstverzameling,

heeft met zijn taal, als wel met de receptie van die taal

onderwerp van een groot deel van zijn laatste bundel,

door de buitenwereld, het gevoel dat Hólderlin, ten koste

gehouden, maar een beschrijving van 'Wayang Kelitik' is

van elke sociale status, trouw gebleven is aan iemand of

niet meer dan een beschrijving en daar blijft het gedichtje

iets, dat hij de consequenties met lijf en ziel getrokken

in steken: 'Prinsesjes ragfijn met bladgouden halsjes /

heeft. Het besef daardoor dat kunst en leven uiteindelijk

Javaanse zusjes van Nefertiti /zo ver van huis, kijken neer /

nooit vrijblijvend ten opzichte van elkaar kunnen bestaan,

vanaf de zoldering op gewemel / van bijen in een zonne-

dat kunst in en met het leven een goddeloze en razende,

straal.' In een gedicht over een oude plaat waarop Maria

maar daardoor noodzakelijke zoektocht is.' (Huub

Callas' Costa Diva ten gehore brengt, schrijft hij weliswaar

Beurskens)

dat 'wie het hoorde /de plaats vergat, de plaat, de opera,

Ook Boze wolven is een 'project'. De titelloze gedichten

/ en opgeheven werd naar sferen / waar Griekse vrou-

staan hoog op de bladzijde afgedrukt en deze vormgeving

wen, tijdloos / en prachtig, noodlotssterren zijn, / harts-

(geafficheerd als 'op aanwijzingen van Erik Spinoy') bena-

tocht en dood voorbij,' maar juist door in één regel de

drukt het doorlopende karakter van de reeksen, die door

plaats, de plaat en de opera te noemen en hartstocht

– als motto's functionerende –citaten van elkaar geschei-

dood te slaan door het woord te noemen, maakt hij het

den zijn. Of beter: met elkaar verbonden zijn.

de lezer vrijwijl onmogelijk om via het gedicht ook maar

En dus bestaat de neiging om voorbereid te zijn op al dan

iets van die verheffing tot hoger sferen deelachtig te wor-

niet voor de hand liggende associaties en alvast een lijstje

den.

te maken op basis van het woordenboek, de encyclope-

Warrens adagium was: 'Zeggen wat nooit iemand zei,'

die, sprookjes, Disney, Van den Vos Reynaerde, Aesopus,

maar in een gedicht over de pianist Horowitz noteert hij:

Koolhaas ... Maar poëzie is geen schematische invuloefe-

'Het wonder gebeurt.' Jawel, maar niet in het gedicht –

ning, tenzij de dichter dat wil – en zelfs dat is alleen achter-

'hoe haastig wijkt het, lost het op' (Kavafis).

afte ontdekken door te lézen.

Wie dat doet komt, na een opmaat van één gedicht, in het

en Dickinson brengt zij de gedichten in Boze wolven in ver-

eersteedicht
van de eerste reeks terecht:
S

band met 'het sublieme', 'het verhevene', 'het onpresenteerbare'. Willockx wijst terecht op de compositie van de

Er is

bundel: Dickinson gaat bewust om met het onbenoem-

een buiten buiten

bare, Wright tracht zich er wanhopig (maar tevergeefs, vul

en

ik aan: zie de verpulvering van en lekkages in zijn huizen)

een buiten binnenin.

aan te onttrekken en Marie v.d. S wordt er door overvallen.

In het daaropvolgende gedicht wordt een wolf vergeleken

Het is de vraag of het ingenieuze zijspoor dat Willockx via

met een huis dat bedreigd wordt door binnendringende

Spinoys essayistiek bewandelt noodzakelijk is. Niet iedere

klimop en wingerd en in de kelders daarvan 'huist / het

lezer van Boze wolven zal de in tijdschriften verschenen

ongewervelde /en draait en draait /zijn blinde cirkelgang.'

artikelen van Spinoy meteen bij de hand hebben, laat

Pas daarna neemt de wolf zijn wolfachtige trekken aan en

staan ze in verband (kunnen) brengen met zijn poëzie en

volgen er gedichten die de wolf 'als wolf' laten zien. Via

die is zichzelf voldoende.

subtiele verschuivingen voorziet Spinoy het dier vervol-

De bundel begint met een als gothic ouverture te

gens van menselijke eigenschappen en ontstaat er een

beschouwen gedicht:

wisselwerking tussen 'de wolf' en 'de mens'. Aspecten als
kracht en zwakte, individualisme versus collectivisme (de

Van ver

roedel) passeren de revue en al snel krijgen de gedichten,
middels associaties met het vooroorlogse Duitsland, een

van buiten komt het

politieke lading. De mens is de mens een wolf, nietwaar?

en omvademt ons

Uiteindelijk culmineert dit in een aangrijpende en in een

zoals een ongeziene

persoonlijke toon geschreven reeks, die onder het motto

hallucinogene mist die

'Mijn benen jong mijn benen' met veel mededogen de teloorgang van een 'nooit van haar leven een wolvin

ademtocht na ademtocht

geweest' zijnde vrouw beschrijft, – een reeks die veelzeg-

zich afzet, condenseert

gend genoeg eindigt met een witte bladzijde. Daarna

en druipsteen vormt

besluit de bundel met een reeks gedichten waarin 'elke

totdat een samenstel ontstaat

wolf' (als een elckerlyc)'zijn / reuma, cariës en botontkal-

dat als vanzelf

king / in een lauw, ontkleurd moeras / [plempt]'.
Maar wat hebben onderweg de gedichten over de ineen-

de plaatsen kiest

stortende huizen van de Amerikaanse architect EL.

waarheen gehoorzaam

Wright, de vier gedichten met dezelfde eerste strofe, de

onze allersnelste voeten gaan

slakken en 'het tandeloze' in het geheel voor betekenis?

tot ze ijskoud en dan

Het is de verdienste van Dietlinde Willockx dat zij Boze
wolven gelezen heeft in het licht van Spinoys essayistische

van marmerzin,
j

werk over Guido Gezelle en Emily Dickinson. Zij wijst
onder meer op de intertekstualiteit: de identieke eerste

Dat zet de toon voor een doodsgedachte die ons gedu-

strofen van vier gedichten 'Veilig in albasten kamers' blij-

rende het lezen van de bundel niet meer los mag laten en

ken Spinoys hertaling van Dickinsons 'Safe in their

het maakt meteen duidelijk dat in de volgende gedichten

Alabaster Chambers' te zijn en via zijn essays over Gezelle

het buiten dat naar binnen komt het verval, de sterfelijk-

heil, (elders in de bundel 'het tandeloze' en door

ten doen zichzelf terug te vinden door de wolf (etc.) die

Willockx dus het onbenoembare genoemd) inhoudt. De

door Spinoy in hem geplant is, te verjagen. Ofte accepte-

wolf, de mens en het huis zijn niet veilig, omdat het onge-

ren. En zich op zijn minst af te vragen welke levenshou-

wervelde naar binnen kruipt en daar zijn blinde cirkelgang

ding hem het meeste kans geeft te léven in en met het

draait. Het, ook niet in een reeks geplaatste, slotgedicht

besef van het tandeloze, de sterfelijkheid.

spreekt van twee wolven: één die onmeedogend bijtend

Dat maakt de woorden van Huub Beurskeus opnieuw

leeft, doodt, neukt en voert – en een tandeloze. Volgens

waar: Boze wolven is allesbehalve een vrijblijvend, post-

de laatste regel zijn die twee 'nooit uiteen' gezien. Dat is

modern spel met metaforen en citaten. Spinoy laat de

natuurlijk zo, want de mens leeft in en met het besef van

poëzie en het leven niet nihilistisch los naast elkaar

de dood. Het lijkt erop dat de bundel in dat licht een aantal

bestaan, maar onderneemt in en met het leven een

levenshoudingen bevraagt: opgaan in het collectieve, kie-

noodzakelijke zoektocht naar léven in, met en door de

zen voor het eenzame individualisme, of daartussen pen-

erkenning van onze sterfelijkheid.

delen? Volgens Willockx gaat Emily Dickinson (zoals
Spinoy haar hier opvoert, uiteraard) bewust om met 'het

RON ELSHOUT

onbenoembare', maar zowel de strekking van het gedicht
'Veilig in albasten kamers', als de letterlijke herhaling

Hans Verhagen, Eeuwige vlam. Verzamelde gedichten 1958 — 2003. Amsterdam,
Nigh & Van Ditmar, 2003.

ervan, als de vier door Spinoy eraan toegevoegde tweede
strofen, die in hetdoorde albasten kamers buitengesloten
'buiten' spelen, doen vermoeden dat zij reeds levend

Hans Warren, Verzamelde gedichten. Amsterdam, Uitgeverij Bert Bakker, 2002.
K.P Kavafis, Gedichten, in de vertaling van Hans Warren en Mano Molegraaf.
Amsterdam, Uitgevenj Bert Bakker, 2002.
Adriaan Mornën, Brood op de plank, verzameld kritisch proza. Amsterdam,

begraven is. Frank Lloyd Wright verzet zich wanhopig
tegen het verval en bouwt huizen voor de eeuwigheid.
Denkt hij. Hij heeft de gedachte uit de eerste gedichten –
dat het buiten hoe dan ook binnenkomt – niet doorzien
en heeft niet in de gaten (!) dat de huizen die hij bouwt
eigenlijk blauwdrukken van hemzelf zijn. Op de keper
beschouwd heeft Marie v.d. S, door haar sterfelijkheid
overvallen, nog het meest gelééfd. Uiteindelijk is zij degene die, misschien uitsluitend instinctief, de paradox oplost:
men moet de sterfelijkheid 'binnen laten' om te kunnen
leven.
Inmiddels zijn deze gedichten zélf een manier om 'het
buitene' in te lijven en te lijf te gaan. Het laatste gedicht
wordt voorafgegaan door een citaat uit Hugo Claus' Het
graf van Pernath: '... het ander beest. Dat snikte /terwijl
het zijn stigmata volmondig droeg.' Dat is precies wat
deze bundel doet: de littekens van de sterfelijkheid erkennen en deze volmondig belijden.
Wat is dan de strekking van het metaforenspel ( de mens
= de wolf = FLW =een huis = Emily Dickinson = een
albasten kamer = Marie v.d. S) dat Spinoy inzet? Ze hebben Belezer van zichzelf vervreemd. Hij zal moeite moe-

Uitgevent G.A. van Oorschot, 1999.
Erik Spinoy, Boze wolves. Amsterdam, Meulenhoff, 2002.
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'Een postmoderne sijsjeslijmer' – zo omschrijft Atte

namen onder meer in zijn Familieportret –rekent hij

Jongstra zichzelf niet zonder zelfspot in zijn recente essay-

auteurs als Sterne, Multatuli, Montaigne, maar ook Dante,

bundel De tak van Salzburg. Of zijn werk werkelijk als

Swift, Rabelais, Cervantes, Cortázar en Gogol.

postmodern is te karakteriseren valt te bezien. Jongstra

Over 'opengewerkt proza' gaat het in dit nummer van

voelt zich literair immers veeleer verwant met auteurs van

B77LLETIN, en over 'literatuur in voetnoten' of over

proza dat zich niet makkelijk onder één noemer laat bren-

'encyclopedische romans'. Over de romans, gedichten,

gen, schrijvers van proza dat hij betitelt als 'opengewerkt'.

essays en het gelegenheidsproza dus, van Atte Jongstra.

Tot deze 'opengewerkte familie' – Jongstra noemt hun

C'
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geboren ben.'.Een
e gouden
raad die ik van
auteur
u ezelve
ve
mocht
oc ontvangen
t o tva en (waarschijnlijk wel in
a de aut
andere woorden) toen hij een stuk
z
uvan mij gelezen
e e had.Waarom
ao
m
zou Atte
tte
Jongstra
zichzelf
z graag
willen
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c
o
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van de
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ieder
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literatuur
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t
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^
^
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I het echter
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omgekeerde
ogen:
ik
wil
zijn
werkgeografischsitueren.
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J
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n De overstap
r
kaart dan.
van het Friese naar het literaire landschap
BART VERVAECK

Reizèn
met
^ Jóngstrà
#:

Eenpogingtot positie e ,^n

mag
a geen ebezwaar
waa zijn voor een schrijver die landschappen telkens opnieuw
beschrijft
r als teksten.
i landschap? Dat ligt er maar aan vanuit
Waar
aa staat Jongstra in het literaire
' hem
we e e e
bekijkt.moet
e
Misschien
dusmook
i maar kort iets zeggen
^
i ' geografische
over mijn
eo ra isc situering:. at er namelijkook wordt besproken in
^
Z
ik
essays
zoals
me die voorstel, het gaat in1 wezen altijd over de essayist
Y
Y zelf.'
Ik heb het opnieuw van de auteur zelve, dit keer zijn ook de bewoordingen
naan
juist. e staan
a n het begin
e van
v de essaybundel
e sa
Y u e Familieportret, die i in
1 beschouwing uitbundig
1 plunderen. Welaan dan. Ik be i Jongstra
mijn
zal
vanu it het postmodernisme zoals ik dat omschreven heb
in Het
H ostmo er^
nisme in de Nederlandse en Vlaamse roman.In dat boekzeg
e gik dat zo'n -isme
volgens mij niett bestaat,
eengeheel
e aat,
maar
a dat het ee
sisva
van
leesstrategieën waar g
sommige
r
0or som
e werken
(postmoderne vooral) beter teg
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o0 over die wortels
de schrijvers zélf
ze worden aangegeven in hun essays.
s s,Y H
Hoewel het hele
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e,
oniete bij de recente
ecente roza -ex eri menten uitdee er an eliteratuur. i uren als Pynchon
nc on, Derrida,
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Schierbeeko Polet duiken haast nooit op als verwanten, invloeden of vooree en.(Gedeeltelijke uitzonderingeni er zl n Februari en Hertmans.) Bij
r
Jongstra is het niet anders:n^ zijn grote voorbeelden
en waren dooden begraven
n
voordetwintigste
voo
twi t ste eeuw begon.
aarmt
o datt zogenaamdem
postmodernisme
erni
sme van Jongstra dan wel van aan?. r
laat het hem eerst zelfuitleggen aan de handvan zijn essays.
Y Zijn

r

stappen.
n i'npraktijk,
ee ste
theorie, zeg
p
g maar. Dan bekijk i zijnneersteliteraires
i waa
r et postmodernismeg
zo men wil. Alsduidelijks
ost mo rnisme
e
a' a on str avan aan
naartoe
os
komt, moet nogblijkenwaar
het naagaat.
toe a t. De evolutie
ev u van Jongstra
r etappe. En omdat
voor dewaa rne o atstilstaan
st staa goed is
s oo
bespreek ik in een derde
^
^^
aarje niet op komt als het rijtuig stilstaat!') rond ik af met de
min
van
Nederlandse
vraag waar on stra nu eigenlijkstaat ninhet landschap
a va
e e a se
postmoderne tijdgenoten.

Waar het vandaan komt — in theorie
^

zichzelf
u r s 'een
Niet zonder spot omschrijft Jongstra
ic e inDe tak vanSalzburg
^
etin dieetrapostmoderne si s es i mer , maar zijn literairefamilie
ami e zoekt hij nniet
o en ewer proza'
roza
zijnvoorgangers 'opengewerkt
e hij dat
itie. In Familieportretzegt
e rs.
schreven.Een
e viertal
e a kenmerken onderscheidt eze voorlopers.
^
verszijn
zi"'zich
z zeer
c ee bewustvan
a de manier waa
waarop
oz
ze
Ten eerste:^ zulke schrijvers
^
teksten
maken
aa schrijvers
c
snaast
at
vertellen en verbergen dat niet'. Ze
a e te
ste `waarin
r en (hetschrijven)
sc ve zelf'.
z
hetlopende verhaal veel vertellen over het vertellen
^
n'van literatuur
r vergelijkt
Deze zelfbewuste vorm
ve eJongstra
t o st amet
et 'het Centree
n zia c t aar, o beter,
r hetgebouw
e ouvzelf
Pompidou: de constructie is van' uite
a e mogelijkebouwkundigheden,
die normaliter
eaannhet
onder
aat schuil on
i t,
oog worden onttrokken'. Hoewel Jongstra het er niet meteenn mee verbindt,
dat
a allevoorvaderen en verwanten
omvat die zelfbewustheideenkenmerk
en
van de schrijver delen: zelfrelativering, humor. Het is een wezenlijk
J verschil
ie enliteratuur: eerste
e ee stewil
w breed
eezijn en omarmt tdaarom
a
de
tussen filosofie
is Madame
om egaan.
te aa . Zo
saae
ernst, de tweedee ee t de humor nodig diep
^
heen,
voorliteratuur.
e nniet
nie om arboodschapeen
a
'te serieus
voo dekan
Blavatsky
^
r een
een
grapa en
e ee
om
omdat deze eenvoudigwegte breed is'. Niet dati literatuur
at mi' e re bevat
'Familiaire
t een van de oudst bekende
grolis:
s.'literatuur
aF mi iairewat
e e worden.'
aa hetmoet
oet geen
e sspelletje
aandriften van de mens:^ spel. Maar
Literatuur moet deallerhoogste ambities koesteren, en dat voert naar
naa het
tweede kenmerkvan opengewerkt proza.
Als oet e in een essaY ro eert e natuu te
rJongstra
omsc ri ven, ze t
^

goedkeurend: 'Intussen is Goethes pogingalles wat is in woorden te vatten
0o st ernstig,enedaar
aa gaat
at het om. Een schrijver moet niet te laag mikken.
Het ontdekken van de hemel, om het zo eens uit te drukken, is wel het mini soort van
r nkern,n
ste.^ De hemel, dat
s waa deaa zoekt.rzHet is een
is waarliteratuurn
.
om
e een netwerk van
eeer
maar danniet
niet
in zin
n devan
z n va
eeneepunt.
u t Hettgaata veeleer
i
samenhangen, een labyrint
Y van associaties dat laat zien hoe alles iin alles is.
^

naar
De schrijvers dieJongstra zijnfamilieleden noemt 'zijn op zoek
aa dekern
e

i

van de (hun) wereld. Voor minder doen ze het niet, ze schrijven et e st
«
moeten
oet nemen o tregelsover
over "Alles". Dat ze daarbij hun toevlucht

5

De auteur aan het begin van zijn oeuvre

Het geboortehuis van de schrijver te Terwispel (Friesland), thans niet meer bestaand.

"Niets", is een vanzelfsprekendheid die hen hier en daar zelf in de lach doet
schieten'. In zijn zoektocht naar Alles ontdekt de schrijver steeds nieuwe verbanden, die hem naar steeds nieuwe wegen en paadjes voeren, en die hem op
die manier steeds verder weg voeren van het Ultieme Inzicht. `De wetenschap dat de kern van het labyrint heel goed uit een tweede labyrint zou
kunnen bestaan, maakt [deze schrijvers] tot verklaarde zoekers.' En zo leidt
Alles tot Niets. Jongstra citeert Henry Fielding, die beweert `dat de meesten
onder onze moderne auteurs, hoe gewichtig ook de zaken die ze aanvankelijk proberen te behandelen, over het algemeen toch bij Niets uitkomen'.
Dat is het tweede kenmerk van het opengewerkte proza: het is een eindeloze
zoektocht naar Alles, die steeds uitkomt bij het Niets.
Vandaar de derde karakteristiek: opengewerkt proza bevat steeds iets dat
duister en onuitgesproken blijft. De kern, de belangrijkste kamer van het
Centre Pompidou, blijft een mysterie: `Naar de inhoud van die kamer blijf
ik graag raden. Verder dan detectie van houding, instelling en gemoedstoestand waarmee je voorkomt dat je die kamer zéker voorbijloopt, ga ik niet.'
Dat betekent meteen dat de lezer van dit proza mee moet werken en schrijven aan het boek, in het besef dat zijn werk nooit klaar is. Aan de kant van de
schrijver veronderstelt dit een groot vakmanschap, dat erin bestaat te suggereren zonder uit te spreken. Schrijver én lezer gaan op in het spel, zoals dat
nu eenmaal gaat wanneer een speler een virtuoos is: hij wordt meegesleurd
door het spel dat hij speelt. A1 die schrijvers hebben iets raadselachtigs. Ze
beheersen hun ambacht zo meesterlijk dat ze zelf zo ongeveer in hun proza
verdwijnen.' Dergelijke teksten lijken zichzelf te schrijven. Ik heb dat elders
de vanzelfsprekende taal van de postmoderne roman genoemd, maar
Jongstra wijst hier naar de oudere, opengewerkte roman.
Zo kom ik tot het vierde en laatste kenmerk – een cruciale correctie. Op
basis van dat vanzelfsprekende zou men immers abusievelijk kunnen veronderstellen dat opengewerkte literatuur alleen van en over zichzelf spreekt.
Niets is minder waar. `Wie zegt "dat de literatuur alles was" voor mijn voorvaderen, vergist zich. [...] Het is "natuur" die het aanzien van hun tekst
bepaalt, de paradoxale wereld waarin niets tegelijk alles is en omgekeerd. In
die zin streven [ze] realisme na.' Het opengewerkte proza staat open voor de
realiteit en voor haar diepste wezen, haar aard, haar natuur. Die bestaat erin
dat de werkelijkheid wordt (en niet is); dat ze chaotisch en paradoxaal is; en
dat ze de mens geen algemeen overzicht gunt. Als Jongstra's literatuur barst
van metamorfoses, reizen, tegenstrijdigheden en als die literatuur onoverzichtelijk is voor lezer én schrijver, dan is dat geen autonomistisch spelletje
in de Ivoren Toren, maar een weergave van de realiteit.
Via een paradox is dit vierde kenmerk verbonden met het eerste. De zelfbewuste literatuur, die haar eigen conventies etaleert én speels ondermijnt, is
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Geachte heer en mevrouw Jongstra,
Hierbij doen wij een samenvatting toekomen van ons onderhoud naar
aanleiding van het sohoolkeuzeonderzoek van Uw zoon Atte.
1. Verstandelijke aanleg: Vrij ver boven het gemiddelde, dat wil zeggen op
Lyceum-niveau.
2. peschoolvorderinxens Weneens vrij ver boven het gemiddelde, waarbij taal
beter is dan rekenen.
3. De werkinstelling: Hij is ijverig en wil graad goed naar voren komen. hij
heeft zeker eergevoel en is gevoelig voor een prijzend woord. Het werktempo
is tamelijk vlot en hij beschikt over een redelijke handvaardigheid.
4. De belangstelling; howel de leerbelangstelling als de algemene belangstelling zijn goed. Hij leest veel en toont interesse voor de muziek, zowel voor
de practijk als voor de theorie.
5. Het gpgeven advies: Burgklas Lyceum redelijk ceschikt.

Hoogachtend,

mej. H. Sevenater,
psych.drs.
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gaat om ze ermene u i in – sluit weer aan bij vanzelfsprekende: de
ene steen voert naar de andere zonder dat de bouwheer daar veel over te zege heeft. Dat hoort zowel bij de postmoderne uitzaaiing als bij het mees le-en
n e spel van hetopengewerkte
en ewer te proza. Zegt
Multatuli:
u
.: `Ik

de opmer-

king dat ik niet schrijf wat ik wil, en geleid word door ik weet niet wat.' In
zijn essay over Sterne (ik laat me ook even meevoeren) citeert Jongstra die
schrijver: `De taal voert de pen, niet ik.' Hij voegt daaraan toe: `En als de taal
dan ineens zin heeft in zelfvermenigvuldiging is er geen houden meer aan.'
Als reisverhaal, filosofische en didactische roman bestaat Millioenenstudiën
uit verschillende lagen die voortdurend in elkaar overgaan. Dat maakt het
boek nog rijker dan de hypertekst, die via de muisklik altijd één laag laat
overheersen. Klikken is verklikken in die zin (een zin die uit Jongstra's
Montaigne-essay komt, alweer liet ik me meevoeren). In De tak van

Salzburg maakt Jongstra rijkelijk gebruik van het wereldwijde web en het
internet. In Familieportret is hij nog niet aangesloten op die informatiesnelweg. Hoe klikbaar zijn teksten ook zijn, ze willen de verschillende lagen tegelijkertijd etaleren, en niet na of achter elkaar. Van de hypertekst heeft
Jongstra wel gebruik leren maken, maar hij heeft daar zeker niet de mosterd
gehaald.
De gelijktijdige aanwezigheid van verschillende en vaak tegenstrijdige lagen
is essentieel voor Multatuli en voor elke vorm van opengewerkt proza. Fictie
wordt hier werkelijkheid, zelfbewuste cultuur wordt natuur. `Niets is poëtischer dan de waarheid...' Zolang de lagen samen optreden, wordt er niet
gekozen, niet gereduceerd. Het blijft bij mogelijkheden, aangeboden door
de taal. Goede schrijvers en lezers kiezen niet, ze laten de mogelijkheden
open. Dat ligt heel dicht bij de postmoderne theorie van de possible worlds,
maar eens te meer: Jongstra heeft het niet uit de postmoderne hoek gehaald.
Wel uit het opengewerkte boek. Uit Multatuli, die zichzelf omschreef als
`aanpryzer van verre spekulatien'.
Over Sterne en Montaigne vertelt Jongstra soortgelijke verhalen. Met
Tristram Shandy schrijft Sterne een zeer zelfbewust en humoristisch boek dat
vertelt over het vertellen zelf. De taal voert de verteller naar steeds nieuwe
uitweidingen en zijpaadjes. Het is een reis zonder eind. Geen wonder dat
zowel Tristram Shandy als A Sentimental Journey onvoltooid bleven.
Literatuur is onvoltooid. Ze is de vormgeving van al wat onaf is, vluchtig,
onooglijk. En hoewel deze reis een zuivere digressie lijkt, heeft ze ook een
progressie: ze schuift de dood voor zich uit. Ze doet en beschrijft Alles om
het Niets aan de horizon te houden, terwijl datzelfde Niets op die manier
uitgezaaid wordt over het hele verhaal, dat immers nergens over lijkt te gaan.
Die holte mag de kern van Sterne zijn, hij praat er `het allerliefst omheen.
Via zijn steeds bontere, verbale omzwervingen probeert hij zich [. ..] met
toenemende haast [...]van het eindpunt van zijn autobiografische project te
verwijderen, het eindpunt van de weg van alle vlees: de dood'. Het taalspel
van Sterne is geen spelletje, het is een spel op leven en dood. Een eindeloze
fictie die het eindige bestaan opvoert en omkeert.
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Waar het vandaan komt — in praktijk
In 1985 publiceert Jongstra zijn eerste boek, een essay over een van zijn drie
voorvaderen: De multatulianen. De ondertitel is niet zonder belang: `125
jaar Multatuli-verering en Multatuli-hulde'. Het is waarschijnlijk niet overdreven te stellen dat Jongstra schrijver is geworden vanuit bewondering,
misschien zelfs verering en hulde. Hij is de literatuur binnengekomen eerst
via de beschouwing over bewonderde schrijvers, en dan via de imitatie van
die schrijvers. De grens tussen essayistische beschouwing en literaire imitatie
is nooit strikt geweest en werd gaandeweg uitgegumd. Exact zoals bij zijn
bewonderd drietal.
Merkwaardig daarbij is dat Jongstra een van de weinige schrijvers is die zich
niet geroepen voelt om zijn voorbeelden na enige tijd met de grond gelijk te
maken. Literaire vadermoorden zijn aan Jongstra niet besteed – net zoals de
freudiaanse theorie niet aan hem besteed is. The Anxiety of Influence is misschien het bekendste voorbeeld van zo'n op Freud geïnspireerde theorie over
de oorsprong van de literaire praktijk. Beginnende schrijvers zouden
bewonderde auteurs navolgen én vervormen, dat laatste via allerlei freudiaanse verdedigingsmechanismen. Schrijven is herschrijven van bewonderde
voorbeelden en leidt uiteindelijk tot de vernietiging van die voorbeelden. Bij
Jongstra blijft die laatste stap uit, wat weer mooi aansluit bij zijn literaire
reis-zonder-eind. Ikken geen andere auteur die in de bespreking en imitatie
van anderen zo opgeruimd, vrolijk en lichtvoetig blijft. Lees er de essays van
Familieportret en recensies van De tak van Salzburgop na: de besproken boeken worden vaak heerlijk bevonden, betoverend, lekker.
Door deze vrolijke herschrijving wordt Jongstra een lid van de familie `der
opengewerkte schrijvers. Een van de kenmerken van zulke auteurs is dat ze
vrijelijk gebruik maken van literaire voorbeelden en bronnen en dat ze daar
onbekommerd voor uitkomen'. Onbekommerd, dus niet nijdig of moordlustig, zoals blijkt uit de eerste schreden van de beginnende schrijver
Jongstra.
Na het essayboek over de bewonderaars van Multatuli, publiceert Jongstra
zijn eerste echt literaire werk, De psychologie van de zwavel in 1989. Ik
gebruik de term `echt literair' met enige ironie om te spreken over de combinatie van het echte (de werkelijkheid, met als genre het essay) en het literaire
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direct aan bij de expliciete herschrijving en genrevermenging eigen aan wat
ik maar Jongstra's eerste fase zal noemen. Ze zijn wat minder encyclopedisch, maar ze bevatten evenveel expliciet met elkaar geconfronteerde herschrijvingen en lagen: illustratie, appendix, toneeltekst, verhaal, essay... Nu
ik toch slordig aan het benoemen ben, wil ik deze eerste fase aanduiden als
die van de confrontatie. De tekst etaleert zijn eigen vreemdheid, hij toont
zijn afzonderlijke ingrediënten die met veel plezier afzonderlijk blijven en
elke vorm van synthese afwijzen. Het plezier voor de lezer (en waarschijnlijk
ook voor de schrijver) zit in de sprongen over kloven en breuken, die steeds
nieuwe vergezichten en blikken in de diepte mogelijk maken.
Na de essaybundel Familieportretvolgt dan de tweede fase, met Disgenoten
(1998), Hudigers Hooglied (1999) en De tegenhanger (2003). Hoewel de herschrijving en de genrevermenging hier nog steeds aanwezig zijn, zijn ze veel
minder expliciet geworden. Wie dat wil, kan deze romans vrij traditioneel
lezen. Hij of zij zal daardoor heel wat niveaus missen, maar het is wel mogelijk, terwijl dat voor een roman als Groentebijna onzin zou zijn. In plaats van
confrontatie is er hier versmelting: de teksten van anderen (bijvoorbeeld
Plato in Disgenoten of Dante en Sade in De tegenhanger) zijn er nog wel
degelijk, maar ze zijn veel minder Fremdk&per dan voorheen, ze lijken op te
gaan in de tekst van Jongstra zelf. Zelfs het bijbelse hooglied klinkt harmonieus mee in Hudigers Hooglied. Ik zou niet zeggen dat het unisono klinkt,
maar het is wel minder dissonant dan in Jongstra's eerste vormen van intertekstualiteit.
Van een synthese is hier geen sprake. Dat zou stilstand en eindpunt betekenen – twee dingen waar Jongstra's literatuur van gruwt. Maar er is wel een
hang naar opgaan-in. Dat is niet alleen literair en technisch het geval, het
vormt ook het hoofdthema van Jongstra's tweede fase. Zijn hoofdfiguren
willen oplossen in een bemind alter ego. Het andere is dus nog steeds aanwezig, maar de liefde zou het zelf en de ander moeten versmelten. Nogmaals:
zover komt het niet bij Jongstra. Er blijft steeds een breuk (`Er was iets dat
mij stoorde', zoals de eerste en laatste woorden van De tegenhanger luiden),
maar het verlangen naar vereenzelviging is veel uitgesprokener dan vroeger.
Die twee zogenaamde fasen zijn slechts klemtoonverschuivingen. Het gaat
bij Jongstra altijd om de spanning tussen breuk en combinatie, ander en zelf,
vreemde tekst en eigen literatuur, buiten- en binnenwereld, werkelijkheid
en fictie. In het begin van zijn literaire werk zie je als lezer vooral de breuk, in
het recente werk zie je vooral de versmelting. Het eclectische en postmoderne van zijn literatuur valt minder op in De tegenhanger dan in Groente.
Gewoon typografisch ziet het eerste er al veel gewoner uit dan het tweede.
Het blijft opengewerkt of postmodern proza, maar het lijkt wat gewoner
omdat de explicitering – de laag van de beschouwing –minder nadrukkelijk
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überhaupt dat de wereldeen vast centrum heeft; het centrum vane wereld
z
is overal env t samen met zijn omtrek, wat een andere manierr'is om te zeg-

gen dat de wereld ook geen omtrek heeft, al gaat hij nog net niet zo ver om
de wereld zelf oneindig te noemen. Want oneindig, dat is alleen God.
Om God is het Cusanus steeds te doen bij deze op zijn zachtst gezegd frappante speculaties, niet om astronomie. Van de wereld (en in dit geval ook
van de astronomie) maakt hij gebruik om dichter bij God te komen. De zintuiglijke wereld is voor hem een symbolisch beeld van God, en vooral geldt
dat voor de minst aan corruptie en verandering onderhevige verschijningsvormenvan die wereld: de wiskundige tekens. In De docta ignorantiawemelt
het dan ook van de wiskundige speculaties, die hetzelfde doel dienen als de
astronomische: ze moeten de mens dichter bij God brengen. Niet door God
in mathematische formules te vangen, dat zou onmogelijk zijn, maar door
de mens juist te verbluffen met hun antinomieën, hun schijnbaar onoplosbare contradicties.
Telkens opnieuw zoekt Cusanus ze op –vanuit het rotsvaste geloof dat ze
alleen in God wél opgelost zijn. God is voor hem het samenvallen van centrum en omtrek, van maximum en minimum, of meer principieel gesteld:
God is de coincidentia oppositorum, het samenvallen der tegendelen, en daarom voor het eindige menselijke verstand nooit te bevatten. Hier zien we de
`geleerde onwetendheid' volop aan het werk. Operum Dei nulla est ratio,
schrijft Cusanus in een van zijn vele andere geschriften (waaronder, allicht,
ook een traktaat over de kwadratuur van de cirkel). God doet niet aan rede
of logica, wat gezien de oneindigheid van Zijn scheppingskracht het zicht
opent op een adembenemend universum waarin alles mogelijk is. Cusanus
slaagt er glansrijk in om dit te weten, maar daarna houdt het op: de exacte
kennis van God en Zijn waarheid blijft buiten bereik. Zelf vergelijkt hij het
met een polygoon oftewel een veelhoek binnen een cirkel: ook al vermeerder
je het aantal hoeken tot in het oneindige, nooit zal de polygoon samenvallen
met de cirkel.
Cusanus past in een lange traditie van intuïtief, fantasievol denken, dat zich
niet bij voorbaat laat beperken door de aristotelische logica, maar voor het
raadsel van het Absolute andere, sluikse wegen zoekt. Er is geen reden om te
twijfelen aan de degelijkheid van zijn geloof, maar zijn eerbied voor de
majesteit van God geeft hem een plaats binnen de zogeheten `negatieve
theologie', een denkrichting die ervan uit gaat dat een positieve definitie van
God onmogelijk is en die een aanvang neemt in de vijfde- of zesde-eeuwse
geschriften van Pseudo-Dionysius de Areopagiet. Zijn wiskundige belangstelling maakt hem tot een erfgenaam van Pythagoras en Plato, zijn mysticisme tot een geestverwant van Meister Eckhart. Hoewel hij na zijn dood
goeddeels werd vergeten, heeft hij de nodige indruk gemaakt op Giordano
Bruno, op Leibniz, op Schelling, en sinds de Romantiek kunnen zijn sporen
hier en daar in de moderne literatuur worden teruggevonden. In elk geval
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'Naar Cornwall voor fnsse indrukken ' (Uit De psychologie van de
Zwavel, 1989) De auteur voor de Gospelroom te Penzance

de overeenkomst niet veel verder dan een gelijkenis. Het is niet zo dat bij
Jongstra de literatuur, zoals zo vaak wordt gezegd, de religie vervangt.
Omdat het verleden nooit werd gedomineerd door het geloof, valt er
immers niets te vervangen.
In Het huis M. schrijft Jongstra over de wetenschap, dat zij ooit ervan uitging
dat alles gekend zou kunnen worden: `Geef ons wat tijd, zeiden de wetenschappers, op een mooi moment weten we er alles van'. Het gevolg zou zijn:
een eenduidige werkelijkheid, voor iedereen dezelfde. Maar dat gevolg is,
evenals die verhoopte volledige kennis, nooit gekomen, zodat er nu een `probleem met de werkelijkheid' zou zijn ontstaan. Iedereen ziet de dingen
anders en de woorden schieten hopeloos tekort om ze te benoemen. De taal
is `losgeslagen' en alle `ijkpunten' ontbreken, zo luidt een veel gehoorde
klacht. Bij monde van zijn alterego Murk van M. schaart Jongstra zich uitdrukkelijk niet in de rij der klagers. Alle klachten over de ongrijpbaarheid
van de werkelijkheid zijn volgens hem slechts `een erfenis uit de jaren waarin
de werkelijk nog simpel leek'(M 109-110).
Hetzelfde zou je kunnen zeggen over degenen die klagen over de teloorgang
van het Woord als gevolg van secularisatie en ontkerstening. Sindsdien moet
de taal het stellen zonder goddelijke garantie; de betekenis van de woorden
heeft aan betrouwbaarheid ingeboet, omdat het conventionele en dus willekeurige karakter ervan aan het licht is getreden. Maar ook dat levert alleen
een `probleem' op voor wie tevoren in die goddelijke garantie heeft geloofd.
Met het verlaten van de wetenschappelijke pretentie van alwetendheid en
met het verdwijnen van het goddelijke Woord kunnen taal en werkelijkheid

elkaar eindelijk (en misschien zelfs wel voor het eerst) recht in de ogen zien.
Alleen in dit opzicht heeft het zin om de literatuur op te vatten als een vervanging van de religie. Want voor Jongstra blijkt de literatuur wel dé manier
te zijn om zich met de werkelijkheid te verstaan, inclusief alle onbetrouwbaarheid, alle dubbelzinnigheden en alle mogelijkheden die daarbij horen.
In feite is de werkelijkheid nooit een simpel gegeven geweest. Vandaar de
behoefte aan religie en theologie en vandaar die overspannen wetenschappelijke pretenties van weleer: ze dienden om de werkelijkheid althans een
schijn van overzichtelijkheid te geven. Als zodanig waren religie, theologie
en wetenschap altijd al een vorm van literatuur. Maar nadat deze pogingen
zijn doorzien als wat ze zijn, is de werkelijkheid niet in een `probleem'
(inclusief de suggestie van een mogelijke `oplossing') veranderd. De chaotische ongrijpbaarheid van de werkelijkheid is niets anders dan haar normale
toestand.
Hoe daarmee om te gaan?
Op dit punt loont het de moeite Cusanus te hulp te roepen. Volgens zijn

docta ignorantia was het onmogelijk God volledig te doorgronden. Maar
daaruit volgt nog niet dat de mens ook geen moeite zou hoeven te doen om
dat toch te proberen. Op dezelfde manier lukt het niemand met betrekking
tot de werkelijkheid om de chaos de chaos te laten. De drang naar kennis en
inzicht, het verlangen naar loutering en verlossing zit bij wijze van spreken
in onze genen. Van Cusanus kunnen we leren dat we onze inspanningen niet
zozeer op het weten, maar op de onwetendheid dienen te richten. Al blijft er
natuurlijk wel een essentieel verschil, en in zoverre gaat ook de overeenkomst tussen Cusanus' negatieve theologie en Jongstra's postmoderne
schrijven de gelijkenis niet te buiten: wat bij de eerste een ondoorgrondelijke Deus absconditus is, is bij de laatste het chaotische, overweldigende, nooit
volledig te bevatten geheel van de werkelijkheid.
Wat te doen?
Als het geheel zich onttrekt, dan moet men zich richten op de delen, in de
hoop zo verder te komen. Ziedaar de weg die Jongstra heeft gekozen in
romans als Groente en Het huis M. en in de verhalen van Cicerone. Het sleutelwoord luidt: zelfbeperking. Concentreer je op een detail, een aspect, een
deel, en misschien licht daarin – als pars pro toto of als de spiegeling van

micro- en macrokosmos – een moment het geheel op. Dat is tenminste de
opzet, of het werkelijk gebeurt staat allerminst bij voorbaat vast.
Welk detail, welk aspect, welk deel gekozen wordt, maakt niet uit. In principe is alles geschikt om te dienen als toegangspoortje tot het grote geheel.
Wat dit betreft vertoont de werkelijkheid hetzelfde aanschijn als het universum van Cusanus. In een wereld zonder centrum en zonder omtrek kun je
overal beginnen. Elk punt kan dienen als potentieel centrum, of beter
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gezegd als uitgangspunt om op weg te gaan, zonder precies te weten waar je
uit zult komen. Zonder hoop, hoe bescheiden ook verwoord, is Jongstra's
verteller niet. Als men maar lang genoeg over hetzelfde doorpraat, begint er
iets van kennis te dagen, een vaag besef dat men weet waarover gesproken
wordt', lezen we in Groente (G 96).
Wat er precies gezegd wordt, is dus van ondergeschikt belang: alles is in principe even belangrijk, zolang het maar samenhang vertoont. En die samenhang komt vanzelf, aangezien alles afkomstig uit het brein oftewel het
geheugen van een en dezelfde spreker. Daarom kan Jongstra een op het eerste gezicht bizarre en onsamenhangende roman als Groente, waarin vooral
sprake is van kappertjes, rabarber, tuinbonen, pompoenen, brussels lof en
schorseneren, met recht `autobiografisch' noemen. Ook wanneer iemand
zich bewust op slechts één deelaspect richt, lukt het hem niet om buiten zijn
eigen grenzen te treden.
Het grote nadeel daarvan is uiteraard dat de sprong van deel naar geheel vrijwel onmogelijk dreigt te worden. Jongstra's verteller is zich daar heel goed
van bewust –luister naar wat hij in Groente vertelt over zijn pogingen om
een 'groente-encyclopedie' samen te stellen: `Ik had een klein aantal hoofdstukken geschreven, toen ik moest constateren dat er wel visie was, maar
slechts op de wereld voor zover die in mijn hoofd paste. Het meeste was
puur autobiografisch. Er lagen korte essays, daarvan was de schriftuur veel te
persoonlijk. Andere stukken somden op zonder voldoende naar mijn ordenende hand te willen luisteren. Weerbarstig materiaal allerwegen, zonder
veel systematiek. Het ging over groente, dat wil zeggen meestal. Ik vroeg me
af of ik me niet te veel vereenzelvigde met het specialisme dat me nu eenmaal
was toegevallen'.
Kortom, het project blijkt volkomen uit de hand te zijn gelopen –totdat je
je realiseert dat het in feite om de roman gaat die je op datzelfde moment
aan het lezen bent. Groente heeft inderdaad veel van een ontsporende encyclopedie, met grote lappen autobiografie in de tekst en een overvloed aan
ogenschijnlijk willekeurige wetenswaardigheden. Van de oorspronkelijke
opzet komt niet veel terecht. De roman was begonnen met de vraag: `Hoe
reis je van alfa naar omega?' Iets wat zou moeten kunnen dankzij de concentratie op één letter en één woord (groente), binnen de veilige overzichtelijkheid van de moestuin. Eenmaal onderweg bleek de zaak echter niet in de
hand te houden, en dan lezen we: `Van deel naar het geheel, dat – toch weer!
– in de moestuin naar niets en nergens zou verglijden' (G 162).

Ook het gekozen deel is al te veel, te overweldigend, het groeit de verteller
boven het hoofd, of hij heeft zich er inderdaad te zeer mee vereenzelvigd –
letterlijk, aangezien hij op de laatste bladzijden blijkt te zijn veranderd in
een Arcimboldo-achtig groentenmannetje. Dit staart hem aan in de spiegel,
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ste heeft toch geen zin. In een wereld zonder centrum en omtrek bestaat er
ook geen reden om je niet aan een dergelijk wellustig dwalen over te geven.
Merkwaardig is eerder de hang naar systematiek en orde, die ondanks al het
dwalen zelden ontbreekt. Sinds Cicerone heeft ook deze hang een tijdlang
maniakale trekken gekregen, getuige Jongstra's ambitie om het merendeel
van zijn reeds geschreven en nog te schrijven boeken onder te brengen in een
`Modern Geheugenlexicon'.
Op deze manier zou pas echt ernst gemaakt kunnen worden met de in

Groente aangekondigde gang `van alfa naar omega'. De orde van het lexicon,
met zijn alfabetische rangschikking, zal Jongstra vooral hebben aangesproken vanwege het formele karakter ervan. De chaos krijgt een vorm opgedrukt, zonder dat zij als zodanig wordt ontkend of teniet gedaan. Want de
chaos is tevens het raadsel, dat niet kan en mag worden opgelost, omdat zo'n
oplossing per definitie een vorm van zelfbedrog zou zijn, een terugval in religie en theologie. Zelfs de chaoswiskunde die een heel eind belooft te komen,
stuit in laatste instantie op een afgrond: de `lege diepte' die de Amerikaanse
kunstenaar Robert Smithson aantreft in een zeer symbolische, want zogenaamd als centrum van de wereld fungerende, porseleinen bloemkool (G
99).
In hetzelfde licht zie ik Jongstra's sympathie voor de retorica en voor de daartoe behorende geheugenkunst, een eveneens formele methode om alle opgedane kennis en ervaring vast te houden door ze te ordenen. Retorica en
geheugenkunst spelen al een rol in Groente en Cicerone (opvallend vaak zijn
`sprekers' in de weer met het afgrazen van hun `geheugen'), maar beide
komen op magistrale wijze samen in Het huis M., als de `oude fundamenten'
die nog heel bruikbaar blijken te zijn om dit literaire bouwsel te dragen en
een schijn van orde te geven.
Het Huis M., als `beeldspraak' en als `gebouw', heeft een soortgelijke functie
als de moestuin in Groente: het fungeert als het soepele kader voor een
geconcentreerde, partiële versie van het zelf nooit in te kaderen geheel. `Dat
is het voordeel als je een huis als M. kiest', zegt Murk van M., `een amalgaam
van vormen, één reusachtig spel van regel en uitzondering, een schitterende
combinatie van inzicht en onbegrip omtrent een chaos die er in haar geheel,
gek genoeg, heel bedrieglijk als overwogen lijnenspel uit kan zien' (M 145).
Alle aandacht in deze roman (waarvan de plot is geleend van het detectiveverhaal) gaat uit naar de letter M, van memoria, memoires, Mnemosyne (de
moeder van de Muzen en de patrones van de herinnering). Het zou me dan
ook niet verbazen, al is het niet eenvoudig daarover uitsluitsel te krijgen, als
zij (Mnemosyne) in werkelijkheid het vrouwenlijk is, dat verteller Murk van
M. aantreft in de `rode kamer' van het –uiteraard M-vormige – huis. In elk
geval zou dat verklaren waarom dit lijk nu eens verdwijnt en dan weer
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Jongstra grijpt zijn eigen opvatting van realisme aan als argument tegen de

gedachte dat voor zijn voorvaderen `de literatuur alles was'. Zo'n ongevraagde verdediging stemt wantrouwig. Kennelijk voelt de schrijver zelf nattigheid, en inderdaad, het realisme waarvoor in Familieportret een welsprekende en veelzijdige lans wordt gebroken, maakt op mij een wel zeer literaire
indruk. Buiten de bladzijden van het boek zou het moeilijk kunnen overleven. Niet omdat daar een gebrek aan mogelijkheden zou bestaan, integendeel, maar omdat in het buitenliteraire leven onherroepelijk moet worden
gekozen. Alleen de begrenzing van de literatuur staat de gelijktijdigheid van
een schier oneindig aantal mogelijkheden toe, op voorwaarde tenminste dat
je in staat en bereid zou zijn de literatuur als zodanig te onttrekken aan de
greep van de geschiedenis.
Of dat laatste kan, is een vraag die algauw tot andere vragen leidt. Om een
voorbeeld te geven: heeft een meesterwerk uit een ver verleden, dat nog
altijd gelezen wordt, zich losgemaakt van de geschiedenis – of blijft het er
toch nog deel van uitmaken, omdat het altijd op een historisch bepaalde
manier zal worden gelezen?
Gelukkig hoef ik hier nu niet op in te gaan, omdat Jongstra er in Het huis M.
van overtuigd lijkt te zijn, dat de literatuur zich inderdaad aan de geschiedenis kan onttrekken. In elk geval vindt zijn verteller dat zoiets wenselijk is.
Het huis M., het onuitputtelijke geheugenpaleis, heet er te getuigen van de
`rust' van de `karavaan' (in deze roman het beeld voor de immer voortgaande
geschiedenis), en niet toevallig wordt ons voorgehouden: `Van vooruitzien
wordt men ongelukkig. Het beperkt het bestaan tot het overwegen van de
mogelijkheden die zullen worden benut, in plaats van het mogelijke in zijn
breedste spectrum in een historisch perspectief te plaatsen' (M 28, 346).
Hier wordt, uit naam van wat in de essaybundel Familieportret `realisme' zal
gaan heten, de actieve deelname aan de geschiedenis met haar noodzakelijke
beperking van mogelijkheden afgewezen als een betreurenswaardige verarming.
Denk ook nog even aan de geheugenkunst, die in Het huis M. zo'n kapitale
rol speelt. Alles wat zich in het geheugen bevindt, is per definitie achter de
rug. In het bovengeciteerde fragment is er dan ook sprake van om het mogelijke `in een historisch perspectief' te plaatsen. De eenheid van de roman,
die een negatieve, tegenstrijdige weerspiegeling van het zelf onvatbare geheel
mogelijk maakt, bestaat bij de gratie van de terugblik. De literatuur, met
andere woorden, kent geen toekomst, en daardoor is zij in zichzelf besloten.
Natuurlijk is het ook mij bekend dat literatuur en leven niet hetzelfde zijn.
Maar een literatuur waaruit de toekomst zo nadrukkelijk wordt buitengesloten en die op grond van haar strikt `autobiografische' perspectief bijna iets
solipsistisch krijgt, wordt bedreigd door steriliteit en vrijblijvendheid, alle
humor en virtuositeit ten spijt. Dat Jongstra zich hiervan bewust is, meen ik
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Een heel andere situatie komen we pas tegen in de roman Hudigers Hooglied
al wordt de verandering reeds aangekondigd in zijn voorganger Disgenoten.
Daar krijgt de verteller (die aan de lezer wordt voorgesteld als een bekwaam
en veelzijdig `spreker') van zijn `chef' het welgemeende advies om in het vervolg `wat meer vanuit persoonlijke ervaring te spreken' (D 14). In Hudigers
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Zoveel gelijkgestemdheid werpt een vraag op die ik tot dusver stilzwijgend
voor mij uit heb geschoven: heeft Atte Jongstra Cusanus eigenlijk wel gelezen?
Het zou bijna onbegrijpelijk zijn als het niet zo was, zozeer beantwoordt zijn
werk aan de belangrijkste kernbegrippen van Cusanus' denken. Daar staat
tegenover dat de bisschop van Brixen door Jongstra nergens wordt
genoemd, nergens vinden we een letterlijke verwijzing naar de begrippen
die ik hier vrijmoedig heb gebruikt als blikopener (of zonodig breekijzer)
Arnold Heumakers (1950) is

om enkele verborgen constanten in Jongstra's oeuvre aan het licht te bren-

historicus en literair criticus

gen. Aangezien Atte Jongstra nooit te beroerd is om zijn inspiratiebronnen

van NRC Handelsblad. Meest

dankbaar als `familieleden' te gedenken, moeten we dus, met pijn in het

recente publicaties. De
schaduw van de Vooruitgang.
Essays (2003)

hart, concluderen dat hij Cusanus nooit gelezen hee ft . Zodat ik ook dit essay

kan besluiten met een –bescheiden –raadsel.
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Arno Breekveld (foto Roeland Fossen)
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maar na het zien van `een paar uitgestroopte sokken' maakt ze dat ze weg
komt. Exit Arno Breekveld, althans in de roman.
Met dat alles getuigt Arno Breekvelds aanwezigheid in de literatuur van een
grote diversiteit: hij is romanpersonage, kan prat gaan op een heuse biografische schets en publiceerde daadwerkelijk twee bundels gedichten: De hortus
(1992) en Zeppelin. Laatste gedichten (1994). Uit alles blijkt dat Breekveld
een pseudoniem van Atte Jongstra is, hetgeen overigens nauwelijks een mystificatie te noemen is. Het staat letterlijk in de ondertitel van het essay over
de poëzie van Arno Breekveld en in vrijwel alle publicaties over Jongstra is te
lezen dat hij onder de naam Breekveld gedichten publiceerde.
Inmiddels doet zich wél de vraag voor hoe vruchtbaar of onvruchtbaar deze
poespas met identiteiten eigenlijk is.
Jongstra hééft iets met mystificaties (zo publiceerde hij in De psychologie van
de zwavel het essay `Trage zelfmoord' alsof het door Jeroen Brouwers
geschreven was) en gespleten, af- en opgesplitste personages. In Zeppelin
staat een reeksje gedichten onder de titel `Gebroeders', vergezeld van foto's
van de broers, maar deze twee moeten wel ongelooflijk ééneiig zijn, zo lijken
ze op elkaar – het is vrijwel onmogelijk om niet de zoveelste poging `de lezer
op het verkeerde been te zetten, onzekerheid te scheppen' te vermoeden: is
hier sprake van een tweeling of van twee maal dezelfde persoon? De gedichten spreken weliswaar over karakterverschillen, maar uiteindelijk is het toch
van tweeën één: ` [...] door ons loopt / een draad, bloedrood. // De verhouding één staat tot twee, gulden snee. [...]Wij stott'ren gelijk we gepaard zijn
/ zijn we in één sop gevallen, geen / helft verschilt. // [...] Hij zegt geef en
gegeven / ben ik. [...] Anderhands spreek ik / van tweeën uit.'
In het geval van de gefingeerde dichter Breekveld speelt Jongstra het spel zo
volledig mogelijk uit: zowel in de biografisch schets als in de flapteksten achter op de bundels (waarover later meer) slaat hij een quasi-ernstige toon aan,
die echter regelmatig over the top gaat en presenteert hij Breekveld en zijn
werk alsof we dat ergens tussen Brakman, Gogol, Multatuli en Sterne moeten situeren. Of liever: ná, want Breekveld krijgt ook een geboorteplaats en datum aangemeten: Bunnik, 1966.
Aan het personage Breekveld kleven negentiende-eeuwse en postmoderne
elementen.
De quasi-ernst van het spel dat Jongstra met zijn creatie Breekveld speelt,
lijkt zijn wortels te vinden in de negentiende-eeuwse romantiek, waarin
schrijvers zich, voor zover het hun dichterlijke jeugdzonden betroffen, achter door hen uitgegeven `gevonden manuscripten' verscholen. Men denke
bijvoorbeeld aan Francois HaverSchmidt/Piet Paaltjens, al zal de
Multatuliaan Jongstra eerder naar het literaire spel in Max Havelaar verwijzen.
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Ook de overdrijving is een in de romantiek geijkt stijlmiddel.
In hun boek Postmoderne poëzie in Nederland en Vlaanderen stellen Thomas
Vaessens en Jos Joosten dat postmoderne poëzie een discours is op zoek naar
zijn eigen regels. Een aantal concepten (zij noemen: oorspronkelijkheid,
volmaaktheid, identiteit, autonomie, moraal, coherentie en intuïtie) had in
de moderne poëzie nog een betrekkelijk onproblematische status. In postmoderne gedichten worden deze concepten geproblematiseerd. Met enkele
van deze problemen van de postmoderne poëzie worden we geconfronteerd
bij het lezen van het dichterlijk werk van Arno Breekveld.
Een postmoderne dichter wordt, aldus Vaessens en Joosten, gedreven door
wantrouwen ten aanzien van elke claim dat de werkelijkheid aan een coherent intellectueel schema zou beantwoorden. Hij verzet zich tegen elk idee
van totaliteit en daarmee ook tegen herkenbaarheid: afzonderlijke elementen van het gedicht hangen niet met elkaar samen als herkenbare onderdelen
van dezelfde, plausibele wereld waarnaar het gedicht verwijst. Nu mogen
Breekvelds gedichten weliswaar niet zulke `antisystematische systemen' en
`structuurloze structuren' bieden als bijvoorbeeld het werk van Peter
Verhelst, Peter Holvoet-Hanssen, Lucebert, Erik Spinoy en Lucas Husgen,
maar gezien zijn belangstelling voor `gestoorde teksten' moeten deze formuleringen koren op de molen zijn van de aan schizofrenie lijdende Breekveld,
zeker wanneer we ze verbinden met het –ongetwijfeld tot Jongstra's verbeelding sprekende –probleem van de identiteit. Wanneer we een modern
gedicht lezen, stellen we ons een `spreker' en een context voor. De lezer zet
als het ware het gedicht tussen aanhalingstekens. Vervolgens vraagt het personage uit het gedicht om een zekere mate van identificatie. Postmoderne
poëzie problematiseert het idee van één in het gedicht klinkende stem. De
lezer krijgt geen uitsluitsel, zeggen Vaessens en Joosten naar aanleiding van
het werk van Dirk van Bastelaere: is de dichter afwezig, aanwezig of afzijdig?
En als hij in de bundel aanwezig is, wie is dan deze dichter die zich in zoveel
anderen spiegelt?
Jongstra, in de gedaante van Breekveld, thematiseert deze problematiek
door van Breekveld `een opstelsom van (autobiografische) mogelijkheden' te
maken. Evenals dichters uit de (neo-)romantiek laat hij Breekveld in zijn
gedichten ook nog eens andere `gestalten' aannemen zoals Geckie (ontleend
aan het schilderij Geckie met de kous van Adriaen van de Venne, van omstreeks 1640), de drekvorst, de celebrant, de wasvrouw, de hofnar, Nobiles
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De dubbelslag die in dit gedicht te vinden is, speelt ook een rol in de poëzie
van Arno Breekveld. In de derde strofe licht Komrij voorzichtig een tipje van
de sluier op: de maskerades dienen om de `werkelijke aard' (een begrip waar
de doorgewinterde postmodernist om zal moeten lachen) zuiver te houden.
De wereld moet op afstand gehouden worden om zelf onbezoedeld te blijven. De titel van Breekvelds eerste bundel,

De hortus,

zinspeelt op het hier-

mee samenhangende beeld van de omsloten, van de wereld afgesloten tuin.
De encyclopedist Jongstra, die ongetwijfeld verantwoordelijk is voor de
flaptekst van de bundel, schrijft daarin:
In de middeleeuwse iconografie is het beeld van de maagd Maria in de
omheinde tuin, de hortus conclusus, het symbool van de zuiverheid. In
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weg.
I raak
schelle
e
a in
c e verven
Volumen worden uitgevuld in
i'
verten, mij voorbij
gesodomieterd. Spermatisch
issdie
uitvloed,weggesmeerd
eutvo
,
ino en
e zonder doel. Wat
raakt gekwast in ramen spant
erg snel elektrischtegen mij.
Opgeveegd. Van achteren!
Waar is de terpentijn? Ik
hou niet van die lage streken in
tabaksas-grijs vergaan.
Het valt niet licht je hoge rooie
kop te persen, craquelé gehoor
en ogen daar weer naast.
Komt pompen aan te pas,
wortelkwast, revolverspuit, naar
het verhemelt' op
penselen tot die heel
verdomde lap weer leeg
begin opdondert.
J ongstra's spel met alter ego's past bij de postmoderne opvattingen over identiteit. Volgens Barthes is de mens een gefragmenteerd wezen dat geen essen-

^

e onveranderd etiële kern als identiteit of `zelf heeft, diedoor
oo de ttijd heen
„ ^• ^
beheerste al het werk van
nietuuit
i t. Het idee dat de mens niet
t e en i bestaat,,e
Fernando Pessoa,, die over depsychische constitutie van zijn heteronomie
het volgende al rond 191 5 noteerde:
e de mijne is.
Ik weet niet wie ik ben, wat voorziel
Wanneer ik met oprechtheidspreek, weet ik niet met welke oprechtheid
i s ree . I ben verscel enerwi s een andere dan een ik waarvan ik niet
weet o et bestaat o et die anderenni
is).
ga op in vervoeringen die i
Ik voel overtuigingen die ik niet heb.
i s. i n voortdurend op mijzelf gerichte aandacht wijst mi voor t uren op verraad van de geest aan een karakter dat ik misschien niet heb,
noch door die geest aanwezig wordt geacht.
are
Ik voel me meervoudig. Ik ben als een vertrek met ontelbaretoverspiegels
die totbedrieglijke weerspiegelingen vervormen één enkele,vroe ere
werkelijkheid, ie in geen daarvan is eninalle.
r
m meeZoals de pantheïst zich boom (?) voelt en zelfs bloem, zo voel ikmij
dere wezens. Ik voel mij andermans leven, in mij, onvolledig, alsof mijn

i

wezen deel had aan alle mensen, aan elke onvo e i erwt s., middels
een totaalvan niet-ikken,es nt
Y etiseer in een schijn-ik..
In'Evenwicht'
Het is aso Pessoa hier ree ve s diagnose
stelt.uuit
Zeppelin waarin sprake is van een i dat in een 'pronkpaleis met spiegels' (.
Breekveld
ens u i ei staat 'tejota-en titte en ,jubelt
ee e het in
in 'pure menigvuldigheid
eerste instantie nog uit:
0 wonder en verrukking. prachtig evenwicht!
i e n e ikken spatten van ons allen a.
De n
Maar nadat `we hier' hebben staan `wachten tot we / onszelf tot onszelf kunnen benoemen in de / regelen' eindigt het gedicht met gestamel en een tot
niets leidende dubbele punt. Het is dan ook vast geen toeval dat het laatste
curieuze prozagedicht uit Zeppelin inhaakt bij het eerste, dat over Nobiles
zeppelin. Het laatste heet veelzeggend 'Neerstorting'. Breekveld vertelt dat
men `zijn kop [heeft] geschoren opdat ik me niet meer optrekken wil uit
mijn zinkzankmoeras.' Met een hilarisch verwijzing naar Jan Engelmans
cantilene `Vera Janacopoulos' draait hij de mogelijkheid dat hij zich middels
het psychologische hoogstandje aan zijn eigen haren uit het moeras omhoog
zal trekken de hals om: `Grijp ik in mijn stoppelveld bij koele maan, zit er
geen houvast meer aan.' In het slot van het gedicht lijkt het er op dat
Breekveld zijn laatste masker aftrekt, het ontploft – gelijk Nobiles zeppelin –
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intypt:

dan
a oo onmiddellijk:
i zitten
kunnen
tut
u e zweten.
Erin
& niet uit
t er
i' zinkmoeras
^ in
gestort
oe ras e
I en im m
waarstoppels
stotw
aa e
i t doorrpalmklauwen
len. r is
in maanlicht
de
geen ouvast aan mij voor miji' met die kogelkop,
die nu heel witjes per sluitkeldertot elaagste
in deeeuwigheid
raaiss neer rm
et emi
o rete .ikTot
n eerst, danee
der ijstijden kraken
barsten
st, a a sten
neersmelten.
Het is opnieuw de wens naar zuiverheid die samenvalt met niet-bestaan.
^

^

Hiermee vallen ook de ondertitelvan
bundel,
e u e, 'laatste
gedichten'
e c t en
e het
in Detegenmaatschappelijk
optreden
vanva de
maatsc a eaangepaste
aa dichter
e aste c te Breekveld
r
e nr
issniet
n et meer, hij heeft
zichzelf
z c e wehanger o zijn plaats:• de oude Breekveld

n

r

gedicht.
komen en wie
Achter dit laatste masker zou Jongstra tevoorschijnn
^
^
Caravan
t. o st a a ava Gedichten',
e c te , of:Jongstra
o st a
bij zoekmachine Google
^
Zwart uit de Wondermond'vindt gedichten van Jongstra zelve. Weliswaar
„
n gedurende
wi i zic nog wel eens,
eu
de tijd
t v
van één
egedicht,
e c identiteitv
t, den
a
^

e aar aanmeten, maar de 'ik' iin de meeste
een caravan of een bonthandelaar
versplintering
gedichten
ontsnapt
aanpostmoderne
ve int erin vvan
n BBreekveld:
is o ts a t aa des
ee e.
,
^
i
–
wanneer het nu gaat
over
we^
,
draait
het
om
een
'ik'^...
en
een
Jl die het
g
leven ingaan:
Waar het ophoudt

Als ik over je dijen, borsten, hals, als
ik over sleutelbeen en `t schelpje van je
oren praat, wil jij mijn handen waar
de taal al eerder was. Ik stamel wat.
Verbaal genot, het woord dat ooit eens
zweven moest, water meer mocht zijn
dan vliedend, blak en dood. Geef
mij maar woest, zeg je, mijn geil
dringt aan de gaten. Wees stil, ik ben
zo vreselijk nat in 't vlees. Waar
bleef de dorst, de man zo
gul in `t lijf gezet?
Mijn tong dwars doormidden, het
knikken in mijn keel. Wat

stroomde, zoet en aangenaam, dat
wil ineens meteer.
t
ic a m Breken.
ee.
Je i' a
Wat ooit van woorden was bevloeid.
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Beeld Jan van der Pol

mijn aen aan
zijn,
l e o en voorjei'
n eze n.
kon
het lc t van a tot z, zo at je mi'
i
Je had het voorwoord uit, zag licht in
'
i misschien
een happy
end,
de historie,
m ssc e ee
Y
ni Elke
vond veel te lachen bovendien.
,
1
ve
avond voor het slapengingrer,
i
tot de slaapje halen am, De lieve
^

r e,
glimlach omje mond bij t eerste s u
God wat hieldik toen van mij.

Ik heb me leren haten na je deeglijk
onderricht. Je vond passages die je
deden kotsen, een hoofdstuk dat je
razend maakte — toen werd het
tekstverklaren, Freud, hij leve hoog!
Wat mijn ouders ooit begingen, wat ik
zelf misdeed, mijn schaduw die je
plotseling zag. Je las geen letter meer,
mij had je uit.
gegoten,
Heb ik me
toentoe
in dicht
ln c beton
t eto gg
e
alle
vier
de torens
dik
muren,
de u , o p
meters
minafweervuur
a ee u ezet, Nacht aan nacht
ot
het vallen vanje bommen,ikschoot
terug, gericht. Het was n ri e , puin
zer, bloed.Zodanig om ewaar eer
alom, le,
11
geweldig
in
ons uitgelezen huwelijk,
verkeer geraakt, op 't roemloos padnaar
wederzijdse overgave.
Eén bladzij lezen nog! In naam van wat we
eens begonnen. Ergens in mij huist nog
licht:
Neemt gij... Ja, ik wil!
Als ik mij open krijgen kan.
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en
anti spreek, als ik over mijn moestuin vertel, uitsluitend over mezelf. E
kwestie van spiegelen'
Atte on stra inGroente

E

rgens op een van de vele planken die zijn labyrintische huisbibliotheek

– gelet op zijn verzamelzucht –ongetwijfeld rijk zal zijn, moet een oud
plan van Atte Jongstra liggen te verstoffen, een scenario voor een duizelingwekkende onderneming: de wereldse chaos te boek stellen in een ordening
waarvoor de encyclopedie model zou staan. Van A tot Z, van aal tot zwavel,
maar niet per se in die alfabetische volgorde, ging hij haar in kaart brengen.

In `opengewerkt proza' zoals hij zijn schrijfstijl in de essaybundel
Familieportretlater typeerde, in verhalen, romans en beschouwingen waarin
de structuur van het vertellen en redeneren zichtbaar blijft, wilde hij zijn
eigenzinnige kanttekeningen plaatsen bij opkomst en ondergang van alles
wat er in dit universum zoal omgaat. Het moet bepaald niet zijn bedoeling
zijn geweest om daarin de grote historische lijnen, waarop de meeste
geschiedvorsers en historieroman schrijvers zo verzot zijn, tot leidraad te
nemen. Nee, de onstuimigheid van het leven zelf moest te boek worden
gesteld, rondom onderwerpen als bijvoorbeeld liefde en stoepbekering,
broekvuur en gezellig korfballen, hovenierskunst, moord en visserslatijn,
kortom het zou gaan over de vreugden en beslommeringen waarin het dagelijkse wortelt en betekenis krijgt. Onconventioneel en exuberant als Jongstra
in zijn denken en schrijven is, zoekend en verzamelend als een morgenster,
wars van literaire conventies – al jongleert hij er inmiddels in zijn laatste
romans wat minder mee – zeilend op het kompas van toeval en intuïtie, plot
en chronologie regelmatig vervangend door een mozaïek van teksten en
beelden, ja zelfs van afbeeldingen van prenten en schilderijen, begon hij
manmoedig bij de Z. Wie niet al te argeloos vooruitblikt, en argeloos is hij
allerminst, weet dat het einde het begin van Alles opslokt. Die Z zat alvast
niet al te omzichtig verstopt in de titel van zijn AKO-genomineerde verhalenbundel De psychologie van de zwavel zijn literaire debuut na een jarenlange carrière als recensent.
Met de letter A aanvangen zou een kniebuiging zijn voor de systematiek van
het lineaire, de scherp getrokken rechte lijn die dwars door nuance en toeval
snijdt. Aan dat soort onverschilligheid voor de grillen van het lot heeft
Jongstra een broertje dood. De bundeling was een exercitie waarin hij met

o e 1 e buigingen naar illustere voorbeelden en voorgangers als
t rin e r Flaubert,
u
a et,
Brouwers,
Brakman
uwe Sterne
s, te e en ra
an een pogingdeed om
^
doorhen
n inhaleren
te
e en en uit te roken van zichzelfte maken. Een 'mooie
manier omhalf anoniemeliteratuur
te
binnen teglippen', heet het ergens in
de bundel. Eenbeetjede
inoutfit
o i van
a een anander
e en met een veelkleuriggmasliteratuur
erop de iteratuu
binnenstappen, iets es onherkenbaar en ook weer niet
helemaal: de criticus weet hoe hij de auteur moet beschermen. Maar intusr i der letteren zich destijds liet
sen.
ealsZoberedeneerdi'
zijn entree in de wereld
aanzien,
i
sa t een allesomvattend
e, zo brisant
eso vatten was intussen
het traject dat hij als
in ac ten had. Welgemoedde heldoor en de Louteringsberg
schrijvere
^
op,op
weg naarheerlijkheid
, w
aa e
van s werelds Oer-beweger, naar het Woord
als schepper,wantt
ook Dante e
zat hem toen danig
a in de genen.
z" als hij de argeloze lezer al niet meteen conon
st arz
zou Jongstra niet zijn
ro n
i e voor literaire escapades en verstrengelingen,
teere met zzijn
n voorliefde
voor
0o teksten vol valkuilen
en en dubbelee bodems. Het slotverhaal
a uit epsy-^

^

o ievvan de zwavel met de veelzeggendtitel e wolken', is er een fraai
voorbeeld
0o ee
van.
va . aar
Daarin
n vliegt
i t de verteller op de vleugels van zijn jaspanden
sie r i' door
a IIJmuiden naar Engelandheen en weer op zoek
o de lucht,via
^
^
^
naar
een
aa e
'korter vlucht
mijn
t uuit
tm
n bestaan', naar 'een nieuwe vreugde– een
plek,, een
ee tijdstip
t st in ' een an eri an sc a '.
Deze zwei geschreven vertelling sluit aan bijHarryMulisch'
Het beelden
rY
^
de klok uit 1989,, een
luchtige
n' waarin dankzij
e uc
t e fantasie
eenvan 'de
'knipoog'
^

meester,lezer
een personage onmiddellijk
dat degeoefende z r nmi
i zal herkennen
i
als Mulisch,
, het bronzen standbeeld
e vavan
auLaurens
ens Janszoon Coster –de verm
– zijn sokkel op de Grote
uitvinder
meende
u tvin er van de boekdrukkunst
unst van
Markt van Haarlem
' gdoor zijnJnvaderstad
oplicht
in
va
P i t om met hem een wandeling
te maken. Het verhaalcombineert
a
een wereldreis die, met Amsterdam als
vertrekpunt,, naar het
Australische
Brisbane
e u
c e s a e voert en via San Fransisco
r a s isco terugleidt naardeplaat
eaats van vertrek, met een zoektocht naarhorloges en istoriin eeBehendig
zprovinciestad.
wordt
wor er voortdurend in
m theorieën
r'ieen over tijd
gejongleerdmet
en ruimte. Standbeelden horloges, roeroos ei en beweging, de schaduw van de auteur en het beroepvan drukker
worden vervolgens
elkaar
ervo e s etmet
e aa
verweven in een setting van ironie. Op zijn
Mulisch', dus met ingehouden
i ei – sophisticatedlijkt me er een
ou en uitbundigheid
passender
woord
voor. rAan de schaduw wordt uiteraard de betrekkelijkheid
.
va
van tijd
en plaats afgemeten, terwijlin de reis van noordelijk naar zuidelijk
^

halfrond het beeld wordt opgeroepen van een tocht naar 'de omgekeerde
^
were eenuitdrukking
voor het betrekkelijke van alles, gelieerdaan het
, ee
carnav es e, aan de drie dwaze dagen van ernst en spot, van genot en chaos.
Anders
r ophoudt in dit schemergebied
e dan
a bij Jongstra,
st a, die
e zich ook graag
,
,
van maskerade en emas ue, overwint bij Mulischtenslotte de volmaakte

e
vorm. Wat op het eerste gezicht toeval lijkt of gekte, blijkt bijnader
a e inzien
waarin
waarin, zo
onderworpen aan harmonie. Hier hetpentagram, eenconstructie
ee
^
^
wanneer
ze van
onderwijste meester' het geinteresseerde standbeeld,
,
n n dat is
ivi'm a de
enkelediagonalen wordt voorzien, vi A's schuili gaan.
ie aa
aan e t
e van Cantor, de ontdekker van de graden van oneindigheid
^
^
eind van zijn leven knettergek werd. Terwijl e meester'ren Coster, die voor
r dat hij
daar
met
de letter
aasinds
s szijn installast a
e
even ver ost is van het stempel
eest– hooghield,
evertie in 1856 –destijds gevierd met een driedaags
r e aa s volksfeest
^ er
van
Atte
on
stravan
r hun uommetje
maken, profiteert
ter
het ego
alter
o
,
won e
i omleeggekomen
ete
e tbezetten inbewoordingen ie
de gelegenheid
o
^
^
naar Mulisch'verhaalverwijzen:. 'tot mijn verbazing zag ik dat de sokkel leeg
was, Het duurde niet langvoor ik me de buitenkans realiseerde: hier moest
^
^
van e wolken' klinkt het vervolgens
mijn vlucht eindigen.'n de slotregel
^
moest mijn A aan het volk laten zien'. Welke,
dan ook vastberaden:
auteur,
a Atte,
e de van
vraag ejedan
a alslezer
e e a.?De van
a au
u, de van anders?
Nouja, een meerkeuzevraag is het niet:. ik gok op alle
drie.
e.
eendoorstart in
oe esc ouw markeert het slotvan
va zijn
i Zwavelbundel
wa e u e ee
m
Haarlem
letterzetter
e ette ette uit
aa e is
on stras^ auteurschap. De vereenzelviginget
r
van een vroeg
inn hetverhaal
ve aa De Wolkenn uitgesprokenverane voltooiing
vo
^
^
van
een waarin hij zich zal gaan bedienen va
e
gen naar een nieuwe gedaante',
later publiceertt
een
a et waaruitalfabetjaari
metaforen worden gesmeed. Twee
hij zijn grillige, even onsamenhangende als onconventionele roman
e te, waarin anders an bij
Groente,het resultaat van een lucide ettereng^
.. ^
"e
n r uimteee n ouva st zi n ae
t je et r nt
verwaarlozen.'t
Mus
i c ti
kunte
– z i' t e–
boek isgecomponeerdo
t naar
a analogie
o van de beroemde,, uit
fruit en groente samengestelde carnavaleske portretten, de artistiekeersonenmas ers die Giuseppe cim o o in de zestiende eeuw schilderde aan
locatie
i in
c roman,ngroentetuin,
t n eeen
aa
e
e
et eizer i o i n Praag.centrale
is – ozowo
wordt
lezer gaandewegduidelijk– een metafoor voor de wereld. In
95
t de
„
kortere en langerehoofdstukken,variërend van één
l rege tot vijftien
i inverscheidenpagina's verwer t hij heel divers materiaal tot een eenheid
n
n is steedsshet
over moe ei. inuitansutsse
t detail.
ea Vanhandleidingen
as
zaaiprogramma's, aanekdoten en naslagwerken,tot istorlsc e st uu-dies,dichtwerkillustraties,liefdesgeschiedenissenenr
ve meen e legendes
aan toe, je kunt het zo gekniet verzinnen of Jon stra is er mee aan de slag
geweest en construeert er zijn caleidoscopisch
ei osco sc boek mee,Belangrijkste
romanterugziet
i uur is een tuinier die zich aan het eind
van deals een
ni
tweelingbroer van keizer Rudolph II, een schilderijvan de Italiaanse manieris aangezien voor een portret van een hovenier:
ist dat lange tijd
In de roestige spiegel boven het reusachtig aanrecht was het ik die mij zag.

En
e wonderlijk ee Een
e oborstkast
st ast als een pompoen onderaan, een artssjok 't knoopsgat, mijn hoofdgestut door een bleke aubergine en een
prei, een even bleke radijs als een adamsappel daartussen. Ruiken met een
augurk,kauwen met doperwten,hete or 0in0o
knoflook
gevangen, wilde
haren van gebladerte en vruchten voordeier edie
een kleine bloemkool
aan het oog onttrokken. .. , In mi'
r en zag ik
mijn kerseogen
ieren daar een
r was ver heen en wat voor tochten ik ook zou on erneplekje. De herfst
men Clara
meer
a a zou
ounooit
oo t ee
aan me voorbijgaan. Dauwdruppels van de
frisse ochtend en de kou in huis gleden langs mijn appelwangen.
Keizer
e Rudolph wordt door Arcimboldo geportretteerdals de Etruskische
god o tumnare tumne s o ortu mn
us e en
daarmee als een man die meer
'Herfst' het kunstwerkwel wordt genoemd.
representeert dan dezoals
Volgens
o e s deoverlevering
ove eve n was hij godheidvan de gedaantewisselingen de
nz'
maskerade,
as e adie
e, e in
zijnn escapades om de nimfPomona
o
te strikken moeiteloos
vangestalteveranderde.i'n
ve erverering
nr in gepaard met volksspelen en
marktfeesten.i'
an zich meten aan de diverse groteske gestalten in de
van
Bachtin,
va Michael ac
t n, de Russische literatuurwetenschapper, die in het
groteske een uiting van vitaliteit zag en de oorsprongz
i de
daarvan zocht in
volkscultuur,m
'n
meerr bepaald
in volksfeesten
als carnaval. Bachtin beschrijft
het carnavala s een natuurlijk theater waarin dieren en op dieren lijkende
wezens de macht overnemen om de mens
e s een
e lachspiegel
voorte houden.
ac s e e voo
Vastgelegde
e eregels
e e s en itue rituelen,
en, wetten en uitspraken van gezagsdragers en
i'
weten
sc a e e wijsneuzen
worden onderuit gehaald, geparodieerdof
geschandaliseerd.
Uit ervaringg weet ik dat in het carnaval het vlees en de lach van oudsher
onafscheidelijkm eteaar"
zijnB Beiden
i
komen samen in de carnav e s efiguur
uu
bij uitstek:
u tste het feestvarken.
eestvaren Ooit eindigde het were eg
roemdee et
n aa
i nse carnaval met de plechtige onthoofding van een varken
ten te ent
tijd
a de
t van
eten
a ete
en rdrinken
n en even voorbij was en het vasten aan brak. Ookde figuur Carnavalzelf,meestalgesymboliseerdn
,s ee blozende,
bolrondedikzak,
a, een Bacchus met een buikals een ton en omhangen met
vleessoorten als worsten,
r
nin en gevogelte,
konijnen
te, herinnert aan de uit un i geknorrende viervoeter die na de donkere dagen rond Kerst voor gezelligheid
zorgen.rn
ei enr
v o i e i moet
oet
Daarnaast is er nog de gulzigbrassende
mond,
on , en niet alleen die van de schrokhals.
s. Het authentieke
e carnavalis tege-lijkertijd
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eneer e yolks-humordiediabolisch
eis, zoals Charles Baudelaire schreef, die ons bevrijdt

van de angst van het bestaan van regels, die inbreuk doet op wat fatsoenlijk
lijkt en die misdragingen waaronder we ons wel eens ongemakkelijk voelen
sympathiek maakt, zodat het komische en karikaturale een ultieme kans
krijgen.
In Groente bespeelt Atte Jongstra geraffineerd de tegenhanger van deze
omgekeerde wereld als een eigengereide variant erop. In de roman krijgt het
`carne' van het carneval geen enkele kans. `Het woord is verliefd op geen van
de dingen van het vlees,' heet het ergens. Met die zin geeft hij zijn visitekaartje af. Carnivoren worden er genadeloos uitgejast of krijgen het strenge
advies het `Vlees der koningen' te vergeten, dan pas kunnen ze aanzitten aan
een diner waar in plaats van het hapklare feestvarken: `pomodori, sappige
lente-uitjes, koolrabi's, zachte prei, gesuikerde peentjes in een rand kruimige
aardappels, begeleid door sausen en vinaigrettes' op het menu staan. Bij alle
dubbelzinnigheid die het boek aankleeft, geeft de titel intussen wel als houvast dat de lijnen erin zijn uitgezet onder een plantaardig bewind.
Wat het vlees is voor de vastenavond, is de groente voor de vastentijd, dat
ascetisch antwoord op de hoorn des overvloeds. Groente is de hoofdschotel
van de door de christelijke traditie gereglementeerde keuken, de magere
keuken die de spijs moet leveren voor het welzijn van de ziel in de eeuwigheid. Dit onbezoedelde, niet bloedende en ongetwijfeld daarom zaligmakende diner, waarvoor de moestuin de ingrediënten levert, zorgt voor de
matigheid van de jours mailtres. De vasten wordt in de carnavalssymboliek,
zoals volksschilder Pieter Breugel laat zien in zijn schilderij over de strijd tussen de carnaval en de vasten, belichaamd door de tegenhanger van de corpulente man: de magere vrouw. In Groente wemelt het van slanke dames, dun
als dennen en cipressen, broos als Twiggy-mannequins en spichtig als de
steeds weer opduikende ideale geliefde Clara, waarachter vele Clara's schuil
gaan, zoals de voor Potgieter onbereikbare Klara Wijk, mogelijk weer een
transfiguratie van de eveneens opduikende Clara Wieck, Schumanns vrouw
en de onbereikbare liefde van Johannes Brahms, maar toch vooral Clara van
Assisi, die zich uiteindelijk via een anorexia de heiligheid in hongerde. Geen
wonder dat een van zijn protagonisten de mond wordt gesnoerd met de
mededeling: `De liefde van hongerende vrouwen is veel mooier dan wat
Rubens wil beweren'. Maar anders dan in de mythe over Voltumna en
Pomona weet de protagonist in Groentezijn geliefde Clara niet in zijn netten
te strikken. Ze ontglipt hem steeds, zoals ook de als een encyclopedie opgezette roman hem kolderiek uit handen glijdt.
Gelet op Jongstra's talent voor het speelse en humoristische, dat ook in zijn
latere werk nooit afwezig is en er deels de kracht van uitmaakt, lijkt me deze
keuze voor groente als hoofdschotel geen toevallige. Wanneer de door
Bertolt Brecht gemunte uitspraak dat de mens is wat hij eet, dat taal en eten,
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Yves van Kempen (1944) is
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Er was eens een genootschap dat zich Aphtartodoceten' noemde en meende
dat Jezus weliswaar eigenaardig was geconcipieerd, maar toch gewoon geboren. Hij was 66k gestorven en daar begon hun specialisme. Voor hen was het
Lichaam van Christus niet zoals ieder menselijk overschot voor de wormen,
maar wachtte het glanzend van heelheid onder de grond op de Jongste Dag.
De stigmata zouden zelfs zijn dichtgegroeid, alleen nog een rood puntje op
de plek van de spijkergaten en een dunne streep waardesoldaat het ijzer van
de lans had gezet. De Aphtartodoceten wilden hun stelling graag bewijzen,
maar konden het Lijk niet vinden. (uit De tak van Salzburg, 2002)
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Sporadisch is Atte Jongstra dus actief als beeldend kunstenaar. Zo ontwierp
hij in nauwe samenwerking met steentypograaf Sacha de Leeuw een grensmonument, dat werd geplaatst te Nieuweberkopersluis aan de Tjonger, de
rivier die het Friese taalgebied scheidt van het Stellingwerfse (Saksische). Op
de stenen teksthaken aan weerzijden van de middenstip staat:
In het Fries (links): Komme. Tusken twa wrdlden telune. Op in grins bliuwe wolle. utsicbt. [Komen. Tussen twee werelden terecht. Op een grens wil-

•

len blijven. Uitzicht.]
•

In het Stellingwerfs (rechts): Gaon. Moen ienkeer. Overstikken dommiet.

Telave kommen. Deurzicht. [Gaan. Moeten eenmaal. Oversteken straks.
Terechtkomen. Inzicht.]
Op de stip in het midden staat:
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Jongstra werkt graag samen met beeldend kunstenaars. Zo organiseerde hij
voor de presentatie van zijn roman Groente (Oud-Amelisweerd, 1991) een
tentoonstelling m.m.v. vijfenveertig beeldend kunstenaars, deels samen met
Ronald van Tienhoven, die in één vleugel van het landhuis optrad als gastconservator. Verdere deelnemers aan de tentoonstelling `Groente': o.a. Joost
Swarte, Siert Dallinga, Rob Scholte, Juriaan van Hall, Helma Pantul,
Harald Vlugt, Jan van der Ploeg, Ewald Spieker, Peter Mertens, Hans
Aarsman, Harry Heijink, Yntze Vughts, F.F. Beckmans, Ed Gebski, Peter
Zegveld, Jan Verburg en Peter Giele.

Met een aantal kunstenaars voerde Atte Jongstra projecten uit. Stofomslag /
Omslag van stof(1992) met Roland Sips (beeld) en Marten Jongema (vormgeving), `De verbeelding van het lichaam' (Galerie Metis Contemporary
Art, Amsterdam, 1993, met onder de bijdragen van 49 beeldend kunstenaars o.a. werk van Alex Vermeulen, Max Kisman, Sandra Derks, Marlène
Dumas, Lucebert, Peter Klashorst, Philip Mechanicus, Ronald van
Tienhoven, Maarten Ploeg en Rob Scholte), The Image ofa [ease (1994) met
Harald Vlugt. In hetzelfde jaar 1994 verscheen Lexicon voor feestgangers, een
tragi-komisch naslagwerk voor vierders, in nauwe samenwerking met (kinder)boekillustratrice Rotraut Suzanne Berner. Het verscheen als nieuwjaarsgeschenk bij uitgeverij Contact, en werd in het Duits gepubliceerd als

Festliches Lexicon (Haro Verlag). In 2004 verscheen Magazijn Memoria, een
map van 52 linosneden van beeldend kunstenaar Jan van de Pol en even
zovele gedichten van Atte Jongstra.
Waarom wil een schrijver met een beeldend kunstenaar samenwerken? Is
schrijven voor hem niet genoeg?
Jongstra: `Ik blijf natuurlijk in eerste instantie schrijver, maar één plus één is
drie. En soms heb je zo'n veelvoud nodig om je niet schreeuwend eenzaam te
voelen achter je werktafel.'
`Toen we nog samen waren zat je daar ook altijd...'
`Juist, dat bedoel ik. Schreeuwend eenzaam.'
Wraak willen ze altijd, die exen. Ik gunde het hem maar en het bleef bij dat
ene steekje.
`Waarom duurde het toen zo kort tussen ons?'
Dat vroeg hij nog wel.
`Laten we het zakelijk houden,' zei ik uitgestreken. `Waarom wil een schrijveróók beeldend kunstenaar zijn?'
Hij herstelde zich meteen.
`Taal is niet het enige uitdrukkingsmiddel van een idee. Soms leent een
andere vorm dan een boek of gedicht zich beter voor wat je uit wilt drukken.
In zijn Amsterdamse werkkamer, recht boven zijn bureaustoel, zweeft de
baksteen boven Jongstra's hoofd die hij ontwierp voor de groepstentoonstelling `Die Hollandische Welle' te Berlijn (1998) in Kunstraum Berlin. In de
steen staat in gotische kapitalen het woord `Gott' gebakken. Vanwaar deze
symboliek?
`Hoofdpijn, of een schedelbasisfractuur bij pech: het hangt aan een dun
draadje, dit beeld van de suizende, klinkerharde manier waarop het geheel
der dingen je vanuit den Hoge kan treffen. Net als de liefde. Of het einde
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Over de boeken van Atte Jongstra spreken is evenzeer een zaak van
onmacht. Ik heb de boeken wel gelezen, maar als Atte Jongstra een bitser
mens zou zijn dan hij is, zou hij me kunnen verwijten dat ik ze niet zo erg
goed heb gelezen. Niet dat de manuscripten ter uitgeverij uit elkaar zijn
gevallen en door elkaar zijn gehaald – nee, ik ben het die de boeken aan mijn
schrijftafel liet passeren en, waarom eigenlijk? in de war liet raken, bijeen
trachtte te rapen en zo goed en zo kwaad weer tot meesterwerk heb gerangschikt. Ik ben bang dat ik daarbij geregeld het begin aan het eind heb gezet.
Laat ik niettemin proberen over zijn boeken te spreken en laat ik zeggen dat
ik Atte Jongstra lang geleden heb leren kennen in De psychologie van de zwavel. Laat ik er meteen eerlijk aan toevoegen dat ik hem in diezelfde tijd ook
heb leren kennen buiten De psychologie van de zwavel. Ik weet wel dat er literatuuropvattingen zijn die nu zouden vragen om een intieme beschrijving
van onze ontmoetingen buiten het boek, maar die literatuuropvattingen
zijn niet de mijne, en ik moet ermee volstaan te bekennen dat ik binnen het
boek onmiddellijk gecharmeerd van hem was. Dat neemt overigens niet weg
dat ik De psychologie van de zwavel nooit volledig heb uitgelezen. Hoewel
vastberaden van begin tot einde lezend heb ik onderweg onnoemelijk veel
zijpaden links laten liggen en richtingaanwijzingen genegeerd. Net iets te
vaak hebben mijn eigen gedachten die van de schrijver verdrongen en het
boek dicht slaand moest ik bekennen dat ik het niet zo goed had gelezen. Is
dat erg?
`Het verdient aanbeveling een boek helemaal uit te lezen, alvorens men er
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ee e
aover
een stuk over schrijft,' heeft Jongstra zelfooiti gezegd,
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Y st ce
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ei eenvoudig zijn.1 Baker wees op voetde het citaat, dan kan de waarheid
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wa Gibbon. 'Zij wisten',
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ze opeeneen
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r
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n en
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talen, een hele geannoteerde korst.' Nadat ik dit citaat van Jongstra had
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geleend, leende hij het weer van mij, waarna ik het o nieuwva
e leende:
sindsdien stuitert het opgewekt tussen ons in. En als de woordenn van Baker
werden ze het door dat stuiwaar waren geweest, wer
niet al van oorsprong,an
teren vanzelf.
De essays van Atte Jongstra mogen dan echter op realistische wijze ondoordringbaar zijn, tegelijk hebben ze de genoeglijkheid en de vrijgevigheid van
een Ka^eefahrt naar Duitsland. Niet alleen zijn koffie en taartjes bij de prijs
inbegrepen, er worden ook belangeloos theedoeken verstrekt en tot ieders
verbazing blijken er gratis steeksleutelssets voor de heren en haarfáhncombinaties voor de dames tevoorschijn te worden getoverd uit het laadruim.
Intussen praat de reisleider indringend op de reizigers in.
De essaybundel De tak van Salzburg is zo'n boek, dat zich enerzijds tegen
sluitende lezing verzet en dat anderzijds royaal uitdeelt en de lezer met
onverwachte cadeaus overlaadt. Ik sla willekeurig een bladzijde op, zoals ik
van tijd tot tijd doe, en lees over het lezen van de Bijbel. Jongstra schrijft weliswaar een streng stuk over het boek The Bible Code, maar hij doet er ons
hartelijk een voetnoot bij cadeau over weer een andere bijbellezing,

Geschichte der H.S. Alten Testaments (1956) van H. Reuss. Jongstra citeert
Reuss: `Ik heb berekend dat de TIEN GEBODEN 620 letters bevatten en
dat, aangenomen dat de stenen tafels tweezijdig bebeiteld waren en elke letter maximaal 25 vierkante centimeter besloeg, de stenen 2 vierkante meter

berg afgedragen hebben?'^^
maten. En die zou de oudeMozes
o es de
Natuurlijk, het is goedmogelijk d er lezers zijn die geenbelangstelling
g
hebben voor zulke vragen, maar voor zulke lezers zijn er wel andere sc r i'vers, Met hun afwijkende geaardheid hoeft Atte Jongstra geen rekeningte
echter maar wat graag door hem laten
houden. Voor degenen die zich op reis
e s ec
paraat
heeft hij bij iedere bocht in de weg een nieuwe verrassingaat
-jongen
zo s het advies dat ene os. De Voogt de gezondeHollandseooit
et je rug naar het licht lees je het beste
het lezen van een boek. 'Met
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schaduw o et boek valt. De
maar het kan voorkomen datdaneigen
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beste manier is zóó plaats te nemen dat het licht overjelinkerschoudervat
Lezen bijkaarslichtsl a verkeerd. In bed slaapje.
Er zijn twee manieren om iets verstandigs over een oeuvre te zeggen. Je kunt
proberen verstand te krijgen van het werk, of je kunt besluiten familie te zijn
van de auteur. Het zal inmiddels duidelijk zijn dat ik geen verstand heb van
het werk van Atte Jongstra. Ik heb het wel gelezen, maar ik heb het allang ten
eigen nutte verhaspeld, ik heb eruit gejat, ik heb het door elkaar gehaald, uit
de kast laten vallen en ik ben glad vergeten te bedenken waar het over gaat.
Maar daar staat dan weer tegenover dat ik in de loop der jaren heb besloten
familie te zijn van de auteur. In zijn Familieportret staan de prominentere
familieleden beschreven, ik ben slechts een oomzeggerskind, een naneef, een
tweedegraads nichtje dat niet precies lijkt, maar dat ontegenzeggelijk een
Wittgensteiniaanse familiegelijkenis vertoont. Niet de neus, wel de ogen.
Niet de haarinplant, wel de licht irritante neiging om met iedere tekst aan de
haal te gaan.
Als ik iets verstandigs moet zeggen over Atte Jongstra, dan kan ik bij gebrek
aan neerlandistieke gaven dus geen serieuze analyses geven, ik kan hooguit
vertellen hoe ik hem in familiekring heb meegemaakt en gadegeslagen. En
op basis van die intieme observaties wil ik hier dan wel onthullen dat hij een
M Februari (1963)

tegenhanger is. Volgens zijn laatste roman is hij een tegenhanger van zichzelf

publiceerde de roman

– maar eerst en vooral is hij een tegenhanger van de gehele Nederlandse lite-

De zonen van het uitzicht

(1989), de literaire dissertatie

ratuur. Hangen de meeste Nederlandse auteurs in hun streven naar narratie-

Een pruik van paardenhaar &

ve abstractie de ene kant op, dan hangt Atte Jongstra in zijn streven naar

Over het lezen van een boek

essayistisch realisme de andere kant op. Dat is, geloof ik, wat ik over de

(2000) en de bundel
Volkskrant-columns Park
Welgelegen (2004)

schrijver Atte Jongstra wilde zeggen: het is louter aan hem te danken dat we
niet omslaan.
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Sinds jaar en dag ben ik Atte Jongstra's redacteur. Dus ik waarschuw maar
even, dit wordt een partijdig, een vooringenomen stuk. Tegen anderen
beweer ik pedant dat ik elk geschrift van Jongstra's hand al na een paar alinea's kan herkennen, al was het maar aan de zinswendingen, de lijstjes, de
opsommingen, de overgangen naar de laconieke, directe rede.
Als ik een manuscript van hem in handen krijg, lees ik niet alleen de zinnen,
ik hoor ze. Ik hoor zijn stem: afwisselend snerpend, kirrend, dwingend, galmend, dan weer zijn er de stiltes voor de lange uithalen, is er het sotto voce,
spreekt hij quasi serieus. Mijn vrouw heeft een keer de hoorn uit mijn hand
moeten rukken omdat ik niet bijkwam van het lachen. Atte las mij een stuk
voor over een vrouw in de menopauze, zo schmierend geestig dat ik in
ademnood kwam. Het was lang geleden dat ik zo had gelachen. Dat was bij
een passage uit Hoor mijn lied, Violetta van Louis Ferron waar een hospita de
maat wordt genomen. In dat onbedaarlijk schmieren hebben Ferron en
Jongstra iets gemeen, maar met het Duitse verleden heeft Jongstra geen con-
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nectie. Zijn werkterrein is het internet en Google is zijn gids.
Het is nu halftien. Als ik de uitgeverijj binnenkom, maak ik mijn postvak
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In plaats van de computer aan te knippen, sla ik de verhalenbundel Cicerone
open. Ik had ook `handschoen' kunnen intikken en die hits kunnen nalopen. Maar Jongstra heeft het werk al gedaan. Zijn verhaal waaiert voor je het
weet uiteen in lijstjes, een methode waarvoor hij in zijn boeken een grote
voorkeur aan de dag legt. Te beginnen met de merken handschoenen die je
zoal hebt: Hogskins, Hermes, Molyneux, Schiaparelli, Calico... en een alinea verder neuzen we al in Diderots Encyclopédie.
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van
aard (weet ik als zijn redacteur) maar het zijn
g
a
allerminstautobiografieën,
t
at wil zeggen: het zijn ggeengeschriften die het
parcourscu
van zijn
vitae
cucurriculum
u v tae
gEigenlijk
vo en.
zijn boeken uit
voetnoten die naar
niet
a een et bestaande tekst verwijzen, voedsel voor
oorei o
so e n van het deconstructivisme. Waar de encyclopedie bestaat bij de gratie
va
e
vanordening,
ontbreekt die bij Jongstra. Hij construeert een ordening
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waaraaneclassificerende
e c assi ce en e logica ontbreekt. Ordeningbetekent altijdverlies van kennis, want
watetniet
t wa
past, valt af. Maar in zijn schrijven gaat het
m het ongepaste. Je zou zijn boeken kunnen lezen als een radeloze
juist om
pogingtot rehabilitatie
i statie van nutteloze kennis, van een weten dat in ever e
1s is
niet
geraakt, n et
onder één noemer is te brengen. De encyclopedie is
de prothese van ons geheugen de boeken van
aJongstra zijn een prothese van
ons vergeten.
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Deze encyclopedische mentaliteit heeft in het verleden vele geschriften
opgeleverd. Het zijn boeken die de Franse literatuurwetenschapper Michel
Beaujour in zijn studie Miroirs d'encre heeft omschreven als `zelfportretten
zonder ik'. Als de grote historische voorgangers van dit genre noemde hij de
Belijdenissen van Augustinus (met name het tiende hoofdstuk), de Essais van
Montaigne en Ecce homo van Nietzsche. Alle driemaal ogenschijnlijk verwant aan al die genres waarin een schrijver een beeld van zichzelf tracht te
verschaffen, zoals de autobiografie, de memoires, het dagboek. Toch wijken
ze op een essentieel punt ervan af. De verwantschap tussen autobiografie en
het zelfportret bestaat hierin dat in beide het geheugen een centrale rol
speelt, maar ze verschillen in die zin dat in de autobiografie het accent ligt op
herinnerde feiten, terwijl in het zelfportret het herinneringsproces voorop
staat. Het zelfportret bestaat uit fragmenten, het wordt dus niet beheerst
door de orde van het verhaal of de logica van de gebeurtenissen, de fragmenten worden eerder thematisch geordend.
Het zelfportret kent de openheid die het dagboek kenmerkt. Daarin staan
aantekeningen, citaten, losse opmerkingen kris kras door elkaar zonder dat
ze aan de hand van een vooraf bepaald plan zijn gerangschikt. Zo er al sprake is van een verband, ontstaat het door de tekening die zich in die notities
vertoont, door de opvallende herhaling van zinswendingen, idiomen of thema's. Volgens Beaujour geldt dit ook voor het zelfportret. Een zelfportret
ontstaat tijdens het schrijven als een objet trouvé. Men begint dan ook nooit
met het creëren van een zelfportret. Dat kan hoogstens een effect zijn van
het werk waar men zich mee bezig houdt. Stel, een schrijver begint met een
autobiografie, een dagboek of een roman. Voor dat doel verzamelt hij materiaal, legt hij een documentatie aan, begint met het maken van aantekeningen, bladert desnoods zijn dagboek door om er een verhaal uit destilleren. In
deze voorbereidende fase kan het zelfportret ontstaan wanneer de vraag zich
opdringt wat het thematisch arrangement en de keuze van documenten over
de auteur zelf zeggen. Het zelfportret is een portret in figura dat geleidelijk
aan ontstaat in de aantekeningen en documenten. De schrijver van zo'n zelfportret heeft een onvermijdelijke metgezel: zichzelf als lezer, en dat is een
getuige die oordelend meeleest tijdens het schrijven. Het zelfportret is een
schriftuur die tot stand komt zonder dat het wakende bewustzijn daar een
remmende invloed op uitoefent.
Ik ben van mening dat het zelfportret geen genre is, maar een idee, een illusie die in het schrijven wordt nagejaagd. Wat dat betreft heeft het zelfportret
met het dagboek gemeen dat het nooit wordt voltooid. Nooit zal de schrijver zijn beeld in de spiegel helemaal herkennen, niettemin schrijft hij door

inde hoop dat de ik die sc
schrijft ooit zal samenvallen met de gene die
beschreven
rH
m
wordt.
Het thema
schrijvend
a van het sc
i ven ik en het beschreven ik is
u
v e in
nDee tegenhanger,
an er, waarin Jongstra zijn eigennaam
ei ennaam uitleent
g tetvinden
aan de hoofdpersoon van de roman en zijn
'zijnzelf' om het zo te zeggen,
e
,
opzadelt met e naam van een vroegere
romanheld,
e, u i re.
Hudiger
u i er ana g
seert in de romano
n s t.
ra
wordt
het thema
t e a wo
t gevarieerdin de dialogen
tussen een zekere
Willem
Jongstra,
e e aJan
eo
st a, en
alsof
de schrijver de religieuze
dimensies van deze bipolariteit de pas af wil snijden, door de citaten van Jan
Willem te ontlenen aan de geschriften van Jan Willem Otten.
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1 nu half twaalf in de ochtend. Mijn bureau ligt bezaaidmet de boeken
Het is
die oJongstra
stra in de loopvan zo'n zestien jaar heeft gepubliceerd. De berg
maakt
aamij
t m een beetje moedeloos: er liggen zo'n vijftien boeken op mijn tafel.
Hoe zou je in kort bestekzo'n omvangrijk oeuvre recht kunnen doen?
Telkens
n r mij
wordt
wanneer
m wo
t gevraagdhoe je die stortvloed aan woorden zou
kunnen indammen,w
r'e ukunt
aa het best mee
t beginnen als je Jongstra zou
willenznr
e e, raad ik steevast een verhaal aan, dat in de al eerder genoemde
bundel Cicerone staat. Hierin legt Jongstra zijn methode en programma uit.
maakt
aa duidelijk
t u e i" dat de zelfportretteur geheugenkunstenaar en redenaar
tegelijkertijds, eau ourheeft opgemerkt dat men zich deze moet voorstellen
en als een maker van fiches. Daaropstaanallee even s
dieehij in de loopder
jaren heeft verzameld, de
invallen
ac gedachten,
te , de nva en
en citaten die hij ooit heeft
verzameld.
o wer
n
Zo'n
werkwijze
ze herinnert aan de praktische
e oefeningen
p
g van de
mnemotechniek. Daartoe
toebehoorde
e oo ehetp
o ieren van tekstplaatsen uit de
gesc ri en der Klassieken die bruikbaar zouden kunnen zijn voor het
behandelen vanen
z praktische oefeningen
e bepaaldonderwerp.i
e a
Uit deze
kwamendeit
n voort,
a et on ee voo
t, de compi aties van de loci communes, de
libri
u diee alsY
g e eu gensteun konden dienen voor de inventio. De s stematisc e groeperingvan de exempla en de gemeenplaatsen hadtot doel
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eeen
cocollectief
e t e e eu en of encyclopedie tot stand te brengen. Uit deze compilaties zou dan weer een nieuw genre zijn ontstaan ., notitieboeken voorerni
soogebruik.
De schrijver ervan heeftuit boeken passages over esc reen
hem ipersoonlijk
e ediesoon
raakten. Ze zeggen dus iets over de persoonlijke
smaak,overpersoonlijkev
n e en zi n
, dea e o iist, ze
obsessies bloot, zijn heimelijke dromen. Zo kan de overschrijver in a eoeken iets van zichzelfterug vvinden: de bibliotheekkan de sporen bevatten van
zijn zelfportret. De zelfportretteur doorloopt een encyclopedisch parcours.
.
Hij doorlooptbibliotheek
de
als voorbereiding
erei in op introspectie.

n rechtstreeks
e
ec tst e naar het
De openingszinnen van het verhaalCicerone verwijzen
«
<
i e nee
je?"n man
wen e mi tot mi ze met e vraa .^
ze ortret.^
,
e euzoa s i me ie herinner.' De ze ortretteuriss hieronmiddellijk
er al
tevens
verwezen
inalinea
van het
t
gen kunstenaar. In de eerste
va verhaal
e v awordt
in The
Art
door oo Yates
t oMemorybeschreven. De
naar hetgeheugentheater,
beschreven
assie retoricus Cicero heeft hetherinnerenesc
ev als
a eeen wandeling
klassieke
door een ruimte, waarbij op vele plaatsen voorwerpen waren geplaatst die
route moesten worden o eino
volgens een
e a
tijdens de wandeling
e bepaalde
aa . Zo gaat volgens hem ook de redenaar te werk die zich de verschillen'nvoo
vertelt
voor
de geest moest
sthalen.Jongstra
a
e passages van de redevoering
^
^ e vo en e sta was ie et e eu en in, en
ik stemegraag
ons aar,
e at
voor als een warenhuis. Met voldoende afdelingen voor de ontelbare aee i' n tot het
dingen die er door de zenuwen worden neergezet, om er te blijven
ze naar
zulke incourante artikelen blijken, dat de vergetelheide
aa de kelder
e
,
ren t.Jongstra beweegt zich bij voorkeur in die kelders om die winkel^
r
dochters aan de vergetelheidte ontrukken. s ik mijngeheugen gebruik,
,
vraag ik datgene te voorschijn te halen, wat ik mewilwherinneren.'
erinne en.Om het
antwoord te vinden op de vraag 'Wie ben ik?', duikt de portretteur niet
buiten.
e
een ee weg
naar aa
meteen in zijn bewustzijn. Hij baant zich eerst
u te . In
alles
zelf
niets heeft
wat hij ziet, meent hij sporen
vanva
zich
z c evinden.
te
eNiet voor
t
Jongstra een citaat van Augustinus als motto voor het titelverhaaluit1 zijn
bundel genomen: 'Ziet!
iet. In de ontelbare zalen, holen en kelders loopik en
in
wentel mij door deze dingen en nergens
vind ikeen
ee einde.
Wat zal
ai
g
^
oen. Ook in de rest van het verhaal wordt vaak stilzwijgend naar de uitvindoen?'
aan
ze de weet te
er van het zelfportret verwezen.
verwe e. Om iets over zichzelf
o 0 onderkomen, is het nodig de gehele bibliotheek af tegrazen, eeen hopeloze
^
m herinner
rinn r
nemin waaraan een ein e omt. ie enje? «I ben watime
»,
Jongstra
geheugen
wordt
bij
mijn
en. En ditt e eu e w
os
n geheugen."'
te zijn. I besta bij m
voorgesteldals een warenhuis.
Hoe /Kop dat warenhuis ben gekomen weet ik niet meer. Het gaat met
beeldspraken net zo als met herinneren: van het een komt het ander. Het
begint met een detail, door welk van de zes zintuigen ook ooit ingedronken. Daarna heb je weinig meer in te brengen. De beelden nemen de
macht over. En als je je de dingen herinnert zoals ik dat hier doe, raak je
helemaal de macht over het stuur kwijt. [...] Neem zo'n beeldspraak als
die van het warenhuis. Die schreeuwt toch om een rondleiding? Om tot
bedaren te worden gebracht?

0 wonder en verrukking 0 prachtig evenwichtt
De klinkende ikken spatten van ons allen af
(Uit Arno Breekvelds Zeppelin, 1994)

i van aJongstra's
wa e gestiek
o s as>
'bedaren'
In dat woordjeschuilt volgens mij1 e ware
- encte
worden
r e
citeerdrift.
r re t. Wat
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n ete
houden
aan
u – is de schrijnende wanhooppaan gebrek
beeldspraak
g
P aan
waar
diee tweeletter
verw en Al
geborgenheid, dekolkende zee,
waa
ette e nKnaar verwijzen.
die citaten zijn niet meer dan provisorischeloopplankendie
e ove
overdie golven
slechts voor
een wankel evenwicht zorgen. Het ik is
v
wor engelegdeen dieese
nwaa
waarin
en menzich
c
geen vast punt in de ruimte, hoogstens een toestand
bevindt, een intensiteit zonder eigenaar, zoalsWittgensteine ervaring van
^

ri van
niet dat
va het pijngevoel
evoebetekent
ete e t ni
hetpijngevoelomschrijft. 'De ervaring
cc• » •
kan wat pijn betreft een intensiteit ondernee
een i ietse heeft.
niemand
i
ietsz
Wat voor ets
zou een
scheiden, een plaats enzovoort, maar niet een eigenaar.
^
i zizijn
die niemand heeft? Een pijn die van niemand is.is?Het probleem is
pijn
r
als iets wat we
kunnen
u en waa
waarnemen,
e e,^z
zoals
dat pijn altijdwordt voorgesteld
^

In het ve
verlengde
evanWittgensteinz
vazou ik
we eenluciferdoosje waarnemen.'
e
r ust de ervaring van een ik-gevoel
nl
evoe
niet
willen zeggen datJongstra's schrijflust

bezit.
zozeer nastreeft, als wel overvalt zonder dat dit ik-gevoeleen eigenaar
emen t
Dat is niet meer dan de mogelijke resultante van een toevallig arrangement
citaten.
vancitate
. Ino nstras^ verhaal wordt dat zo onder woordengebracht:
Voor het uitwerken van alle verhalen die stukje bij beetje in mijn brein
verschijnen (en die ik dus daarmee allemaal zelfin werkelijkheid
^
"n woord
staat het Latijnse
woo coitare. 'Denken' of 'het verzamelen van
^•
^•
nauw
ls auw
vergedachten'. Het woordje cogo i stel samen', 'ik verzamel') is
^•
^
i
i
denk').
Mij
persoonlijk
lijkt
dat
niets
om
van
va
op
te
want met cogito
1
zien, maar wonderlijk genoe hebben veel mensen daar tegenwoordig
een ander beeldvan.
Niks ssamenstellen of verzamelen! Denken zou iets nieuws moeten o erz meen
indrukkenverzamelen
veren, ietspersoonlijks. In plaats van bestaandete
i in eeeen
m
stoel, laat me
... . Zo gaat dat natuurlijkniet. voor mij zit dus
hussel ze oor
een aantal een aantal zaken in mijngeheugen voorzetten,se
,i
elkaar en voilà!, een bont stelletje waar ik het mijne van denk.
van zijn kamer
a
De ze ortretteur is een reiziger die niet buiten de wandenva
r uls vanzijn
n geheugen
e eu e en
komt. Hij dwaalt door het magazijn o et warenhuis
n
gading
diept daaruit op wat voor hem op dat moment
van zijn
a n is.Een
e ver -
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hittekachelpijp, een vermolmdeloopplank, de roestige spulletjes die uit de
n
kunnen
in
naden van de kleding te voorschijn komen.
Ze uallemaal
ne a e a uhun
dienst
bewijzen, al zijn ze niet altijd
ekunt
i'J s ntvoorste en
Je ri t zaen voor e ezen waarvan e nauwelijks
jen
e, hetkan
a zijn dat heteenvoorstelling
e
at e ze ooit hebt meegemaakt. Oké,
hebt
is dieje ooit in een boek hebtgelezen.e
e het
ezien
estaan,
t, maar het
i wetenndat
t thet
tomatisc
au
sloot zo weinig aan bij watje vanjezelfwilt
keldereterechtkwam.
meteeninde
De zelfportretteur is tevens een jager die de prooi van het ik-gevoel achtervolgt. Zijn geschriften vormen altijd een parambule tot het werk waarin het
ik-besef gaat leven. Zijn werk is altijd voorwerk. In De tak van Salzburg
waarin hij zichzelf als lezer portretteert zegt Jongstra het zo:
Ik heb nu zeventien jaar in bibliotheek en boekhandel gejaagd en verzameld, maar mis veel te veel om een denkbeeld van enig belang te bouwen.
De tak van Salzburg staat dan ook in een gebied dat voor de filosofie ligt.
[...] De tak van Salzburg behelst de werken voor Het Werk.
Deze opmerking geldt voor alle boeken van Jongstra, het zijn voorbereidin-

gen op het eigenlijke
e en e Grote Werkdat stand moet worden gebracht, het werk
1 datik-i besef oor ree t.
waarin
Dit uitstelproces
u tste roces is doortrokken van een verlangen naar emergentie, de
hoop
in verzameling
r
o dat de
in van citaten een beeldomhoog welt, waarin de
rij en de beschrevene samenvallen
sc ver
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Om vi' uur 1in de middag, nadat ik bovenstaande aantekeningena econci iee,
r kom
ie dat Jongstra's boeken een beroepdoen op
o ik tot de conclusie
een bepaaldsoort lezer of een bepaaldsoort
o lezen.
e. I overdenk dat ik als
kind,toen
e
met koorts in bedlag, ooit de koorts van lezen hebopgelopen.
bij het doorbladeren van het euan Sportboek.
o t oe . Uren kon ik oor ren gen met etzen
e vanartikelen
a
over biljarten en kolven. Veertigjaar na dato
staan ze nog steeds
in mijn gegrift: de schitterende foto met Coen
egeheugen
Dillen,die
i een doelpunt scoort voor het Nederlands elftal. De stoere benen
van marathonloper anusan r aZande,
e, die het parcours van het
Nederlands
in Valkenburg afloopt. En nu ik ze weer
oproep,
e,
komenezeemoeiteloos aan het venster van mijn geheugen tikken:
Emileato e Jesse
,
, Owens, RogerBannister
een doelman Mosterd. Ze ren nen,stoten
s t en sto
stompen
e oodoor
mijn geheugen.
en. Waarom ze mijbijgebleven?
i e even.
Ze
iets over mij zeggen, deze herinneringen, maar ik weet niet wat.
ets
Mijnasgrasduinend
uinen lezen in dat sportboekis de bakermat van het genoegen
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dat bijj het lezen in Jongstra's boeken tegenkom. Schrijver en lezer zijn de
Bouvard ene cuc te geworden,
r
die op desolate zondagmiddagen door
bibliotheken struinen en nutteloze kennis vergaren.
Ze zijn
g
J niet opp zoek
naar een hogere waarheid,m
r
aa hopen
in idie toestand van verstrooidheid te
geraken, waarin
a
het ik in poeder uiteenvalt.u z i eg uren waarin het ik
zichzelf
c e vergeet.
BijJ Jongstra
o st a gaat het echter niet zozeer om vergetelheid,
ei , maar om een wan oie
poging van
va dat vervelende i a te komen. Een ik dat zich in
i een
pe
ri e outfit moet hullen, kledingstukken moet dragen door anderen
sc nen
aane er t. De wereld is overweldigend, onmetelijk en onoverzichtelijk,
niets is zo verleidelijk dan zich uit die beknellinglos te maken en de wijde
r iin te trekken. Verlost te worden van de bedompte lucht in het Friese
wereld
Terwispel,
erwisJongstra's
,eigen strafkolonie.
i n r o o e.ni De uitbraak daaruit naar de onme te i wereld
wereldbibliotheek
e
evan internet
te et en
e de
we e i iot ee kent overigens zijn ren zn
e. In
het verhaalCicerone reikt Jongstra zelf de bedenkingen aan die men
i'ven kan inbrengen. I vat
tegen zijn schrijven
hier
atze
e ie
kort samen. Door het cita..
ten tisi sme laat hij
z'
i zichzelf
niet zien. Hij verstopt zich. Nooit wordt dui de-..
1' wat hij ze denkt bij de dingen. Een vastomlijnd den ee ontbreekt in

i' werk,ev
i' e. Hij laat
a s een standpunt
zijn
e er aanzijn
n lot over,
, evenals
e
u o visie.
a delezer
o,r
w
wilaaltijd
t maar
aa grappen en grollen.
o e. Als gids is hij onbetrouwbaar,
aar, het slachttvan zijn
offer va
n eeigen
e izarrerie. De sc
1 ve gaat aa
schrijver
aandeze ezware
bezwarenechter
r
schouderophalendvoorbij,
al maakt hij in zijn boeken weldegelijk de
1 lezers zich van hem vormen. In
ln
last te hebben van dit
t beeld dat zijn
indruk
1' n latere boeken zoals
Disgenoten, Hu di ers
Hooglieden
oo ee e De te
tegenhangerlijkt
en an er t
Jongstra er toch gehoor aan te even, Zo bevatten al dezeZ romans een intrige,
en datt iss iets
1 eencyclopedische
ncYco e scfictie.
e t e.
feite
etswat
athaaks
a staat
ta op zijn
c IIn
e 1is die
ihandreikingn
r
z
Er
m
n
einde
aan
methode,
wen n eenaan de lezer. komt een e e aa de
je
^
z e thema's blijven
ven herhalen, niet steeds dearbitraira ltralr
kunt niet steeds dezelfde
nl
el van waarachtigheiden authenticiteit blijvenena ru en. Je kunt niet
ve herhalen
e
e dat het ik geen
ee vaststaa
vaststaand gegeven
e eve is,, maar
a eeen geval
e avan
a
blijven
constructie. Hetfundamentalisme van de encyclopedische
fictie,
ect e, met
zijn
n
1c
onoverzichtelijkheid
el van de we
wereld,leugenachtigheid
e, van de
o ma^ s van e onoverz
aanherhaling
van e e samen anen, e etprimaat
ri aat van e twijfel,
tw e, aat aa
zl
ten onder.
' i
r
en van
voorbeelden
NuDe tak van a z ur en De tegenhanger, twee vuistdikke
encyclopedische fictie, zijngepubliceerdl t het gedaan met zijn eindeloze
excursies,dwaaltochten, want de wereld blijkt even onherbergzaam s e
r plek
identiteitmechanischr
strafkolonie, e
waar deo e uwor t etatoeëer .
^
reen poging
a erissJongstra's
o st as werk
zijn kamer
Ingeklemdtussen de wanden van zl
tot verlossing, moet men aa
daar
zeker geen christelijke
e e ve
verlossing
oss nin
1 lezen.
l
r Jan
n i em in De tegeneen
Dat
maken
de
dialogen
met de figuur
at
a nsarcastischei
g nm
welduidelijk.
Het
individu
zoektgeborgenheideen
aats
ie
t
uo
hanger
p
r Roland
zouou co e -a ze orrt etteu
plaats'is,inn deatopie
ato le
o a Barthes
art es het
tussen m r en
wereld.
De drempels is een ev
noemen, op de grens
skamer
w
e
o orus
rgemodelleerdnaar
uu ,symbolische
e m isce remvoo een Janusfiguur,
rec te pplaats voor
gY
r
ee blijktt de drempel
een
e oJanus. Door alle boeken van Jongstraheen
in eeneecrisis
waar
plaats te zijn waar depersonages
c s svervallen,
ve a e, de plaats ook waa
ee drempelverhaal
ver a bij uitstek,
u tste , wan creativiteit ontstaat.De tegenhangeriss een
neer men bedenkt dat de drempelde metafoor is van de initiatierite of de
.
een dissertatie van
ee t
e rlma e. n e ta van azur es rJongstran
,
vankatholieke
ee eNederlanders
e er n e s in
' de
int ens,Over de ens, Debedevaart an

.
e mawordt
e wo t egekarakteriseerd
a a te seer
zeventiende en echttiende eeuw, waarinepelgrimage

i e
als een proces dat de pelgrimnoviet
of ovlet
over
ovedrempel
de e e voe
voert
t va
van
de sociale
..
structuur waartoe hij behoort. In De tegenhanger moet de heldde drempel
van aarde naar hemeloverschrijden. En zoalssiin elkinitiatieproces gaat dat
in drie stappen. Er treedt een verstoring op
in i de wereld,waardoor
waar oo de e^

^

grim er op uitmoet:. r was iets dat me stoorde,' luidt debeginregelvan de
.
roman. De reis voert allereerst door het vagevuur, de plaats waarin hij zich

i

wordt
van zi identiteit moet ontdoen en waar hijbeproevingen
aan
e roev
woblootto
zijn
p
g en
^
–
–
m
n
otte
in
instituut
om
ten
s
r
P
Papenheim,
een
psychiatrisch
iatrisc
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on
st
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a
en
e,
ee
Y
g
en
de hemelte belanden, in de roman HotelCeleste. De noviet wordt ge kenz
merkt door een anus i. De hoofdpersoon wordt intussengedwongen zijn
..
r m gaat
zijngeliefde
JMary
ar v ee
aa met zijn
staat op
P te maken. Hij
J ontdekt at zl
L mn i. De wereld
isis
zijn
z n wereld
niet et
meer,
ee, ttherapie
e
collega-psychiatere
w
r
nog
moet uitkomst brengen. Daarbij komt dat zijn wereld
ook
0 0om een

andere reden is verstoord:. in zijn eigen praktijkwordt hij geconfronteerd
met de patiënt u i er die hem zijn levensverhaal voorleest, dat wilzeggen
ee
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Nu, aan het eind van de dag gekomen, lijk ik Jongstra zelf te zijn geworden.
Ik zet de computer aan en tik op een zoekmachine de trefwoorden encyclopedie + fictie in. Een lijst verwijzingen ontrolt zich op mijn scherm. Ik lees
in een artikel van Jean Claude Guillebaud, `Cyberculture et encyclopedisme': `De onteigening van het concept van de bibliotheek zal leiden tot een
nieuwe relatie met kennis, een nog nooit vertoonde vorm van encyclopedisme die niet langer steunt op de geleerden in de oude betekenis van het
woord maar op het vitale menselijke collectief.' Het stuk is een variant op
het oude madrigaal over de dood van de auteur, in het midden van de jaren
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Ik heb horen zeggen dat de mensen tegenwoordig niet meer weten wat
werkelijkheid is. Vooral kinderen van schotelantennebezitters schijnen
daar last van te hebben [...].
Ook volwassenen schijnen te lijden aan een problematische werkelijkheidsbeleving. Ik geloof dat ze het zo omschrijven:
`Kun je door de voortdurende relativering van iedere voorstelling van de
werkelijkheid je ervaring nog wel in taal gestalte geven?'
`Is er nog wel zoiets als aanwezigheid?'
Lelijk geformuleerd, en een schijnprobleem. [...]
[E]r is geen probleem met de werkelijkheid. Aanwezigheid? Geen punt.
We kunnen maar één ding doen: verwoorden wat er in ons hoofd
opkomt. Dat is werkelijkheid, dat is natuur. Hoe vreemd de scènes op het
speeltoneel ook mogen lijken, vertel het maar. Gewoon genoeg dat de
toehoorders het kunnen begrijpen, gek genoeg dat ze naar je blijven luisteren. We bestaan, in ons eigen blikveld [...].
Men moet in bovenstaande natuurlijk rekening houden met het gegeven dat
het de verteller is die ons toespreekt –en volledige identificatie van verteller
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Slechter dan zo kon de destijds door mij opgeworpen vraag natuurlijk niet
begrepen worden: als een (meestal met de jaren vijftig in verband gebracht)
nostalgisch verlangen naar overzichtelijkheid en vastigheid, als terugkeer
naar normen, waarden en waarheden die gedurende de hele twintigste eeuw
onder vuur hadden gelegen en aan het eind van die eeuw, dixit Jongstra en
nog vele anderen, nu toch wel voorgoed overwonnen waren. De vraag naar
`aanwezigheid' had voor mij echter alleen maar belang in het licht, en in de
volledige erkenning van alles wat de grote ontmaskeringsfilosofieën uit de
negentiende en twintigste eeuw hadden opgeleverd: een vacuüm op zowat
elk gebied, een leegte, zo men wil. Zo'n leegte wil in de regel zo snel mogelijk
opgevuld worden, omdat niemand haar werkelijk kan verdragen, zo is al
meermalen gebleken. Men kan dus maar beter op zijn qui vive zijn, want
voor je het weet maakt iemand of iets zich van die leegte meester, zoals bijvoorbeeld het in mijn ogen bedenkelijke religieuze renouveau van George
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2. In De inwijkeling,
Amsterdam 2002, p. 63 vlg.
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3. Zowel Bart Vervaeck in
diens Het postmodernisme in
de Nederlandse en Vlaamse
roman (Brussel/Nijmegen
1999) als Thomas Vaessens &
Jos Joosten in Postmoderne
poezie in Neder la nd en
Vlaanderen (Nijmegen 2003)
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noodzaak voor een veranderde
leeshouding bij het lezen van

druppels water leek op de al evenzeer van zichzelf overtuigde vertellers uit
zijn eerdere werk, werd hier op een zeker moment het zwijgen opgelegd. Het
Andere en de Anderen drongen zijn leven binnen, verstoorden de alleenspraak, en prompt begon alles te schuiven, te schuren en te schrijnen. De
breuk tussen eigen verzinsels en die van anderen kwam zo in het centrum te
staan, en daarmee de onbepaalde ruimte die ieder mens zou willen bezetten,
maar nooit volledig in bezit kan nemen (en dat is de ruimte van bij uitstek
de literatuur zoals ik die hier in zijn relatie tot de sociale en politieke werkelijkheid voor mij zie: niet terzijde en afgescheiden van de bestaande representaties, evenmin er volledig mee samenvallend, maar er tussenin, als het
onbesliste, maar beslist anders-zijn van alle dingen).
De breuk tussen eigen verzinsels en die van anderen wordt misschien het
scherpst ervaren waar zij het meest nabij is: tegenover die ene ander, de eigen
geliefde. Dat begint al met de erkenning dat de geliefde een ander is, iemand
die zich op de meest onverwachte en bijgevolg ook vaak meest ongelegen
momenten kan onttrekken aan het beeld dat we ons van hem of haar hadden gevormd – en op die momenten kan een hele wereld instorten, kan alles
ineens totaal anders zijn dan men altijd dacht. In Hudigers Hooglied balanceert men voortdurend op de rand van die ineenstorting.
Hudiger is iemand die, letterlijk door een lot uit de loterij, rijk genoeg is
geworden om de rest van zijn leven te rentenieren. Samen met zijn vrouw,
Rosa, kocht hij een huis in een Frans dorpje `en kon zich eindelijk uitsluitend wijden aan wat hij altijd had gewild: opgaan in een ander', in Rosa.
Daarmee is de toon gezet. Hudigers idee van liefde heeft van meet af aan
mystieke trekken, en er wordt in het boek –waarin iedere hoofdstuktitel een
citaat uit het Hooglied is – ook volop gerefereerd aan christelijke symboliek:
er is een kruisbeeld, een appelboom (die door de bliksem wordt vernield),
Rosa noemt hem soms zelfs spottend Christus. Maar voor Hudiger is het
verlangen volledig in Rosa op te gaan een fysieke zaak. `Niks spirituele oefening, geen uittreding, zielsvereniging of ander geestelijk wonderwerk. Elke
keer als hij intrad bij zijn vrouw, als hij uitvloeide, wilde hij verder, dieper,
met alles, met huid en haar.' De christelijke symboliek is zo beschouwd zelf
een metafoor voor, zo zou men nu kunnen zeggen, een meer heidens verlangen dat door het christendom niet wordt vervuld: niet het verlangen naar
een engelachtige, hemelse staat, maar naar het aardse, naar de natuur.
Het lijkt in het licht van de bestaande ideaalbeelden van liefde (zoals die
onder meer door het bijbelse Hooglied gestalte hebben gekregen) een nobel
streven, waarin Hudiger zich volledig lijkt te richten op wat zijn vrouw wil
zonder van haar iets anders te eisen dan dat ze bij hem blijft. Dat laatste
duidt er al op dat het om iets anders dan nobelheid gaat. Op de bodem van
Hudigers verlangen schuilt angst, de angst voor zelfverlies, de angst nie-
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'woont met zijn vrouw in het mooiste
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mand te zijn zelfs. `Wie hem vroeg wat hij was zag hem lang nadenken, op
vragen wie hij was reageerde hij met "moet je mijn vrouw vragen". Heel
laconiek schijnbaar, voor wie de paniek in zijn ogen ontging kon het een
grap zijn,' zo lees je. Maar het is geen grap. Rosa moet hem bestaan verlenen,
en zo bezien eist hij van haar juist het onmogelijke.
`Je sluit me op, ik zit in een gevangenis,' zo reageert Rosa dan ook, en dat hij
niet zo op haar moet letten, en: `Ik pas ervoor te zijn, zoals jij mij droomt.' In
eerste instantie hebben deze opmerkingen betrekking op Hudigers jaloerse
uitbarstingen wanneer Rosa met andere mannen flirt, en spreken ze de wens
uit meer vrij gelaten te worden. Maar zoals onder Hudigers ogenschijnlijk
niets-eisende houding een onmogelijke eis schuilgaat, zo schuilt onder
Rosa's wens vrij gelaten te worden het verlangen naar meer begrenzing.
Hudigers opvatting van de liefde maakt dat hij zichzelf niet laat zien en zo
Rosa de mogelijkheid ontneemt hem lief te hebben, om in de botsing met
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Daarom was ik dat nawoord vergeten toen in 1985 De multatulianen uitkwam, Jongstra naam begon te maken als redacteur van het tijdschrift

Optima en in 1989 als fictieauteur debuteerde met De psychologie van de
zwavel. Pas toen ik aan het eind van de jaren negentig met Sjoerd van
Faassen aan een boek over Nederlandse kunstenaars in Berlijn werkte en het
`schotschrift' van Wickman tegen de melkdrinkers weer onder ogen kreeg,
realiseerde ik mij dat ik jaren tevoren Jongstra's eerste publicatie in een boek
had gelezen. Onmiddellijk moest ik denken aan Herinneringen aan het bui-
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Memoirs is een satire die in 1741 opdook in het werk van de rooms-katholieke dichter Alexander Pope, maar vooral geschreven is door de Schotse arts
John Arbuthnot. Er komen bijdragen in voor van de Ierse geestelijken
Jonathan Swift en Thomas Parnell, de toneelschrijver John Gay en de graaf
van Oxford, Robert Harley. Desondanks moet de tekst eerder bij anderen
bekend zijn geweest dan in 1741. Pope had de eerste drie delen van zijn
Dunciad (1728) laten annoteren door Martinus Scriblerus. Henry Fielding
debuteerde, nadat hij te Leiden rechten had gestudeerd, in 1728 onder het
pseudoniem H. Scriblerus Secundus met The Tragedy of Tragedies, or the Life

and Death of Tom Thumb the Great as is Acted at the Theatre in the HayMarket. Op het titelblad zijn gedicht `The Masquerade' by Lemuel
Gulliver'. Kleinduimpje leefde aan het hof van Koning Arthur, wat aanleiding geeft tot een satire op het hof van George I. Scriblerus Secundus was
eigenlijk de annotator, want het stuk verscheen volgens hem in de tijd van
koningin Elisabeth, waardoor hij dus geen problemen met de censuur kon
krijgen. Weliswaar wekte het in Amsterdam (waar ze volgens de annotator
geen burlesque kennen) veel opschudding, maar die Hollandse vertaling
was gebaseerd op een pirateneditie. Opmerkelijk is dat Fielding niet alleen
verwijst naar Pope, maar ook naar Dryden die al lang was overleden voor de
Scriblerianen bij elkaar kwamen.
De Scriblerus Club bestond van januari tot juli 1714. Door schatbewaarder
Harley, maar ook door Arbuthnot, de lijfarts van koningin Anne, en de politieke invloed van Swift en Parnell, verkeerden ze als Tories in het centrum
van de politieke macht. Swift bijvoorbeeld had de koningin ervan weten te
overtuigen dat Pope, hoewel katholiek, een bijzonder begaafd dichter was.
Doel van hun Scriblerus-project was het belachelijk maken van `all the false
taste in learning'. De satire gaat dan ook over de opvoeding van de jonge
Martin Scriblerus, door zijn vader Cornelius, een Duitse immigrant. Net als
later zijn zoon en allerlei assistenten, een amateur die meent dat hij met zijn
fragmentarische kennis van de klassieken en de moderne wetenschap pasklare recepten voor het dagelijks leven kan ontwikkelen. Vergeleken met
deze amateurs beschikken de vrouwen in de omgeving gelukkig nog over
gezond verstand, waardoor de kleine Martin in ieder geval niet overlijdt.
Grappig anderzijds de observatie dat de kennelijk lichtontvlambare vrouwen vanwege de zedelijkheid maar beter geen opera's kunnen bezoeken.
Belachelijk is ook het zoeken van amateur-wetenschappers naar de plaats
van de ziel. Deze laag in de Memoirs doet sterk denken aan de manier waarop Swift de derde reis van Gulliver beschrijft. Die bezoekt daarin verschillende eilanden en op Balnibarbi belandt hij in een deprimerende puinhoop:
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Correspondence.
Het lijkt erop dat ook de Memoirs via correspondentie en een enkel fysiek
contact – Swift op bezoek in Londen – tot stand zijn gekomen. Er wordt in
de herinneringen van Martin Scriblerus gesproken over de Dunciad en de
vier reizen van Gulliver zijn aan hem toegeschreven. Van deze twee projecten
was in 1714 nog lang geen sprake en ze waren al lang voor 1741 verschenen.
Individuele projecten als Gulliver's Travels, The Dunciach en The Beggar's
Opera worden beschouwd als uitvloeisels van de Scriblerus Club, diverse
combinaties van leden hebben ook buiten de Memoirs samengewerkt. Pope
en Arbuthnot hielpen bij een stuk van Gay. Ze schreven ook libretti voor
Handel. Pope en Swift publiceerden in 1728 de dichtbundel Miscellanies.
Gay en Pope beschreven iets van de sfeer van de Scriblerus Club in respectievelijk de gedichten `Mr Pope's Welcome from Greece' en `Epistle to Dr.
Arbuthnot'. Hun meest productieve periode als Club lag misschien in de
periode 1726-1728, precies de tijd dat Voltaire in Engeland verbleef. Hij
heeft daarover geschreven in zijn Lettres philosophiques (1734) en publiceerde zelfs twee essay's in de landstaal, waaronder een over epische poëzie. Hij
richtte zich ook tot Swift en Pope, als uitgesproken bewonderaar van hun
werk, maar dat was waarschijnlijk gedeeltelijk een strategie om belangstelling voor zijn Henriade te krijgen. In zijn Discours envers sur l'homme (1738)
liet Voltaire zich inspireren door de gedichten van Pope, het proza van Swift
stond aan de wieg van zijn novelle Micromégas (1752). De dichter Pope was
in die tijd steeds meer aandacht gaan besteden aan het werken in zijn tuintje. Ik denk dat Voltaire daardoor op zijn bekende observatie kwam:
`Chacun vaut cultiver son jardin'.
Hij haalde ook zijn vriendin, de markiezin van Chátelet, over om Engels te
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Jammer dat ik geen besprekingen van Jongstra's vertaling heb kunnen vinden waarin deze hoaxwerd ontraadseld. Terzijde: de universiteitsbibliotheek
van zijn woonplaats beschikt niet over een exemplaar van de Herinneringen.
Moeten wij voortaan altijd een instelling die we als belastingbetaler subsidiëren ook nog een exemplaar van onze boeken schenken? Op deze manier
blijven wat minder in het oog springende teksten onbekend. Het Scriblerusproject staat absoluut niet los van Jongstra's overige werk, als een toevallige
activiteit die hij om den brode heeft moeten ondernemen. Integendeel. Hij
rept ook in zijn proza van de leden van de Scriblerus Club, tijdgenoten of
voorgangers. Via noten, vooral. In De psychologie van de zwavel pagina 88,
spreekt Jongstra over Pope, maar dan over een parodie op deze dichter die
misschien door John Cleland is geschreven, de auteur van Fanny Hill.
`Hengelen naar de kern' uit Cicerone. Verhalen is opgebouwd uit een lange
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om zich via de opiniepagina's in actuele debatten te storten. Wat kon hij toevoegen aan de meningen van deskundigen, politici en andere opinion
leaders? Hij had gelijk en ongelijk. Uiteraard is het gênant om de mening
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Over Dans zonder vloer, verhalen van Tonnus

uitroeptekens!
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Oosterhoff

Dan volgt een cursieve passage:
Kort na elkaar verschenen twee verhalenbundels waarin
(het schrijven van) pulplectuur een rol speelt. In Een korte

Als ik mijn verhalen inleverde bij Mijn geheim werden ze

affaire van Pauline Slot staat het verhaal 'Storm van Passie':

gewoonlijk zonder commentaar geaccepteerd. Ditmaal ech-

Job Jonker, een weduwnaar, op moderne wijze met zich-

ter kreeg ik bericht van redactrice Dyphie Frjters (of was het
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schrijft onder het pseudoniem Margaret Devon romanti-
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het slot overdoen.

menten opgenomen van het verhaal dat hij onder handen

Zo gezegd, zo gedaan: er volgt doodleuk een veel minder

heeft. Ze zijn voorzien van de typische stijleigenaardighe-

rooskleurige herschrijving van het slot. Einde 'verhaal'.
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Welk van deze twee verhalen is nu het interessantst? Het

len tot op zekere hoogte de relationele perikelen van de

verhaal van Pauline Slot is een traditioneel, volgens de

af tk moest

hoofdpersoon, of contrasteren daarmee.

regelen der kunst geschreven verhaal. De pulpfragmen-

Tonnus Oosterhoff doefhet in het eerste verhaal uit Dans

ten zijn duidelijk onderscheiden van het eigenlijke verhaal

zonder vloer precies andersom. Romein gedrukt begint

en daarin keurig ingebed. Het maken van de pulpfrag-

'Driemaal dezelfde, driemaal een ander' met het verhaal

menten wordt door de hoofdpersoon zelf met de nodige

van Sarah Anderson, predikantendochter, die tegen beter

gêne afgedaan als 'tekstschrijven', eigenlijk vindt hij zichzelf

weten in met losbol John Murphy trouwt, haar huwelijk

vooral dichter. Dat bevestigt de lezer in zijn (voor-)oorde-

door overspeligheid zijnerzijds ziet mislukken, een carriè-

len met betrekking tot het pulpgenre. Het verhaal, dat

re opbouwt, John Murphy opnieuw ontmoet – hij blijkt

overigens grotendeels draait om de ongrijpbaarheid van

totaal veranderd! –opnieuw met hem trouwt en gelukkig

het fenomeen liefde', zet de lezer nergens op het ver-

wordt tot Murphy van een oorlogsmissie (1943) niet

keerde been.

terugkeert. In 1979 ontmoet zij bij toeval haar vermiste

Oosterhoff presenteert eigenlijk geen verhaal, althans

man opnieuw: hij zit, volkomen afatisch, in een inrichting

geen literair verhaal, maar eigenlijk twee varianten van

en kan op den duur alleen te pas en te onpas het woord

een niet-literair verhaal. Hij levert commentaarloos de

`liefde' uitspreken.

eerste, door de stijl argwaan wekkende versie, bekent

De lezer die met ander werk van Tonnus Oosterhoff ver-

vervolgens dat hij het voor een pulptijdschrift herschreef

trouwd is, heeft dan al verschillende keren verbaasd

en dat is het 'verhaal'. Deze verrassende werkwijze,

gefronst: het verhaal zit vol met de stilistische en inhoude-

gepresenteerd in een bundel literaire verhalen, ontregelt.

lijke clichés die het pulpgenre aankleven. Om maar één

`Mijn geheim' pretendeert uit het leven gegrepen geschie-

denissen van anonieme lezers teubliceren
P
, dus een'historische waarheid' te vertegenwoordigen. Die illusie

van het genre
en daarmee de stilg
en aan de grenzen
g
zwi' end afgesproken schrijf- en leesgewoontes
wil slechzwijgendschrijfg

zij
wordtenadeloos
doorgeprikt: die ` eschiedenissen' zijn
gg
door ingehuurde
schrijvers
schrijver en worden, als de
g

gw
ten omdat er zo wellicht duizelingwekkend
meer te zien
en te ervaren valt.

niet tevreden is, domwegg herschreven tot een

Dans zonder vloer bevat nogg twee vertelexperimenten.
P

blijkbaar acceptabele(re)versie. Maar Oosterhoffs 'verblijkbaar

He derde 'verhaal' is wat de titel belooft: een 'Verhaal
Het

haal' roept ook
de vraag
o waarom een
goede P
afloop
g
P^
g

r voortgang'.
Het is wel een verhaal in degebruikezonder
oort gng
a
lijk
betekenis van het woord en tegelijkertijd
J ee
1 is het dat
gl

definitie
ed
t 'onrealistisch' is. Oosterhoff heeft in een
Pper
essay
Y in Ook de schapen dachten n a b eweerd dat hij er

niet,
omdat
betreft zonder
et o
da het een reeks gebeurtenissen
g

met zijn schrijven
op uit is het contact met de werkelijkschrijven
1
P

lijktte zijn,
a er een dwingende
structuur lijkt
dat
1^anders dan die
g

heid te herstellen. Doet hij
hij dat hier omdat `de werkelijkJ

n
opgelegd is door de 'werkelijkheid'.
'werkelijkheid'. Het zijngebeurtenisJg

heid' eenoede
g afloop Pniet toestond? En welke 'werke-

n en dialogen
z als die nu eenmaal plaatsvinden
tussen
p
se
eo

li'kh
was dat dan: of
die van het verhaal, die van de
,
J eid'
redactie die om herschrijving
1 gvroeg?g De hele geschiedenis
g

mensen
die
d via een schaakcafé met elkaar van doen hebe

niet die van het verhaal dat in het verhaal herschreven

eeen traditioneel verhaal levert weiniggop,
p,een zoektocht

wordt, maar van het hele verhaal – bent u er nog?)
w
g zet de

een plotlijn
(alhoewel er wél
naar
aaee
p J wordt gefrustreerd
g

verhoudin tussen realiteit en literatuur opPlosse schroe verhouding

lijk
minstens één spanningsboogaan
wijzen
te wijzen valt). Het lijkt

z ebeurd
of heeft Oosterhoff álles
gebeurd,
ven
n (Is hetwerkelijk
setzo
g

e

verzonnen? ,en niet in de laatste plaats
confronteert het
p

mensen,
herhalingen
andere, literaire funce
g hebben ggeen andere

de lezer hardhandigg met de vertelconventies waarmee hijhij

tie dan te vertellen dat iets nogg eens gebeurt
en desalnietg

blijkbaar
een verhaal ingaat.
1
g
In 'Zo is het' een essayyuit Ook de schapen dachten n a ,

temin is het 'arm interPreterend brein' van de lezer constant opP zoek naar een vertelstructuur – die er niet is,

noteert Oosterhoff overpoëzie:
'Het moet ongeveer
zo
g
P

althans in conventionele zin. Het verhaal is ' gestructu'werkelijkheid'
reerd' volgens
g 'de wetten' van de 'werkelijkheid'.

en te beheerbeetje te begrijpen
zijn: om de wereld een beetje
zijn:
g 1Pen
plegen.
zijn we ggenoodzaaktgg
gigantische reducties teleen.
s en zijn
De taal dwingtons in een denkschema; onbruikbare verschijnselen
blijven naamloos, mede daardoor worden ze
blijve
1
opgemerkt
of onmiddellijk vergeten.
Vaak zien we de
g
Pg1
gereduceerde wereld aan voor de echte. Maar er valt duizelingw
ekkend veel meer te zien en te ervaren, enpoëzie
P
verwijst
1 daarnaar.'

bij het lezen van
ben. Een leesstrategie
g zoals men die inzet bij

hyperrealistische uitsnede uit het leven van een aantal

laatste verhaal is, zoals de titel aangeeft,
een 'ijlroHet,
1
g
man',
a, waarbij
a 1 het nogg maar de vraagg is of de betekenis
'voortsnellen' dan wel 'wartaal spreken'
de voorkeur
P
an komt eenpersonaeniet. In 'Verhaal zonder voortgang'
geniet.
P
gg
ge voor dat fanatiek opP zoek is naar fouten van allerlei aard
Hi trekt opP zeker moment
in het werk van WE Hermans. Hij
de conclusie dat Hermans niet terugg durfde te lezen wat

nieonwaarschijnlijk
vaker geciHet is niet
g
1J dat dit fragment

zij
hij almaar vooruit vluchtte om zijn
hij geschreven had,^ dat hij

worden,
teerel zalggaan
aa wo
de want het bevat een sleutel tot
Oosterhoffs literatuuropvatting. Conventionele literatuur,

eigen
voo blijven.
te b 1ve PromptP heeft Oosterhoff
g nonsensvoor
schrijfthijhijeen vrijwel
vrijwel voorletterlijk
en schrijft
diti credo
c edo
effe genomen
Jg

-

ooassct
verhaal,
opia ies amechtig voortsnellend
S

door
o 0 osterho ff ggewraakte reduchelderen mideleIsde d

dat doorschoten wordt met fragmenten
van een ander
g

(vertelconventies) en
tjes. Ze zit vast in denkschema's
e

met weiver
verhaaIdat0
da ubaan ' heet en dat, als een verhaal

(visie opP de) werke presenteert
een aldusgereduceerde
g ered
P
"k
zijn laatste dichtbundel,^ WiJ zagen
IihedEv
as zijn
g ons in
J i . Evenals

hernomen w rdt middels een zelfni voortgang,
g g^steedswordt
de begin.
P
g De contrastwerkingSis optimaal.

tel in groep
p
een kleine
g o mensen veranderen dat met de poëzie

deze 'stijloefeningen' zin? a zeker
lezen
Heeft hhet
lee van de

indruk at Oosterhoff wil
vloer deda
doet, wekt Dans zonderr vloe

zijn door een
wanneer
men beseft dat ze geschreven
a
J

werkelijkheid te
dan wel lectuur,r isi reraak
vaako uit de werkelijkheid

schrijver die vindt dat literatuur een middel moet zijn om

beweert over het werk van Van Dixhoorn, wilde ik zegg

structuur en betekenis te vinden in een van zichzelf duis-

gen
en over Oosterhoffs werk, Beide schrijven
schrijven
ggeen litera-

ter, onzinnig heelal.' Nu lijken wellicht de verhalen in Dans

tuur die vereenvoudigt,dat de ui afpelt,
P ^ze maken eigenlijk
g 1

zonder vloer op zijn minst haakste staan op deze opvatting,

laag
g voor laag
g een ui. De slotzin van Dons zonder vloer:

maar we moeten ons daarbij tegelijkertijd realiseren dat

'Wie niet denkt voor raadsels staat niet.'

die middelen om structuur en betekenis toe te kennen en
zeer zeker de eenmaal toegekende structuur en betekenis zelf, de eerder genoemde 'gigantische reducties' ver-

Tonnus Oosterhoff,

Dans zonder vloer. verhalen. Amsterdam, Uitgever/ De

Bezige Bij, 2003; Ook de schapen dachten na. Essays. Uitgeverij De Bezige Bij,
2000.

oorzaken. De verhalen in Dans zonder vloer trekken de
schijnzekerheden dankzij welke we er van uitgaan dat die
reducties de werkelijkheid zijn, hardhandig onder onze
voeten vandaan. Niet zozeer als een kleedje, nee, de
complete vloer gaat eraan. De lezer is de vaste grond
onder zijn voeten kwijt en zal moeten zien te zweven. En
vanuit dat perspectief maken deze verhalen ons bewust
van die reducties, soms zelfs op meer dan één manier. Zo
is er het besef dat zelfs de 'documentaire' stijl van 'Verhaal
zonder voortgang' nooit de volledige werkelijkheid kan
representeren en blijken de gevolgen van een verhaal
zonder voortgang en die van een verhaal dat uitsluitend
uit voortgang bestaat voor de leeservaring uiteindelijk vrijwel dezelfde. De verhalen proberen de lezer buiten zijn
normale interpretatiekaders te voeren door buiten de
conventionele vorm – die blijkbaar voor verhalen geldt en
in het hoofd van lezers bestaat–te treden.
Daarbij schrijft Oosterhoff niet alleen prachtig, hij weet
ook binnen een paar zinnen het 'arm interpreterend
brein' zo nu en dan een flinke opsodemieter te geven: 'Is
misschien dat wat het ouder wordende en stervende
lichaam moet leren: inzicht in en aanvaarding van de vergankelijkheid? Maar bij de dood houdt het inzien en aanvaarden op.' En: 'Een verkeerde beslissing heeft een
structuur. Als een arts bij een uitzonderlijk beeld volkomen zeker is van zijn diagnose is het een verkeerde diagnose, ook al is het de juiste.'
Wie nu bij het lezen van het bovenstaande gedacht heeft
dat een bepaalde woordkeuze hem bekend voorkwam,
want ontleend aan het essay Arm interpreterend brein'
dat Tonnus Oosterhoff schreef over het werk van F van
Dixhoorn, die heeft gelijk, want wat Oosterhoff aldaar

Pauline Slot, Een kort affaire. Doe verhalen, Rotterdam, Uitgeverij Anstos, 2003.

ZONDER ROEISPANEN OP DE

(Lodz 1943), Brénainn (Annaghdown 563 -Alexandrië

GETIJDENSTROOM
Over Rob van der Linden, Het logboek van

648), Brettschneider (Giessen 1918, Stalingrad 1943,

Brandaan

2016), Boest (Leiden 1888 - Brakkum 1918), Bodvidus

Boeloen 1948), Bridget (Durban 1999 - Nes Ziyyona
(Venetië 1588-Valletta-Alexandrië-Venetië 1673),

Rob van der Linden maakte met zijn debuut De hand, de
kaars & de

mot een stormachtige entree in de Neder-

De schrijver is zich deze willekeur blijkbaar bewust, want
hij laat een van zijn personages verzuchten:

landse literatuur. Het boek kwam op de shortlist van de
Libris Literatuurprijs en werd door de pers enthousiast

Toen het lot mij,1^ de soldaat,^ van Hitlers puinhopen
P
P

ontvangen. Bovendien ontvangt Van der Linden voor zijn
eerste roman de Lucy B. en C.W. van der Hoogterijs,

wegleidde
trad ik buiten mezelf en werd ik kansloos
g
geboren
in een dood die ik achter me had, om
g

omdat hij volgens het juryrapport 'op virtuoze wijze

Brandaan te worden die anderen misbruikte.

bekende thema's als kind en ouders, familiegeheimen en

Een les om mijn
J leven als Hugo
g Brettschneider tot een

godsdienstwaanzin, angst voor sterfelijkheid en uiteindelijk een zwaar bevochten zelf inzicht met ongekend elan

oeden?
einde te brengen?
g
Was ik Brendeleeweest
als straf voor Hugo?
g
g

weet te presenteren.'

Werd ik weer Hugog als straf voor Brandaan?

De jury betrekt ook Van der Lindens tweede roman, Het

Welke verrassingen
g hadden ze nogg voor me in petto?
P

logboek van Brandaan, in haar rapport. Volgens de jury '

Welke levens had ik teaan?
g

bewijst de schrijver eens te meer de rechtvaardiging van

Is er eenbegin. dacht ik, is er een einde?

deze keuze. Rob van der Linden heeft de Nederlandse

Goed, ik herinnerde mijJ Brettschneiders jeugd
weer;
Jg weer;

literatuur verrijkt met een onuitputtelijk en niet te stuiten

zijn
zijn streberigheid,
^ zijn
zijn slaafse navolging. Maar daar
g

plezier én geloof in het genre van het vertelde verhaal bin-

haakte mijn
mijn logica
g af. Want dat leven had ik nogg voor

nen de strakke samenhang van de roman.'

me.

Nou ja, de strakke samenhang van de roman? Voor Van

Of niet?

der Lindens eersteling mag dat misschien gelden: daarin

Zou ik daar voor de tweede keer zijn of woonde ik in

sleurt hij de lezer schijnbaar willekeurig door verschillende

twee lichamen inplaats
P van één, ^ vroeggik me af.

tijdslagen langs allerlei hilarisch personages, op

Als tijd
tijd niet bestaat,^ bestaat volgorde
ook niet; kun je
g
J

Mulischiaanse wijze alles met de hoofdpersoon Pieter van

dromen dooreen leven en levens dooreen dromen;

der Kleij in verband brengend. Pieter presenteerde zich als

het ene dromen terwilj jeJ het andere leeft, mensen
tegen
g het lijf lopen in een leven dat ik nogg voor de

een 'genadeloze waarheidszoeker', maar werd uiteindelijk
overwoekerd door de verhalen die hij te vertellen had.
Pieter, zo concludeerde ik in mijn bespreking van het boek

boeg
terwijl zij het allangghadden afgesloten.
g had terwijl
g
Zoveel kan ik er nu van maken. . .

(in: BZZLLETIN 286), bestaat uit de verhalen die hij vertelt.
Ook in Het logboek van Brandaan springt de vertelling van

De verbinding tussen de verhalen bestaat dus bij de gena-

hot naar her tussen plaatsen, godsdiensten en dwars door

de van het geloof in reïncarnatie die zich niet voegt naar

de tijd, maar het verband is minder dwingend en maakt

het menselijk tijdsbesef. Daarbij doet de opbouw van het

daardoor een willekeurige indruk. De personages sterven

boek in zeven levens denken aan de zeven trappen die de

aan het eind van ieder verhaal en gaan, via 'de wezens van

mysticus aflegt op weg naar zijn eenwording met god en

licht', over in een nieuw personage in een nieuw (levens-)

bevat de roman een niet te missen verwijzing naar het

verhaal. Dat resulteert in de volgende incarnaties: Chang

achtvoudige pad uit het Boeddhisme dat uiteindelijk tot

en Eng (Beer Sheva 2016 -Nes Ziyyona 2033), Brendele

het nirwana zou moeten leiden:

'Wat is er mis met een goed levenspad?' vroeg
Brandaan.

wat wijgewoonlijk
werkelijkheid beschouwen. Er
J gJ als 'de werkelijkheid'
in alle fantastische vertellingen
g van Rob van der Linden

'Je begrijpt het niet. Ik bedoel niet het pad in dit leven,

veel 'werkelijkheid'
'werkelijkheid', maar het is mij
mij een raadsel waarom

maar dat van voorgaande levens. Het Achtvoudige

terugschrikt
hij daar op
schrikt.
hij
P de valreep
P vooreru

Pad. Wie nu rijk is, is dat vanwege een beloning voor

Rotterdam rijdt
rijdt een vuilniswagen
g
S met een dichtregel

het voorafgaande. Wie er in zijn vorige leven een

die mij1 uit het hartgegrepen is: illusies zijn
zij alleen dan

rommel van heeft gemaakt, komt voor straf terug als

j
laten zien. Wat
als ze ons de echte werkelikheid

paria, als arme, als onaanraakbare. "Eigen schuld.

verteller.
overblijft is: een ongeremd
g

Had-ie het maar beter moeten doen!" leren onze
zeden. Maar wij betwijfelen dat. Wij kijken in liefde

RON ELSHOUT

naar wie minder bedeeld is. Van Jezus van Nazareth,
waarover de apostel Judas Thomas, Didymus, de

Rob van der Linden, Het logboek van Brandaan. Amsterdam, Uitgeverij J.M.

tweeling, ons heeftverteld.' [...]

Meulenhoff, 2004.

De vraag naar het doel van deze omzwervingen door tijd
en ruimte dringt zich verschillende keren op. Van der
Linden laat zijn hoofdpersonages er ook naar vragen en
ergens suggereert hij dat een reïncarnatie een beloning
zou zijn voor zelfopofferend gedrag in een vorig leven.
Maar de verwijzing naar het fabriceren van een diamant
(de roman is ook nog eens verdeeld in drieën: Het kloven, Het slijpen, Het kroonjuweel) ten spijt: god of nirwana worden niet bereikt en gaandeweg lijkt het er steeds
meer op dat de stuurloosheid van een citaat uit de proloog waarheid wordt: 'Levenslang op weg ben ik al, heen
en weer in mensentijd, subject en object van de kostelijke
grap die de eeuwigheid is. Brandaan heet ik want zijn
naam is me het liefst. Ik ben een reiziger zonder roeispanen op de getijdenstroom.' Van der Linden blijkt after all
een cynicus en het op een new age-mengelmoesje van
levensbeschouwingen gebaseerde reïncarnatie-idee blijkt
een loos gebaar. Hij eindigt zijn boek dan ook met een
verantwoording waarin te lezen staat: 'Niets in deze vertelling is erop gericht, zingeving te verlenen aan vreugde
of verdriet. Verhalen die ontstaan vanuit de wens om een
eigen werkelijkheid te scheppen, kunnen dat ook niet. Ik
maakte slechts dankbaar gebruik van de historische
gebeurtenissen en flarden nieuws die de encyclopedie
van de verteller vormen.' Ironisch genoeg volgt er een
verantwoording die niets anders doet dan de vertelde
verhalen koppelen aan bestaande historische feiten: dat

HET VERBORGENE IS HET VERBORGENE

voor eengod?' Nee,

NIET
Over Varkensroze ansichten van Mustafa Stitou

niet langer
g vrees ik uw toorn vader ik vrees niet
langeer uw toorn vader uw toom is natuurtroebel
lan

In Varkensroze ansichten deponeert
Mustafa Stitou, na een
P
openingsreeks van vier gedichten,
zijn
zijn visitekaartje
visitekaartje oop
g
tafel: hij1 is een 'concePtueel-'anekdotische'^P1
op zijn minst

verborgene
g is het verborgene
g niet vader
het is de schitteringg over dieren mensen dingen
g

antimetafysische dichter'.

dus waarom knielend bidden

De conceptuele
kunst uit de tweede helft van de zestiger
g
P

wanneer ikzelf hetebed
ben?
g

jaren vond het idee van waaruit een kunstwerk ontstond

Hier is iemand aan het woord die lééft, die wil léven en

het belangrijkste element, de vorm was dientengevolge

die zich, zoals in de jaren zestig en zeventig iemand als

aangepast, zo niet ondergeschikt aan het concept. Voor de

Cees Buddingh', wil verbazen over de alledaagse werke-

poëzie van Stitou geldt dat inderdaad: qua vorm maakt ze

lijkheid en die zoals Alberto Caeiro, het antimetafysische

een achteloze, willekeurige indruk, het zijn vrije verzen in

heteroniem van Fernando Pessoa, niet in 'de diepte der

de ware zin van het woord: sommige 'gedichten' zijn geen

dingen' wil geloven.

gedichten, maar (proza-)verhaaltjes, er zijn kleine gedich-

Er zijn echter wezenlijke verschillen.

ten, er zijn breed over de pagina's uitwaaierende regels, er

Caeiro, van wie recent De hoeder

zijn gedichten die uit terzinen bestaan, andere uit disticha,

tige vertaling van August Willemsen verscheen, was niet

er zijn ready mades, er is een klankgedicht, er zijn notitie-

alleen uit op het afzweren van iedere metafysische opvat-

achtige reeksen–allemaal in een volgehouden parlandostijl.

ting, maar streefde daarenboven naar een manier van

De gedichten zijn ook anekdotisch, ze vertellen bijna alle-

maagdelijk kijken die het denken uitsloot. Die 'leerschool

maal een min of meer na te vertellen, in de werkelijkheid

in vertering' is Stitou niet doorgegaan. Caeiro's antimeta-

te situeren 'verhaal'.

fysische opvattingen deelt Stitou: 'vaarwel dwaalleraren

Het idee, het conceptuele, tenslotte, zit hem in een con-

van weleer', maar diens abdicatie is voor Stitou niet weg-

sequent antimetafysisch standpunt. Een 'mysterie' wordt

gelegd: 'ik heb een zachte pik zat liefde in mijn kippen-

bij Stitou niet ingegeven door een metafysische kwestie,

borst'. Evenals bij een dichter als Buddingh' is zijn concept

het is hem eenvoudigweg een raadsel dat 'elke nieuwe

een houding: een constant door de werkelijkheid

generatie opnieuw in de ban raakt / van een geheiligd

gevoede verbazing over de dagelijkse werkelijkheid, die

muurtje, een ruïne van niks' en dat het bestuur het muur-

betekent dat Stitou het denken niet kan en wil opgeven.

tje niet opoffert om er een mooi museum neer te zetten.

Het verschil met Buddingh' zit hem in hun houding ten

Een engel in een gedicht van Stitou? Die komt voor in een

opzichte van de werkelijkheid. Buddingh' was au fond een

film. Onze Vader is niet God, maar Darwin. God? Dat is

romanticus. Hij blauwbilgorgelde er lustig op los, alsof hij

'de' god van een ander, die de vraag oproept: "Wat is dat

van de tbc en WO II die hij overleefd had, geen weet had.

van

de kudden in prach-

Zijn
uit zich van de weeromstuit
g
1 werk bestaatgrotendeels
over de kleinste alledaggsheden:
oprecht verbazen
vb

gevlucht
voor brand in zijn1 blokhut.' En:
g
Een koopje, het rotspartijtje
in het tuintje rijzend

pluk de dag

boven het bruine
vijvertje

vanochtend na het ontbijt
ontdekte ik, door mijn verstrooidheid,
dat het deksel van een middelgroot potje marmite

opgetrokken

(het oz net formaat)

uit brokjes

precies past op een klein potje heinz sandwich spread

Berlijnse
muur.

natuurlijk heb ik toen meteen geprobeerd
of het sandwich spread-dekseltje

Inderdaad: 'laat het lot maar jojoën, wisselvalligheden

ook op het marmite-potje paste

komen en gaan'.

en jawel hoor: het paste eveneens

Mustafa Stitou, Varkensroze ansichten Gedichten. Amsterdam, Utgevenj De
Bezige Bij, 2003.
Cees Buddingh', Gedichten 1 938-1970. Amsterdam, Uitgeverij De Bezige Bij,

Stitou is door Maarten Doorman wel eens 'onbevangen'

1971

genoemd. Voor zover dat zijn onbekommerde vorm

Alberto Caeiro, De hoeder

(toon) betreft, kan ik het daar wel mee eens zijn, maar
voorts geloof ik daar niet zoveel van. De tijdgeest) heeft
hem (op)gevoed. Zijn verbazing gaat minder uit naar het
`gewoné (à la Buddingh'), maar juist naar het bizarre, het
ongerijmde, het vervreemdende. Of die werkelijkheid nu
door een godheid beinvloed wordt, of niet, ze is bizar,
onlogisch, dialectisch, antithetisch. En dat is waar Stitou
'het onzegbare met het banale' verbindt. Mustafa Stitou
leeft in een werkelijkheid van de postmoderne vernietigingvan denude verbanden, zoals bijvoorbeeld het religieuze (Onze Vader die niet God, maar Darwin is) en hij
kijkt verbaasd, zo niet verbijsterd om zich heen en ziet:
dronken pubers die een nagebootste prehistorisch dorpje
in de as leggen, meubelboulevards, een gehoofddoekte
deerne met wie niet geflirt mag worden, een vinexwijk
met snackbar Zeemansgraf, een slanke blondine met op
de achterkant van haar nek, over de volle breedte, een
tatoeage: Anton, een joodse verloofde en de 'Dodenfuga'
van Paul Celan, een mysticus van wie het stoffelijk (!) overschot door een herder (heeft Stitou Caeiro gelezen?)
gevonden wordt. 'Een Zweedse man [die] is doodgevroren, /nadat hij in zijn blootje /op een sneeuwscooter was

van

de kudden. Vertaald door August Willemsen,

Amsterdam, Uitgeverij De Arbeiderspers, 2003.

SENTIMENTEN EN GROTE GEBAREN

soon) gedichten ontstaan vlug en bevatten weinig doorha-

Over De tussentijd van Anna Enquist en De

lingen.'

Ander van Rogi Wieg.

Mij kan dit allemaal weinig schelen. Ik ken slordig ogende
gedichten waar lang aan gewerkt is om de allure van

Het laatste deel van 'De mythe van het spontane meisje"

schijnbare achteloosheid te bereiken. Er zijn dichters die

in Ilja Leonard Pfeijffers 'poëtica' Het geheim

van het ver-

vrijwel perfect vormgegeven gedichten in één keer aan

moorde geneuzel bestaat uit een uitgebreide recensie die

het papier toevertrouwd hebben. So what – het gaat

hij (in Vrij Nederland, 2 december 2000) schreef over Het

erom dat het gedicht overtuigt.

boek van de beminnelijkheid van Rogi Wieg. Om tot een

Het vroege werk van Wieg deed me dat vaak niet. Ik vind

positief oordeel over Wiegs bundel te geraken, voert

het teveel doordesemd van een soort romantiek die maar

Pfeijffer daarin een curieuze retorische tournure uit.

niet scherp wil worden: 'Je haren krulden / en ondanks

Eerst meldt hij dat Rogi Wieg 'werkelijk alles fout doet wat

jouw aanwezigheid waren er / verbanden op komst van

een dichter fout kan doen.' Hij noemt: de regels waaieren

een grote treurigheid.' Poëzie van 'een nevelige dag /van

alle kanten uit, de beeldspraak wordt dubieus, de gedich-

afval en zoetige klanken op water', vage echo's van Hans

ten worden onderbroken door prozaïsch commentaar

Lofleizen.

dat niet zelden irrelevant is en verkeert in onbegrijpelijk

Het latere werk van Rogi Wieg stel me voor geheel ande-

pseudo-gefilosofeer. Daarnaast bezondigt Wieg zich, dixit

re problemen, noem het maar gerust gewetensproble-

Pfeijffer, aan onverbloemd zelfplagiaat, en gebruikt hij in

men –dezelfde als bij De tussentijd van Anna Enquist.

zijn gedichten de schuine streep. Tenslotte zijn de gedich-

Zowel Wieg als Enquist schrijft poëzie die zichtbaar in het

ten heel erg waar gebeurd. Dan komt de wending:

autobiografische wortelt. Het boek van de beminnelijkheid

Pfeijffer vindt deze gedichten de allerbeste poëzie die hij in

eindigt met een afdeling 'laatste gedichten', overduidelijk

jaren gelezen heeft, 'omdat de fouten geen fouten zijn,

geschreven door iemand met een 'Major Depression', op

maar gecalculeerde retorische effecten.'

de rand van zelfmoord. In De Ander is regelmatig een

Hij verdedigt deze omslag met een beroep op regels die

vader aan het woord die zijn dochter niet meer mag zien;

duidelijk maken dat Wieg zijn eigen tekortkomingen the-

de bundel eindigt met bajesgedichten: 'Ze stopten me in

matiseert, maar hij verzuimt vervolgens de eerder als fout

de bajes, voor niets: omdat ik / hun [sic] verweet dat mijn

aangemerkte regels opnieuw te bezien en aan te tonen

dochter me ontnomen /was,' Enquists De tussentijd 'gaat

dat en waarom de daarin aangewezen fouten 'eigenlijk'

over' 'de essentie van het missen', in concreto het gemis

'gecalculeerde retorische effecten' zijn. Met betrekking tot

van dochter Magrit, zoals de opdracht duidelijk maakt. De

enkele van de door Pfeijffer genoemde 'fouten' kun je je in

emoties waarmee dit alles gepaard gaat, zijn zonder enige

allen gemoede afvragen waarom het fouten zouden zijn:

twijfel oprecht, maar wat beleeft de lézer? Dat zal in hoge

uitwaaierende regels, prozaische terzijdes – wat zou daar

mate afhangen van diens mentaliteit. Het is ontegenzeg-

tegen zijn? Zelfplagiaat –waarom zou een dichter niet

gelijkwaar dat de poëzie van Wieg en Enquist, in de termi-

mogen herhalen, hernemen? Daarbij is het opvallend dat

nologie van Pfeijffer, 'waar' is en het voor de dichters

Pfeijffer hier erg uitgaat van een door hem veronderstelde

hoogst urgent was deze poëzie te schrijven. Dat is zicht-

intentie van de auteur en het is zeer de vraag of je daar iets

baar aan de (auto-)biografische aanleidingen die door de

aan hebt. De door Pfeijffer veronderstelde calculaties om

poëzie heen breken – en daarmee nogal eens de poëzie

tot zorgvuldig vormgegeven gedichten te komen staan op

voorbij zijn. 'Bij het uiten van grote emoties loopt een

gespannen voet met opmerkingen die Rogi Wieg zelf

schrijver het gevaar sentimenteel of pathetisch te wor-

maakt in zijn inleiding 'Over het maken' bij zijn bundel De

den,' merkt Rogi Wieg in zijn inleiding volkomen terecht

Ander: 'Zijn (Wieg schrijft over zichzelf in de derde per-

op –overigens los van de vraag of hij daar zelf in slaagt.

Enquists poëzie was bij vlagen al 'vals' in die zin dat zij zich-

dit zaleen
J sparen, maar nogg eenmaal
g tijd

zelf overschreeuwde. Er is in de loop der tijd voldoende

de kamer wit maken, nu, nooit meer later

afgedongen op haar buitengewoon ongelukkige, vooral
mank gaande, zo niet in morele zin foute, vergelijking De

en dat wij dan bijna het volmaakte napraten

kamparts Tijd' (in: Soldatenliederen). Ook is er terecht

alsof het gedrukt staat, witter dan leesbaar

gehoond over lachwekkende constructies als 'Dat hij
(Schubert, bij het huilend schrijven aan zijn laatste sonate,

dus nog eenmaal die kamer, de voor altijd totale

dat groot lied van afscheid) /weet heeft van liefde geneest

zoals wij er lagen, liggen, liggen blijven

niet / het vermolmd geslacht.' En ook het 'Met bloedende

witter dan, samen –

vuisten / op het plaveisel hiertegen zijn' (in: Een nieuw
afscheid) klinkt nogal overspannen en schril, wanneer

Omdat, denk ik, de wanhopige wens om nog éénmaa)

men bedenkt dat 'hiertegen' verwijst naar een dochter die

een beetje tijd samen te hebben, om opnieuw te kunnen

... op kamers gaat.

beginnen, om desnoods samen te mogen eindigen, wel-

Maar wanneer de biografische aanleiding zich dusdanig

haast verborgen is onder de onthutsend gewone woor-

door de poëzie heen opdringt dat dit ten koste gaat van de

den: laten we nog eenmaal deze kamer een verfje geven.

beeldende precisie, dan mag je daar blijkbaar geen kritiek

Geen uitleg, geen grote gebaren, maar, integendeel: een

op hebben als die aanleiding een groot verdriet betreft,

groots gebaar.

want een afkeurende recensie over Enquists bundel

In uitgerekend een aan Gerrit K. opgedragen gedicht heeft

kwam Piet Gerbrandy in de Volkskrant op een aantal gepi-

Enquist het over 'Het verborgene vlijtig meten in regels, /

keerde ingezonden brieven te staan, veelal van mensen

met timmermansoog.' Daarmee typeert ze het werk van

die vooral op die biografische aanleiding ingingen: daar

Kouwenaar, maar geeft bloot waar het haar eigen werk

had Gerbrandy te weinig respect voor betoond was de

aan ontbreekt: maatvoering. Het gaat bij haar steevast om

tendens. Enquists poëzie kent echter een aantal manco's

het 'geweld van woorden': 'ik mis /haar tot brakens toe

die ook in deze bundel de kop opsteken. Gezien het aan-

dagelijks.' Zij zal 'de kern van het gemis' niet alleen zo

tal keren dat ze overbodig uitlegt, lijkt ze de lezer vaak te

benoemen, maar ook 'schuimbekkend tegenspreken'.

onderschatten en daaruit voortvloeiend leidt ze aan de

Grote woorden, die mij de weg naar de ervaring die hier

misvatting dat grote gevoelens, willen deze niet misver-

beschreven wordt, hoe 'waar' ook, afsnijden. Wanneer

staan woorden, met grote woorden benoemd moeten

Enquist noteert 'Verbaasd merkte de moeder /dat zij een

worden. Het is poëzie van het grote, mijns inziens té the-

menigte werd,' begrijp ik dat meteen, maar zij meent er

atrale, gebaar. Daar komt de mentaliteit van de lezer in

aan toe te moeten voegen: 'Binnen enkele dagen was het

het geding: voor wie het kleine gebaar indrukwekkend

/ gebeurd, bleek zij uiteengevallen / in een waaier van

vindt, zijn Enquists poëtische uitbarstingen niet wegge-

vrouwen.' Wanneer een moeder niet wil geloven dat

legd.

haar dochter overleden is, maakt zij zichzelf wijs: 'Het is

Waarom is Kouwenaars 'totaal witte kamer' zo'n aangrij-

niet waar // dat zij daar in de diepte ligt, dat zij / is wegge-

pend gedicht?

daan in een besneeuwde stee /van een bij twee,' snapt en
beleeft iedere lezer de wanhopige poging de waarheid te

totaal witte kamer

ontkennen, maar Enquist vertrouwt er niet op en voegt er
aan toe: 'Maar het is waar.' Een gedicht van Enquist biedt

Laten wij nog eenmaal de kamer wit maken

geen bittere troost, nee, 'het lied' bij haar 'sleurt je mee /

nog eenmaal de totaal witte kamer, jij, ik

in een windhoos van bittere troost.' Althans dat is blijkbaar

de bedoeling.
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Dit nummer over de roes is tevens het allerlaatste num-

heid hebben schrijvers bij hun werkzaamheden geëxperi-

mer van BZZLLETIN. Na circa 25 jaar stopt uitgeverij

menteerd met middelen die een roes opwekken en daar-

BZZTSH met het doen verschijnen van B77LLETIN.

van via hun werk verslag gedaan. In dit nummer van

De redenen daarvoor zijn velerlei.

BZZLLETIN gaat het in essays, prozateksten, gedichten

Er zijn in de loop van die 25 jaar zowel in de literatuur als

en beeldend werk over 'onder invloed zijn' in al

in de boekenbranche veel zaken

zijn schakeringen.

veranderd –veranderingen die niet per

Het Roesnummer bevat onder meer 13e

se gunstig zijn uitgepakt voor het literaire tijd-

eeuwse gedichten over hasj uit de
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Arabische cultuur in een vertaling van

als informatieverschaffer en gids voor

Hafid Bouzza, prozafragmenten, liederen en gedichten uit

een belangrijk deel is kwijtgeraakt aan andere, met name
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jaren dermate teruggelopen dat, zelfs met de niet aflaten-

Michaux e.a. Jan van Aken schrijft over soma, Hafid

de steun van het Literair Productiefonds, doorgaan finan-

Bouana essayeert over literatuur en drugs en Yves van

cieel niet meer verantwoord was.

Kempen schrijft over literatuur en alcohol. Daarnaast

Redactie en uitgever bedanken alle abonnementhouders

tekenwerk van onder andere Willem Broens en Peter

en lezers voor hun trouw gedurende de circa 25 jaar dat

Pontiac.

B77LLETIN verscheen.

Met drugs kom je tijden zonder geld beter door
dan met geld tijden zonder drugs.
`The Furry Fabulous Freak Brothers'
Gilbert Sheldon

PSEUDO-ANACREON
Op het benevelen van jezelf
Bij de goden ik bezweer je,
laat me drinken, drinken in diepe teugen,
ik wil buiten zinnen zijn, dat wil ik.
Alcmaeon en witvoet Orestes waren het
toen ze hun moeders doodden.
Maar ik hoef niemand te doden, rode wijn drinkend
wil ik buiten zinnen zijn, dat wil ik.
Ooit maaide Heracles buiten zinnen
in het wilde weg met Iphitus' vreselijke pijlkoker
en boog.
Ooit raakte Ajax buiten zinnen, zwaaiend
met zijn schild en Hectors zwaard.
Maar ik heb mijn beker
en deze lauweren op mijn lokken,
geen boog, geen zwaard.
Ik wil buiten zinnen zijn, dat wil ik.
NB. Anonieme navolger van
Anacreon (laat hellenistisch).
De titel is van Cephalas, een
Byzantijns compilator (10e
eeuw of daaromtrent).

Vertaling: Allard Schrdder
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auwelijks bekomen van de vreugde over de legalisering van absint in

Nederland, bereikte ons het nieuws dat er tegen het opheffen van het
verbod in hoger beroep wordt gegaan. Los van de vraag of het aan de overheid is om te bepalen wat het volk aan roesmiddelen tot zich mag nemen, is
de grootste fout die de politiek wat drugs betreft maakt misschien wel een
sociaal en psychologisch fenomeen ethisch te willen benaderen. De
Amerikaanse war on drugs berust op een wrange misvatting van de mens en
een naïef wereldbeeld: een drugsvrije wereld heeft nooit bestaan en een oorlog tegen drugs is een oorlog tegen de behoefte van de mens aan een roes,
wat voor roes dan ook en het vernuft van de vroegste mens om roesmiddelen

te vervaardigen kan slechts bewondering oproepen: de mens kon bier brouwen voordat hij brood kon bakken. De nectar, ambrosia, de lotus en de
soma van de oudheid zijn mythische middelen (hoewel recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat de lotus door de oude Egyptenaren werd gebruikt
als een potentieverhogend middel), maar ze tonen wel aan dat aan zulke
middelen een goddelijke status werd toegedicht. Het beeld van Prometheus
die het vuur aan de goden ontsteelt en als straf aan een rots wordt geketend,
waar adelaars aan zijn lever pikken, is een embleem voor de drugsgebruiker
– zowel wat de rotte lever betreft als het goddelijk vuur.
In de aardlagen van het orakel van Delphi zijn resten gevonden van hallucinogene gassen, de dampen die de orakels opsnoven voordat ze hun cryptische boodschappen doorgaven. In de pijp van Shakespeare zijn resten van
cocaïne gevonden, blijkbaar werden door de tabak cocabladeren vermengd
– de tabak die de Maya's rookten was de Nicotiana rusticana, die is veel sterker en heeft een hallucinogene werking, anders dan onze Nicotiana tabacum.
De vroege soefi's gebruikten koffie als een heilig middel om tot de Haal te
komen, de extase waarin de menselijke ziel samensmelt met God; later werd
koffie vervangen door cannabis en later weer door opium. Hoewel andere
mystici tot hun visioenen kwamen zonder middelen, was fysieke onthouding hier noodzakelijk voor en zoals we allemaal weten leidt lichamelijke
deprivatie altijd tot hallucinaties. Tijdens hongersnood in Nederland werd
hennep gegeten en wie weet liep de hele bevolking, zoals Herman Pleij
ergens schrijft, stoned rond. Het drugsprobleem zoals wij dat heden kennen
is van recente datum en heeft alles te maken met de industrialisatie. Samuel
Coleridge was verslaafd aan opium en deed er alles aan om van die verslaving
af te komen – zo huurde hij twee thugs in om hem te beletten naar de apotheek te gaan, maar tevergeefs – maar hij worstelde met zijn addictie in een

tijd dat verslaving nog niet als ziekte was erkend – de negentiende-eeuwse
dokter Valentin Magnan, die veel onderzoek verrichtte naar de effecten van
absint en absintverslaving, absintinisme genoemd, was een van de eersten
die alcoholisme als een mentale ziekte beschouwde. Laudanum was aan het
eind van de negentiende eeuw wat het bier (en de televisie) is voor de moderne arbeider, het was toen zelfs goedkoper dan bier, en het verbod ervan ging
samen met de opkomst van de farmaceutische industrieende professionalisering van medicaties. Mensen mochten zichzelf geen medicijnen meer
voorschrijven – het bedrijfsleven eiste het monopolie op psychoactieve en
andere werkzame planten op. Als ik goed ben ingelicht dan deinen de maankoppen van de grootste papaverplantage niet onder het Afghaanse zwerk,
maar ergens in Frankrijk voor medicinale doeleinden.
Marcus Boon toont in zijn The Road of Excess, A History of Writers on Drugs
(2002) aan hoe drugs nauw verweven waren met elk tijdperk. De zelfdestructie van kunstenaars in het decadente fin de siècle die zich doodspoten
met morfine en heroïne had te maken met een apocalyptisch besef en de
visie dat het leven een ziekte was. De opkomst van de industrialisatie voedde
de idee dat de mens een machine was en de opkomst van cocaïne in die tijd,
en het effect ervan, bevestigde die gedachte: drugs als brandstof. LSD in de
jaren zestig ging gepaard met een opstand tegen de oude orde en daarom
moest ook het bewustzijn vernieuwd worden. Drugs zijn inherent aan
samenlevingen en culturen en dientengevolge ook aan de kunsten. De studie van Boon is van groot belang en is aan te raden voor iedereen die niet
alleen geïnteresseerd is in drugs, maar vooral in literatuur.
Nieuwe drugs vroegen ook om een nieuwe taal en Anthony Burgess heeft in
een van zijn boeken die drugs -gevoede poëzie geparodieerd (`my cuntry is my
yoniverse'), maar treffend weet hij effect en taal te laten versmelten in A
Clockwork Orange (1962):
De tsjellovek die naast me zat...was ver heen met zijn glazige glanzen
terwijl hij een soort geratel liet horen als Aristoteles slap slop werk uitje
cyclaam wordt geforficuleerde smarties.' Hij was in het land, geen twijfel mogelijk, in de hemelsferen en ik wist hoe dat voelde, omdat ik het
zoals iedereen had uitgeprobeerd... o mijn broeders. Nadat je de goeie
ouwe moloko had gedronken lag je daar en je kreeg het messel dat alles
om je heen als het ware in het verleden zat. Je kon het wel goed viddiën,
alles, heel duidelijk – de tafels, de stereo, het licht, de vormen en de
maltsjiks – maar het was alsof de vetsj die daar gewoonlijk was er niet
meer was. Het was alsof je gehypnotiseerd werd door je eigen laars of
schoen of vingernagel en tegelijkertijd werd je als het ware bij je goeie
ouwe nekvel opgepakt en als een kat door elkaar geschud. Je werd net

zolang door elkaar geschud en geschud totdat er niets meer over was. Je
vergat je naam en je lichaam en je zelf en het maakte je niets uit en je zat
te wachten totdat je laars of je vingernagel geel werd, en dan de hele tijd
geler en geler. Dan begonnen de lichten te barsten als atomen en de laars
of vingernagel of wat vuil op je broekspijpen veranderde in een grote
grote mesto, groter dan de hele wereld en je stond op het punt om voorgesteld te worden aan goeie ouwe Bog of God...

Alex, de verteller en protagonist, beschrijft hier een LSD-trip (in het boek
`synthemesc' en `drencrom' genoemd) en meldt dat hij het een laf middel
vindt omdat `je niet op aarde bent gezet om in contact te komen met God'.
In het boek zet Burgess zijn visie uiteen dat geweld en drugs symptomen zijn
van de jeugd en hun waarde verliezen bij volwassenwording. De jeugd, een
sektarisch fenomeen, zet zich af tegen de volwassen wereld met een eigen
taal en eigen rituelen, al dan niet intoxicerend van aard. De taal is echter een
verwijzing naar de delirische taal van Finnegans Wake van James Joyce, die
hij verafgoodde. In dit boek lezen we: `Ah, he's very thoughtful and sympatrico that way is Brother Intelligentius, when he's not absintheminded...'
Het gebruik van roesmiddelen is, voor zover het een probleem kan zijn, geen
ethisch probleem, maar de ethische bezwaren ertegen stoelen ongetwijfeld
op een in essentie religieuze visie: het nastreven van matigheid, de afkeer van
lichamelijk genot en uitbundigheid en een liefde voor soberheid. Maar
waarom genotschuwen altijd genotzuchtigen moeten bedillen, is een van die
merkwaardige menselijke trekken die ik nooit zal begrijpen.
Biologen breken zich het hoofd over de vraag waarom de reproductie van
mensen en dieren gaat zoals die gaat: het kost moeite een vrouwtje te vinden, mededingers moeten worden verjaagd – het is, met excuus voor de
onbedoelde woordspeling, zo omslachtig. Waarom het genot dat het doel is
van al die inspanningen buiten beschouwing gelaten? Het zoeken naar
genot lijkt mij een essentieel menselijk streven, het is de beloning van wat
Spinoza in Ethica (vert. Henri Krop, 2002) conatus noemt, het harde werken
om in leven te blijven: `Elk ding streeft zo veel mogelijk naar de voortzetting
van het zijn' en: `Het streven van elk ding naar de voortzetting van het zijn,
sluit geen begrensde maar een onbepaalde tijd in' – want als het besef van
sterfelijkheid niet overwonnen wordt, dan is er geen reden om voort te
bestaan. En wat belangrijk is wat het gebruik betreft van onder andere roesmiddelen: `De geest streeft ernaar zich zo veel mogelijk dingen voor te stellen, die het handelingsvermogen van het lichaam vergroten of ondersteunen'. Het streven naar en de beleving van genot lijken mij onontbeerlijk om

het handelingsvermogen van de mens te vergroten.
Roesmiddelen hebben alles te maken met het menselijke bewustzijn, niet
met de ziel – die een verzinsel is van het eerste. Terence McKenna betoogt in
Voedsel der Goden, De zoektocht naar de oorspronkelijke Boom der Kennis
(vert. Marleen Close, 1992) dat het menselijk bewustzijn een induced state
is, iets wat de mens heeft ontwikkeld en niet aangeboren was in de nevelen
der tijden: `De theorie die we in dit boek onderzoeken, is dat een bepaalde
familie van actieve chemische verbindingen, de indole hallucinogenen, ' een
beslissende rol heeft gespeeld in het ontstaan van onze essentiële menselijkheid, van het menselijke kenmerk zelfreflectie [...].Toen onze verre voorouders [...] naar de graslanden verhuisden, kwamen ze steeds hoefdragende,
plantenetende dieren tegen. Deze dieren werden een belangrijke bron van
mogelijke levensonderhoud. Ook kwamen onze voorouders in aanraking
met de mest van deze wilde runderen en met de paddestoelen die daarin
groeien.' De paddestoel waarop McKenna doelt, is de Psilocybe cubensis (ook
wel Stropharia cubensis genoemd), het keelkopje.
Het eten van psychoactieve paddestoelen was dus verantwoordelijk voor de
geboorte van het bewustzijn. Een poëtisch beeld, misschien vergezocht,
maar wat het impliceert is dat het gebruik van hallucinogene stoffen niet een
teken is van escapisme, zoals de nuchteren altijd beweren, maar een verheviging van het bewustzijn. En wat is er mis met vluchten? We zitten nu eenmaal gevangen in een kooi van vlees en bloed en weefsel en cellen en zintuigen, al zijn we in staat een oneindigheid aan gedachten te ontwikkelen – in
elk geval kan men beter vluchten dan gevangen zitten. De Amerikaanse reiziger Bayard Taylor publiceerde in 1854 als een van de eersten zijn ervaringen met cannabis als volgt:
`Het gevoel van begrenzing – van de beperking van onze zintuigen binnen
de grenzen van ons eigen vlees en bloed – viel onmiddellijk weg. De muren
van mijn lichaam werden naar buiten toe opengebroken en vielen in stukken en brokken uiteen; en zonder erbij stil te staan wat voor vorm ik had – ik
verloor zelfs alle idee van vorm uit het oog -, voelde ik dat ik bestond...'
(vert. Marleen Close)
Het is een rebellie tegen de eigen beperkingen – een rebellie die, het is waar,
tot zelfdestructie kan leiden.
Deze rebellie wordt mooi geïllustreerd door het verbod van Mohammed op
wijn voor de moslims. Hoewel er vóór de Islam wijn werd gedronken op het
Arabische schiereiland, kwam de vinocultuur pas goed op gang na het verbod. Er wordt verteld van een stam die nooit dronk, maar na het verbod
nooit meer nuchter werd aangetroffen. Er is wel eens geopperd dat
Mohammed wijn verbood uit economische overwegingen; de armen kon-

1. Indole hallucinogenen
blokkeren de werking van
serotonine, de overbrenger
van zenuwimpulsen.

den het zich niet veroorloven en aangezien de islam een opstand van de
armen was en zij als volgelingen van het ware geloof er verstoken van bleven,
beloofde Mohammed genoegdoening voor hun wereldse onthouding in het
hiernamaals, waar wijn wordt geschonken `die geen hoofdpijn veroorzaakt.'
Seculiere dichters, zoals Aboe Noewaas (gest.815), verkondigen luid hun
drinkgedrag dat een uiting was van goddeloosheid en konden met hun bacchische poëzie de paradijsbeschrijvingen uit de koran beconcurreren met
hun aardse paradijzen:
Welaan schenk mij wijn en zeg mij: dit is wijn
En schenk mij niet heimelijk als dat openbaar kan
Schade is niets ander dan dat je mij nuchter ziet
En gewin niets anders dan dat dronkenschap mij zwikkebeent
Onthul de naam van wie je lief hebt en zie af van bijnamen
Er is geen heil in geneugten achter een sluier
En er is geen heil in vernietiging zonder liederlijkheid
Noch in liederlijkheid niet gevolgd door afvalligheid
Aboe Noewaas bleef niet altijd ongestraft: hij heeft enkele keren in de gevangenis gezeten voor het drinken van wijn. En seks met hoeri's werd in de
gedichten vervangen door seks met de schenker of met drinkebroers, zoals
bij Ibn al-Mu'tazz (gest.907):
Een drinkebroer wiens kwijnend oog
En tong de dronkenschap verziekte
Verlosten wij van het glas maar hij glimlachte
Naar de schenker en strekte zijn vingertoppen
Zadelloos ging hij galopperen
En toen hingen wij hem de teugels om
Opvallend is dat wijn en bier in elke cultuur en taal zich beter lenen voor
onbevangen lof dan andere roermiddelen. Alcohol is nu eenmaal een goedwerkend middel en de beste reden voor legalisering van andere drugs, zoals
McKenna schrijft: `Het sterkste argument vóór de legalisering van welke
drug dan ook is dat de samenleving de legalisering van alcohol heeft kunnen
overleven'. Maar nu leven wij in verontrustende tijden waarin de roep om
hernieuwd fatsoen al te schel opklinkt.
In de liefdesverklaring van Raoul Ponchon aan de absint komt de dood wel
om de hoek kijken. In de opgenomen fragmenten over opium, cocaïne, hasjiesj is een melancholische, om niet te zeggen zwartgallige, kant te bespeuren. Er is een enkele uitzondering zoals het lied Heroin van The Velvet

Underground en wat gedichten van o.a. Simon Vinkenoog en Allen
Ginsburg. Films als Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000) en Bad

Lieutenant (Abel Ferrara, 1992) zijn bijzonder zwartgallig. Eerstgenoemde
begint opgewekt, maar eindigt in een hel van amputaties, hoererij en electro-shocks, maar is, bij nadere beschouwing, niet enkel een les in de kwalijke
gevolgen van drugsmisbruik, maar ook een commentaar op de behandeling
van verslaafden. Bad Lieutenant betrekt drugsgebruik op de katholieke leer
van vergeving en verlossing; hierin zegt een personage dat mensen autofagen
zijn, ze moeten zichzelf verslijten om te kunnen leven – in het verlengde
hiervan kun je stellen dat drugsgebruikers wat hongeriger, wat gulziger zijn
dan anderen. De enige film die ik ken en waarin het junkieleven wel met
humor wordt vertoond is Gridlock'd (Vondie Curtis-Hall, 1997) met Tim
Roth en Tupac Shakur; deze film toont junkies als moderne schelmen, zowel
in hun jacht op drugs als in hun pogingen af te kicken.
In The Jacob's Ladder (Adrian Lyne,1990), waarin verwezen wordt naar de
geheime proeven van de Amerikaanse overheid op nietsvermoedende soldaten met LSD en PCP (een gorilla-tranquilizer die op de zwarte markt werd
gebracht onder de naam angel's dust), speelt de dualiteit van drugs een grote
rol: via een prachtig gesuggereerde hel naar het paradijs van verlossing.
Van een andere orde, maar subtiel zijn de verwijzingen in Bram Stoker's

Dracula (Francis Ford Coppola, 1992), waarin de regisseur de figuur van de
vampier presenteert als een epitoom van het einde van een tijdperk en de
geboorte van een nieuwe wereld (deze regeneratie ziet Coppola in religieuze
termen: op het einde zegt Dracula: `Mijn God heeft mij verlaten'); de uitvinding van de film, de veranderende seksuele mores (hij verwijst zowel naar de
vertaling van Duizend- en - Een -Nacht door Richard Burton als naar de
Kama Sutra), venerische ziekten, morfine en absint – alles belichaamd in
Dracula. De trippy scène waarin hij absint drinkt met Winona Ryder anticipeert op LSD: Ryder neemt een stukje suiker in haar mond en vroeger
kwam LSD in suikerklontjes. Een dokter, verliefd op haar, injecteert zichzelf
met morfine –terwijl Dracula Londen nadert. En dat allemaal omdat de
graafzijn verbond met God schendt. Hij drinkt niet enkel Jezus' bloed meer.
Het lijkt erop dat drugs, tot wat voor hoge vreugden ze kunnen stuwen, uiteindelijk de dualiteit van de mens benadrukken: zonder infernale schaduwen geen paradijselijke hemelen. Nog een aanduiding dat drugsgebruik niet
een vlucht is, maar een verinnerlijking. De term 'geestverruimend' is daarom wat misleidend: hoewel bepaalde drugs , zoals LSD, mescaline en paddestoelen, door hun verstoring van de hersenprocessen een andere bewustzijn opwekken, de gebruiker anders naar dingen laten kijken, is het toch een
verinnerlijkte blik (zie het fragment van Burgess boven); het is een verschui-

ving van perspectief. Daarom kunnen deze middelen ook therapeutisch
werken. Hoewel de kerker van ons bewustzijn vele openingen en scheuren
heeft waar we ons, nuchter, misschien niet altijd bewust van zijn, en hoe
oneindig onze verbeelding ook kan zijn, blijft de uitspraak van Wallace
Stevens gelden: `We live in our minds'. Ik ben een fel tegenstander van een
mystieke visie op drugsgebruik; geraaskal over andere dimensies en wat dies
nog meer zij, is aan mij niet besteed. Ik ben geïnteresseerd in de neurologische werking van drugs en de wonderlijke werking van onze hersenen en
lichaam – en van de verbeelding. Men moet het associatieve vermogen van
de verbeelding niet onderschatten; de eerste hasj- en opiumgebruikers in de
negentiende eeuw zagen oosterse taferelen in hun visioenen, omdat die twee
middelen met het oosten werden geassocieerd. En wie vandaag absint
drinkt, kan zich een bohemien wanen uit het einde van de negentiende eeuw.
Voordat Thomas Willis, de grondlegger van neurologie, in de zeventiende
eeuw hersenen begon te ontleden en in kaart te brengen, werd het brein als
onbelangrijk geacht; het zou een spons zijn die het bloed opzoog en doorgaf,
of die het bloed verkoelde. LSD heeft het hersenonderzoek zeker gestimuleerd en we komen steeds meer te weten over de werking van dat wonderlijk
organisme. Wie wil weten hoe de hersenen werken, zal ze eerst moeten ontregelen – en bewondering of schrik hebben voor het broze, neurale evenwicht ervan.
Zo bezien – de vrijheid om de chemische processen in je hersenen zelf te
beïnvloeden – is drugsgebruik een ultieme vorm van zelfbeschikking – en
(het gevaar van) zelfdestructie is een pijnlijke, maar ik zou zeggen niet afkeurenswaardige en minder legitieme vorm ervan. Anderen zullen ongetwijfeld
zeggen: een vorm van egoïsme, maar egoïsme is nu eenmaal een drijvende
kracht achter menselijk handelen. Genot laat zijn littekens achter. De overheid zou er moeten zijn om eventueel crimineel misbruik te bestraffen en
pathologisch misbruik te verhelpen. De beslissing om te gebruiken is aan
het volwassen individu.
Nederland heeft met zijn pragmatische aanpak op dit gebied bewonderenswaardig werk verricht. Het testen van XTC-pillen op feesten is een nobel
initiatief: als je mensen er niet van kunt weerhouden te gebruiken, kun je in
elk geval ervoor zorgen dat ze bewust en goede kwaliteit gebruiken. Dit
heeft niets te maken met wat in de politiek heet `een verkeerd signaal afgeven.' Waarom geen staatsgecontroleerde drugs legaliseren? In Zwitserland is
er een referendum over geweest, maar het werd weggestemd. Absint is daar
weer gelegaliseerd, maar cannabis niet. Dit heeft niets met anciënniteit te
maken; alcohol is maatschappelijk geaccepteerd, terwijl cannabis toch een
relatief nieuwe en vreemde drug is, al weten we dat cannabisgebruik veel
ouder is dan men veronderstelt, maar zulke kennis is niet doorgedrongen tot

het gemeen. Niet lang voor het verbod op absint in 1910 in dat land werd
door bepaalde politici voorgesteld dat de overheid een monopolie kon
nemen op de productie van absint, zodat er een absint van betere en gecontroleerde kwaliteit op de markt kon komen. Een politicus riep verontwaardigd uit: `Dan zou de overheid een ondernemer van zedeloosheid worden.
Waarom neemt het geen monopolie op prostitutie? Wat is het verschil?'
Prostitutie is ondertussen in Nederland gelegaliseerd.
Laat ik duidelijk zijn: ik ben geen voorstander van staatsgecontroleerde
drugs. Het is alleen moeilijk peil te trekken op de beslissingen en visies van
de politiek. Drugs zullen, wat de politiek ook beslist, altijd beschikbaar zijn.
De queeste naar moeilijker te krijgen middelen is al een deel van het uiteindelijk genot. Zolang er mensen zijn, zullen er drugs zijn, ongeacht de felle
bestrijders.
Want nuchterheid bestaat niet.
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Hoofdpunten van de eerste hasjiesj impressie.
(Enkele fragmenten)
Geschreven in de ochtend van 18 december ( 1927) om 3.30 uur.
1.
Achter mijn rechterschouder dwalen geesten (als vignetten). In die schouder
een koud gevoel. Verder : `Ik heb het gevoel dat er buiten mij nog vier mensen in de kamer aanwezig zijn.'

4.
Doorheen de woning twee coördinaten: kelder –vloer/ horizontale. Grote
horizontale uitdijing van het huis. Zich aaneenrijgende vertrekken waaruit
muziek opklinkt. Mogelijk ook verschrikking van de gang.
5.
Grenzeloze welwillendheid. Dwangneurotische angstcomplexen vallen weg.
Het mooie van het `karakter' manifesteert zich. Alle aanwezigen iriseren in
het komische. Je laat je tevens volstromen met hun aura.
6.
.
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8.
Samenhang; verschil. Als je glimlacht voel je een vleugeltje uit je groeien.
Verwantschap tussen glimlachen en fladderen. Er is een gevoel van gedistingeerdheid onder meer omdat je denkt dat je je in feite nergens wezenlijk mee
inlaat: dat je je, hoe diep je ook probeert door te dringen, steeds op een
drempel ophoudt. Een soort spitzendans van het verstand.
9.
Opmerkelijk dat je in nogal lange zinnen gaat spreken. Ook dit houdt verband met horizontale uitdijing en (wellicht) met lachen.

11.
Onwillig om informatie te geven. Rudimenten van een staat van vervoering.
Grote gevoeligheid voor open deuren, luid gepraat, muziek.
12.
De indruk ontstaat Poe nu veel beter te begrijpen. De toegangspoorten tot
de wereld van het groteske lijken zich te openen. Maar ik wilde niet naar
buiten.
13.
Oven van kachel wordt kat. Bij het woord gember verandert het bureau
plots in een fruitstalletje waarin (ik) direct weer het bureau herken. Dat herinnert me aan 1000 en één nacht.
14.
Tegenzin, moeite met het volgen van andermans gedachten.
15.
De positie die je in de kamer bezet, lijkt niet zo vast bepaald als anders. Het
lijkt ineens – dat overkwam me heel even – alsof de kamer vol met mensen
zit.
17.

zinom me
over zaken
geenee
enkele
e e ezin
e ove
e uuit
t het dagelijkse leven, de toekomst, feiten, politiek, te bekommeren. Gerichtheidop de intellectuele
..
ziJ n op
ssfeer zoals
s fanaticidat soms zijn
p de seksuele, Je wor t erdoor opgezogen.
18.
Met Hesselna afloop naar het café. Even afscheidvan de geestenwereld.
Knipogen.
19.
Wantrouwen met betrekking tot het eten. Een bijzonder en nogal uitgesproken geval van het gevoel dat je bij wel meer dingen hebt: `dat meen je toch
niet om er zo uit te zien !'
20.
H(essel)s schrijftafel verandert een seconde lang in een fruitstalletje wanneer
hij het over `gember' heeft.

1. Zie Der Spaziergang. `Met
twijfelende vleugels wiegt de
vlinder boven de roodachtige
klei.'

Walter Benjamin (18921940)

22.
Wat opvalt is dat je de oorzaken van remmingen die uit bijgelovigheid ontstaan en die je anders niet zo makkelijk een naam geeft, nu nogal impulsief
en zonder veel weerstand uitspreekt.
Schiller schrijft in een elegie: `De twijfelende vleugels van de vlinder" Dit
met betrekking tot de samenhang tussen het hebben van vleugels en het
gevoel van twijfel.
23.
Je wandelt over dezelfde paden van het denken als altijd. Maar nu lijken ze

Uit : Walter Benjamin, Uber

met rozen bestrooid.

Haschisch. Uitgeverij
Suhrkamp Taschenbuch
Verlag, Frankfurt am Main,
1972.

Vertaling: Yves van Kempen

een presentie
e t ie
Cannabis issee
beroezend
Bevallig
e eenoezen
In de handeen groene tuin
En in deo en een ro e wi'n 1
Al-Wadaa'ï i (14e eeuw)

Ik gaf die ik liefheb toen hij mij bezocht
Als een maan die arriveert in de nacht van de maan En over de oppervlakte van de rivier
Bouwden haar stralen een brug van goud –
Een Kafoerijnen 1 hasjiesj die hem met een
Incense roes deed ontgeesten
Een drachme ervan doet meer
2
Dan wat liters van wijn doen
Beschonken3 werd hij ervan en geheel verstrooid
Hij kon zoet niet van bitter onderscheiden
Hij zei toen hij meegaander werd
En die nacht aan mijn wil was overgeleverd:
`Je hebt me gedood!' Ik zei: `Zeker!
Op twee manieren: met roes en seks!'

Anoniem (13e eeuw)
vertaling: Hafcd Bouazza

1. Kaafoeri, verwijst naar `De
Tuin van Kafoer' een park in
Cairo waar cannabis groeide.
2. Liters: in het origineel
artaah mv van rail, een maat
van ongeveer een pond
(449,28 gram), maar het
varieert per land; in het
Engels roti. Een Arabische
drachme is 3,125 gram.
3. De dichter bedoelt
natuurlijk `stoned', maar dit is
het woord dat arabieren
gebruikten. Tegenwoordig
zeggen ze mastoeL

VERTELLING VAN DE HASJIESJ-ETER1
(De 143ste nacht uit de Duizend-en- Een-Nacht)
1.De oudste vermelding van
cannabis dateert uit ongeveer
685 v. C., in een Assyrische
brief waarin het kunubu
wordt genoemd. Hasjiesj
werd altijd gegeten, het roken
ervan is van latere datum, niet

Weet dat het kostelijkste wat mijn oor ooit hoorde het volgende is: –
Er was eens een man die zo van schone deernen hield dat hij al zijn geld aan
hen uitgaf en in armoede verviel en niets meer bezat. De wereld was hem
nauw te moede en hij begon in de markten rond te lopen op zoek naar iets
van eten. Terwijl hij zo rondliep, stapte hij op een stukje spijker en zijn teen

Dat de hallucinaties in het

begon te bloeden. Hij ging zitten, veegde het bloed af en verbond zijn teen.
Schreeuwend stond hij op en hij liep langs een badhuis waar hij binnenging
en zijn kleren uittrok. Eenmaal in het badhuis, bemerkte hij hoe schoon het

verhaal meer lijken op die van

was. Hij ging bij de fontein zitten en begon water over zijn hoofd te gieten

opium is makkelijk te

totdat hij hiervan moe werd. Hij ging naar het koude bassin waar hij niemand anders zag. Hij zonderde zich af, pakte een stukje hasjiesj en slikte het
door; toen het zich in zijn hersenen verspreidde, viel hij op het marmer. De

voor de 17e eeuw in elk geval,
toen men vertrouwd raakte
met het roken van tabak.

verklaren: de cannabis werd
vermengd met allerlei
kruiden, opium en verzoet
met honing en suiker.
Daarnaast werkt cannabis,
wanneer het gegeten wordt,
wel hallucinerend.

hasjiesj beeldde hem in dat een grote badmeester hem aan het masseren was
en twee bedienden aan zijn hoofd stonden: een met de kom en de ander met
badgerei en de benodigdheden van een balneator. Toen hij dit zag, zei hij in
zichzelf: `Het lijkt erop dat deze mensen zich in mij vergissen of zij behoren
tot de orde der hasjiesjeters.' Hij strekte zijn benen uit en beeldde zich in dat
de balneator tegen hem zei: `O mijn heer, het is tijd dat u moet verschijnen,
want vandaag hebt u dienst.' Hij lachte en zei in zichzelf: `Wat God wil, o
hasjiesj!' Toen ging hij rechtop zitten zonder iets te zeggen, de balneator nam
hem bij de hand en bond om zijn middel een lendendoek van zwarte zijde
en de twee bedienden liepen achter hem aan met de kommen en de benodigdheden. Zij liepen door totdat zij hem een alkoof binnenbrachten, waarin zij wierook brandden. Hij bemerkte dat het vertrek vol was met verschillende vruchten en ruikers en zij sneden een meloen voor hem aan en lieten
hem zitten op een ebonieten taboeret. De balneator begon hem te wassen
terwijl de twee bedienden water over hem goten; daarna gaven zij hem een
goede massage en riepen:'O onze heer en gebieder! Eeuwige gelukzaligheid!'
Hierna gingen zij weg en deden de deur dicht. Nadat hij zich dit alles had
ingebeeld, stond hij op, trok de lendendoek van zich af en begon te lachen
totdat hij in zwijm viel. Hij bleef zo een tijdje lachen en zei in zichzelf: `Wat
mankeert hen dat zij mij aanspreken als een vizier en dat ze zeggen: "0 onze
heer en gebieder?" Misschien zijn ze nu in de war, maar straks zullen ze mij
kennen en zeggen: "Dit is een schooier!" en zich tegoed doen aan een pak
slaag op mijn hals.' Hij begon het heet te krijgen, opende de deur en verbeeldde zich dat een kleine blanke page en een eunuch binnentraden. De
page had een buidel bij zich die hij opende en waaruit hij drie zijden handdoeken haalde. De eerste legde hij op het hoofd van de man, de tweede op

Tekenmg van Walter Benjamin, 22 mei

1934, gemaakt onder invloed van mescaline

zijn schouders en met de derde omgordde hij hem. De eunuch bracht hem
patijnen waarin hij zijn voeten stak. Meer pages en eunuchen naderden hem
en begonnen hem te ondersteunen. Dit alles vond plaats terwijl hij lachte
totdat hij de alkoof verliet en de estrade betrad. Daar zag hij weelderige
tapijten die enkel koningen waardig zijn en de knapen kwamen op hem af
en lieten hem op een verhoging zitten, waarna zij hem begonnen te masseren totdat hij werd overvallen door slaap. Toen hij insliep, zag hij een meisje
in zijn armen; hij kuste haar, plaatste haar tussen zijn dijen en nam de mannelijke positie in ten opzichte van de vrouw; hij pakte zijn lid met zijn hand
en trok haar naar zich toe en wilde haar gaan persen, toen iemand plotseling
tegen hem zei: `Word wakker, schooier, het is de tijd voor het middaggebed
en jij slaapt nog!' Hij opende zijn ogen en zag dat hij bij het koude bassin
lag, omringd door een menigte die hem uitlachte, zijn lid was stijf en de
handdoek was van zijn middel gegleden. Het werd hem duidelijk dat alles
droomspinsels waren en fantasieën van de hasjiesj. Hij werd somber, keek
op naar degene die hem had gewekt en zei: `Ik stond op het punt hem erin te
stoppen.' De mensen riepen:'Schaam je je niet, o hasjiesj-eter, dat jij slaapt
en je lid stijf is?' Zij sloegen hem totdat zijn rug rood werd, terwijl hij honger
had, maar hij had de smaak van geluk geproefd in zijn droomslaap.

vertaling: Hafid Bouazxa

PIETER BOSKMA

Mensenhand (fragment)

De zon verzonk in dampend riet
zoals hij al eeuwen deed, maar
deze keer, leek het, voorgoed.
Paarse wolkenvegen golfden
als Javaanse dolken door
de gelig bleke hemel,
en op aarde druppelde
een stilte zonder precedent.
Geen maan kwam op,
geen ster ontvlamde,
slechts een zwarte
branding suste sssst
langs zwarte stranden,
waarop niets bewoog.
Taaie slierten zilte mist
weefden alle verten dicht.
Wiegewaas van anti-licht,
triljoenen minuscule tranen
maar geen enkel oog.
Niets ziet de lege wateren,
niets ontwaart het lege land.
Al wat bloed en adem had
rust vredig bij zijn vaderen.
Witte zwarte dag noch nacht
waarin geen tulp of berkenbast,
geen gulp die knelt, geen schoen
die past, geen wie, waarom of wat.
Geen ochtendrood of blauwe
velden langs de vollemaan,
geen opengaande roos
in gouden stilte diafaan.
Witte zwarte dag noch nacht
tussen licht en duisternis,
tijd die op afroep wacht.
Vis en vogel, mierenmens
braken op tot losse genen

en het oudste bos versmolt
stenen.
met mos tot
nietsdan
etsast
e
Kalme keerzij van het tij,
punt van aanvang van
de aanvangg van het
punt van aanvang zijn.
Onder kopergroene leden
sluimert het inwendig woord
dat al eerder zweefde maar
zich niet wist te bestendigen.
En het woord was niet
van God, niet bij God,
noch was het God,
het sluimerde inwendig
in de nieuwe stem
die het zich gaf:

*

God was zo stoned als een aap.
Hij krabde speedy in zijn baard,
wreef uit Zijn ene oog de slaap
en greep nog eens naar de pijp.
Hij stopte het stenen kopje met wat
kruimels hasj, stak op en inhaleerde.
`Oewahh' verzuchtte Hij, `vet spul,
dat hakt erin zo jong op de dag,
de Jongste Dag nog wel.'
Hij giechelde en het klonk
of er gouden belletjes
zevenstemmig tinkelden
in de totale akoestiek
van een kristallen balzaal,
en met hun echo's rollebolden
langs de rand van het heelal,
want het betrof hier immers God
Die zo stoned was als een aap.
`Hoor je dat' zei Hij bij Zichzelf,
`het lijkt wel of daar iemand

honderdvierenveertigduizend
gouden belletjes laat tinkelen
in een kristallen balzaal, man,
wat een totale akoestiek!'
Hij inhaleerde nog eens diep.
`Oewahh, jawohl, mais oui.'
De cannabis deed zijn werk
en God begon te zweten.
`Kijk nou' sprak Hij verbaasd,
`daar zwieren negen negers
aan lianen van engelenhaar,
je weet niet wat het betekent,
maar kek ziet het er zeker uit,
dat goudenharignattezwarte.
En krijg nou het heen en weer:
wat laait die zon daar arielekst
op en neer in dampend riet,
man, waar is mijn zonnebril.'
Hij leunde achterover
en overzag het stille groen,
waar nu en dan een griffioen
of blote eenhoorn zich verhief,
maar dat kwam door de cannabis.
`Kon je maar slapen en vergeten'
gromde Hij, kruimelde opnieuw
wat hasj in zijn pijp en stak op.
`Oewahh, jawohl, mais oui.'
Zweetdruppels op de haarlijn,
lichtrandjes langs Zijn vingers,
tintelingen langs de goddelijke
ruggengraat, kleuren die zich
zelf van binnenuit verlichten,
droge mond die openstaat in
opperwezenste verbazing:
Witte zwarte dag noch nacht,
woord, waar geen klank op past,
bitterzoetzilte deining van een

albast,, alles in
vloeibaaras
de geest, alles onuitgesproken,
sssst, want anders is het er,
en verandert weer, en gaat
weer ten onder, sssst, niet
denken nu, weg taal, weg
i zwarte a vlek op wtte
weg vlek,
noch a
weg vlek, ver om eve ...
Een rode, kolossale wolk met
honderdvierenveertigduizend
woorden op zijn donderbuik
kroop voor Zijn geestesoog,
en Hij zag die reuzenwolk
met al die als eenkaarsvlam
sidderende woorden in
de voor een wolk gebruikelijke
kleuren van de regenboog
laag langs de einder van
een polderlandschap gaan,
waar duinen zich verhieven
die, blankblond als zij waren,
van de zon een deklaag
messcherp licht ontvingen,
dat zo onstuimig schitterde
onder de multiwoordenwolk
die zevenkleurig langsdreef,
dat het leek te spotten
met al die zeven kleuren
en moeiteloos zichzelf
tot heerser wist te kronen
van een lustiger baaierd
van tinten dan zelfs
de geniaalste dichter,
al werd ie honderdtwintig,
ooit zou kunnen verzinnen.
mais oui',,
,jawohl,sou
zuchtte Hij apenstoned en dacht:
'Nog één, dan schei ik er mee uit,

geef al het zijnde een besluit
en Mijzelf een lange stille nacht.
Dat rijmt, oewahh, dat rijmt.'

*
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r was eens een jongeman genaamd Qaqo die met zijn moeder in Tchar

i ej Jdid woonde. De vrouw bracht haar dagen door met hout sprokkelen in het bos. Dat laadde ze dan op haar rug en bracht het naar de stad, waar
ze het aan de bakkers verkocht voor hun ovens. Terwijl zijn moeder hout
zocht in het bos, stond Qaqo bij een café pasteitjes te verkopen voor een peseta per stuk. Als er 's avonds nog over waren, stond hij de volgende morgen
om zes uur op en ging in de deuropening van het café zitten, en dan verkocht hij ze allemaal aan de mannen die daar hun ontbijt gebruikten.
Vervolgens ging hij naar huis en maakte verse pasteitjes. Hij bracht ze naar
de oven om ze te laten bakken, en als ze klaar waren stapelde hij ze op een
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dienblad en ging weer voor het café staan. Tegen de tijd dat hij thuiskwam
had zijn moeder haar hout al verkocht en was ze in huis eten aan het koken.
Op een avond toen Qaqo thuiskwam was ze er niet. Hij wachtte een hele
tijd op haar, en toen ze niet kwam, ging hij haar zoeken. Hij klom de berg op
naar Sidi Amar, toen langs Rmilats en Donabo, en vandaar naar Ain del
Ouis en de toegangsweg naar Mediouna, en omhoog naar Bouiba del
Hallouf, op het hoogste deel van de berg.
In het maanlicht daar op het pad zag hij iets donkers. Toen hoorde hij een
stem roepen: `Ay yimma! Ay yimma!' en wist hij dat het zijn moeder was die
daar op de grond lag.
`Wat is er aan de hand?'
`Ik ben ziek!' zei ze. `En er kwam niemand langs om me te helpen.'
Hij gespte haar los van de stapel hout, tilde haar op en droeg haar op zi jn rug
tot hij bij de grote weg kwam. Daar stopten een paar onbekenden in een
auto en hielpen hem haar terugbrengen naar Tchar ej Jdid.
Qaqo stopte zijn moeder in bed en maakte wat harira voor haar klaar. Toen
ze dat had opgedronken, viel ze in slaap. Hij bleef de hele nacht bij haar bed
zitten en vroeg zich af wat er aan de hand was.
In de ochtend werd ze wakker, en zag Qaqo daar zitten.
`Hoe voel je je?' vroeg hij haar.
`Iets beter, zoon.'
`Zullen we eten? Ik heb alles klaar.' Hij bracht haar een kom harira, en
muntthee met brood en honing. Hij keek tevreden toe terwijl zij at en
dronk. Toen zei hij tegen haar: `Vertel het me allemaal. Wat is er gister
gebeurd?'
`Ja, zoon, ik zal het je vertellen. Gisteren ging ik niet daar heen waar ik
gewoonlijk heen ga om hout te zoeken. Ik klom bij de oceaan naar beneden

en vond een nieuwe plek waar overal hout is. Maar er vlakbij was een groot
gat in de grond, en toen ik daarin keek zag ik stapels beenderen. Ik liep zo
snel mogelijk door en ging naar links, en toen kwam ik bij twee grote rotsblokken. De top van de berg was boven mijn hoofd, heel hoog, en aan de
andere kant liepen de rotsen loodrecht af naar de zee. Ik liep er nog iets dichter naartoe. Tussen de twee rotsblokken stond een oude vrouw met lang wit
haar. Ze riep naar mij, dus ik bleef staan. Toen kwam ze mijn kant op, en ik
holde terug. Ze kwam achter me aan rennen. Ik holde het bos uit en rende
naar het boerderijtje verderop langs de weg. Daar waren twee honden, en die
stoven al blaffend het erf af. Ik draaide me om en zag haar weer het bos in
gaan. Toen voelde ik me opeens heel ziek. Ik liep een tijdje rond en viel neer.
Het was ook geen vrouw die achter me aan kwam. Het was een affrita.'
Qaqo begon te lachen. `Moeder,' zei hij. `Er zijn geen affritás meer. Die
oude vrouw houdt zich daar waarschijnlijk schuil voor de regering, en heeft
vrienden bij zich, smokkelaars misschien. Ik wil haar zelf ook wel zien. Ik ga
erheen, haar zoeken.'
`Nee! Ga daar niet heen, alsjeblieft! Ik word gek als ik moet gaan zitten
wachten tot jij terugkomt. Ze kunnen je wel vermoorden. En als jou iets
overkomt wordt het mijn dood.'
`Zet dat maar uit je hoofd, moeder, zei hij. Het is zeven uur. Ik moet nu aan
het werk, die pasteitjes verkopen. Er zijn er niet veel meer over.'
Qaqo ging de deur uit met hooguit zo'n twintig pasteitjes op zijn blad. Hij
had ze snel verkocht aan de mannen die in het café ontbeten. Toen kocht hij
genoeg kif om zijn mottoui te vullen, ging naar de markt voor eten, en
bracht dat naar huis.
`Je moet tussen de middag maar voor jezelf eten maken,' zei hij tegen zijn
moeder. `Want dan ben ik er niet. Ik kom terug voor het avondeten.'
Ze wist waar hij heen ging. `Wees heel voorzichtig, zoon. Als ze je ooit te
pakken krijgen vermoorden ze je.'
`Maak je geen zorgen,' zei Qaqo.
Hij liep naar de Dradeb en toen de Monte Viejo op. Hij ging langs het paleis
van Moulay Abd el Aziz naar de grote weg, en volgde die naar Sidi Amar. Hij
klom boven op de grote rots van Sidi Amar. De zon was warm. Hij ging zitten, keek naar de bergen en rookte een heleboel pijpjes kif. Toen ging hij op
zijn rug liggen en keek naar de bomen en de lucht.
Na een poosje stak hij zijn pijp bij zich, klom van de rots af en liep weer verder, recht op Bouiba del Hallouf aan. Hij ging boven op het klif staan en
keek naar het lager gelegen bos dat zich rondom uitstrekte. De aanblik ervan
maakte hem eerst bang. Maar toen daalde hij af, het bos in, over het pad dat
zijn moeder hem beschreven had. Het duurde niet lang of hij kwam bij het
grote gat in de grond. Hij tuurde erin en zag helemaal onderin de witte

beenderen liggen. Toen liep hij door, ging linksaf, en kwam spoedig bij de
plek met de twee rotsblokken. Hij bleef staan en luisterde. Toen zag hij tussen de bomen een open plek waar duizenden vlinders sidderden in het zonlicht. De grond was ermee overdekt, en ze fladderden in de lucht onder de
bomen. Hij liep verder het bos in. Opnieuw bleef hij staan om te luisteren
en wat kif te roken, en nu was het net of hij een vrouwenstem hoorde zeggen: `Ga niet verder. Er zal iets gebeuren'.
Hij keek naar boven, naar de takken van een boom, en meende het gezicht te
onderscheiden van een oude vrouw die gevangen zat in de dikke spinnenwebben die tussen de takken hingen.
Qaqo bleef doorlopen. Plotseling trad een meisje te voorschijn van achter
een boom en liep op hem af. Toen ze voor hem stond bleef ze staan en zei:
'Milan! Alles goed?'
`En met jou?' vroeg hij. Alles goed?'
`Ik vraag me af wat je hier doet,' zei ze.
Alleen wat in het bos kijken. Er is geen tweede zoals dit. Ik ben in heel veel
plaatsen geweest, maar wij hebben het beste hier in Bouiba del Hallouf.'
`Ja, je hebt gelijk,' zei ze. `Ga met me mee als je meer wilt zien.'
Ze liepen samen verder. Spoedig kwamen ze bij de ingang van een grote
grot. Qaqo volgde het meisje naar binnen. Ze daalden een trap af naar een
lager gelegen grot. Langs de rotswanden sijpelde water naar beneden. Dat
water stroomde in een goot die naar een poel beneden liep. Onder aan de
trap aangekomen zag Qaqo dat de poel vol vissen zat. Er brandden een heleboel fakkels in dit gedeelte van de grot.
`Wacht hier op mij. Ik ga me omkleden,' zei het meisje tegen hem. `Ik ben zo
terug.'
Qaqo ging aan de rand van de poel kif staan roken. Hij wist niet goed of wat
hij zag echt was of niet, want hij had op de rots bij Sidi Amar al zoveel kif
gerookt. Spoedig kwam het meisje terug, nu nog mooier in een blauw met
gouden kaftan.
`Wat zou je willen zien?' vroeg ze aan hem toen ze weer de trap op liepen.
`Je hebt vlinders,' zei Qaqo. `Die wil ik wel zien.'
Wil je niet zien wat ik hier in de grot heb?' vroeg ze.
`Ik wil eerst de vlinders zien,' zei hij.
Ze gingen weer naar buiten en liepen door het bos naar de open plek. Terwijl
ze daar naar de vlinders stonden te kijken, had Qaqo opnieuw het idee dat
hij een vrouwenstem hoorde. Maar deze keer lachte de stem. Hij blikte naar
boven. Iets wat aan het gezicht van een heel oude vrouw deed denken was in
de spinnenwebben tussen de takken gewikkeld. Haar mond leek te zeggen:
`Kijk uit! Wees voorzichtig!'
Het meisje rilde toen ze naar de vlinders keek die oplichtten en met hun

vleugels fladderden. `Ik haat die dingen!' riep ze.
Toen gaf Qaqo haar een harde duw, zodat ze tussen de vlinders op de grond
viel. Hij kon haar nauwelijks zien, zoveel vlinders waren er om haar heen. Ze
begon te krijsen, en al krijsend begon ze op het ding te lijken dat hij net in de
boom had gezien, gesmoord in spinnenwebben. Hij was doodsbang, hij
greep haar bij de hals en drukte. Haar nagels krabden de huid van zijn
armen. Hij duwde harder, er begon bloed uit haar mond te vloeien. Toen
drong opeens tot hem door dat hij een kikvors aan het wurgen was. De kikvors was dood. Hij stond op. Het bloed sijpelde nog uit zijn bek.
Qaqo begon door het bos te rennen. Hij rende helemaal het pad af, en stopte niet voor hij bij de grote weg was. Het werd donker en al zijn kif was op.
Hij liep gehaast door naar Tchar ej Jdid. Zijn moeder wachtte op hem.
`Heb je de affrita gezien?' vroeg ze.
`Er was geen affrita,' zei Qaqo. `Er was helemaal niets.'
De originele tekst is
verschenen in The boy who set
the fire (City Tales, San
Francisco, 1989)

Vertaling: Auke Leistra

1
Alcoholist.
Iemand die naar aftershave stinkt en zelfs met een volle baard nog een ongeschoren uiterlijk heeft.

2
`Ik heb hem er nooit in zien spugen,' heet het van de man die met graagte
inneemt. De foute drinker, die spuugt er wel degelijk in – bij voorkeur in
andermans glas, zodat hij het zich kan toeëigenen.

3
De drinker en de drank. Al lijken ze het doorgaans, van een afstand, goed
met elkaar te kunnen vinden, ze hebben het niet gemakkelijk met elkaar.
De drinker is conservatief, de drank progressief.
Geen drinker wil starnakelzat worden. Hij wil de roes, die na een beperkt
aantal glazen in hem is neergedaald, vasthouden zoals die is, en hij doet dat
door de bereikte euforie te conserveren – met een volgend glas. Hij vernist,

verguldt als het ware zijn roes met een glas dat al niet meer tot die roes bijdraagt. In dit laatste glas, dat nota bene telkens door een nieuw vervangen
wordt, meent de drinker een soort pas op de plaats te maken: de begeerde
gelukzalige stemming is bereikt, hij hoeft deze alleen maar in volmaakte
staat te houden. Dat levert een fatale symbiose tussen drinker en drank op,
want de drank, die op het agressieve af progressief is, sleept de drinker (tegen
diens wil, hoewel hij volledige doorgang heeft verleend) mee naar een volgende, veel oncontroleerbaarder fase van alcoholische intoxicatie. Ook daar
blijft de drinker, onafgebroken innemend, met grote betrokkenheid bezig

zijn oorspronkelijke roes te conserveren. Tegen het eind van de nacht heeft de
progressieve drank hem, de conservatief, door alle kamers van de oppositie
geloodst, tot waar de drinker niets meer te zeggen heeft en serviel en honds
en verdoofd elke door zijn tegenstander gewenste paraaf zet.

4
`We dronken met de geveinsde onwennigheid van happers.'
Zelden heeft iemand het misleidende drinken van doorgewinterde alcoholisten beter gekarakteriseerd dan hier Gerard Reve.

5
`It provokes the desire/but it takes away the performance' zegt de poortwachter
in Macbeth over drank en sex. Daar staat tegenover dat de volgende dag
zowel the desire als the performance profiteert van de kater. De decadentste
drinkers zijn dan ook niet verslaafd aan de drank, maar aan de vergiftiging 's
anderendaags. Telkens weer te mogen genezen van de impotentie de avond
tevoren...
De wastafel als voetstuk van de liefde. Een cocktail van kots en gal als afrodisiacum.

6
Drank maakt weer lief wat kapot is.

7
`Geniet, maar drink met mate.' In de bioscoop roept bij deze ideële reclameslogan altijd wel iemand: Drink!...maar geniet met mate.' Het kan niet verhullen dat we met z'n allen in Bevoogdarije wonen. Jodium aan het zout toevoegen, tegen struma – in Betuttelonië is massamedicatie heel gewoon,
zoals elders de kraan juist weer wordt dichtgedraaid, nou ja, niet helemaal
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veroorloven zic ze dood drinken. Zo plaatst men een prijs op z'n eigen
hoofd.

8
Voor 't eerst sinds lang ging ik na schooltijd bij mijn grootouders langs.
Oma stond aan tafel wasgoed te vouwen, haar manier van strijken zonder
bout.
`Opa niet thuis?'
`Weggegaan zonder iets te zeggen. Je kent hem toch.' Nadat ik een tijdje had
zitten kijken naar haar boze gezicht, viel er een schaduw door de kamer.
Voor de tuindeuren stond mijn grootvader voorovergebogen naar binnen te
kijken, met een gekromde hand tussen zijn ogen en de ruit. Toen hij doorhad dat ik hem zag (oma had niets door), trok hij zijn zakdoek tevoorschijn
en depte daarmee, wijzend op zijn vrouw, zijn ogen, het gezicht tot een huilgrimas vertrekkend. Met de andere hand verborg hij iets achter zijn rug –
een 45-toerenplaatje in een grauw hoesje.
Eenmaal binnen plaatste hij de grote koffergrammofoon op tafel tussen de
stapels handgestreken wasgoed. Hij drukte mijn tegenstribbelende grootmoeder – `He, Frans, hou op met die flauwekul' – neer op een stoel, en gaf
haar een zakdoek in de hand. Toen zette hij het plaatje op. Oma schikte zich
naar het onvermijdelijke: bozig sloeg ze haar mollige armpjes over elkaar, en
wachtte af. De naald greep krassend in de eerste groef.

Mag ik van u een lift, meneer?
'k Zal er zo dankbaar voor zijn...
In de eerste twee regels, gezongen door de Zangeres Zonder Naam, zat het
hele vervolg al: de brute verkrachting, het vernederend uit de auto gezet
worden... Oma hoefde de apotheose niet af te wachten om haar tranen als
kogelronde bolletjes langs haar wangetjes te laten rollen. Ik was terug aan
dezelfde tafel, maar dan zo'n acht jaar eerder. Een jongere Zangeres Zonder
Naam, met nog slepender en snijdender stem.

Ach, vader lief, toe, drink niet meer.
De hele familie rond de koffergrammofoon. Mijn moeder met een gezicht
vol haat. Oma zacht meezingend, met wiegelend hoofd. Mijn vader verontschuldigend grijnzend – naar mij. Het was zo'n bête grijns dat ik het excuus
niet begreep. Ik legde de schuld bij mezelf. Ik had de hele nacht wakker gelegen onder zijn obscene gebral. Roerloos. lk had hem moeten bepraten...

bezwerend toezingen desnoods... iets doen...

1 k vroeg het al
zo menige keer.
Boven dat huiselijke tafereel rees mijn grootvader op, in grimmige triomf:
hij had het er niet bij laten zitten. Via de Zangeres Zonder Naam plantte hij
het mes van de waarheid in zijn schoonzoons hart... geen ontkomen aan...
Zo werd alcoholisme hier bestreden. Wie niet horen wilde, moest maar voelen.

9
Op de index van nederwiettelers en coffeeshopboeren: Les paradis artificie/s
van Baudelaire. De wijn wint het van de hasj.

10
Alles zoop en naaide' (Remco Campert). Al vele duizenden jaren, ja – niet
met ingang van de Bevrijding van 1945 pas. Toch lijkt alcoholisme me pas
echt een collectieve kwaal van de twintigste eeuw. Tot de beste boeken die in
dat tijdvak over drankzucht verschenen zijn, behoren John Barleycorn van
Jack London (destijds in bet Nederlands vertaald als jantje Gerstekorre, The
Lost Weekendvan Charles Jackson, Under the Volcano van Malcolm Lowry,
The Ginger Man van Donleavy, Moskou op sterk water van Venedikt
Jerofejev, en – nou, vooruit, mijn licht maar eens onder de korenmaat uit:

Advocaat van de hanen van A.F.Th. van der Heijden, dat op z'n beurt weer
geprofiteerd heeft van The Lost Weekend de eerste grote roman over een
kwartaaldrinker (door de klinische blik bijna een romanessay).

11

De alcoholische periode die John Lennon, na door zijn taaier wordende
muze Yoko Ono buiten de deur te zijn gezet, in Californië doorbracht met
zijn secretaresse en met zijn collega's Harry Nilsson en Keith Moon, noemde
hij achteraf zijn `lost weekend'.

12
Bij café De Zwart dook op een avond de Rus Viktor Jerofejev op, schrijver
van de internationale bestseller Een schoonheid uit Moskou. Hij vertelde dat
hij ooit, in de Sovjettijd nog, als jonge schrijver met niet meer dan één gepubliceerde novelle op zijn naam een uitnodiging van de Nederlandse ambassade had ontvangen, voor een diner. Zonder de geringste notie waaraan hij
de invitatie te danken kon hebben, ging hij erheen. Bij het dessert nam de
ambassadeur het woord, met een klein boek in de hand. Het was hem een
eer en een genoegen, zo zei hij, om de auteur het eerste exemplaar aan te bieden van de Nederlandse vertaling van diens roman Moskva-Petuski, bij uitgeverij Van Oorschot verschenen als Moskou op sterk water.
Viktor Jerofejev maakte, met een ongelukkig gezicht, afwerende gebaren –
een houding die door de ambassadeur werd uitgelegd als vrees om voor het
auteurschap van het boek uit te komen. De ambassadeur wees naar de hoeken van het vertrek, waar zich afluisterapparatuur van de KGB kon bevinden, en schudde nadrukkelijk het hoofd: u vergist zich, meneer Jerofejev, wij
worden hier niet afgeluisterd. Hij deed nog een paar pogingen om het boek
plechtig en met de juiste bewoordingen te overhandigen, maar Viktor bleef,
steeds wanhopiger, gebaren dat hij het boek niet wilde. Uiteindelijk, zelf
wanhopig geworden door de angst van de jonge schrijver voor de
Sovjetautoriteiten, drukte de ambassadeur Viktor Jerofejev het boek eenvoudigweg in de hand, zonder verder nog een woord, en keerde terug naar
de koffie.
En zo zat Viktor Jerofejev dan te bladeren in het boek van zijn collega
Venedikt Jerofejev, die niet eens familie van hem was. Hij vroeg zich af hoe

het ging met zijn ongelukkige kunstbroeder, die om zich verstaanbaar te
kunnen maken een microfoontje tegen een stervormig litteken op de plaats
van zijn strottenhoofd moest houden, en nu bezig was zich verder dood te
drinken.

13
Om het in termen van esthetica uit te drukken: alcoholisme als ziekte is pure
vorm, zonder inhoud. Drankzucht is louter oppervlakte, zonder diepte.
Preciezer: bij alcoholisme gaat de vorm aan de inhoud vooraf. De vorm
brengt de inhoud voort. Of, met een snuif Aristoteles, de vorm is de inhoud,
zoals de diepte voelbaar wordt aan de oppervlakte.
Dwangmatig drinken ontstaat doorgaans onafhankelijk van problemen, en

is dus van oorsprong een lege bezigheid, die zich gaandeweg vult met problematiek. Het drinken is de voorbereiding op het probleem. Doorgaan met
drinken heeft een dubbele functie: het probleem verdrinken en nieuw leven
inblazen.

14
Niet voor niets vergelijkt Ernst Quispel uit Advocaat van de hanen de
opbouw van een drinkavond met die van een kunstwerk. Drinken is te vergelijken met kunst: lege vorm volstromend met betekenis, problematiek,
drama, tragiek, angst, dood, seksuele doem.
Je hoeft alleen maar van een heldere, rimpelloze vijver een omgeroerde modderpoel te maken.

15
De oorsprong van mijn drankzucht, als dat geen te groot woord is, is genetisch: mijn grootvader dronk, mijn vader dronk. De bijkomende, `sturende'

(environmental zeggen de Amerikanen) oorzaak was: mijn vader op zijn
eigen terrein te willen verslaan.

16
Intussen blijft de vraag: waarom een door de evolutie zo moeizaam verworven, onbegrijpelijk verfijnd instrument als het brein zo moedwillig toegetakeld met bijtend spul uit de fles? Waarom rooien wij met zoveel minachting
de Boom van Kennis die in ons groeit?
Dat overbelichte brein –aanvaarden wij het diep in ons hart niet? Stelt het te
hoge eisen aan ons?

17
In alcoholische kwesties zijn cirkels altijd mooi vicieus. Drinken leidt tot

overgewicht, dat nachtelijk gesnurk in de hand werkt. Alcohol heeft een
spierverslappende werking, waardoor het `weke' vlees achterin de mondholte (huig, keelamandelresten) de neiging heeft op de ademtocht van de slaper
te gaan `klapperen', met als gevolg: harder gesnurk.
Extreem snurken kan leiden tot apneu: het tijdens de slaap inhouden van de
adem gedurende 10 tot 30 seconden, en dat zo'n 40 keer per uur. Als de bedgenote door het snurkgeluid nog niet haar toevlucht tot de logeerkamer
heeft gezocht, zal zij het zeker doen bij de stikspasmen die de ademloze snurker vertoont: die zijn angstaanjagend. Bijkomende risico's: hoge bloeddruk,
hartinfarct, hersenbloeding. Voor de apneulijder betekent de slaap een niet
aflatend gevecht om adem, wat voert tot grote vermoeidheid overdag; men
valt in slaap achter het stuur. In plaats van een wandeling te maken tegen de
zwaarlijvigheid, kiest men voor een siësta van minimaal twee uur. Men
wordt zwaarder, gaat harder snurken, de apneu verergert; het drinkgedrag
wordt cynischer.
De echtgenote keert niet terug in de slaapkamer. De eenzame ronker zoekt
meer en meer troost bij de fles, het enige wezen in zijn omgeving dat hem
nog een ziel te bieden heeft.
En zo voort en zo verder.

18

n die
i het feest op mijn divan aantrof, slaperigtutterend aan
De vriend
e na
eenes wodka.
'Wat doe je?'
`Ik drin mezelfnuchter.'

19

Er is, wetenschappelijk en ontbijtkundig, altijd veel te doen geweest over
alcoholische onthoudingsverschijnselen in de vorm van treinoren. (`Tremus'
in potjeslatijn. `De beverd' in drinkersbargoens.) Een remedie is de zogeheten Jordaanmethode. De kastelein knoopt bij de hevig bevende stamgast,
die als eerste klant van de dag op een kruk is geklommen, de stropdas los,
windt deze met het smalle uiteinde om de linkerpols van de patiënt, legt de
das in diens nek en geeft de man het brede uiteinde in de rechterhand. Het is
nu alleen nog zaak de trillende vingers van de linkerhand om het gevulde

borrelglaasje te boetseren – en zie, de patiënt kan zelf, via deze eenvoudige
takelinstallatie, de eerste consumptie van de dag zonder al te veel volumeverlies naar zijn lippen hijsen. Dit 3 à 4 keer herhalen, en de drinker zal op
eigen kracht, zonder inschakeling van een hijsinstallatie, verder kunnen
innemen; zijn dag is gered. `Tumblers vol metpareldroppen/Lallend, schallend
vochtfestijn.'
Ik hou het op wat de legendarische drinker Malcolm Lowry zei: `Waarom
beven mijn handen niet als er niemand in de kamer is?'

20
Dialoog.
`Nog eentje. Tegen de maden.' (Allard Schróder)
`A last one for the road. Then slowly moviamo a casa.' (Jean-Paul Fransens)
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Ignacy Witkiewicz ( 1885- 1939), Portret van Nena Stachurska (I 2 oktober I 929)
Peyote-ogen Pastel op papier, getekend onder de invloed van de drug.
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J.W.F. WEREMEUS BUNING
Twee toplas

Ze zeggen ik ben een dronkaard
Maar soms ben ik goeden wijn waard
Dan proef ik God uit een klein glas
Alsof hij alleen voor mij was

Ik zal nog iets drinken vannacht
En ik zal staan toplas zingen

Uit: Verzamelde Gedichten,
Amsterdam, Querido, 1941

Tot de klok van de vroegmis klinkt
En de bedelaars staan te dringen.
Wat voor heiden is dat, die daar lacht.

IBN AL-MU'TAll

Je zieke oogleden onthullen alles
Ze vertellen van een heilzame nacht
Je slaap na het ochtendgebed
Bewijst dat je gisteren slapeloos hebt doorgebracht

1. gaasfilter dat op de opening
van een kruik werd
aangebracht

Soelaas is bestemd voor innige minnaars
En goddeloosheid brengt het meeste profijt
Wij hadden zo onze gedachten
Maar je kegel onthulde de waarheid
Ik bleef drinken in de dimstere nacht
Totdat slaap mijn hoofd op mijn beker wierp
Van een wijn zo helder als een zonnestraal
Die zorgen verjaagt met vele soorten vreugde
Wat voor genot kent het leven –luister naar goede raad –
Als je niet elke ochtend dronken bent en elke avond?

Verbreek mijn eenzaamheid op zondag
Zet mijn geest in mijn lijf overeind
Met een wijn die het hart van de drinker
Behoedt voor kwellende droevigheid
En laat het een maagdelijke most zijn
Gesluierd 1 en door niemand vóór mij aangeraakt

Opdat ik het geluk vind te zien wat met
Zoet genot deze ziekte in mijn lever heeft veroorzaakt

Vertaling: Hafid Bouazza

I Ibn al-Mu'tazz (861-907)

Uit: Carmina Burana, anoniem
197, 1-2
Wanneer het stenen huis
aan de markt in zicht komt
en de krans van dennegroen
lokkend in het oog springt,
zeggen de maten:
Dit is een heerlijk oord
waar wij verwacht worden.
Bacchus slacht
Venus verzacht
met haar macht
de borsten van de knip,
en verandert en verzilvert
onze kleren tot pand.
Fijne spijzen eten,
vetgemest worden
Opzwellen vane reuze
dat is waarnaar wij streven —
en vrolijk drinken.

191,12-19
Ik ben van plan in de kroeg de geest te geven
waardewijn dicht bij de lippen van de stervende is;
zo zullen de engelenkoren met meer vreugde klinken:
`Moge God deze drinker genadig zijn.'
Met bekers vol wordt de geest in gloed gezet
het hart van godendrank doordrenkt, vliegt op naar hoger sferen.
Mij smaakt de kroegwijn zoeter dan die je krijgt
bij de prelaat, die door de schenker met water is aangelengd.
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Het blijft nuchter en leeft in ascese dit koor der dichters,
mijdt straatruzies en het rumoer op pleinen,
en om een werk te maken dat niet sterven kan,
sterft het van ijver als slaaf van het werk.
Eeniederr lkrijgt
t van de natuur zijn eigen t ent.
ik oost
nooit
nuchter kunnen schrijven,
Als ln
nuchter ben kan één knulletje mijj al de baas,
honger en dorst haat i set graf.
Eenieder rkrijgt van de natuur zijn eigen gave:
ave.
ik drink goede wijn als ik verzen maak
maar wel het beste dat de kroegbaas in het vatheeft;
ee ,
wijns diedichtader
w
e aat de
vloeien.
Ik maak verzen zoals de wijn is die ik drink,
niks kan ik maken als ik niet eerst gegeten heb;
nooit is het wat waard geweest, wat ik nuchter heb geschreven,
maar na een kelk of wat ga ik Ovidius schrijvend voorbij.
Nooit wordt mij l
de geest
gegeven,
P
g der poëzie
gg
als i niet
et eerst de buik goed rond
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nn r Bacchus
wanneer
acc us de baas is in de burcht van het verstand
oovervalt e oe us e enwonderlijks.
zegt me
Uit: Carmina Burana

Archipoeta (gestorven circa

Vertaling: Allard Schrader

1165)

EDUARD DE DENE
Liedeken
1 ontsteict, steek een vat op
2 vuL vol
3 Pottaige, spijs
4 plat, flauw, smakeloos
5 Couraidge, pittige smaak
6 ten mach, verdraagt

7 furaidge, voedsel, eten

Weerdinneken ontsteict ions een vul2 vat
en brynhgt ons goe Potta ige 3
dat eerste bier was veel te plat
ten hadde gheen Couraidge5
Weerdinneken etc.

8 een claverbint, drie slokken
achter elkaar
9 vsaige, gebruik
10 gaedert, vergaart
11 tslichaems avantaige, wat
het lichaam lekker vindt
12 ghepoyt, gedronken

Wy hebben een durstich keelgat
7

ten macht gheen drooghe fouraidge
dus drynck wy daeglicx tbuuksken zat
in bachus hermitaige // Weerdinneken etc.

13 pouvers, armoedig
14 paidge, betaling
15 thuseken, het huisje
16 vraulicke, vrouwelijk
17 cat, kap?
18 vsaige, gezicht, gelaat
19 schuvaidge, schooier

De minste tueghe een claverblate
Alsoo es ons vsaige
10
elck onser gaedert gheenen schat
dan tslichaems avantaigell // Weerdinneken etc.

20 eecke, eikenhouten
21 habituaidge, kledij
22 wast, was het
23 staidge, gereserveerd
24 gaidge, wedde, geld
25 bat, tot

Alst al ghepoyt12 es moe en mat
gheworden pouvers13 pa i dge 14
15
naer thuseken metten truce dat
word dan ons pilgrimaidge // Weerdinneken etc.

26 passaidge, passage, steeg

Wy hebbens beter eens ghehad
,
16
r i
personnaidge
vraulicke
17
t ons van daer de cat vp zat
brynght
18
Weerdinnekeneetc.
c
schoon amoureux v1sa1 e
Zo langhe dat wy hebben wat
van spaeren speelwy schuva i dge 19
20
wy zitten eecke plancken glat
met sober habituaidge // Weerdinneken etc.
Wie wast22 die laetst voor my bad
23
hier aan des tafels staidge
Ick brynght den laetsten dieder at
om winnen Bierbuur gaidge24 // Weerdinneken etc.
Zomtyds bezoucken wy venus bat
in een doncker passaidge 26

25

27

al wordwyr
wy omme bachten nat
28
29
scoyen
ae bruwaidge
uwa e // Weerdinneken etc.
wY
Y naer

27 bachten, van achteren, achter de rug
28 scoyen, bedden
29 bruwaidge, dronk

Wy hebben hier gheen zeker30 stad
voor een vruecht veel quella i ge31
Laets vrolyck zyn / maer niet te brat32
doende Bachus hommaidge33 // Weerdinneken etc.

30 zeker, veilig
31 quellaige, overlast
32 brat, uitbundig
33 doende hommaidge, eer aandoen

Eduard de Dene (16e eeuw –

Weerdinneken ontsteict ons een vul vat

geboorte en sterfjaar

en brynght ons goe Pottaige
Dat eerste bier was veel te plat

onbekend).

ten hadde gheen Couraidge

werk

Uit: E. de Dene, Verzameld

43

LORD BYRON
Volt de beker nog eens
Volt de beker nog eens; want nog nooit vóór deez' tijd
voelde ik vreugde als die thans mij het herte verblijdt.
Drinken wij! — wie zou niet? — Want ter wereld is toch
in de beker alleen noch verraad noch bedrog!
Ik heb alles gesmaakt van het leven des mans;
mij gebakerd in 't licht van een oogstraal vol glans;
'k heb bemind! — en wie niet? — Maar, gij harten, verklaart:
ofwel ooit waar genot aan de drift was gepaard?
In de dagen der jeugd, als het hart, in zijn lent'
nog durft dromen, dat vriendschap geen vleugelen kent,
had ik vrienden! — wie niet? — Maar geen tong die belijdt,
dat er vrienden zo trouw zijn, o wijn, als gij zijt!
Onbestendig is 't harte ener vrijster en boos;
alle vriendschap is dwarlwind — en gij blijft altoos!
Gij wordt oud — en wie niet? — maar wat is er op aard',
dat steeds krachten als gij met de jaren vergaart?
Schoon gezegend met al wat de liefde kan biên,
zo wij enkel de schaduw eens meêminnaars zien,
zijn wij nijdig! — wie niet? — En gij kent zulk geen lot,
want hoe meer u genieten, hoe meerdert genot!
Wanneer eindlijk van 't leven geen bloeisel meer rest,
dan wordt al onze toevlucht de beker op 't lest;
en wij vinden — niet zo? — als 't voordezen ook was,
de eedle waarheid nog steeds op de bodem van 't glas.
Als de doos van Pandora werd opengedaan.
ving 't beheer der ellende op het aarderijk aan,
De hoop bleef— deed zij niet? — Maar wat maakt ons die deugd?
Wij, wij kussen de kroes en zijn zeker van vreugd.

L lang
Leve
a dan de druif! Tevergeefss snelt detijd;
ti ,
n
nde onze verblijd:.^
wan t edes
jarenwijns maken
^_
sterven moet men, — wie niet? Zijn onz' schulden voldaan,
dan
a hoeft He be hierboven nooit ledig te staan.
staan!

Uit: Gerrit Komr ij , Aan een
droom vol weelde ontstegen.
Poëzie uit de romantiek 17501850. Amsterdam,

Vertaling: Karel Lodewijk Ledeganck
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GERBRAND ADRIAANSZOON BREDERO
Nieuw Liedeken

1 droge harten, dorstige

Stemure : Te Brug al binnen de muren, etc.

mensen, liefhebbers van de
bierkan
2 kitters, drinkebroers
3 bierhanen, idem
4 vanen, biermaat, aantal
kannen
5 rustig, kloek, moedig
6 wevers noch snijers,
minderwaardige lieden

7 blazen, drinken
8 geweld, kracht, macht
9 stijf, flink, stevig
10 op zijn duimen giet, drinkt

Haarlemse droge harten nu,
Komt, toont hier wie gij zijt,
Wij Amsterdammers tarten u
Te drinken eens om strijd
Ellik die drinkt een volle kan,
Al wordt de buik gezwollen dan,
Zo loopt niet als een dolleman,
Blijft bij den dronk altijd.

de kan zo grondig leeg dat er
geen druppel overblijft, wat
blijkt door de kan omgekeerd
op de duim te plaatsen

Wij hebben zo vaste zitters hier,
En gladde kelen fris,
`kverdwaal in onze kitters 2 schier,
Omdat hier zo menig is

3
Komt, maakt onze bierhanen moe
En brengt elkaar met vanen4 toe,
Gij verliest 't na mijn wanen vroe,
Ons drinkers zijn te wis.
Een rustigs vaandel vrijers fijn
Die eisen u te veld,
Maar dat 't wevers noch snijers 6 zijn
Die ons werden tegengesteld.
Roept al uw lustige blazen vrij,
Zegt, dat ze rustig blazen bij,
Maar brengt kannen en glazen bij,
En bruikt vrij uw geweld8.
Wij hebben een zo vaardig gast
Verkoren tot Kornel,
Die deze staat zeer aardig past,
Want hij drink stijf en snel,
Als hij de vocht maar schuimen ziet,
Zo zal hij hem verzuimen niet,
Niet veel hij op zijn duimen gietm,
Want hij mag 't al te wel.

Deia in
te ,een
ee stouter man,
11
Die ook geweldig veegt ,
Die deze
e e kunst zo louter kan,
De kan schier stadig leegt,
Een
e
vat kan hijstuwen, hoort,
En weet 't zo te duwen voort,
Wie weet hoe menig nuwe woor 12
Hij daar wel onder pleegt.

11 veegt, drinkt
12 nuwe woorch grap
13 molik, sufferd,
vogelverschrikker
14 te nobelen baas, een heel
nobele kerel
15 maas, maats
16 over één boeg, aan één stuk
17 gelag, een gezelschap
drinkebroers
18 sneeg, snedig, vlug
19 veeg, drink leeg

De Luit'nant zal geen moliklj zijn,
Het is te nobelen baas 14 ,
Hij wil zo garen vrolijk zijn
Al bij de jonge maas `s ,
Op allerlei manieren klaar
Drinkt hij de hele bieren daar,
Bij drieën of bij vieren, maar
Doch zonder veel geraas.
Ons Vaanderig is dol genoeg,
Die in de kan zo slooft,
Drie, vier dagen over één boe g 6,
`k Had 't schier niet geloofd,
Daar hij zo trots wil an de kan,
Hij vat die met zijn tanden an,
En houdt er ook zijn handen van
En slingert t'over't hoofd.
Gelooft dat het wat wezen moet
Die men kiest tot Sergeans;
Daar een gelag 17 voor vrezen moet,
Zijn immers al wat mans.
Al schijnent slecht sullen sneeg e,
Zij drinken grote pullen leeg,
Zij roepen: Laat ze vullen, veeg 19 ,
Aars hebben wij Bien kans.
Ons Korporaal wat dru i stig20 is
En daarbij al wat vet,
Wonder hij niet meer puistig is,
Daar hij nooit stort noch zet.
Hij zal 't doch niet ontlopen, neen

20 druistig, driftig

21 voeder, groot wijnvat
22 Adelborsten, oorspronkelijk
jeugdige krijgslieden van
adellijke geboorte

Hij stuurt 't met hele stopen heen,
Zou er nog wel an knopen een,
Wast anders maar gewed.

23 Lansmissaten, krijgslieden
in een rang lager dan
korporaal

De Schrijver wide nog onlanks

25 brommen, pronken

Zelven tot ons Forier,
Dat hij gezoffen had viel dranks
En dat van wijn en bier.

26 optrekkers, dronkaards

Zelden dat dezen broeder pocht,

24 Provoost, militair belast
met de handhaving van de
tucht

27 strekt, u inspant

Nochtans ook al zijn goeder vocht,
Zeid'hij, niet in een voeder21 mocht,
't Officie staat hem dier.
W'hebben ons Aldelborsten ZZ vier,
23
En Lansmissaten mee,
Wiens kelen altijd dorsten schier,
Niet weinig praten mee,
Met ons Provoost24 wij brommen25 zeer,
Die drinkt er zo uit kommen meer
Hem dronken eer ik ommekeer,
En ken 't wel laten mee.
d'Ouwe Soldaten winnen prijs,
Die drinken met verstand
Haar zelven en haar zinnen wijs,
Is dat niet triumphant ?
Nu voortan, gij optrekkers 26, trekt
Die garen wel wat lekkers lekt,
Ziet, dat gij nu als strekkers strekt

27

En tart het hele land.
Beklaagt u niet, gij Prinsen eêl,
Ik van uw naam niet roem,
Want zeker daar zijn der zo veel,
Dus zo ik iemand noem,
Dander die zouden schelden mij,
Dat ik er hen niet stelden bij,
Van opspraak is men zelden vrij,
Wij missen nog een bloem.

28 Drogisten, Haarlemmers

Ziet hier nu, gij Drogisten28 droog,
Gij bent het niet alleen,
W'hebben hier ook kannisten hoog,
Die 't ook konen, zo ik meen,
Was er maar geld te winnen mee,
0 bloed ! wij zouden minnen mee,

drinkebroers
29 straks, onmiddellijk
30 gegoten, gedronken
31 vereren met staat, tot
aanzien brengen
32 maakt... trompe diets,
bedriegt
33 ontmompen, ontfutselen

Wij mosten straks29 beginnen mee,
Dan waren wij tevreên.

(van geld)
34 geeft...lompen niets, trek je
van haar niets aan

Onze Krijgsraad gesloten heeft,
Wat vroom of kloek Soldaat
Die aldermeest gegoten" heeft,
31

Gerbrand Adriaanszoon

te vereren met staat ,
Maakt de waardin veel trompe diets
33 ,
En zoekt haar te ontmompen iets,
En geeft haar van de lompen 34 niets,
Gij krijgt de hoogste graad.

32

,

Bredero (1585-1618)

Uit: Boertigh, amoureus en

aandachtigh groot liedboeck
[1622], Rotterdam, Ad
Donkers, 1968

LI BAI

Alleen drinkend bij bet licht van de maan, vier gedichten
I

1. De Heilige en de Wijze zijn
ook benamingen voor goede
kwaliteiten rijstwijn.

Tussen de bloemen één kruik wijn:
Ik schenk me in maar ben alleen.
Ik hef de beker, nood zo Maan,
Plus Schaduw zijn we met ons drieën.
Van drinken heeft Maan geen verstand
En Schaduw loopt me enkel na.
Het is gezelschap, Maan en Schaduw —
Genieten moet je van de lente!
Ik zing en Maan blijft bij me hangen,
Ik dans en her en der valt Schaduw.
Weer nuchter maken we plezier,
Straks dronken gaat weer elk zijns weegs.
Voor eeuwig sluiten we nu vriendschap
En spreken af ginds bij de Wolkenstroom!
II

Wanneer de Hemel niet van wijn zou houden,
Dan stond er ook geen Wijnster aan de hemel.
Wanneer de Aarde niet van wijn zou houden,
Dan was er ook geen Wijnbron hier op aarde.
Van wijn houden de Hemel en de Aarde:
Houd ik van wijn, ik hoef me niet te schamen!
Ik hoorde: `helder als de Heil'ge,
Men zegt ook wel: `zo troebel als de Wijze.'
Als Heiligen en Wijzen zelfs al dronken,
Wat zoekt men dan nog naar onsterflijkheid?
Drie kommetjes geeft inzicht in de Weg,
Eén stoop en je bent één met de Natuur.
Zo vinden we de waarheid in de wijn —
Vertel het nooit aan die geheelonthouders!

III

2. Bo Yi en zijn broer Shu Qi
beschouwden de veldtocht
van Koning Wu tegen de

Wanneer de Derde Maand is aangebroken,
Zijn in het zonlicht bloesems als brokaat.
Zo'n lente — wie kan eenzaam zitten treuren?
Bij deze aanblik moet gedronken worden!
Succes en armoe, vroege dood, lang leven —

laatste heerser van de Shangdynastie als een daad van
rebellie en weigerden daarom
het graan van Zhou te eten.
Ze trokken zich terug op de
berg de Shouyang, waar zij al
spoedig van de honger

Het is ons door de Schepping meegegeven.
Eén beker evenwaardigt zijn en niets:
De duizend zaken blijven ondoorgrond'lijk!
In dronkenschap verlies ik Hemel, Aarde,
En straalbezopen val ik in mijn bed.
Ik weet niet eens meer dat ik zelf besta
0, deze vreugde is de allergrootste!
IV
Miljoenensoorten
soo ten van de zwaarste zorgen
nen
"^
e paar
aa kommetjes
o
et es van
va goede wijn:
r o dezorg,
groot
or , hoe wei
weinig
1 ook de wijn,
Toch komt geen zorg waa
waar wijn wordt uitgeschonken!
u t esc on en.
Zoe
"^
w en
t we de heiligheid
e
ei van wijn:
r ontspant
Het hart
o ts ant zich in de roes van wi
n.
wijn!
Bo Yi wees ieder voedsel van de hand,
Yan Hui
u leed honger door zijn grote armoe.2
Bij
levenhielden zij
niet
drank
eti v
a nde
an—
Jn
i hun ijdelee faam hun nu van nut.
Wat is
nut?
Deree e sc a ren bij hetgouden
ou e vocht —
i'^
er evanadroesem
oese is het paradijs!
Ik heb de plicht om goede wijn te drinken,
Mee te bedrinken
en bij het licht der maan.
maan!

l

omkwamen. Yan Hui was de
meest geliefde leerling van
Confucius; hij leefde in de
grootste armoede.

Op een lentedagword ik wakker uit mijn roes en verwoord ik mijn streven
3.

Beelden van tijgers en

andere dieren werden
opgericht ter weerszijden van
de weg die leidde naar het
graf van een
hoogwaardigheidsbekleder.

Ons aardse leven lijkt één grote droom —
dus waarom zou een mens zichzelf vermoeien?
Ik ben dan ook de hele dag door dronken
En uitgeteld lig ik op de veranda.
Weer wakker kijk ik naar de binnenplaats:
Tussen de bloesems zit en zingt één vogel
En op mijn vraag van in welk jaargetijde
Kwettert de lentewind van wielewaal!
Hierdoor word ik tot zuchtens toe ontroerd
En schenk mezelf opnieuw een beker wijn,
Ik zing al wachtend op de volle maan
En zingende vergeet ik wat me kwelt.

Bij wwijn
Ik spoor u aan de beker niet te mijden!
Het lentewindje lacht de mensen tegen:
De pruim en perzik lijken oude vrienden,
Hun bloesems laten ze voor ons ontluiken!
De wielewaal zingt in de groene bomen,
De volle maan gluurt in de gouden kroezen.
Wie gisteren nog rode konen had,
Voelt reeds vandaag de grijze haren dringen.
De dorens groeien op de stenen tijgersi
En herten dolen over de terrassen:
Vanaf de oudheid wordt der Vorsten woning,
De teksten zijn overgenomen
uit: Spiegel van de klassieke
Chinese poëzie,

samengesteld

en vertaald door W.L.Idema.
Amsterdam, Meulenhoff,
19916

Met muur en poort, bedolven door het stof.
En zo u dan geen wijn zou willen drinken,
Waar zijn nu al die lieden van voorheen?

Middeleeuwsdrinklied

D...dronken
Dronken, dronken, dronken —
...dronken is Tabart van wijn.
Hey...zuster, Walter, Peter,
Jullie dronken allen diep,
En nu ben ik aan de beurt!
Sta allen stil —
Stil, stil, stil —
Sta allen stil —
Stil als een steen;
Trippel een beetje met je voet
En laat je lijfje gaan.
vertaling: Hafid Bouazza
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Peter Pontiac, Lotuseters (I 982)
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o ie waarinloonafhankelijkheiden cumulatie van kapitaalals hoogste goed
voor de mensheid worden aangeprezen. En aangedresseerde mensenn had hij
een broertje dood: en
'Eennuttig mens zijn heeftme altijd iets vreselijkse e^
ni
en. Men hoort in hogere sferen te verkeren, het liefst permanent op enige

afstand van het aardse te verblijven. `Dat is het enige waarom het gaat. Om
niet de vreselijke last van de tijd te voelen die uw schouders breekt en u buigt
naar de aarde, moet u aan één stuk dronken zijn. Maar hoe? Van wijn, poëzie
of deugd, het staat u vrij. Maar dronken moet u zijn', heet het in het slot.
Charles Baudelaire is in zijn kortstondige leven voortdurend op zoek gebleven naar geëigende middelen om in de juiste schrijfstemming te komen,
naar stimulantia om in een creatieve roes te geraken die zijn verbeelding
onder hoogspanning kon houden. Alcohol, opium en hasjiesj beschouwde
hij als vervoermiddelen voor de ziel, zij brengen haar in `die uitzonderlijke
staat van geluk die ik zonder overdrijving paradijselijk kan noemen, vergeleken met de zware duisternis van het banale dagelijkse bestaan'. In talloze
gedichten en prozastukken heeft hij de metafysische dimensie die door het
gebruik kon ontstaan, bezongen zoals hier in zijn gedicht Hetgifuit de bundel Les fleurs du mal (De bloemen van het kwam 1857):
De wijn verleent het smerigste dranklokaal meteen
Een wonderlijke weelde,
Doordat er in zijn rossig gouden waas zo menig
Mythisch zuilengewelf verscheen,
Als een zonsondergang aan nevelige hemel.
De opium verruimt de wereld, en het meest
Wat zelf geen eind wil nemen,
Verdiept de tijd, verhevigt onze zinnenweelde,
En vult tot herstens onze geest
Met duistere, melancholieke zaligheden.

Overigens verraadt de titel iets van de ambivalente verhouding die hij met
de roes onderhield. Elk oponthoud in het hemelse van het onechte paradijs
blijft toch ook een vlucht die eindigt met de val in het helse van de kater. Dat
is essentieel. Geen enkel paradijs houdt stand, alleen de kunst biedt uitzicht
op het oneindige. Alcohol biedt de mens, een paradoxaal wezen, aldus
Baudelaire, evenzeer heilige als zondaar, engel en dier beide want zijn ziel
heeft hij van God, zijn lichaam van de duivel, intussen de mogelijkheid om
te pendelen tussen hemel en hel, tussen gevoelens van euforie en doem. In
zijn essay Du Vin et du Haschisch comparés comme moyens de multiplication de

l'índividualité (Wijn en hasjfes als middelen om de individualiteit te vergroten,
1851) geeft hij drie redenen waarom hij alcohol boven narcotica prefereert.
De wijn stimuleert de wil terwijl hasjiesj haar vernietigt. Verder zit er een
sociale component aan alcohol, waar wijn verbroedert isoleert hasjiesj, het
gebruik ervan leidt tot egoïsme. Tenslotte tilt alcohol de mens boven zichzelf
uit, geeft hem een derde oog, zo betoogt hij in een vergelijking die het effect
van wijn in verband brengt met het bijbelse Pinksterverhaal waarin wordt
verteld hoe op deze dag onder tekenen van storm, vuur en het spreken van
verschillende talen de H. Geest werd uitgestort over Christus' leerlingen. De
invloed ervan brengt bij de drinker op mystieke wijze een derde persoon tot
leven, zodanig dat `de nuchtere mens en de wijn, de dierlijke god en de
plantaardige god, de rol van Vader en Zoon spelen in de Drieëenheid; zij
bevruchten de Heilige Geest, die de superieure mens is, die gelijkelijk uit
beiden naar voren komt.'
Gustave Flaubert en Arthur Rimbaud zagen Baudelaires diverse kanttekeningen over het gebruik van genotsmiddelen –uiteindelijk verzameld in Les
paradis artificiele (Onechte paradijzen, 1860) – als een eerste introductie tot
een nieuwe wetenschap. Zij zetten daarmee de toon voor de veronderstelling
dat alcohol waarschijnlijk de factor is die het meest heeft bijgedragen tot de
vernieuwing van de literatuur na Baudelaire. `De drank heeft,' zo meent de
Franse romancier en essayist Alexandre Lacroix, `de manier van leven van de
schrijvers beïnvloed, hun zoeken naar vorm, die er spontaner door is geworden: hij heeft bijgedragen aan een impuls die de mens ertoe bracht zijn eigen
bewustzijn als gespleten, verbrokkeld te beschouwen; hij heeft de morele
orde aan het wankelen gebracht, de notie van geweld en seksualiteit veranderd; hij heeft gezorgd voor een sfeer of een voorwendsel voor talloze
romans.' Namen te over. Nederlandse auteurs als Gerard Reve, Tip Marugg
ofA.FTh. van der Heijden worden door hem niet genoemd. Een willekeurige greep uit de auteurs die wel ter sprake komen, ziet er, geselecteerd op
Nederlandse vertalingen van hun werk, als volgt uit: Emile Zola,

LAssommoir (De Kroeg, 1877), Comte de Lautréamont, Les chantes de
Maldoror (De zangen van Maldoror, 1869), James Joyce, Dubliners

Bohumil Hrabal (foto M )ankovic)

(Dubliners, 1914), Malcolm Lowry, Under the Volcano (Onder de vulkaan,
1947), Jack Kerouac, On the Road (Op weg, 1957), Cormac McCarthy,
Suftree (Angel 1979) Marguerite Duras, La Maladie de la mort (De ziekte
van de dooí,Z 1982) en uiteraard Bohumil Hrabal (1914-1997) met zijn
novelle Nezny barbar (De tedere barbaar, 1990), een hommage aan zijn boezemvriend Vladimir Boudnik, een beeldend kunstenaar met wie hij samen
met de dichterfilosoof Egon Bondy een amicaal driemanschap vormde in de
Praagse bohème van de jaren zeventig uit de vorige eeuw.
Wat de wijn was voor Baudelaire, was voor de Tsjech Hrabal het bier. Op talloze plekken in zijn werk waarvan hier twee voorbeelden, blijkt hoezeer hij
er een even fysieke als mythische band mee had:
Vladimir en Bondy en ik hielden zoveel van bier dat zodra het eerste halveliterglas op tafel werd gezet, we met ons allen de hele kroeg deden gruwen door met onze handen er het schuim af te scheppen, we smeerden
ons gezicht ermee in en wreven het in onze haren, zoals joden hun peies,

hun pijpekrullen met suikerwater insmeren, bij het tweede glas deden
we die zalving met bier nog eens dunnetjes over, zodat we weldra glommen van het bier en van mijlenver te ruiken waren. Het was echter –
behalve een geintje – een uitdrukking van ons enthousiasme voor bier
en ons enthousiasme voor de jongensachtigheid die uit ons straalde. We
waren echte biertijgers...
En:
Ik zou graag een dochter hebben die uit bierschuim zou zijn geboren
[...], ik zou haar zeker met bier dopen en haar het eerste jaar alleen in
bier baden ... het Laatste Oliesel geef ik me in elk geval zelf ... het
Laatste Oliesel met Pilzener bier.
Zijn leven lang heeft Hrabal een grote bewondering behouden van de poètes
maudits. Hij maakte voor het eerste kennis met hun werk in zijn universitaire jaren waarin hij zonder veel interesse een rechtenstudie volgde. Zijn
belangstelling ging in die tijd en ook later vooral uit naar muziek, filosofie,
beeldende kunst en literatuur. Hij verdiept zich in Verlaine, Rimbaud en
Baudelaire en lijkt in allerlei opzichten de levenswandel van de laatste te
kopiëren: eenzelfde interesse in de trivialiteit van het dagelijkse leven, eenzelfde sentiment voor het lot van jonge straatmadelieven, verwaarloosde
ouden van dagen en arme mensen. Baudelaire leefde een tijdlang met Jeanne
Duval, een mulattin die als actrice de kost verdiende, Hrabal met een van de
straat gehaalde zigeunerin. Beiden houden van het turbulente stadsleven.
Waar Baudelaire zijn intellectuele spleen verbond met de banaliteit van het
leven, verbond Hrabal het met die van zijn endogene depressies. `Ik slinger
tussen diepe melancholie en ongekende euforie. En daartussen beleef ik met
een rabiaat verdraaid oog fysiek de existentiële grenssituaties van de mens en
de samenleving, situaties, waarvan ik alleen kennis heb en waarbij ik niet
alleen betrokken ben, maar die gelden voor heel de samenleving waarin ik
leef.' Zijn kijk op het menselijk bedrijf vat hij tenslotte samen met de woorden: `De werkelijkheid is alcoholisch'. Die van zijn boeken niet minder.
Het werk van Hrabal past naadloos in het dionysisch register waarin alcohol
de stimulans is om zich te bevrijden uit de eigen wereld. De drank is daarin
een bovennatuurlijke kracht. De roes vervluchtigt het individualiteitprincipe, hij opent de ziel en maakt het de mens mogelijk om zijn relatie met de
medemens en de natuur in een vernieuwend perspectief te plaatsen.
Kroegen zijn Hrabals werkplaats. Hij bezocht ze dagelijks op het kompas
van de zon. Hij wist precies waar ze in de voormiddag scheen, en in welk etablissement in de namiddag. Hij kende alle plekken waar het tappen van bier

tot kunst was verheven. Hij dronk er zijn glas en ging weer verder, de zon
achterna. Daar ontmoette hij de mensen die zijn boeken bevolken. Zijn protagonisten waren tevens zijn publiek, hij schreef voor de fabrieksarbeiders en
de stamgasten. Het zijn vooral mensen die buiten het gereguleerde leven
staan die zijn belangstelling hebben, mensen die net als hij naar hun eigen
wetten leefden en weet hadden van de grauwheid en troosteloosheid van een
bestaan onder een communistische regiem. De marginalen die zich met
humor teweer stelden tegen de liefdeloosheid, en de gruwelen van de historische en maatschappelijke realiteit van zich afschudden in groteske verhalen. Zij hebben hem over het leven meer te zeggen dan intellectuelen. Hun
manier van vertellen vormt de boventoon en grondtoon in de reeksen absurdistische anekdoten en het jachtige vertellen waarmee hij zijn romans concipieert. Op hun levensgevoel met zijn tragische en komische kanten en zijn
intuïtie voor de schoonheid van het alledaagse, het treurige en bizarre daarin, fundeerde hij zijn esthetiek.
Schrijven en leven waren voor Hrabal onafscheidelijk met elkaar verbonden. Schrijven is voor hem een gistingsproces met het reëel beleefde als uitgangspunt. Maar die werkelijkheid ondergaat altijd een transcendentie in
een ernstig spel met de verbeelding dat uiteindelijk tot zelfkennis moet leiden. Van alles ziet hij de achterkant en de leugenachtige uitvergroting. Hij is
de meester van de hyperbool. Hij krabde de vernislagen rond het gesocialiseerde bestaan zorgvuldig af om daaronder de authenticiteit van het existerende op het spoor te komen. In het authentieke gistte voor hem de preciserende fantasie, `zoals sap tot wijn en hop tot bier wordt.' Overtuigd als hij
ervan was dat een auteur de seismograaf van zijn tijd moest zijn, beschouwde hij zichzelf vooral als een observator van het gebeuren om hem heen en
van zichzelf. In zijn werk houdt hij zich dan ook verre van de sociale roman
en van het socialistisch realisme dat na de Tweede Wereldoorlog lange tijd de
opgelegde norm was in zijn vaderland, moest hij al helemaal niets hebben.
Het gaat hem voortdurend om het verwoorden van de intensiteit waarmee
hij zijn ervaringen beleeft, om het metafysisch grondpatroon van zijn leven
en dat van de wereld om hem heen, waarmee hij zich bemoeit en die zich
met hem bemoeit, te doorgronden en te begrijpen.
Hrabal schreef om het plezier dat hij eraan beleefde. Met zijn schrijven wilde
hij niet de wereld veranderen maar zichzelf. Tijdens het schrijven was hij
euforisch, verkeerde hij –ofschoon meestal nuchter – in een staat die, zo
heeft hij regelmatig beklemtoond, trekken vertoonde van dronkenschap.
Hij had het idee dat bier zijn gedachtestroom versnelde en vergeten voorvallen en onverwachte invallen genereerde. Zijn schrijfstijl en ook zijn denktrant is vrolijk-baldadig, nors-teder en komt overeen met zijn levensritme en
de biotoop waar dat mee resoneert, is ongeslepen, rommelig als de tafel in
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dat was een vreselijke warboel en chaos, hij besteedde niet eens zorg aan
de stijl van zijn schrijfsels, hij deed er niet eens zijn best voor, ik kende
maar weinig grammatica, maar met tamelijk grote zekerheid kon ik zeggen dat mijn man, dat die eigenlijk nooit behoorlijk Tsjechisch heeft
kunnen schrijven, die schrijfsels van hem kwamen me voor als houterige
vertalingen uit een vreemde taal, alleen maar van die notities die hij nog
verder moest uitwerken, alleen van die ruw geschetste gebeurtenissen
die nog een geduldige bewerking te wachten stonden... Maar mijn man
vond dat nou juist belangrijk, hij was enthousiast wanneer hij zo'n tekst
van hem onafgemaakt liet, half op instorten, wanneer het pleisterwerk
er afbladderde en de kale muur hier en daar te zien was, afbrokkelende
bakstenen ... Mijn man leek wel met die schrijfsels van hem op de
Praagse binnenplaatsen, waar resten van bouwsteigers in een hoek liggen neergekwakt, waar iedereen alles naast de overvolle vuilnisbakken
pleegt te gooien, die schrijfsels van mijn man bestonden voornamelijk
uit vergeten, neergekwakte resten oud materiaal, onderdelen van iets
anders, stukken ijzerdraad, verwarmingselementen, allemaal rommel
zoals die bij het grofvuil op straat wordt gezet ... en zo schreef mijn man
ook, zijn schrijven was een afspiegeling van al dat genoemde, ook zei
mijn man wel over zichzelf dat de vorm van zijn teksten als de binnenplaatsen was rond café De Harp hier in de buurt, als de kapotte ruiten
van de vuilverbranding, de kapotte ruiten van de fabriekshallen van de
CKD, en dat de arbeiders die daar heen gaan gekleed gaan zoals mijn
man schrijft...
De romans en novellen van Hrabal zijn doordrenkt van een soms grove,
soms bijtende bekoorlijkheid, van sarcasme en sensitiviteit, van bravoure en
angst. Zij lijken volkomen spontaan tot stand gebracht, voortgekomen uit
een onweerstaanbare taaleruptie zoals ook de verhalen die hij vertelt voortdurend aan een roes doen denken. De stromen drank die erin vloeien, versterken die indruk nog eens. Zijn autobiografische trilogie is een staalkaart
van zijn fenomenaal kunnen, een genadeloze zelfbeschouwing en een hoogtepunt uit zijn oeuvre. In de grillige cadans van die zo typische, eindeloos
lange, elkaar voortstuwende zinnen, brengt hij al die passanten die zijn vori-

ge werk bevolkten, familieleden, vrienden, kunstenaar, drinkebroers, schlemielen, hoeren, duiven en zwerfkatten opnieuw onder in een even mateloos
als middelpuntvliedend maar desondanks dwingend verband. Het is een
sardonische terugblik op zijn leven, om zichzelf niet te dicht op de huid te
zitten, gegoten in de vorm van een commentaar dat zijn vrouw geeft op zijn
handel en wandel. Hij wist zich thuis op de brouwerij waar hij zijn kinderjaren doorbracht, werkte na zijn rechtenstudie in Praag enige tijd als opzichter
op een spoorwegstationnetje in Bohemen, was ongeschoold arbeider op de
Poldi-hoogovens in Kladno, raakte zwaar gewond en kwam vervolgens
terecht in een opslagloods voor oud papier waar hij de dode uren doorkwam
met het lezen van boeken, of eigenlijk zinnen: `Want als ik lees, lees ik eigenlijk niet, ik neem zo'n mooie zin in mijn snaveltje en zuig daarop als op een
zuurtje, ik nip ervan als van een likeurtje en wel net zo lang totdat die
gedachte als alcohol in mijn vervliegt.' Hij verhaalt over zijn fascinatie voor
de volksbuurten waarin hij woonde, de kroegen die hij frequenteerde, zijn
rusteloos dwalen door Praag, de stilte van het platteland en zijn steeds weer
terugkerende bezorgdheid om zijn gezondheid in scènes zo gedetailleerd
beschreven dat de geuren, kleuren en klanken ervan afspatten. Wat zozeer
op een bestaan in de marge lijkt, is voor hem het ultieme leven.
Terugkijkend kan hij niet anders constateren dan dat hij er veel plezier aan
heeft beleefd: `Want 't leven is helemaal geen tranendal, maar een en al
vreugde, één grote trouwpartij, daarom vier ik ook van die trouwpartijen
thuis en hou ik van zigeuners.'
De trouwpartijen waarvan hier sprake is, zijn regelmatig terugkerende
slemppartijen waarbij er stevig op los wordt gezongen. Geïmproviseerde
feesten waarop het bier met emmers tegelijk wordt aangesleept en pannen
goulashsoep en varkensvlees door de kelen gaan. Hrabal zet zichzelf intussen
neer als een onaangepaste geest, een even weemoedige als onbeholpen telganger, iemand die eenzaam lijkt maar dat zeker niet is, onderhevig is aan
tegenstrijdige gedachten en stemmingen, een voorbeeld van besluiteloosheid en daadkracht, en evengoed een voorbeeld van levensangst en levensverlangen. Elk ogenblik kan iets explosiefa hebben, elke situatie kan in zijn
tegendeel verkeren en op de achtergrond speelt regelmatig de gedachte aan
zelfmoord mee, maar toch vooral, zo lijkt me, als een pathetische tegenhanger voor zijn levenslust: `Eigenlijk is dat schrijven van mij, weet u, nou
dringt 't pas tot me door, dat hele schrijven van mij is ook `n soort verdediging tegen zelfmoord, net alsof ik door dat schrijven voor me uit kan blijven
rennen en weg van mezelf, door dat schrijven, maar tegelijk kom ik er soms
ook inderdaad achter watervan me terecht zal komen, wie ik was en wie ik
nou ben, door dat schrijven genees ik mezelf als 't ware een beetje.'
Het zijn precies deze eigenschappen waarop zijn Pipsi, die hem bij voorkeur
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de doctor noemt, verliefd raakt, zeker ook omdat een aantal daarvan corresponderen met de attitudes die nodig zijn om in de snel om zich heen grijpende kou van het communisme te kunnen overwinteren. De roes van hun
beider geluk balt zich magnifiek samen wanneer hij haar, met hun trouwe
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En op dat moment liep ik naar binnen en zette de kan met bier op tafel,
de doctor strekt zijn beide handen uit naar de kan, pakte hem vast en
nam een langdurige teug, daarna reikte hij mij de kan aan en dronk ook
ik er gulzig uit, het bier liep langs mijn mondhoeken en droop zo mijn
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lachte hij me toe en Bobby rekte zich op het vloerkleed uit en slaakte een
diepe zucht. En daarna aten we het varkensvlees uit het pannetje, en
dronken er bier bij, we zeiden niets en de doctor werd door dat bier als
het ware een stuk jonger en ik voelde hoe dat bier me naar het hoofd
steeg, en toen we die kan hadden leeggedronken, ging ik er nog een keer
op uit om drie liter bier te halen, en toen ik terugkwam, waren de ramen
al dicht en sliep Bobby, en daarna dronken we opnieuw bier en aten we
opnieuw van het varkensvlees, we prikten stukjes vlees op met een mes
en aten en dronken gulzig, en de doctor maakte zijn bed op, en toen we
de kan hadden leeggedronken, geurden we naar bier, en de doctor deed
de pendellamp uit en pakte mij bij de hand en leidde me naar zijn bed,
en de gebarsten bovenplaat van het gietijzeren fornuis wierp flakkerende
lichtkringen om zich heen en ik geurde naar bier en de doctor boog zich
over mij heen en geurde ook naar bier, en toen hebben we langzaam met
elkaar gevreeën en daarna nog een keer, ik hoorde alleen nog maar hoe
mijn hart tekeer ging, ik geurde naar bier, mijn minnaar geurde naar
bier, ik had het gevoel alsof ik in een bassin van bier rondzwom, in een
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arm lag, zo sliep ik, en toen ik voor het eerste wakker werd, voelde ik iets
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karigs aan mijn voeten, maar dat was Bobby die bij ons in bed was ge-
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krompen en zo werd hij mijn eerste getuige bij mijn trouwerij thuis...
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Anders dan Baudelaire die het pijnlijk ontwaken uit de bedwelming als een
wrake Gods zag, als een terechte straf voor de vlucht uit het aardse,
beschouwde Hrabal de kater als het waardevolste aan de dronkenschap, als
een welkome gast vanwege de luciditeit die erdoor ontstaat, een onmisbaar
hulpmiddel om de schrijfkoorts te verhevigen. Hij was voor hem de aanblazer van ideeën waarvoor hij in nuchtere staat doodsbang was.
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Paul Verlaine in het café Procope, met inktpot en absint voor zich op tafel

ERNEST DOWSON
Absintha Taetra
`Verschrikkelijke Absint'
Groen veranderd in wit, smaragd in opaal: niets veranderde.
De man liet het water langzaam druppelen in zijn glas en terwijl
het groen troebel werd, viel een mist uit zijn geest weg.
Toen dronk hij opaal.
Herinneringen en angsten overvielen hem. Het verleden rende achter hem
aan als een panter en door het zwart van het heden
zag hij de lichtende tijgerogen van wat komen ging.
Maar hij dronk opaal.
En die donkere nacht van de ziel en de vallei van vernedering
waar hij doorheen strompelde werden vergeten. Hij zag blauwe
vergezichten van onontdekte landen, hoge panorama's en een
kalme, strelende zee. Het verleden goot zijn parfum over hem
heen, het heden hield zijn hand vast als was het een klein kind,
en morgen scheen als een witte ster: niets veranderde.
Hij dronk opaal.
De man had de donkere nacht van de ziel gekend en lag zelfs nu in
de vallei van vernedering; en de tijgerdreiging van wat komen ging
was rood in de hemelen.
Maar voor een kort moment vond hij vergetelheid.
Groen veranderd in wit, smaragd in opaal: niets veranderde.
Ernest Dowson (1867-1900)

Uit: Phil Baker, The book of
Absinth. New York, Grove
Press, 2001

Vertaling: Hafid Bouazxa

RAOUL PONCHON
Absint

Absint, ik aanbid je, zeker!
Het lijkt alsof ik, wanneer ikje drink,
De ziel inhaleer van jonge bossen,
Tijdens het mooie groene seizoen!
Je frisse parfum verwart mij,
En in je opaal zie ik
De hemels ooit bewoond,
Als door een open poort.
Wat doet het ertoe, o toevlucht der vervloekten!
Dat je een ijdele paradijs bent,
Als je mijn behoefte maar bevredigt;
En als, voordat ik de poort binnenga,
Je mij het leven doet verdragen,
Door mij aan de dood te laten wennen.

Raoul Ponchon (1848-1937)

Uit: Phil Baker, The book of
Absinth. New York, Grove

vertaling: Hafid Bouazza

Press, 2001

CHARLES CROS
Met bloemen en vrouwen

Met Bloemen, met Vrouwen,
Met Absint, met Vuur,
Kan men zich een beetje verstrooien,
Een rol spelen in een drama.
Absint, gedronken op een winteravond,
Verlicht met groen de bewalmde ziel;
En Bloemen, op de geliefde,
Geuren voor het heldere Vuur.
Later verliezen kussen hun charmes,
Na enige seizoenen te hebben geduurd;
Door wederzijdse verraad
Gaat men op een dag uit elkaar zonder een traan.
Men verbrandt brieven en boeketten,
En het Vuur neemt het slaapvertrek in;
En als het trieste leven wordt gered,
Rest de Absint en zijn hik...

Charles Cros (1842-1888)
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GUSTAVE KAHN

Absint, moeder van alle geluk, o
oneindige drank, je schittert in mijn glas
als de groene en bleke ogen van de
minnares die ik voorheen liefhad. Absint,
moeder van alle geluk, zoals Zij laat
jij in het lichaam een herinnering aan verre pijnen achter;
absint, moeder
van dwaze razernijen en waggelende dronkenschappen,
waarin je, zonder te denken dat je
gek bent, kunt zeggen dat je minnares je liefheeft.
Absint, je geur troost mij...
Gustave Kahn (1859-1936)

Uit: Phil Baker, The book of
Absinthe. New York, Grove

vertaling: Hafid Bouazza

Press, 2001.

Inleiding
n
De mens heeft een miskende behoefte. Hij heeft behoefte aan zwakheid.
Dat is de reden waarom hij onthouding, ziekelijk overdreven kracht, absoluut niet kan verdragen.
Op de een of de andere manier moet hij overwonnen worden. In een ieder
schuilt een Christus.
Op zijn hoogtepunt, op het toppunt van zijn kunnen, wildemens omvergeworpen worden. Als hij het niet meer uithoudt, trekt hij ten oorlog en
brengt de Dood ten slotte verlossing.

Het is een illusie te denken dat een man die over een grote potentie beschikt
die kracht ook zou onderkennen en waarderen. Helaas, hij wil nog sneller
dan een ander zijn krachten kwijt, alsof hij erdoor verstikt dreigt te worden,
en hij omringt zich met vrouwen die hem ervan moeten verlossen. In feite
zou hij het liefst in de meest totale zwakte tuimelen en zich op die manier
van zijn laatste krachten ontdoen en in zekere zin ook van zichzelf, zo sterk is
het gevoel dat zijn laatste restje persoonlijkheid een kracht is waarvan hij
ontlast moet worden.
Al ligt het voor de hand dat hij de liefde zal leren kennen, het ligt minder
voor de hand dat hij er ooit heel lang van zal afzien, wanneer hij er eenmaal
van geproefd heeft. Toch komt het voor dat iemand zijn ik nog vollediger te
gronde wil richten, dat hij ernaar hunkert zichzelf af te schudden, te rillen in
de leegte (of het al). Het is waar dat de mens zich op veel boten inscheept,
maar die weg wil hij gaan.
Als hij volhardt in onthouding, hoe moet hij dan zijn kracht kwijtraken en
rust vinden?
Uit wanhoop grijpt hij naar ether.
Symbool en samenvatting van het vertrek en de verlangde vernietiging.

*
Dan, na drie seconden, is er van zijn kracht geen sprake meer. Elke seconde
zakt hij verder weg en hij belandt op een vlak dat onmetelijk veel dieper ligt
dan dat van de vorige seconde. In minder dan een halve minuut is de ineenstorting van zijn reserves compleet.
Hij ligt alleen in zijn diepe graf op de bodem van een silo die in een oogwenk

kilometers diep in de aardkorst is gegraven. Daar is hij als neerstromend
water, eindelijk bevrijd van het lot meester te zijn, het commandocentrum,
de generale staf of officier, niet meer dan een ruisend en weerkaatsend
slachtoffer. Hij houdt ook op met patrouilleren. Gedachten spatten
echoënd in hem uiteen. Maar zelfs deze echo's kan hij niet het hoofd bieden.
Als hij het koud heeft, denkt hij onmiddellijk dat hij denkt dat hij het koud
heeft, en vervolgens ziet hij zich denken dat hij denkt dat hij het koud heeft;
nauwelijks bekomen van de verbazing dat hij zich deze hele serie ziet denken, ziet hij zich verbazen en is vervolgens getuige van het schouwspel dat
hij zich ziet verbazen als hij ziet dat hij denkt dat hij zich ziet denken dat hij
het koud heeft en zo, steeds verder terug, nooit meer zichzelf, maar achter
zichzelf aan, zichzelf observerend, kan hij eindelijk denken dat hij verloren
is. Maar zijn gebroken wil, uiteengevallen in dit onwennige spiegelspel, redt
het niet meer, moet meer en meer en meer prijsgeven, zijn zeggenschap laten
opblazen, en zich schikken in het lot slechts een getuige te zijn, een getuige
van een getuige, een echo die onophoudelijk terugwijkt van een tafereel dat
een paar seconden aanhoudt en zich dan bliksemsnel verwijdert.
Een vermoeidheid van lange werkdagen zonder slaap overvalt hem in deze
korte minuut. Ruimte en tijd kruisen elkaar op een nieuwe manier. Hij is
geen man of vrouw meer, alleen nog een plek. Toch is deze plek beducht
voor geluiden van buitenaf die luid en plechtig de innerlijke leegte binnendringen. Maar de geest doorziet de situatie, geeft hem onmiddellijk prijs aan
een supersnelle carambole, en het achteruitrennen wordt hervat. Als hij het
plan opvat de volgende keer dat hij ether neemt bepaalde geluiden te onderzoeken, zal hijzelf onmiddellijk, in zekere zin achter zijn rug om, kennis
nemen van dat voorgenomen plan, vaststellen dat hij kennis neemt van het
plan, zich verbazen over het opgevatte plan, zich betrappen op het feit dat
hij zich verbaast dat hij kennis neemt van het plan, zien hoe hij zich ziet
spatten met het feit dat hij stilstaat bij zijn verbazing over de verbazing om
op dat moment een plan op te vatten. De reeks terugtrekkingen, de terugtocht van de observatieposten van de eerste gedachte, gaat zo ver dat hier
ook al vertegenwoordigt hij inhoudelijk de toekomst en is hij, in zijn voorbijgaan, helemaal niet voorbij, maar juist schitterend en bijna overdreven,
adembenemend actueel — dat hier absoluut geen sprake is van een metgezel
zoals gedachten dat over het algemeen zijn.
Hier geen enkel bezit, alle knopen raken los, alle vuisten ontspannen.
Eindelijk ontnuchterd van het even ligt hij op de bodem van iets onbepaalds.
Toch voelt hij zich de volgende dag een beetje vreemd. Voordat iemand
tegen hem aan botst, wijkt hij a! van het trottoir. Hij heeft de indruk dat hij
in de steek is gelaten door zijn bewaker, en zijn schild. (Dat hebben mensen

dus allemaal om zich te beschermen!) Hij voelt zich eenzaam, van zijn
omhulsel ontdaan, als een worm, een heremietkreeft zonder pantser, en zegt
ietwat beschaamd tegen zichzelf: Vandaag zal ik niet moedig zijn. Niets aan
te doen,wat er ook gebeurt, ik zal niet moedig kunnen zijn.'
Dit gebrek aan moed zou hem, bij nader inzien, nog meer moeten ontmoedigen; als er een helling in hem was, zou hij eraf rollen, maar zelfs aan de
ontmoediging biedt hij geen helling. Hij is horizontaal, nauwelijks ontvankelijk voor verstoringen.
Hij moet in zijn verwarring geen toevlucht nemen tot cafeïne.
De gevaarlijke cafëine kweekt razendsnel een sentimenteel verlangen, de
behoefte aan de Ander', de onvindbare Ander, stoot je trefzeker en voor
lange tijd een cactus in het hart, zodat je van springplank naar springplank
wordt gegooid, buiten jezelf, smekend om liefde, en zelfs een volmaakt
romantische vrouw zou zich dermate moeten inspannen om je gevoelens te
delen dat je zeker alleen zult blijven op het moment dat je liefst niet zou
zijn, omdat de wereld nu eenmaal zo in elkaar steekt.
Het zijn maar een paar opmerkingen over de cafeïne. Laat wie zich geroepen
voelt er meer over zeggen.
Als het gemakkelijk was halverwege rechtsomkeert te maken, alla; maar het
valt niet mee de losgeraakte steken weer op te halen. Je moet in verre streken
de verloren zoon terugvinden, die op zoek ging naar de betoverde cirkel en
gebukt onder het kruis terugkeert.
Omdat hij kennelijk alles alleen maar wanordelijk kan doen, om de rollen in
heel wat scènes te spelen, heel wat meer dan de weinige die hij zich had voorgenomen te spelen en die hij, ten onrechte, had samengevat in een paar probleemontwijkende woorden, zal hij, degene dus die zich strikt aan de ether
wilde houden en het theater in zichzelf wilde observeren, een vrouw in zijn
kamer toelaten. Jammer.
Er is natuurlijk afgesproken dat ze voor de ether komt. Maar sterker dan het
verlangen naar de ether waarvoor ze is gekomen, is de sluimerende liefde, die
zwaarder en dieper is geworden na een lange, in zichzelf gekeerde slaap, de
liefde die de sfeer bepaalt en zijn deel opeist. Zo sluit zich de `cirkel' na jaren
waarin de liefde bedreigde, beloerde.
Op het ogenblik zijn ze met elkaar verenigd.
Maar waarom niet samen ether proberen? Misschien hoopt hij heimelijk
(hij smacht zo naar het onmetelijke) dat de ether hen zal scheiden, hem heel
alleen in de onmetelijke muil van de leegte zal gooien, buiten het bereik van
iedere kritiek, waar je jezelfverliest, vriend of vijand, leegte, grote andere aan
wie je je zonder lafheid, zonder schaamte kunt overgeven.
De prop watten is bereid, de geur komt uit de ontkurkte fles, komt voor
haar als de geur van ether, maar voor hem als scherpe messen, die hem van

het bestaan zullen lossnijden. Hij geeft haar de vochtige watten. Ze is lang
onrustig. Wat is het bizar zo ether te gebruiken! Misschien verbeeldt zij zich
dat de ether haar verliefd moet maken. Hij kijkt haar verbaasd aan. Maar
eindelijk krijgt de ether de overhand. Hij neemt op zijn beurt ether. Hij
wordt snel meegevoerd.
Naakt, tegen elkaar aan, wezenlijk naakt, zelfs ontdaan van hun naakte
lichamen; overdreven belangrijk en koninklijk.
Zoals de wereld weg snelt, weg snelt!
Ze nestelen zich in een soort kelder, een koude put, buiten bereik van
vreemde ogen.
De schedel van de een trilt, de schedel van de ander trilt, en beiden denken
en weten dat de schedel van de ander trilt. Deze keer zijn ze heel alleen. Ze
beseffen dat ze ongekend alleen zijn, zij tweeën, alleen zij in staat elkaar te
begrijpen, verenigd, ondanks hun zo verschillende aard, door een gelijke
identiteit (aangrijpende, verbijsterende overeenkomst, verworven in enkele
ogenblikken die reëler waren dan hun hele leven), verenigd ondanks de talloze, op wonderlijk verschillende en uiteenlopende wijze doorgebrachte
jaren, waarin niets hen kon samenbrengen, lijkt het, maar het wonder is
daar: hetzelfde sleepnet voert hen mee dezelfde verloren wereld in.
Hoewel ze nauwelijks een uur geleden zo gemakkelijk haar liefde heeft
bekend, is zijzelf verbaasd; maar verbaasd om zo absoluut, uitzonderlijk en
onuitsprekelijk samen met hem te zijn. `Zij samen alleen op de wereld.'
Toch zei ze zojuist daarnaar te verlangen in haar gepassioneerde taal die er
nog veel meer over had willen zeggen. Nu is ze aanwezig, stil en eerbiedig, op
het zeldzame rendez-vous.
De geluiden van taxi's die zich verwijderen in de nacht zijn geluiden die je
bijblijven...
De geluiden van taxi's in de nacht groeien plechtig aan en verdwijnen weer

in volle vaart in de nacht...
De kleine wekker op het nachtkastje verkondigt nadrukkelijk het vertrek
van seconden, de komst van seconden.
Onaflatend slaan zij de maat van de klok van mijn kamerkathedraal.
Zo zijn de geluiden in de nacht van de schitterende ether, nooit aarzelend,
altijd intens edel.
En zo zijn de stemmen.
Wanneer zij zegt: `Wat zijn we ver van alles!' galmt haar stem met een vreemde toon. Een stem die de stelligheid van een trompet heeft gekregen, die
alleen in een immens theater, op een groot toneel, voor een enorme zaal lijkt
te praten.Wat draagt hij ver! Je hoort de echo, dan wordt hij door een soort
nevel meegevoerd, ten slotte verdwijnt hij.
De ander antwoordt dan: `Het is waar, wat zijn we ver weg!' En die beteke-

nisvolle zinnen, waarvan beiden weten dat ze betekenisvol zijn en uitsluitend voor hen. die zinnen krijgen, na gehoord en vervolgens verdwenen te
zijn, wanneer hij erover nadenkt (wat zij waarschijnlijk ook doet) iets verwarrend operetteachtige, operette met soms oprecht, soms idioot uitdagende liedjes, springplanken van laag niveau, een ongehoorde parodie op de
onbenulligheid van gesprekken tussen geliefden.
Allebei horen ze deze wonderlijke versterking van de stem, hun antwoorden
blijven plechtig opklinken, zij het even banaal, en hun beider verbazing
wordt groter. De een zegt iets, de ander ging net hetzelfde zeggen en herhaalt
datzelfde. Het lijkt of het onmogelijk is anders te praten. Strikt tweelingen.
Onderscheid, geen sprake van. Identiteit! Identiteit!
Als een tiende van de reclame die voor de liefde wordt gemaakt aan ether
werd besteed, zou binnen de kortste keren de hele wereld zich eraan overgeven. Dat verbeeld je je, de eerste keer. Vergissing. Wat vooral telt is maagdelijkheid. Wie kent niet die verstokte morfineverslaafden, met hun gerimpelde kappen, oude hoerenmadams van de drugs, met hun ingekankerde hoogmoed, die de drugs alleen nog maar een ingeslapen karkas te bieden hebben,
als snollen die niets meer van de liefde weten.
De eerste keer dat je je gezondheid, je kracht, je onwetende ziel aan de liefde
of de ether geeft, is de weerklank zo diep, zo mysterieus! Alleen dat telt, die
ontmoeting...
Wie merkt er iets van wanneer een zwakkeling bezwijkt? Maar wanneer een
sterk mens bezwijkt, is het een ongelofelijke aanblik. Dat gebeurt de eerste
keer dat je ether neemt.
Maar hoewel het genot bijna gelijk zou moeten blijven, begin je het beetje
bij beetje in te perken, omdat je je steeds kritischer opstelt, en zo kun je,
omdat je slim wil zijn, niet meer profiteren van de grote golvingen in je
wezen.
Uiteindelijk hecht je alleen nog maar waarde aan een paar schokjes van
genot, isoleer je die, omdat ze de kritiek doorstaan, maar de hele rest houd je
tegen. De liefde mag dan hopeloos eentonig lijken, ook al ga je met vrouwen
van alle rassen ter wereld naar bed, de ether, waarin je slechts leegte tegenkomt, is ronduit ontmoedigend.
.Als de weerstand eenmaal in je hoofd heeft postgevat, kun je de ether beter
`vaarwel' zeggen.
Wat wordt eigenlijk niet door de hersenen vermoord? Je vraagt het je werkelijk af.
Maar laten we niet ongeduldig worden. Laten we een week of twee wachten.
Wie weet? Deze unieke magie kan nog niet sleets zijn geworden. En inderdaad, als het uitstel voorbij is, is hij er weer met zijn vreemde air van nergens.

Ik heb een experiment gedaan. Het ging als volgt: omdat geluiden het
belangrijkst zijn in de etherroes (gebaren ook een beetje; als je op het hoogtepunt van de roes het licht aandoet, en je blik door de kamer of over afbeeldingen in een geïllustreerd tijdschrift laat dwalen, is alles zo ongeveer gelijk,
heb je voor alles bijna evenveel belangstelling; pas als je het licht uitdoet,
openbaart de ether zich), zocht ik een paar platen uit, legde er een op de
draaitafel, nam ether en deed het licht uit. Van de plaat klonk de stem van
Marianne Oswald die een modern lied zang, Sourabaya Johnny. Eerst geen
enkele verandering. Ik snoof meer. En plotseling drong haar stem de kamer
binnen, gaf eindelijk de oprechtheid van haar ongelukkige liefde weer, die
de moeite waard was, die zich tot mij richtte en die ik moest begrijpen. Het
stuk ontwikkelde zich zonder enige haast, met buitengewone nadruk.
Hoewel zo'n klein plaatje niet zo lang duurt, duurde het ongelofelijk lang
voordat de naald alle groeven had afgespeeld, zodat ik de tijd had verschillende stemmingen te doorlopen.
Ik nam weer ether en maakte me klaar om naar een plaat van M. de Falla te
luisteren. Die was waarschijnlijk niet goed gekozen, want dat stuk is niet erg
ontroerend, maar ik heb weinig platen met Europese muziek.Voor mijn
gevoel ging er een hele tijd voorbij, het tempo leek me normaal, misschien
zelfs een beetje onstuimig voor mijn gemoedstoestand. Ik snoof de ether
diep op en toen kwam het etherorgasme, vergelijkbaar met dat van de liefde,
namelijk met trapsgewijze schokken die enkele seconden aanhouden. Op
die momenten leek de toch levendige muziek opgeschort, alsof alle musici
met de ogen op de dirigent gericht zaten te wachten om in het normale
tempo verder te gaan zodra de meneer die ether snoof weer bij zijn positieven was.
Deze schokken * vonden vier keer duidelijk plaats, en als werveling meer dan
twaalfkeer, zodat mijn schedel ervan trilde, doorboord werd, misschien zelfs
meer dan twaalf keer, dat wil zeggen, zoals je ziet, veel meer dan je kunt verwachten van de liefde, en zonder de bijbehorende vermoeidheid, de volgende dag.
Bij de volgende plaat, een Chinese plaat, waren de schokken even sterk, en
dwongen ze deze muziek, die me altijd zo na aan het hart ligt, vlakbij mij
halt te houden totdat ik `hersteld' zou zijn.
De dagen na de ether zijn heel vreemd. Je gaat de straat op en je wordt niet
door voedsel op de been gehouden, zelfs niet als je net gegeten hebt, maar
eerder door een lente, een algehele lente, speciaal voor jou in het leven geroepen, buiten het seizoen. Het gezicht opgefrist in een of ander ijzig bergbeekje. Er is een soort verbaasde maagdelijkheid van je af te lezen, vooral in je
ogen (al ontstaat die door je gehoor). Het is alsof je voor het eerst van je
leven kunt horen. Het achterhoofd is nog niet vol. Je ziet verbaasd en onbe-

* Wat hun intensiteit betreft,
is het voldoende te weten dat
een geslachtelijk orgasme er
onopgemerkt bij blijft.

** Van alle vormen van
geestelijke inspanning onder
normale omstandigheden,
doet een in het bijzonder aan
dit fenomeen denken. Het is

vangen en zonder de minste geestelijke bemoeienis van jouw kant, die
gejaagde en buitensporige wereld, met zijn hardheid, zijn weerstand, zijn
gebrek aan meegaandheid, die kilo's en tonnen in beweging. Met een geloof-

de twijfelaar die aan zijn

waardige engelachtigheid denk je nostalgisch aan het vaderland dat je zojuist
hebt verlaten, aan de edele armoede, aan de immense ruimtes, gevuld met

twijfels is overgeleverd.

niets anders dan wat alledaagse geluiden, supersterren.

Echogedachten, zelfkritiek op

voortdurend achteruitloopt,

Maar ten slotte vormen zich weer gewelven in je, het hoofd vult zich en
ondersteunt innerlijk met gedachten en met een andere, meer magnetische

om zichzelf op het spoor te

kracht het schouwspel van deze wereld; je bent weer op gang, `in het zadel'.

de geestelijke inspanning van

de zelfkritiek, een geest die

blijven.

De ether en de liefde zijn twee verleidingen en twee aanslagen van de mens
op de tijd. De tijd wordt verjaagd tijdens de schokken van het orgasme. De
voorgaande serie is afgebroken, dus kun je weer opnieuw beginnen met tellen.
De mens verdraagt de Tijd niet. Gelukkig hoeft hij niet zijn hele even lang
de duur ervan te verdragen. Dat zou ondraaglijk zijn. Hij leeft per dag, of hij
leeft een dubbele of driedubbele of vierdubbele dag, maar wordt door die
honderd uren waarin de indrukken zich ophopen en samenballen zonder
ooit echt in te zinken, zo afgemat en tot het uiterste gespannen dat hij vurig
verlangt zijn leven op een dood spoor te zetten, desnoods in het verderf te
storten. Op die momenten zou een bokser die hem knock-out sloeg hem
een gunst doen.
Dat is de reden waarom hij zijn onthouding verbreekt; omdat hij de Tijd
niet kan verdragen.
Wat is de tijd uitgestrekt en eentonig voor iemand die niet te eten heeft. Na
wat krampen de eerste dag, soms ook de tweede (povere afleiding), komt er
alleen nog maar tijd. Eindeloze dag!
De volgende dag begint dezelfde dag opnieuw, de daaropvolgende dag weer,
de dag erna zet de eindeloze dag zich voort. De tanende krachten, die steeds
meer onthecht zijn geraakt, bestaan alleen nog om zich met grote tegenzin
aan de nachtmerrieachtige beschouwing van het langzame verloop van de
Tijd te wijden.
Al hervat je het gebruik van ether met weinig overtuiging, met een hopeloos
versteend hart en een kritische geest, er komt een moment dat de aandacht
wordt overwonnen: dat van de opeenvolgende orgasmes. Je wordt onderuit
gehaald. Hoe vaak je het experiment ook herhaalt, je wordt altijd onderuit
gehaald. Altijd overtreft het spervuur van echoënde ideeën de verwachting.** Nooit ben je erop voorbereid. Die tremor van de geest blijft geheel en
al `het avontuur'.
Mensen die op het punt staan te verdrinken getuigen van dat snelle denken

waarmee ze immense panorama's doorlopen, bijna hun hele leven.
Je kunt je niet zonder afgrijzen voorstellen hoe een man zeven keer zou verdrinken, en evenveel keren zou worden gered. Met een soort ontzetting zou
hij die eeuwige nieuwheid van de doodsstrijd beleven, die plotselinge versnelling waarop je nooit bent voorbereid. Elke keer zou hij voornemens
maken voor het geval hij terugkeert naar het leven; elke keer zou hij merken
dat hij niet bij machte is, en zeven keer zou hij in doodsstrijd liggen zonder
de achtste keer de doodsstrijd op gepaste wijze te voeren.Tijdens het etherorgasme is vooral die impressie zo scherp, zo constant, zo verontrustend (om
niet te zeggen dat hij overal van doet walgen).
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'Door de mond van zijn wond'. Tekening van Jean Cocteau, uit Opium (1928)

Kleine ontastbare aanwezigheden op golven in de ether. Ik denk aan J..., zo
snel vertederd, ik voel iets als zwakke maar koortsige kussen, vluchtig, pijlsnel, hortend, wijkend als wendingen op de vleugel van zwaluwen, fladderend door de lucht.
Trillende, troebele nadering, alsof wij op zo'n honderd mijl afstand op
elkaar waren afgestemd, zij en ik, door die gemeenschappelijke branding,
steels als kinderkussen, maar herhaald, herhaald, herinnerd als een nostalgi-

Heel kleine
dosis
aanwezigheden
op golven
kussende golven
nadering
over de brug
van de golven

sche gedachte waar je onophoudelijk naar terugkeert, immaterieel, dunner
dan een draad, en nu toch de natuurlijke brug tussen ons, tussen onze ver-

wijderde wezens, een oneindig bevende brug, net als wijzelf.
Ik zie een hagedis in de boekenkast, een bijna witte hagedis. Misschien een
varaan. Nee witte varanen bestaan niet. Is dat zo? Die uit de woestijn zijn al
redelijk kleurloos. En wat zou hij hier doen? Ik geloof er niet in. Laten we
ons de moeite besparen. Er is geen varaan in mijn kamer. Duizend tegen
een dat er geen is. En toch...
Elke keer dat ik de ogen opsla is hij er, hij bestaat en pas na de volgende vijf
of tien seconden kan ik het `nee' van de kritiek en de rede met matig succes
op hem toepassen.
Het kan geen hagedis zijn. Hoe zou hij daar zijn gekomen, zo hoog zijn
geklommen? Ik had hem moeten zien, horen. In het halfdonker kan ik het
niet met absolute zekerheid vaststellen en ik ga niet opstaan, me niet
opwinden, me niet inspannen, niet handelen met een aandacht die elders
beter besteed zou zijn. En waar is het goed voor? Geen enkele omstandigheid staaft de mogelijkheid dat deze hagedis een echte hagedis is. Hij kan
alleen maar nep zijn. Laten we naar iets anders kijken. Toch, zodra ik mijn
blik in zijn richting laat gaan, kijkt hij me steevast weer aan met zijn koude
oogjes. Het is niet echt een hallucinatie, de dosis mescaline was te laag,
maar het is de onophoudelijk opduikende verschijning van een hagedis
waarvan ik, niet minder onophoudelijk het bestaan ontken in de seconden
daarna, om enige ogenblikken later te merken dat hij is teruggekomen,
onmiskenbaar als hagedis, en ik tegen zijn bestaan moet argumenteren,
redeneren, tien, twintig dertig keer tot ik niet meer kan... Te irritant. Ik sta
op. Ik kan geen hagedis houden, al is de kans dat hij echt is heel gering, in
een kamer waar ik alleen en onrustig ben...

hagedis of nephagedis?

De hagedis was gewoon een stuk verkreukelde krant. Ik haal het weg omdat
ik weet dat hij weer zal verschijnen ondanks alles, ondanks mijn weten,
ondanks het geleverd bewijs
Ik voel iets onaangenaams opkomen. Wat?
Heb een oude gouache van mij van de muur gehaald, omdat hij mij vandaag meesleept, ver van de muur waar hij hangt, mij meesleept zoals ik niet
wil worden meegesleept, in een wervelende beweging die hij aangeeft, die
ik nu in mezelf uitvoer en nadoe zonder dat ik er iets tegen kan doen.
Het woord `werveling' dat net in me opkwam geeft er een nieuwe versnelling aan waar ik geen behoefte aan had, zorgt voor een plotse zwenking in
zijn duizelingwekkende beweging
Hij is het
vleesgeworden woord
het woord
werveling
creëert de
werveling
het erge is
datje het niet ziet,
maar weet
dat het er is

Verdomme! Wanneer zal ik onthouden nooit een suggestief woord uit te
spreken? (Hee! vooraf weet je niet dat ze suggestief zijn...) Ik doe een lamp
aan. Ik doe een tweede aan – een derde. Nog een. Ik kan geen licht meer
toevoegen. De goed verlichte, duidelijke en echte meubels slagen er niet in
tegenwicht te bieden aan de werveling waar ze niets mee te maken hebben,
fysiek noch fysiologisch, essentiële werveling, metafysische werveling, de
ergste die er is. Waar is hij? Het is onjuist om hem abstract te noemen, al is
hij volmaakt ongrijpbaar voor de zintuigen en precies het tegenovergestelde
van het concrete waar we aan gewend zijn. Hij is het vleesgeworden woorc4
hij is het verwerkelijkte woord en de aura van dat woord, en de betekenis

louter

ervan, en de aura van die betekenis en de hele sleep gevoelens die hij mee-

geestelijke
emotie

voert, de hele stoet, die aanwezig is gemaakt, ondergaan, in een uitsluitend
geestelijke paniek, waarin het hart niet sneller of minder snel slaat, waarin
het ademen niet zwaarder of gemakkelijker wordt. Veroordeling tot de werkelijkheid van een enkel woord.
De droge blokken in de haard, die ploffen, die je hoort knallen als kogels op
een napoleontisch slagveld, verhogen het gevoel van onwezenlijkheid, van
buiten de tijd staan.

zonder uiterlijk
zonder hart
zonder buik
zonder transpiratie
ontlichaamde
emotie

De lampen doen pijn aan mijn ogen, die hypergevoelig zijn geworden. Ik
doe ze uit, op een na. Dat is nog erger. Dat is angstaanjagend. De lamp veroorzaakt zelfverlies. Hoe is het mogelijk? Een simpele lamp, die een zachte
kegel licht rand zich verspreidt!
Ik heb het. Op dit verschrikkelijke moment doet hij me denken aan de
de lamp van
de waanzin

waanzin, blijkt hij het evenbeeld van de waanzin te zijn: een verlichte cirkel
en de rest in het halfduister. Dat is het: de betoverde cirkel waar je niet meer
uit kunt, waar iets alleen aan jezelf verschijnt, wat je van de rest afsnijdt.
Dat is het, het touw om de nek, de hele wereld die het beseft behalve jij.
Zodra ik dat begrepen heb, doe ik de lamp uit, gooi ik de luiken, de gordijnen en het raam wijd open. Het buiten verschijnt. Er is dus nog een buiten!
De bladeren van de bomen, de bladeren die niet mij zijn, die niet oneindig

zijn, die niet in werveling zijn, die rustig zijn. Levend maar rustig. En de
lucht eromheen die langzaam is. Gered! (min of meer).
Ik heb net véricardine ingenomen. Lafheid, omdat het heus wel goed zou
zijn gekomen. Dat weet je niet! en kijk nu eens, terwijl ik bezig ben me in
mijn ogen te verontschuldigen en het innemen van een kalmeermiddel te
rechtvaardigen door terug te denken aan mijn onbehagen van daarnet en

de muil van
de afgrond

Ik val erin

aan het gevoel dat me greep alsof ik aan de rand... en zelfs in de muil van de
afgrond was geweest, kijk nu eens – het is niet te geloven –ogenblikkelijk
(ongeneeslijke gek die ik ben) is de grendel van het woord geschoven, de
muil van de afgrond, ik ben er, ik ben erin gegaan. Ik heb me erin opgeslo-

de grendel is van het

woord geschoven

ten, in de muil van de afgrond, die ik met mijn vergelijking in het leven heb
geroepen. Ik ben er zelf ingekropen.
Je moet het hebben meegemaakt om de snelheid waarmee het op gang
komt, de flits, het verbijsterende automatisme, te kennen, het is alsof een
architectonische blauwdruk op slag verandert in het gebouw dat wordt
weergegeven, compleet en voltooid. `Er zij licht! ' en er was licht. Maar hier
is het `licht' zonder meer, zonder gebod. zonder verlangen, maar dat is
genoeg. Bovendien is het licht hier `de afgrond', de afgrond opent zich
meteen en ik rol erin.
Alles is hier te verwerkelijken, alles neigt ernaar object te worden, aanwezig
te zijn.Vaderland van het geloof. Het gevaar van mescaline is het geloof, het
onzinnige, onmiddellijke, totale geloof dat hij biedt, het geloof dat bezoekers zo verrast wanneer ze van de krankzinnigen horen `onvoorstelbaar hoeveel geloof waan hun absurditeiten hechten', het geloof, maar dat is nu net
het minst problematische probleem.Wat lijkt na een ervaring met mescaline natuurlijker dan het geloof.? De gekte is een onderdeel van het geloof.

Hier is het woord afgrond onverbiddelijk. We kunnen niet meer afhaken.
Net als de gek niet kan afhaken. Hoedt u voor het geloof.
Dan probeer ik een list. Ik ga allerlei verschillende foto's bekijken, willekeurig in de hoop dat een ervan, zoals me al zo vaak is overkomen, me zal boeien, me in zijn werkelijkheid zal doen geloven, en me zo zal bevrijden van de
afgrond, die niet meer dan een geloof in de afgrond is, dat weet ik. Het lukt
niet, het is als overgaan op een lager geloof. Het geloof door het woord, heb
ik gemerkt, is altijd totaler, beter bestand tegen kritiek, verborgener en dieper dan het geloof via geschilderde of gefotografeerde beelden. Weidser
ook. Van het geloof door het woord zijn alle onzichtbare, onaanvechtbare,
ondoordringbare ongrijpbare, onweerlegbare verwoestingen, de verwoestingen van de innerlijke bijval, niet in te dammen.
Hoe onzichtbaarder het opgeroepene, des te gevaarlijker.
Ik heb net G... gebeld om contact op te nemen met iemand voor het geval

Je kunt
de oproep
tot het geloof
niet weerstaan
lijdend
aan de ziekte
van het geloof

het misloopt.
Zodra ik had opgelegd, gingen honderden, duizenden zuigers op strotten
zover het oog reikt omhoog en omlaag. Schitterend! Maar zuigers!
Ondanks de bizarheid, de onverwachtheid, herken ik vrij snel het getransformeerde, gemescaliniseerde, bezeten, mechanisch en zichtbaar gemaakte
de fabriek
die stottert

stotteren waarmee G... een van zijn ongeruste vragen vergezeld had doen
gaan, waarschijnlijk enigszins geroerd omdat hij wist dat ik het moeilijk
had. (Mescaline maakt een zuivere vergelijking, gezuiverd van elke tussenfase en ordening.) a... (waar je niet op terugkomt) roept b... op, dat heel
anders is, en het is aan ons de overeenkomst te vinden.
En dat was de oorsprong van die enorme fabriek in de open lucht met zuigers om gek van te worden, omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, omhoog,
omlaag! Dit verbijsterende en komische schouwspel, een industriële replica
van het stotteren, een soort sciencefiction enscenering, leek ook (als dat iets
te betekenen heeft) op een concert van explosies, waar je in plaats van het
geluid de overeenkomstige `beweging' zou hebben waargenomen.
Wie nooit mescaline heeft genomen, zal het geweld en de komische overdrijving en de razendsnelle stijl niet kennen. Maar omdat ik er genoeg van
had (en er misschien niet om had gelachen, maar had gedacht dat ik de hele
wereld aan het lachen zou brengen, als ik het kon laten zien) en uit schaam-

kratertjes
open in
het onbewogen
gezicht
van de Boeddha

te tegenover een vriend die altijd zo aardig tegen mij was, begon ik, om dit
idiote doordraaien af te remmen, heel sterk aan een Boeddhakop te denken.
Die verscheen inderdaad, weids als een veld, maar zonder enig kalmerend
effect op de belachelijke explosiemanie die zich voortzette in zijn verheven
gezicht, dat terstond uitbrak in honderden blaren die opkwamen, inzakten
opkwamen, inzakten, opkwamen, opensprongen in kratertjes en pf pf pf pf
deden op het heilige gezicht. De onrust was enorm en aanwezig, maar de
trekken van de Grote Contemplatieve bleven onbewogen
Nu het bewijs is geleverd dat oproepen mogelijk is, wil ik vervolgens dieren
oproepen, waar ik maar één keer in geslaagd ben en dan nog heel kort.

evocaties

Vandaag geweldig succes. Nauwelijks heb ik besloten om te proberen een

van dieren

viervoeter op te rapen, nog voordat ik mijn ziel erin had gelegd, of er verschijnt een viervoeter. Immens, de vier poten die hem op enorme hoogte
plaatsen.
De verschijning is toneelmatig, niet echt natuurlijk. Eerder een illustratie
van het woord. Mescaline doet nooit aan natuur. Dat kent hij niet. Hij is
componist en technicus.
Vier poten, dat is nogal krap om een viervoeter te maken. Omdat ik het
jammer vind niet minstens ook de staart te zien, verheft zich stante pede,
uit het achterste van een gigantische, plotsklaps ontmaskerde aap in één
keer een formidabele staart, waarvoor ik werkelijk terugdeins, zozeer lijkt

hij zich onder mijn neus te verheffen, onmiddellijk tegen mij gerichte staart
die me als een potlood omver zou hebben gekegeld, als hij me had bereikt.
Algehele animatie.Van alle kanten zoeven en flitsen onderdelen, voorwerpen, dierenledematen, in kinetische dronkenschap door het beeldvlak.
Toch heb ik weer blokken op het vuur moeten leggen. Een hels vuur, zeg ik
nogal overdreven tegen mezelf over dit middelmatig vuur. Al voel ik intens
de wringende, driftige vlammen, begerig naar zuurstof, die weldra dit vochtige en aardse hout zelf gloeiend van razernij en bijna extatische geestdrift
zullen maken. Maar het is scheppen dat ik wil. Laten we proberen vingers te
zien.

extatisch vuur

Ogenblikkelijk, op oproep, barsten overal vingers los, een oplaten van vingers, een opspatten van vingers, geschreeuw van vingers. Eureka! Deze keer

het opwellen
van vingers

heb ik het gevonden, is het me gelukt! Nog een poging, en nog een, nog
een. Het wordt een sport, hoewel het altijd vermoeiend is een moederbeeld
te planten, maar wanneer het me lukt, komen van alle kanten dochterbeelden aansnellen als een troep bavianen die je pinda's hebt toegeworpen.
Als ik één wiel oproep, werkt dat er vijfhonderd op die van alle kanten, in
alle soorten en maten te voorschijn komen, in een groep of alleen, en
scheef, geeft niet hoe, maar haastig, heel haastig, in volle vaart voorbijschietend.
Toen ik tanden dacht, was het onmiddellijk zo'n toestroom dat ze niet wisten (ik niet wist) waar we ze moesten laten, ongelijke, onregelmatige tanden, in monden die barstensvol zaten, waar ze meerdere rijen vormden,
ontelbaar en ingewikkelder dan in de overdadigste gebitten van zeewolven
of zeeduivels, monden of bekken zo vol tanden dat ze niet meer dicht konden.
Ik begin dat alles te mijden. Ik heb honger, al zesendertig uur nuchter. Op
dat moment (bij dat plotselinge inzicht) zie ik me (innerlijk, zeer sterk
visioen) zie ik me, in niet veel meer dan een seconde, een restaurant binnengaan, gaan zitten, bediend worden, afrekenen, opstaan en weggaan. Het is

resumé
van handelingen

ongelooflijk! En de maaltijd? zal men zeggen. Dat vraag ik me ook af, maar
veel later, een maaltijd met alles erop en eraan, behalve het nuttigen, desalniettemin compleet, vakkundig bereid, en waarvan ik eerlijk gezegd niet
direct zag wat er aan ontbroken had! Ach, die versnelling! Vijf bedrijven in
één klap. Soort turbo-avontuur dat me al bij al bevredigde. Zuiver mescalinische vertoning.
Flitsweergave van een reeks handelingen. Ongewilde karikatuur van onze
gebruikelijke handelingen en aanzetten tot handelingen, handelingen die
tot andere handelingen leiden, na een bepaald traject met handelingen (wat

turbotraject
flitsmaaltijd

gedrag wordt genoemd) waarin je niets terugvindt van de voldoening waarvoor deze keten van handelingen werd bedacht.Verdwenen. Het beuzelige
denken van ambitieuze, zelfvoldane etc.mensen, bestaat vaak uit dat soort
ketens van handelingen. Maar zorgelijkheid is altijd op die manier samenreeks handelingen

gesteld. Zorgelijkheid (ziekte van de 20ste eeuw) is de onophoudelijk herhaalde voorstelling van een reeks handelingen die uitgevoerd moet worden,

zonder enige vreugde.
Even later, als ik denk aan G...'s belofte om terug te bellen en te vragen hoe
gereconstrueerd
in gespierde
verbeelding

het met me is, en in afwachting daarvan, zie ik (stel ik me voor) in een
innerlijk visioen dat hij kijkt hoe laat het is, de telefoon grijpt met een
onnavolgbaar bruusk, elektriserend gebaar, een gebaar om schalen en borden weg te maaien van de tafel waaraan hij beledigd zou zijn, een gebaar,
een geestdrift waarmee je een muur intrapt, zie ik hem het toestel pakken,

flits

telefoon

de hoorn optillen en .. neerleggen – het is voorbij. Er is geen sprake meer
van. Flitstelefoontje.
Wat het praten betreft (de handeling waar het om ging), dat is weggelaten.
Net als de voorgaande, het eten. Toch de handeling waarvoor alle andere
handelingen zijn verricht. Overigens ook onvolledig. Merkwaardig.Alsof je
je zo van alle zorgen over een onderwerp verlost. Misschien een serie zenuw-

ontladingen in de spieren, die door de verbeelding wordt gevisualiseerd, of
chematisch
vereenvoudigd
beeld

het omgekeerde, of allebei?
Mescaline verzet zich van nature tegen uitweiding. De beelden zijn schematisch, kinetisch, vereenvoudigd. De handelingen, de situaties, de aaneenschakelingen van handelingen zijn vereenvoudigd, superkort. Alles wat
gedaan wordt is samengevat. Samenvattingen van een situatie.

samengevatte
situatie

Samenvattingen van handelingen. Samenvattingen van reflexen.
Vereenvoudigingsprocédé: wat de redelijke, bij uitstek intelligente handeling is.
In een (innerlijk) visioen, zie ik een tapijtverkoper een tapijt uitschudden.
Het tapijt golft, een tapijt zonder einde. Ik zie de schedel van de tapijrverko-

zwalpende schedel

pergolven boven het tapijt dat zijn handen ontrollen, schedel die golft, golft,

van de golvende

zoals een rol dun papier dat wordt uitgerold zou golven, schedel die golft,

tapijtverkoper

tapijt dat golft. De handen die het golvende tapijt vasthouden zie ik langer
worden, langer worden, langer worden, golven, golven, onder zijn verbouwereerde gezicht dat op zijn beurt golft, dat golft, dat golft, met heel dat
samenstel dat golft, en het is me niet ontgaan dat het mijn golvingen zijn die
ze allemaal golven, het tapijt, de verkoper, de schedel, het gezicht, oneindige
golvingen die ik niet tot bedaren weet te brengen en die, onder andere, daar
plaatsvinden, overduidelijk, op zo'n manier dat ik ze zie en niet kan negeren.

Van tijd tot tijd treedt er versnelling op, alsof windvlagen hen steeds sneller
opzweepten op het innerlijke zeil dat in mij gespannen is, en zakken vormen weg in een zanderige grond die hen moeiteloos opslokt, hoewel de
tapijtverkoper, die nog steeds niet aan het eind van zijn tapijt is gekomen,
doorgaat met afrollen, afrollen, te midden van tapijtverkopers die overal
vandaan zijn gekomen met hun tapijten die ze afrollen, die ze afrollen, die
ze afrollen.
Ik zet de radio aan om muziek te horen. Zonder een greintje zin. Ik dwing
me. Het is duidelijk een dag waarop ik me inspan.
Onmiddellijk hindert hij me, legt hij zich op grove wijze over de stille
muziek die in mij huist en die niet minder welluidend, niet minder symfonisch en veel verrassender is dan zijn klankzuster.
Ergerlijk, die indruk van overdekking. De pogingen van de componist lijken me ongelooflijk knullig. Zelfde resultaat met diverse muziekwerken uit
verschillende perioden. Ze laten alleen een klankmassa toe, een fluctuerende, langzame, uiterst langzame pas op de plaats, soort van muzikaal vat.
De indruk dichtbij, te dichtbij een dikke snorrende kater te zijn.
Melodieën nu. God! Wat zijn ze langzaam, zelfs de snelste. Het verschil tussen de snelste en de langzaamste is zo gering vergeleken met `mijn' snelheden.
Muzikaal moeras, waar geen enkele echt uitspringt. Soort gedempte massage – en tegelijkertijd dat ergerlijke geluidsplafond boven je.
Geen enkel plezier. De mescaline is in alles tegen uitweiden, tegen proeven,
tegen genieten.
De enige vorm die ik verdraag zijn een paar ritmes. Het ritme is open, daar
ligt geen fluweel of dak over.
Je kunt er iets anders over leggen, een melodie, woorden, of een geestesgesteldheid. Dan heb je iets te doen.
Zelfs zo geef ik het weldra op. Het beste ritme staat me tegen. Behalve een
ritme dat ik zelf bedenk, voor mij, om me te vertragen. Het lukt me, het
lukt me meermalen:
Mescaline zeker bijna uitgewerkt.
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cocaineplant

k leefde namelijk, totdat ik voor het eerst met cocaïne in aanraking
kwam, in de veronderstelling dat geluk één geheel is, terwijl in feite ieder
menselijk geluk een ingenieuze samensmelting is van twee elementen : 1)
het lichamelijk gevoel van geluk, 2) de uitwendige gebeurtenis die de prikkel
vormt tot dat gevoel.
En pas toen ik voor het eerst cocaïne probeerde kreeg ik het door. Ik zag hel-

I

der in dat de uitwendige gebeurtenis waarvan ik droomde, voor de verwezenlijking waarvan ik werkte, waarvoor ik mijn leven verspilde, en die ik uiteindelijk misschien nooit zou bereiken, voor mij slechts nodig was voor
zover ze, zich weerspiegelend in mijn bewustzijn, in mij een gevoel van

geluk zou veroorzaken. En als een heel klein snufje cocaïne, zoals ik had
ervaren, in mijn lichaam ogenblikkelijk dat gevoel van geluk in werking
zette, en dat met een kracht die ik tot dan toe nog nooit had gekend, viel de
noodzaak van welke gebeurtenis dan ook vanzelf weg, en hadden derhalve
het werk, de inspanning en de tijd die je voor de verwezenlijking ervan
moest aanwenden, geen enkele zin meer.
Waar het voor mij op aankwam was dat vermogen van cocaïne om een lichamelijke gewaarwording van geluk te verschaffen, psychisch onafhankelijk
van de uitwendige gebeurtenissen. Zelfs al had de weerspiegeling van de
gebeurtenissen moeten leiden tot neerslachtigheid, wanhoop en ellende,
juist dat vermogen van cocaïne bezat de verschrikkelijke aantrekkingskracht
waartegen strijd en verzet voor mij niet alleen onmogelijk was, ik wilde het
zelfs niet.
In één enkel geval had ik tegen de cocaïne kunnen vechten en er weerstand
tegen kunnen bieden. Als bij mij een geluksgevoel minder zou zijn bepaald
door de verwezenlijking van de uitwendige gebeurtenis dan door het werk,
de moeite, de inspanningen die ik had moeten leveren om er te komen.
Maar dat kende ik in mijn leven niet.
*
Als het stil was geworden in huis, de groene lamp op de tafel brandde en het
achter het raam donker was, kwamen deze gedachten met aanhoudende
hardnekkigheid in mij op en zij hadden een even verwoestende invloed op
mijn levenswil als mijn lichaam werd verwoest door dat witte, bittere gif dat
in zorgvuldig dichtgevouwen papiertjes op de divan lag en opgewonden trilde in mijn hoofd.
*

Een zaal vol boljaren, stoelen, imposant vanwege hun bovennatuurlijke

hoge rugleuning, een laag en gewelfd plafond, en overal een soort naargeestige zwaarte. De genodigden verzamelden zich, allen zeer plechtig
gekleed, en gingen zitten rond de met rood fluweel gedekte tafel, waarop een
gouden schaal met een ongeplukte zwaan stond. Naast mij had Sonja plaats
genomen en ik wist dat we ons huwelijk vierden. Ofschoon de vrouw die
naast mij zat in geen enkel opzicht aan Sonja deed denken, wist ik toch dat
zij het was.
Plotseling, toen iedereen zat en ik me nog verbijsterd afvroeg hoe we die
zwaan, die niet was geplukt, zouden aansnijden en eten, kwam mijn moeder
de zaal in. Ze droeg een versleten jurk en pantoffels. Haar witte hoofdje trilde, haar gezicht was geel en uitgeteerd, haar ogen, waarin het gebrek aan
slaap te lezen stond, dwaalden op een onaangename manier rond en zochten
mij. Ze liep recht op me af, en toen ze me tenslotte uit de verte zag en haar
troebele ogen angstaanjagend en vreugdevol werden, beduidde ik haar dat ze
niet dichterbij moest komen, dat het gênant voor me zou zijn om hier met
haar contact te hebben, en ze begreep het. Klein, verdord, met een zielige
glimlach, ging ze schuin aan tafel zitten. Onderwijl hadden de lakeien, in
rood livrei en met witte handschoenen aan, de zwaan weggehaald; sommigen legden tafelgerei neer, anderen kwamen met gegarneerde schotels. Toen
de lakei die de genodigden langs ging bij mijn moeder kwam, hield hij haar
de schotel voor, maar daarna zag hij haar kleding en wilde doorlopen. Mijn
moeder had echter de opscheplepel al gepakt en begon haar bord te vullen.
Ik was versteend – als de andere genodigden nu eens de blik op haar lieten
vallen...- Intussen ging mijn moeder door met het vullen van het bord, de
lakei trok een verbijsterd gezicht, wat mijn kwelling nog vergrootte, en toen
op het bord van mijn moeder het eten flink opgetast lag, nam hij de schaal
brutaal mee, de opscheplepel bij haar achterlatend.
Mijn moeder draaide zich om, ofwel omdat ze de lepel op de schaal terug
wilde leggen, ofwel omdat ze nog een keer wilde opscheppen, maar ze zag
dat er geen schaal meer was en begon met behulp van diezelfde opscheplepel
te eten. Alles aan haar begon eensklaps vies te veranderen. Ze ging overmatig
slikken, vlug, schrokkerig. Haar ogen dwaalden onaangenaam rond, haar
spitse oudevrouwenkin fladderde naar boven en naar beneden, de rimpels in
haar voorhoofd werden vochtig, en ze was ineens anders, gulzig, lichtelijk
afstotend. Terwijl ze gretig het eten opslokte herhaalde ze steeds met een
boosaardig plezier: Ah, wat smaakt dat koed ! Ah, wat smaakt dat koed!' En
ik kreeg jegens mijn moeder een nieuw gevoel. Ik voelde ineens dat ze levend
was, dat ze van vlees en bloed was. Ik voelde ineens dat haar liefde voor mij
slechts een klein onderdeel van haar gevoelens was, dat ze behalve die liefde
ook, zoals ieder menselijk wezen, een darmkanaal had, slagaders, bloed en
geslachtsorganen, en dat mijn moeder van haar eigen lichaam veel meer

hield, en ook niet anders kon, dan van mij. Op dat moment voelde ik zo'n
somberheid, zo'n eenzaamheid op me drukken dat ik zin had om te kreunen.
Intussen begon mijn moeder, die alles wat op haar bord lag had opgegeten,
met haar stoel te schuiven. Ofschoon er geen woord werd gezegd, begreep
iedereen onmiddellijk dat ze diarree had en naar buiten moest. De lakei
nodigde haar met zijn witgehandschoende hand uit om door de deur te vertrekken, met een glimlach die duidelijk maakte dat zijn respect voor dat zielige oudje niet voldoende was om ernstig te blijven, maar dat zijn eigen
waardigheid te groot was om het zich te kunnen veroorloven in lachen uit te
barsten. Mijn moeder kwam overeind, moeizaam op de tafel steunend. Op
dat moment had iedereen haar al opgemerkt en het op een lachen gezet. Ze
lachten allemaal. De genodigden, de lakeien, Sonja, allemaal lachten ze, en
met een kwellende minachting jegens mezelf lachte ik ook. Mijn moeder
moest langs die tafel, langs die monden en ogen die wreed lachten, en langs
mij die eveneens lachte en door dat lachen een vreemde voor haar werd. En
ze liep langs. Klein, gebogen, bevend, liep ze langs, eveneens glimlachend,
maar deerniswekkend, nederig glimlachend, alsof ze zich verontschuldigde
voor de zwakheid van haar oude machteloze lichaam.
Toen mijn moeder was weggegaan kwam men tot bedaren. De lakeien glimlachten nog, Sonja lachte, en in de echo van wat zich had afgespeeld kwam
een voorgevoel van wat er zou gaan gebeuren. Daar hoor ik vlak bij de deur
een militaire wacht plaats nemen, met geweren, een bajonet op de loop.
Voorbij de wacht, achteraan, bevindt zich mijn moeder.
Ze wil erdoor, ze wil naar me toe, maar men laat haar niet binnen. `Mijn jongen, mijn Vadja, mijn zoon,' herhaalt ze steeds, en ze wil erdoor. Ik kijk,
mijn ogen ontmoeten de ogen van mijn moeder, onze blikken kruisen elkaar
liefdevol, roepen elkaar, en mijn moeder loopt naar me toe. Maar reeds
springt er een wacht toe met zijn geweer, en de bajonet dringt schitterend
zacht in de buik van mijn moeder. `Mijn jongen, Vadja, mijn zoon' zegt ze
en glimlacht. En in die glimlach ligt alles: dat ze weet dat men haar op mijn
bevel niet naar mij toe heeft laten komen, en dat ze bezig is te sterven, en dat
ze niet boos op mij is, dat ze me begrijpt, dat ze begrijpt dat je niet kunt houden van iemand als zij.
Meer kon ik niet verdragen. Ik rukte me met mijn allerlaatste krachten los,
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in mijzelf begon iets onaangenaam te kronkelen, en ik werd wakker. Ik lag
helemaal aangekleed op de divan. Op tafel brandde de lamp, onder een
groene kap.

Uit: M. Agejev, Een flirt met
cocaïne. Vertaling Jeanne
Holierhoek, Spectrum, 1984

eligieuze visioenen teisteren de mensheid sinds het begin der tijden.
In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd hoefde men niet lang te
zoeken naar verklaringen, dat sprak immers vanzelf. Of het nu brandende
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braamstruiken waren, gevederde boodschappers dan wel innerlijke stemmen; niemand twijfelde eraan of het was de enkel- of meervoudige god die
zich hoogstpersoonlijk manifesteerde ten overstaan van de gelukkige uitverkorene. Dit geschiedde niet altijd zonder inspanning: vaak moest de godheid worden aangemoedigd. Maar uiteindelijk wist de volhardende gelovige
door gebedsmeditaties, sensorische deprivatie, flagellatie of andersoortige
versterving van het vlees altijd wel een lichtstraaltje op te vangen.

Dat is wel eens anders gewest. Eens was het gebruik van entheogene stoffen,
middelen die behulpzaam zijn bij het vinden van de god in jezelf, vast
onderdeel van de religieuze ervaring.
In het westerse christendom gebruikte men geen entheogene middelen; zelfs
de miswijn heeft er een rituele functie en wordt in de liturgie niet in roesverwekkende hoeveelheden toegepast. Als er in het Christendom al een
Dionysisch element aanwezig is, dan zit het `m niet dáárin. Ondertussen
overleefden in volksverhalen de halfbewuste herinneringen aan heidens
druggebruik; verhalen over heksen, die hun naakte lichamen insmeerden
met magische, uit paddestoelen gemaakte zalf, waardoor zij in staat waren
om nachtelijke luchtreizen te maken, of ontmoetingen te hebben met duivels en demonen.
Inmiddels weten wij dat vele godsdiensten in heden en verleden psychedelische middelen gebruikten om in contact te komen met een godheid. Bij de
mysteriën in het Griekse Eleusis, het belangrijkste cultuscentrum van de
oudheid, dronken de hiërofanten en nieuw-ingewijden een drank die naar
alle waarschijnlijkheid was bereid met deze claviceps purpurea, een schimmel
die bij ons moederkoorn heet, of met amanita muscaria, bij ons bekend als
de vliegenzwam. De Scythen en Armeniërs brandden grote hoeveelheid hasj
op hun vuren, en ook in Delphi lieten de priesteressen van het Apollo-orakel
zich waarschijnlijk bedwelmen door de rook van cannabis. Opium was al in
archaïsche tijden bekend en populair.
Maar het grootste en oudste mysterie kwam tot ons uit de vedische cultuur,
die in het tweede millennium voor Christus bloeide in de Indus-vallei. Het
is het raadsel van de identiteit van de heilige Soma. Wij kennen de soma uit
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ve o en. De erediensten hielden niet op, maar voor de goddelijke
soma gebruikte men nu substituten.
Aanwijzingen zijn er genoeg: soma is een plant, met vlezige stengels, maar
zonder bloemen of blaadjes. Het kan worden gedroogd en na toevoeging
van water zwelt het weer op; na persing [de stam van het woord soma komt
van het Bankriet su = persen] levert het een goudkleurig sap op. Soma wordt
vaak geassocieerd met vuur; het groeit hoog in de bergen, maar voor de laatvedische mens was de aanvoer bijna of volledig afgesneden. Waarschijnlijk
heeft men hierdoor langzaamaan steeds vaker zijn toevlucht moeten nemen
tot substituten, tot er niets anders meer over was.
Het traditionele verhaal van soma begint 4000 tot 3500 jaar geleden, als een
nomadisch volk dat zichzelfArya noemt vanuit het westen India binnenvalt
en zich vestigt in de Indusvallei. Een verwante groep, die het Iraanse plateau
bezet, kunnen we beschouwen als de voorouders van de Iraniërs. Ook zij
gebruikten de somaplant; bij hen heette het horn of haoma. Beide groepen
vormen de Indo-Iraanse afsplitsing van de volkeren die het Indo-europees
als gemeenschappelijke taal hadden. Het oorspronkelijke thuisland van deze
Indo-europeanen is nog altijd niet met zekerheid bekend; Noord- of
Centraal Europa, Anatolië, het gebied ten noorden van de Kaspische en
Zwarte Zee, Griekenland en Klein -Azie, of combinaties van deze gebieden;
het zijn allemaal mogelijkheden; een ding is zeker, de migraties moeten millennia eerder in gang zijn gezet en voltrokken zich in golven, en in verschillende richtingen. De migratietheorieën zijn voornamelijk gebaseerd op linguïstischebewijsvoering.
De nieuwkomers beschikten over een superieure krijgstechniek, zij hadden
paarden en snelle lichte strijdwagens, waarmee ze de plaatselijke bevolking
spoedig wisten te onderwerpen. Zo ontstaat rond 1500 voor Christus in de
Indus-vallei een cultuur, die genoemd is naar de veda's, de in het Sanskriet
geschreven teksten die behoren tot de oudste in het Indo-europese taalgebied. Deze hymnen die tussen 1000 en 600 voor Christus voor het eerst
worden verzameld en geboekstaafd, gaan terug op een zeer lange orale traditie. De oudste veda, de zogenaamde Rgveda, is een verzameling van 1028
hymnen die gericht zijn aan goden als Agni, Indra en Varuna. De meeste
goden uit het vedische pantheon waren met de Arya meegekomen. Eén van
hen, Soma is niet alleen een god, maar ook een plant waarvan het sap door

1.Homerus, Odyssee, X, 305

de priesters (en door de goden zelf) gedronken werd.

2. Homerus, Odyssee, IV, 221
vertaling H.J. de Roy van
Zuydewijn

Er lijkt geen twijfel over te bestaan dat de oorspronkelijke soma een roesverwekkerwas, vergelijkbaar met alcohol. Van meet af aan heeft men parallellen proberen te vinden bij de klassieken, immers, zij waren, naast de bijbel,
het enige referentiekader van de toenmalige wetenschap. Toen in de achttiende eeuw, de oud-Perzische Avesta en de eerste Veda's in vertalingen
begonnen te verschijnen, was er bij taalkundigen al een consensus ontstaan
dat de Indo-europese volkeren ooit één gemeenschappelijke taal hadden
gesproken.
In 1771 verscheen een vertaling van de Avesta, het heilige boek van de volgelingen van Zoroaster. In de Avesta kon de Europese lezer voor het eerst kennismaken met het verschijnsel haoma, een plant die na uitpersing een drank
oplevert die, `als enige van alle dranken niet afkeurenswaardig is'. Dertien
jaar later verscheen de eerste vertaling van een werk in het Sanskriet, de
Bhaghavad-gita, en hierin werd de Indiase tegenhanger van deze plant
genoemd: som, of soma, het voedsel van de goden. Direct al probeerde men
deze planten te identificeren aan de hand van de bekende teksten uit de oudheid. Zo leek het door Plutarchus genoemde omomi een goede kandidaat,
en ook het toverkruid molu dat Odysseus beschermde tegen betoveringen.
Echter, Plutarchus had het over kardamom. Wat betreft het homerische
molu, waarschijnlijk verwant aan het Bankriet mulam [wortelt, dit is het
Griekse woord voor mandragora (later ook knoflook). Dan is er nog
Helena's `leed- en toornstillend kruid dat alle verdriet doet vergeten'. 2 Dit uit
Egypte afkomstige, en verder naamloze pharmakon is het resultaat van een
vermenging van verschillende stoffen. Gezien het effect lijkt het meer op een
opiumcocktail.
Megasthenes, die een Indika schreef, over zijn jarenlange verblijf in India,
rept niet van soma, hij weet slechts te melden dat de Perzen wijn alleen
gebruiken bij rituele plechtigheden. Ktesias de Knydiër, die in de vijfde
eeuw voor Christus een aantal jaren aan het Perzische hof woonde, schreef
naast een grote, maar verloren gegane Perzische geschiedenis, zijn eigen

Indika. Niets in de nagelaten fragmenten wijst op psychotrope middelen in
de liturgieën. De schrijvers die na hen India behandelden, schreven voornamelijk de teksten van hun voorgangers over. In werkelijkheid worden soma
noch haoma bij de klassieke schrijvers genoemd. Toen de Grieken tijdens de
veldtocht van Alexander voor het eerst in contact kwamen met India, was
het geheim van soma al eeuwen verloren.
Europa was geïntrigeerd door soma, en velen mengden zich in het wetenschappelijk debat over de identiteit. Elke plant die in aanmerking kwam had

zijn eigen groep voorstanders: Ephedra, Sacrostemma Brevistigma en
Periploca, honingmede werd genoemd, bier en zelfs rabarber. In de jaren
tachtig van de negentiende eeuw opperde een Russische onderzoeker,
Ovsianiko-Kulikovskij, voor het eerst de mogelijkheid dat het om een narcoticum zou gaan. In 1859 ontdekte Adalbert Kuhn 3 een parallel met de
Germaanse mythologie: de onsterfelijkheidsdrank mede, die aan mensen en
goden ook de dichtersgave kan bezorgen. Soma wordt in de Rgveda soms
ook mddhu genoemd. Deze mede is gebrouwen van het bloed van Kvasir,
een wijze (half)god, die een soort intermediair was tussen de Aesir en Vanir.
Uiteindelijk wordt dit bloed gestolen door Odin; in de gedaante van een
adelaar voert hij het met zich mee naar Walhalla.
Aan Soma (...hij is een wijze, een ziener, en geïnspireerd door poëzie' 4) is
een soortgelijk verhaal verbonden: de god Indra, gezeten op een adelaar,
steelt het uit de hemel. Hij drinkt soma, verslaat demonenlegers, en geeft
het `vurige sap' tenslotte aan Manu, de vedische Noach, die de zondvloed
overleefde en daardoor de stamvader van het menselijke ras werd. In andere
overleveringen heet deze `vuurdief' overigens Matark-van, een half-goddelijk wezen.
In de Griekse mythen zien we ook de motieven van de adelaar en de diefstal
van het goddelijk elixir terugkeren. Tantalus, die het voedsel der goden serveert aan stervelingen. Overigens was Zeus met dit voedsel, ambrosia (het
Sanskriet equivalent a-mrta betekent onsterfelijkheid) en nektar, grootgebracht. Duiven brachten hem overdag ambrosia en bij nacht haalde een adelaar de drank der onsterfelijken uit een bron en bracht het de goddelijke
baby op zijn Kretenzische berg. De bekendste van de vuurdieven is de titaan
Prometheus die het hemelvuur steelt (de adelaar is in dit geval de voltrekker
van de straf).
In 1938 deed Albert Hofmann onderzoek naar lyserginezuur, een component van de beruchte schimmel claviceps purpurea, die op de moederkoorn
groeit. Dit leidde tot de synthetisering van LSD-25. Pas vijfjaar later ondervond Hofmann bij toeval de geweldige psychedelische effecten van deze
stof. De verspreiding en popularisering van LSD en andere hallucinogenen,
waarvan vele gewoon in de natuur voorkomen, maakten dat men links ging
leggen met sommige, voordien niet-begrepen feiten uit de geschiedenis.
Enkele decennia voor deze ontdekking waren de eigenschappen van mescaline al bekend geworden, nu begon men te ontdekken dat hallucinogene
middelen nog altijd een grote rol spelen in de religies van sommige ZuidAmerikaanse indianenvolkeren en bij sjamanistische culturen aan de periferie van de westerse wereld.
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Toen de dichter Robert Graves, in de jaren vijftig de identiteit van het
Griekse ambrozijn en nektar probeerde te achterhalen, ontdekte hij aan de
hand van bij enkele schrijvers overgeleverde recepten, dat de beginletters van
de ingrediënten in beide gevallen vormen van het woord mukès opleverden,
oud-Grieks voor paddestoel. 5 Zijn aandacht was getrokken door het zeer
algemene ingrediënt fruit en het vanzelfsprekende, dus overbodige noemen
van water; het leek of sommige woorden erbij waren gesleept om maar aan
de juiste letters te komen.
Graves was ook geïntrigeerd door de totale afwezigheid van woorden voor
de paddestoel in de vóór-Hellenistische Griekse literatuur. Hij vermoedde
dat de paddestoel wel eens zwaar taboe kon zijn geweest in de oudheid. 06k
de ingrediënten van het door Demeter te Eleusis gedronken kukeon vormden een archaïsche vorm van het woord mukès, en we zagen al dat de handelingen bij de Eleusische mysteriën onder absolute geheimhouding geschiedden. Afbeeldingen van paddestoelen zijn overigens wél bekend; op een basreliëf uit de 5 e eeuw voor Christus in het Louvre is te zien hoe Demeter en
haar dochter Persephone paddestoelen eten. Mocht het onzegbare wel zichtbaar worden gemaakt?
Graves stond in nauw contact met het New-Yorkse echtpaar Wasson, dat in
1958 een lijvig boek publiceerde over hun jarenlange onderzoek naar hallucinogene paddestoelen. G Met hen had hij vaak de paddestoelenangst besproken, zoals die bestaat bij vele volkeren, en die misschien een overblijfsel is
van een archaïsche taboe. Een korte inventarisatie in het Nederlands levert
meteen al een tiental paddestoelnamen op die te maken hebben met duivels
of heksen. Deze mycofobie wordt er van jongs af aan in gehamerd, en de
grootste boosdoener is altijd de vliegenzwam. Was het eten hiervan ooit
voorbehouden aan de priesterkaste?
Bij bepaalde Siberische volkeren wordt de vliegenzwam ook nu nog
gebruikt als entheogeen middel; ook sommige Fins-Oegrische volkeren herinneren zich nog de tijd dat zij paddestoelen als sacrament tot zich namen.
Van de berserkers, de bijna onkwetsbare krijgers van het middeleeuwse
Noorwegen, is altijd aangenomen dat zij zichzelf — het klinkt niet als een
entheogene toepassing — met vliegenzwamextracten tot razernij brachten —
totdat de regering van het vers gekerstende Noorwegen in 1015 een `wet op
het berserken' aannam, de eerste anti-drugswet in de geschiedenis!
In 1969 kwamen de Wasons met een ethno-mycologische studie die ditmaal geheel was gewijd aan Soma. ' Inmiddels waren er al meer dan 140 verschillende theorieën. Wasson vermoedde dat de discussie die al bijna anderhalve eeuw gaande was, zich vooral bezig hield met teksten uit de na-vedi-
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Wasson heeft veel kritiek gekregen, toch heeft hij nog steeds aanhangers. De
co-auteur van zijn Soma, the divine mushroom of immortality, Wendy
Doniger O'Flaherty, is later teruggekomen van de Wasson-theorie. Zij is in
de loop van haar jarenlange onderzoekingen steeds meer tot de conclusie
gekomen dat de vele surrogaten uiteindelijk teruggaan op een oorspronkelijk soma dat alleen bestond in de hoofden van de priesters. 8
Wasson laat zien dat soma vaak met vuur wordt geassocieerd. Het is ook de
geliefde drank van de dondergod Indra en van Agni, god van het vuur. Nu
wordt van oudsher de paddestoel geassocieerd met onweer. Als plant zonder
zaad, die vaak na zware onweersbuien opschoot, en dat dan nog in één
nacht, leek de paddestoel bij oude volkeren door de bliksem zelf te zijn verwekt. In verschillende talen hangt het woord paddestoel ook samen met
onweer, gedonder en gerommel.
Nu zagen wij al dat Prometheus de goden het hemelvuur ontstal. Hij brak
een kooltje vuur van Zeus' zonnewagen, verborg die in de holle stengel van
een reuzenvenkel en schonk het aan de mensheid. Ik heb het nergens kunnen vinden, maar het lijkt mij aannemelijk dat de Titaan het vuur op de eerste plaats aan zijn zoon gegeven zou hebben. En de zoon van Prometheus is
Deukalion, die volgens de Griekse mythologie de overlever is van de zondvloed, en daarmee de vader van het mensenras.
De beheersing van het vuur is één van de grootste ontdekkingen uit de
geschiedenis. De gebruikelijke manier om vuur te maken is het draaien van
een houten stok op een plankje met een uitholling. De stok draait door een
touwtje dat, strakgespannen op een kleine boog, één slag om de stok wordt
geslagen en heen en weer bewogen. Deze vuurstok heet in het vedisch
Sanskriet pramdntha. Het werkwoord dat hierbij hoort en dat samenhangt
met het Griekse manthano [leren] en manteuomai [voorspellen] betekent
`afscheuren', `snaaien' en heeft een betekenis `zich vreemde kennis eigen
maken'. Het is deze vuurroof van Agni, die pramr2tha wordt genoemd;

Pramathyus is dan `hij die graag rooft'. De stap naar de naam Prometheus, de
vuurdief, maar ook de brenger van kennis, is dan snel gezet.
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Overigens hangt Wasons geografische argument sterk samen met de
Arische Invasie Theorie. En juist die theorie ligt de afgelopen decennia
steeds meer onder vuur. Er zijn veel aanwijzingen dat de vedische cultuur
niet alleen veel ouder is dan men tot dusver heeft aangenomen, maar ook
dat de migratie eens omgekeerd kan zijn geweest, en dat India zelf de zogenaamde `Urheimat' was van de Indo-europese volkeren. Dit is een interessante, maar buitengewoon complexe discussie, waar ik hier niet verder op in
zal gaan.
Ook in de Bijbel, de heilige boeken van Joden en Christenen, komt het
woord paddestoel als zodanig niet voor, alleen in samenstellingen die
betrekking hebben op heel andere zaken, zoals het woord 'paddestoelvormig'.
In 1970 veroorzaakte John Allegro, voormalig Mancusisch hoogleraar in de
oudtestamentische wetenschappen, en betrokken bij de vertaling van de
Qumran teksten, een schandaal toen hij een boek publiceerde waarin hij
beweerde dat zowel het oude als het nieuwe testament esoterische kennis
doorgeven over het eten van entheogene paddestoelen; volgens hem waren
zowel jodendom als christendom oorspronkelijk sekten van paddestoeleneters.
Talloze van oudsher bekende zaken uit de bijbel kwamen nu in een nieuw
licht te staan. Als je Allegro's boek Het kruis en de heilige paddestoel leest,
bekruipt je toch een onbehaaglijk gevoel. Hij betrekt werkelijk alles op de

geslachtsorganen of op paddestoelen, en ook deze zaken zijn onderling uitwisselbaar. Hij heeft ongetwijfeld een indrukwekkende talenkennis, en weet
veel van etymologie. Maar veel van zijn afleidingen zijn wel erg vergezocht.
Een voorbeeld is het woord hond dat in alle Indo-europese landen uit hetzelfde oerwoord moet zijn voortgekomen. Zo komt het griekse kuon, het
duitse hunk het latijnse Canis oorspronkelijk van het Soemerische woord

ku-an, een combinatie van twee woorden die `copulatie' en `billen' betekenen. Vrij vertaald betekent hond dus oorspronkelijk `kontneuker'. Dit lijkt
mij te mooi om waar te zijn, en ik zou graag de verwantschap tussen
Soemerisch en de Indo-europese talen bewezen zien.
Wat mij pas echt verbaasde, was dat Frazier in zijn The Golden Bough uit
1896 nergens de paddestoel noemt, hoe beladen deze soort ook is in mythologie en folklore. De mysterieuze paddestoel, met zijn fallische vormen lijkt
bij uitstek een metafoor voor zijn universele monomythe van de stervende en
herboren godheid.
Met etymologie kun je veel suggereren en weinig bewijzen. Maar dat de
Christusmythe als een allegorie moet worden opgevat, lijdt geen twijfel; het
verhaal van de gekruisigde is te duidelijk een van de vele oosterse vruchtbaarheidsmythen, en alle elementen van het verhaal waren al lang voor de
eerste eeuw bekend uit andere verhalen. Eigenlijk heeft het Christendom
zijn eigen soma: de mysterieuze persoon van Christus zelf, die na twintig
eeuwen volledig is ondergespit door kerkvaders en schismatici, inquisiteurs
en politieke opportunisten. De godzoeker van vandaag doet er goed aan de
paddoshop te verkiezen boven de kerk. Want hoewel er in het christendom
van elke periode hardnekkige gnostische onderstromen zijn te onderkennen, blijven de grote ketters nog altijd zij die de god zoeken in zichzelf.
In de vijfendertig jaar na de Wasson-theorie is de discussie niet verstomd. In
de jaren negentig kwam Food of the Gods, the search for the original Tree of

Knowledge van Terence McKenna, die zelfs wilde aantonen dat het menselijke bewustzijn ooit is getriggerd door het eten van paddestoelen. Hij brengt
een indrukwekkende verzameling entheogene tradities bijeen en wijst strop-

haria aan als meest waarschijnlijke kandidaat voor soma. Het had een interessant boek kunnen worden, helaas bederft hij alles met zijn voortdurende
verwijzingen naar `aggressieve dominatorculturen' die een einde hebben
gemaakt aan de idyllische `vreedzame matriarchale samenlevingen' waar
iedereen zich laafde aan de vruchten van de boom van kennis. Ooit was, volgens dit new age sprookje dat in de jaren tachtig erg populair was, de wereld
een paradijs, iedereen was gelijk en de maatschappij was gebaseerd op partnerschap in plaats van hiërarchie. Totdat de boze patriarchale culturen alles
vernietigden. Helaas is het allemaal niet zo eenvoudig.
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Ondertussen lijkt er een consensus te bestaan over het stimulerende middel
ephedra als soma. Maar kan een mild opwekkend middel aanleiding hebben
gegeven tot een extase zoals beschreven in de volgende strofen?
De teugen die ik nam hieven mij op, zoals snelvoetige paarden een kar
trekken:
Heb ik niet gedronken van het soma-sap?
De hymne roept mij als geloei van een koe die zoekt naar haar geliefde
kalf:
Heb ik niet gedronken van het soma-sap?
Zoals een wagenmaker een strijdkar-zetel buigt, zo buig ik de hymne
om mijn hart:
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Heb ik niet gedronken van het soma-sap?
Minder dan een vuiltje in mijn oog, raken mij de vijf stammen der mensen.
Heb ik niet gedronken van het soma-sap?
Hemelen en aarde reiken nog niet tot aan mijn flank,
Heb ik niet gedronken van het soma-sap?
Ik, in mijn grootsheid, bendehemelen voorbij, en gans de weidse aarde:
Heb ik niet gedronken van het soma-sap?
Aha! Deze weidse aarde zal ik hier of daar neerleggen:
Heb ik niet gedronken van het soma-sap?
Weldra zal ik hier of daar, de aarde in woede kastijden.
Heb ik niet gedronken van het soma-sap?
Eén van mijn flanken is in de lucht, ik laat de ander in de diepte slepen,
Heb ik niet gedronken van het soma-sap? 9
Zelf ben ik geneigd om Wendy Doniger-O'Flaherty te volgen. Hoewel ik
absoluut geloof in de entheogene eigenschappen die sommige drugs hebben, denk ik dat de vedische priesters, bekend met vele middelen, uiteindelijk de idee ontwikkelden van een zuivere metadrug, een soort `platonisch',
ideaal psychedelicum, waarvan alle andere middelen surrogaten zijn. Op
zichzelf heeft de zoektocht naar soma al vroeg resultaten opgeleverd; misschien is de ontdekking van wijn, het woinoto van de proto-Indo-europeanen een gelukkig geval van serendipiteit, net zoals de scholasticus en alchemist Llull, die tijdens zijn zoektocht naar de Steen der Wijzen, de alcoholdistillatie zou hebben uitgevonden. Wij mogen de grote Llull wel dankbaar
zijn voor zijn vondst.
Het idee dat de menselijke verbeelding psychedelische middelen nodig zou
hebben om tot grote uitdrukkingskracht te komen, plaats ik in de ideeëncategorie die wil dat Jeroen Bosch een vroege psychonaut was, of die het werk

van Manet wil verklaren uit een oogafwijking, van Mozart uit autisme en
van Van Gogh uit waanzin.
Naast de bekende technieken om extase op te wekken, is religie zélf tenslotte
de ultieme drug, en zijn godsdiensten en de altijd op de loer liggende waanzin, op zichzelf al in staat om razernij, extase en grootheidswaan te verwekken. Zo heeft religie geïnspireerd tot de kathedralen en de Mattheus-passion, maar kunnen wij ook nog dagelijks op televisie zien hoe de briesende
fanatici de massa's in vuur en vlam zetten en hoe de moderne berserkers tot
schuimbekkende moordenaars worden, zonder ook maar een kruimeltje
drugs tot zich te nemen. Deden ze dat nu maar wél, dan kreeg McKenna
toch nog gelijk.
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Als ik voor een paar centen de hemel kan verwerven, waarom zou je dan afgunstigzijn?
Gezegde van opiumschuivers

D

it is geen werk van mij. Mijn vriend, Gabral Misquitta, de halfbloed,
heeft het zes weken voor zijn dood allemaal zo verteld, tussen maans-

ondergang en ochtend; en ik heb het opgetekend uit zijn mond terwijl hij
mijn vragen beantwoordde. Aldus:
Het is tussen de Kopersmedengang en het kwartier van de pijpensteelverkopers, voor de kraai nog geen honderd meter vliegen vanaf de Moskee van

Wazir Khan. Ik heb er geen moeite mee dit aan wie dan ook te vertellen,
maar ik daag hem uit de Poort te vinden, hoe goed hij de stad ook meent te
kennen. Je zou wel honderd keer door de steeg kunnen lopen waar hij aan
staat, en niks wijzer worden. Wij noemden hem altijd `De Gang van de
Black Smoke', maar de bevolking heeft er natuurlijk een heel andere naam
voor. Een bepakte ezel zou nog niet tussen die muren door kunnen; op een
gegeven moment, vlak voor je bij de Poort bent, dwingt een uitpuilende
gevel de mensen zelfs om helemaal zijwaarts te lopen.
Maar het is eigenlijk niet echt een poort. Het is een huis. Het was eerst van
ouwe Fung-Tching, vijf jaar geleden. Fung-Tching was laarzenmaker
geweest in Calcutta. Ze zeggen dat hij daar in dronkenschap zijn vrouw
heeft vermoord. Dat was de reden dat hij de bazaarrum voortaan liet staan
en overstapte op de Black Smoke. Later is hij naar het noorden gekomen en
heeft de Poort geopend als huis waar je in rust en vrede kon schuiven. Let
wel, het was een echt, fatsoenlijk opiumhuis, niet zo'n broeierige, smoorhete chandoo-khana die je overal in de stad kunt aantreffen. Nee; de oude man
kende zijn zaakjes terdege, en hij was heel schoon voor een Chinees. Hij was
een klein ventje met één oog, niet veel langer dan een meter vijftig, en hij
miste beide middelvingers. Evengoed heb ik nog nooit iemand zo behendig
opiumballetjes zien rollen als hij. De opium leek ook nooit vat op hem te
hebben; en wat hij dag en nacht gebruikte, nacht en dag, dat was nogal wat.
Ik doe het nu vijf jaar, en ik kan meeroken met de besten; maar in dat
opzicht was ik een kind vergeleken bij Fung-Tching. Evengoed was de oude
man gek op zijn geld; dat was alles voor hem; en dat is wat ik niet begrijpen
kan. Ik heb gehoord dat hij heel veel gespaard heeft voor hij stierf, maar dat
is nu allemaal naar zijn neef gegaan; de oude man is terug naar China om
daar begraven te worden.

Hij hield de grote bovenkamer, waar zijn beste klanten bijeenkwamen,
brandschoon. In een hoek stond de huisgod van Fung-Tching – bijna net zo
lelijk als hij zelf. Er brandden altijd stokjes onder zijn neus; maar die rook je
nooit als er een paar goeie pijpen werden gerookt. Tegenover de huisgod
stond de doodskist van Fung-Tching. Daar had hij een goed deel van zijn
spaargeld aan gespendeerd, en altijd als er een nieuwe naar de Poort kwam
kreeg hij die kist te zien. Hij was zwart gelakt, en met rode en gouden karakters beschreven, ik heb me laten vertellen dat Fung-Tching hem helemaal
uit China had meegenomen. Ik weet niet of dat waar is, maar ik weet wel dat
ik, als ik 's avonds als eerste binnenkwam, mijn matje altijd aan de voet van
die kist uitrolde. Het was een rustig hoekje, begrijpt u wel, en zo nu en dan
kwam er een soort briesje vanuit de steeg door het raam naar binnen.
Afgezien van de matten was er geen ander meubilair in de kamer – alleen de
doodskist, en de oude huisgod, helemaal groen en blauw en paars van
ouderdom en boenwas.
Fung-Tching zei nooit tegen ons waarom hij zijn huis `De Poort van de
Honderd Smarten' noemde. (Hij was de enige Chinees die ik ken die akelig
klinkende fantasienamen gebruikte. De meeste zijn bloemrijk. Zoals jewel
ziet in Calcutta.) Daar plachten we zelf achter te komen. Niets wat je zo in
zijn greep krijgt, althans blanken niet, als de Black Smoke. Een oosterling zit
anders in elkaar. Aan hem is het bijna niet te zien dat hij opium rookt; maar
blank en zwart lijden er zwaar onder. Natuurlijk, er zijn mensen die door de
Black Smoke aanvankelijk net zomin worden aangeroerd als door tabak. Ze
dommelen alleen een beetje, zoals wanneer je op natuurlijk wijze in slaap
valt, en de volgende morgen zouden ze bijna nog aan het werk kunnen. Ik
was ook zo toen ik begon, maar ik schuif nu vijfjaar redelijk gestaag, en nu is
het anders. Ik had een oude tante in de buurt van Agra, en die heeft me bij
haar dood iets nagelaten. Een roepie of zestig per maand, gegarandeerd.
Zestig is niet veel. Ik kan mij een tijd herinneren, het lijkt eeuwen en eeuwen geleden, dat ik mijn driehonderd per maand kreeg, en wat daar verder
nog bij kwam, toen ik in de houthandel in Calcutta zat.
Dat werk heb ik niet lang gedaan. De Black Smoke duldt weinig anders
naast zich; en al heeft de opium nauwelijks enige invloed op mij, voor
iemand die het al zo lang rookt, ik zou nu geen dag werk meer kunnen doen,
al moest ik er mijn leven mee redden. Zestig roepies is per slot van rekening
wat ik nodig heb. Toen de oude Fung-Tching nog leefde placht hij het geld
voor me op te nemen. Ik kreeg de helft om van te leven (ik eet heel weinig),
en de rest hield hij zelf. Ik kon altijd vrijelijk gebruik maken van de Poort,
dag en nacht, en ik kon er roken en slapen wanneer ik maar wilde; dus mij
kon het niet schelen. Ik weet dat de oude man er flink aan verdiende; maar
dat maakt niet uit. Het zegt mij allemaal niet zoveel; en bovendien, het geld

kwam toch elke maand binnen.
We kwamen met zijn tienen in de Poort bijeen toen het huis voor het eerst
de deuren opende. Ik, en twee half verengelste Hindoes van een regeringskantoor ergens in Anarkulli, maar die vlogen eruit en konden het niet betalen (geen man die overdag moet werken kan, al is het maar een kort poosje,
op regelmatige basis opiumschuiven); een Chinees die een neef van FungTching was; een bazaarvrouw die op de een of andere manier een hoop geld
had; een Engelse leegloper – MacNogwat, geloof ik, maar dat ben ik vergeten – die enorme hoeveelheden rookte, maar nooit iets scheen te betalen (ze
zeiden dat hij Fung-Tching een keer het leven had gered, bij een of ander
proces in Calcutta, waar hij als advocaat werkte); een andere Euraziaat, net
als ik, uit Madras; een halfbloedvrouw, en een paar mannen die zeiden dat ze
uit het Noorden kwamen. Volgens mij moeten het Perzen of Afghanen zijn
geweest of zoiets. Niet meer dan vijf van ons zijn nog in leven, maar we zijn
er geregeld te vinden. Ik weet niet watervan de Hindoes geworden is; maar
de bazaarvrouw, die is na een halfjaar Poort overleden, en volgens mij heeft
Fung-Tching haar armbanden en neusring afgenomen en voor zichzelf
gehouden. Maar dat weet ik niet zeker. De Engelsman, die rookte niet alleen
maar dronk ook, en die is doodgegaan. Een van de Perzen is een hele tijd
geleden op een avond bij een ruzie doodgeslagen, vlakbij de grote bron, niet
ver van de moskee. De politie heeft die bron nu afgesloten, omdat ze zeiden
dat hij vol bedorven lucht zat. Ze hadden hem dood onder in die wel gevonden. Dus ga maar na, de enigen zijn ik, de Chinees, de halfbloedvrouw die
we de Memsahib noemen (ze leefde vroeger met Fung-Tching samen), de
andere Euraziaat, en een van de Perzen. De Memsahib is heel oud geworden.
Volgens mij was ze nog jong toen de Poort werd geopend; we zijn trouwens
allemaal oud geworden. Eeuwen en eeuwen oud. Je hebt de tijd zo uit het
oog verloren in de Poort, maar de tijd kan me toch niks schelen. Ik neem
maandelijks mijn zestig roepies op. Heel, heel lang geleden, toen ik driehonderdvijftig roepies per maand placht te verdienen, en wat daar nog bij
kwam, toen ik nog in de houthandel zat in Calcutta, had ik eigenlijk wel een
vrouw. Maar die is nu dood. De mensen zeggen dat ik haar dood ben
geweest door aan de Black Smoke te gaan. Misschien is dat wel zo, maar er is
sindsdien zoveel tijd verstreken dat het niet meer uitmaakt. Toen ik nog niet
zo lang in de Poort kwam, ging het me wel eens aan het hart; maar dat is allemaal al lang achter de rug, en ik krijg elke maand mijn zestig verse roepies,
en ben heel gelukkig. Niet dronken van geluk, hoor, maar altijd rustig en
kalm en tevreden.
Hoe ik ermee begonnen ben? Dat was nog in Calcutta. Daar probeerde ik
het wel eens in mijn eigen huis, gewoon om te zien hoe het was. Ik ging
nooit zo heel ver, maar ik denk dat mijn vrouw toen moet zijn overleden.

Hoe dan ook, op een gegeven moment raakte ik hier verzeild, en leerde
Fung-Tching kennen. Ik kan me niet goed herinneren hoe dat is gekomen;
maar hij vertelde me over de Poort en ik ging er een paar keer heen en op de
een of andere manier ben ik er nooit meer los van gekomen. Maar de Poort
was in de tijd van Fung-Tching een fatsoenlijk huis, hoor, waar je je gemak
kon nemen, heel anders dan de chandoo-khana's waar de nikkers heen gaan.
Nee; het was schoon, en rustig, en niet vol. Natuurlijk waren er wel anderen,
afgezien van ons tienen en hem; maar we hadden altijd een mat per persoon,
met een gewatteerd wollen kussentje dat helemaal overdekt was met zwarte
en rode draken en zo, net als de doodskist in de hoek.
Na je derde pijp kwam er altijd beweging in die draken en gingen ze met
elkaar vechten. Ik heb er heel wat nachten naar liggen kijken. Ik regelde dat
altijd zo, maar nu heb ik een dozijn pijpen nodig voor ze zich roeren.
Bovendien, ze zijn allemaal vuil en kapot, net als de matjes, en oude FungTching is dood. Hij is een paar jaar geleden overleden, en heeft mij de pijp
gegeven die ik tegenwoordig altijd gebruik – een zilveren, met rare beestjes
die over het opvangflesje onder de kop kruipen. Daarvoor gebruikte ik
geloof ik een lange bamboe steel met een koperen kop, een heel kleintje, en
een groen jade mondstuk. Die was iets dikker dan de steel van een wandelstok, en rookte lekker, heerlijk. Het leek wel of de bamboe de rook opzoog.
Zilver doet dat niet, en nu moet ik mijn pijp af en toe schoonmaken, wat
een heel gedoe is, maar ik gebruik hem omdat ik hem van de oude man heb.
Hij moet heel wat aan me verdiend hebben, maar hij gaf me altijd schone
matjes en kussentjes, en het beste spul dat je krijgen kon.
Na zijn dood heeft zijn neef Tsin-ling de Poort overgenomen, en die heeft
het huis omgedoopt tot de `Tempel van de Drie Bezittingen', maar wij ouderen blijven het evengoed de `Honderd Smarten' noemen. De neef doet alles
heel slordig, ik denk dat de Memsahib hem wel moet helpen. Zij leeft met
hem samen; net zoals eerst met de oude man. Die twee laten allerlei soorten
minder volk binnen, nikkers en al, en de Black Smoke is lang zo goed niet
meer als vroeger. Ik heb keer op keer verbrande zemelen in mijn pijp aangetroffen. De oude man zou doodgebleven zijn als dat in zijn tijd was gebeurd.
Bovendien, de kamer wordt nooit schoongemaakt, en alle matjes zijn
gescheurd en gerafeld aan de randen. En de doodskist is weg – weer terug
naar China – met de oude man en een half onsje Smoke erin, voor het geval
hij daar onderweg behoefte aan mocht krijgen.
Er worden niet zoveel stokjes meer voor de huisgod gebrand als voorheen.
Dat duidt op tegenspoed, wis en waarachtig. Hij is helemaal bruin ook, en
niemand die ooit aandacht aan hem schenkt. Dat komt door de Memsahib,
dat weet ik; want toen Tsin-ling goudgerand papier voor hem probeerde te
verbranden, zei ze dat dat geldverspilling was, en dat als hij gewoon heel

langzaam een stokje liet branden, de huisgod het verschil niet zou merken.
Sindsdien worden de stokjes met een heleboel lijm vermengd, en hebben ze
een half uur langer nodig om op te branden, en stinken ze. Om maar te zwijgen over de stank van de kamer zelf. Geen zaak kan blijven draaien als ze zo
gaan beginnen. De huisgod moet er niets van hebben. Dat kan ik wel zien.
Soms krijgt hij, laat op de avond, allerlei rare kleuren – blauw en groen en
rood – net als toen oude Fung-Tching nog leefde; en hij rolt met zijn ogen
en stampt met zijn voeten als een duivel.
Ik weet niet waarom ik daar niet wegga en rustig in een eigen kamertje in de
bazaar ga liggen roken. Waarschijnlijk zou Tsin-ling me vermoorden als ik
wegging – hij is nu degene die mijn zestig roepies opneemt – en bovendien,
het is te veel gedoe, en de Poort is me van lieverlede heel erg dierbaar geworden. Het huis is weinig bijzonders. Het is niet meer wat het in de tijd van de
oude man was, maar ik zou niet zonder kunnen. Ik heb zo velen zien komen
en gaan. En ik heb zo velen hier op de matjes zien doodgaan dat ik nu bang
zou zijn om gewoon buiten dood te gaan. Ik heb wel dingen gezien die de
mensen maar vreemd zouden vinden; maar niks is vreemd als je aan de Black
Smoke bent, behalve de Black Smoke zelf. En was het dat wel, dan zou het
niet uitmaken.
Fung-Tching was altijd heel precies in wie hij in huis haalde, hij zou nooit
iemand binnenlaten die problemen zou geven door als een beest te gaan liggen kreperen en dat soort dingen. Maar zijn neef is niet half zo voorzichtig.
Die strooit overal rond dat hij een `eersteklas kit' heeft. Hij probeert nooit
iemand rustig binnen te halen, en het ze naar de zin te maken zoals FungTching deed. Daarom is de Poort ook iets bekender dan voorheen. Onder
de nikkers dan natuurlijk. De neef durft geen blanke, of zelfs maar een halfbloed binnen te halen. Ons drieën moet hij natuurlijk wel houden – mij en
de Memsahib en de andere Euraziaat. Wij horen bij het meubilair. Maar hij
zou ons nog geen krediet geven voor één pijp – nee, helemaal nergens voor.
Een dezer dagen, dat hoop ik, zal ik sterven in de Poort. De Pers en de man
uit Madras zijn heel beverig tegenwoordig. Ze hebben een jongen die hun
pijpen aansteekt. Ik doe dat altijd zelf. Waarschijnlijk zal ik hen nog naar
buiten gedragen zien worden voor ik ga. Ik denk niet dat ik de Memsahib of
Tsin-ling ooit zal overleven. Vrouwen houden het langer vol dan mannen
met de Black Smoke, en Tsin-ling heeft voor een deel toch het bloed van de
oude man in zich, hoewel hij wel goedkoop spul rookt. De bazaarvrouw wist
twee dagen voor haar tijd dat ze heenging; ze is gestorven op een schone mat
met een prettig gewatteerd kussen, en de oude man heeft haar pijp vlak
boven de huisgod opgehangen. Ze is hem altijd dierbaar geweest, heb ik zo
het idee. Maar hij heeft evengoed haar armbanden ingepikt.
Ik zou graag sterven als de bazaarvrouw – op een schoon, koel matje met een
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k rookte mijn volledige voorraad opium op, in de hoop dat dit magische
middel alle moeilijkheden zou doen verdwijnen; dat het mijn blik vrij
zou maken van alle duistere obstakels en mijn geest zou zuiveren van alle

I

vage, grijze herinneringen. En inderdaad – de roes kwam en bracht datgene
waar ik op gehoopt had. Het overtrof zelfs mijn verwachtingen, want mijn
gedachten werden steeds scherper, grootser en fantastischer. Ik zakte weg in
een zeer zware, bijna comateuze slaap.
Daarna scheen het drukkende gewicht van mijn borst te zijn weggenomen,
alsof de wetten van de zwaartekracht voor mij opgehouden hadden te
bestaan. Ik liet mijn gedachten de vrije loop en verloor me in fantasieën van

grandeur, élégance en uiterste precisie. Een diep, onuitsprekelijk genot overspoelde me van top tot teen, als was ik eindelijk verlost van de knellende last
van mijn lichaam en had ik een nieuwe vredige wereld betreden, vol van
aangename, sprookjesachtige vormen en kleuren. Toen merkte ik hoe mijn
gedachten hun samengang verloren en teloor gingen in deze kleuren en vormen. Ikzelf ging ten onder in een golvende draaikolk en voelde hoe ik daar
met bovenaardse tederheid werd geliefkoosd. Ondertussen was ik mij onophoudelijk bewust van het kloppen van mijn hart en het stromen van mijn
bloed. Het was een toestand die mij belangrijke onthullingen bood en waaraan ik een enorm genot ontleende. Vanuit het diepst van mijn hart snakte ik
ernaar om me over te geven aan de slaap der vergetelheid. Stel je voor dat ik
tot een dergelijke vergetelheid zou kunnen geraken – geen tijdelijke, maar
een blijvende, duurzame vergetelheid; stel je voor dat mijn ogen zich zouden
sluiten, de slaap zouden ontstijgen en in het niets zouden oplossen, zodat ik
me niet langer bewust was van mijn eigen bestaan; stel je voor dat mijn hele
wezen op zou gaan in een inktvlek of een melodie of een kleurig lichtschijnsel; en stel je voor dat deze enorme, grillige vormen aan zouden nemen; en
dat deze uiteindelijk volledig weggevaagd en onzichtbaar zouden worden –
din zou mijn verlangen bevredigd zijn.
Langzamerhand raakte ik in een staat van lome passiviteit : een soort gerieflijke uitputting, alsof licht kabbelende golven uit mijn lichaam wegstroomden. Daarna had ik het gevoel dat mijn leven zich in omgekeerde richting
voltrok. Ik kreeg steeds vollediger beelden van vroeger te zien : indrukken en
voorvallen uit het verleden : reeds lang uitgewiste herinneringen aan een
vergeten kindertijd. Ik kreeg niet slechts beelden daarvan te zien maar nam
tevens deel aan al die gebeurtenissen en leek ze opnieuw te doorleven. Met
elk ogenblik werd ik jonger en kinderlijker.
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A. Doms, Opiumkit in Londens East End (1872)
(naar een gravure van Gustave Doré)

1. Het aangrauwen
Een oude Engelse kathedraaltoren? Hoe kan de oude Engelse
Kathedraaltoren hier zijn? De welbekende massieve grijze vierkante toren
van zijn oude Kathedraal? Hoe kan die hier zijn? Er is geen spits van roestig
ijzer in de lucht, tussen het oog en die toren, vanuit welk punt ook gezien.
Welke spits dringt daar tussen, en wie heeft hem opgestoken? Wellicht is hij
opgericht op bevel van de Sultan om een horde Turkse rovers op de paal te
spietsen, één voor één. Zo is het, want cimbalen klinken en de Sultan trekt
voorbij naar zijn paleis, in een lange stoet. Tienduizend kromzwaarden flit-

sen in het zonlicht en driemaal tienduizend danseressen strooien bloemen.
Dan volgen witte olifanten, opgetuigd in ontelbare prachtige kleuren, en
oneindig in getal en oppassers. Nog altijd rijst de Kathedraaltoren op in de
achtergrond waar hij niet kan zijn, en nog altijd kronkelt geen gestalte op
die verschrikkelijke piek. Blijft Is die piek net zo laag als de roestige punt op
de stijl van een oud ledikant, die helemaal is scheefgezakt? De overweging
van deze mogelijkheid vraagt om een vaag, doezelig lachje.
Bevend van top tot teen komt de man, wiens verstrooide bewustzijn zich
aldus, op fantastische wijze heeft samengevoegd, tenslotte overeind, hij
ondersteunt zijn trillende knoken op zijn armen, en kijkt om zich heen. Hij
bevindt zich in een allerlaagst en benauwd kamertje. Door het gerafelde gordijn sluipt vanuit een ellendige binnenplaats steels ochtendlicht naar binnen. Hij ligt, gekleed, dwars over een grote, lelijke matras, in een ledikant
dat inderdaad is ingezakt onder het gewicht. Liggend, eveneens gekleed en
dwars over het bed, niet in de lengte, liggen een Chinees, een Laskaar, en een
hologige vrouw. De eerste twee liggen in een bedwelming, de laatste blaast
een soort pijp om hem te doen ontbranden. En terwijl ze blaast en hem met
haar schrale hand beschut, trekt de rode levensvonk zich samen, en dient
hem in de schemerige morgen tot lamp, waarin haar gelaat oplicht.
`Nog één?' zegt de vrouw op een klagerige, rochelende fluistertoon. `Wil je
er nog één?'
Hij kijkt om zich heen met zijn hand tegen zijn voorhoofd.
`Je heb'r wel vijf gehad sinds je rond middernacht binnenkwam,' gaat de
vrouw door; ze klaagt chronisch. Arme ik, arme ik, mijn hoofd doet so seer!
Die twee kwamen binnen na jou. Ach, arme ik, de zaken gaan zo slecht, zo
slecht! Er zijn weinig Chinezen bij de dokken, en nog minder Laskaren, en

1. `witfles' is een verbastering
van `victuals' en dat is `any
kind of food substance'

deze vertelden dat 'r geen schepen zijn binnengelopen! Hier heb je 'r nog
een, schat.
Je onthoudt toch wel, als een goede ziel, dat de marktprijs torenhoog is, niet?
Niet minder dan drie shilling en een sixpence voor een vingerhoed vol! En je
onthoudt toch dat niemand anders dan ik (en Jack de Chinees aan de overkant van het pleintje, maar hij doet het niet zo goed als ik) het echte geheim
kent van het mengen? Je zult me voldoende betalen, lieverd, ja toch?'
Ze blaast de pijp aan terwijl ze praat, en af en toe borrelend, inhaleert ze veel
van de inhoud.
`O arme ik, mijn longen zijn zwak, mijn longen zijn slecht! Ik heb 'm bijna
klaar voor je, schat. Ach, arme ik, arme ik, mijn arme hand trilt alsof-ie eraf
valt! Ik zie je bijkomen, en zeg tege mezelf: "Ik zal er nog een klaarmaken
voor hem, en hij zal rekening houden met de marktprijs van opium, en overeenkomstig betalen." 0 mijn arme hoofd! Ik maak mijn pijpen van oude
inktflesjes van een penny, zie je, schat – dit is 'r één – en hij past in een
mondstuk, zo, en ik haal mijn mengsel uit deze vingerhoed met dit kleine
hoornen lepeltje, en zo vul ik 'm, schatje. Ach, mijn arme zenuwen! Ik heb
mij zestien jaar lang strontlazarus gezopen, voor ik hierop overging; maar dit
zal mij geen pijn doen, niet noemenswaardig. En het stilt de honger net zo
goed als vreten' , schat.'
Zij overhandigt hem de bijna-lege pijp en zinkt terug, zich op haar buik
draaiend.
Hij komt onzeker overeind, legt de pijp op de haardsteen, trekt het gerafelde
gordijn opzij, en kijkt met walging naar zijn drie metgezellen. Hij merkt op
dat de vrouw zichzelf met opium naar een vreemde gelijkenis met de
Chinees heeft gerookt. De vorm van zijn jukbeen, oog, en slapen, en zijn
kleur, worden herhaald in haar. Genoemde Chinees worstelt spastisch met
één van zijn vele Goden of Duivels misschien, en grauwt gruwelijk. De
Laskaar lacht en kwijlt. De gastvrouw is roerloos.
`Wat voor visioenen kan zij hebben?' peinst de man, terwijl hij haar gezicht
naar zich toekeert en er, staande, op neerkijkt. `Visioenen van slagerswinkels, en kroegen, en veel krediet? Van een toename van afzichtelijke klanten,
en dit gruwelijke ledikant rechtop gezet, en dit afschuwelijke binnenplaatsje
schoongeveegd? Hoeveel hoger dan dat zou zij, met welke dosis opium dan
ook, kunnen stijgen?'
Hij wendt zijn oor naar haar toe, om te luisteren naar haar gemompel.
`Onbegrijpelijk!'
Terwijl hij kijkt naar de spastische stuipen en trekkingen die door haar
gezicht en ledematen voeren, als grillige bliksem uit een donkere hemel,
grijpt een soort besmetting hem aan: zozeer dat hij zich moet terugtrekken
in een scheve leunstoel bij de haard – daar wellicht geplaatst voor zulke

noodgevallen –waarin hij zich stijf moet houden, tot hij deze onreine geest
van imitatie meester is.
Dan komt hij terug, duikt op de Chinees, grijpt hem met beide handen bij
de keel, en draait hem woest om in het bed. De Chinees grijpt de agressieve
handen, verzet zich, hijgt, en protesteert.
`Wat zegje?'
Een aandachtige pauze.
`Onbegrijpelijk!'
Langzaam zijn greep slakend, terwijl hij met een opmerkzame frons luistert
naar het onsamenhangende bargoens, wendt hij zich tot de Laskaar en sleurt
hem flink over de vloer. Onder het vallen neemt de Laskaar een halfopgerichte houding aan, fonkelt met zijn ogen, striemt woest met zijn armen om
zich heen, en trekt een denkbeeldig mes. Dan wordt het duidelijk dat de
vrouw het mes voor de veiligheid heeft ingenomen, want als ook zij overeind
komt, hem tegenhoudt en sust, terwijl zij slaperig terugvallen, zij aan zij, is
het mes zichtbaar in haar kleed, niet in het zijne.
Gekwetterd en gekakeld hebben zij genoeg, maar zonder enig doel. Als er al
enig verstaanbaar woord de lucht in gesmeten werd, het had zin noch vervolg. Het commentaar van de wakende man is dan ook weer een
`Onbegrijpelijk!' dat gepaard gaat met wat voldaan geknik en een sombere
glimlach. Dan legt hij wat zilvergeld op de tafel, vindt zijn hoed, daalt op de
tast de trap af, wenst een rattengeplaagde conciërge die slaapt in een donker
hok onder de trap goede morgen, en gaat naar buiten.
Diezelfde avond rijst de massieve, grijze, vierkante toren van een oude
Kathedraal op in het zicht van een vermoeide reiziger. De klokken luiden
voor de dagelijkse vesperdienst, en gezien zijn haast om de open kerkdeur te
bereiken, zou men zeggen dat hij deze moet bezoeken. De koorleden trekken haastig hun groezelige witte hemden -aan als hij in hun midden komt,
hij trekt zijn eigen koorhemd aan en voegt zich in de processie die zich naar
de dienst beweegt. Dan sluit de koster de ijzeren hekken die het sanctuarium
scheiden van de kansel, en als iedereen van de stoet zijn plaats heeft ingenomen, verbergen ze hun gezichten, en dan stijgen de gedragen woorden Als
de boze mens.... –' een dof onweer opwekkend tussen de dakspanten en de
ribben van het gewelf.
De oorspronkelijke tekst is
verschenen als The mysterie of

Edwin Drood Chapman and

Vertaling: Jan van Aken

Hill, 1914

ALFRED TENNYSON

De lotoseters

`Houd moed!' zei hij en wees hen naar het land,
`de kracht der golven voert ons naar de kust.'
In lome middag stapten zij aan land,
waarboven altijd hing een middagrust.
Langs 't smalle strand dreef mat en traag de lucht,
zwaar ademend als in vermoeide droom.
De maan stond boven 't dal rond en geducht
en langs de steile klip viel smal een stroom
als rook, die talmde en naar beneden sliertte, loom,
een land van stromen. Soms als trage rook
viel water in dunne sluiers van batist
en elders waart uit licht en schaduw dook
sloeg een gordijn van schuim het water dicht.
De glinst'rende rivier gleed naar de zee
uit 't binnenland: drie toppen aan de horizon,
drie pieken waar de sneeuw al eeuwen ligt
verkleurden in de zon. Door regenval bedauwd,
strekten de sombre dennen zich uit kreupelhout.
Betoverd zonk de trage zon in
't rode westen: door kloven zag men 't dal
in ijle verte, en 't gele duin
waar palmen wuifden, der dalen bocht'ge val
en weiden, waar veel galiganen bloeiden,
— een land, waar alle dingen 'tzelfde schenen! —
en rond de boot, gezichten moede en smal.
droevig en smal, met trage tred verschenen
de lotoseters, door de rode zon beschenen.
Zij droegen takken van die toverplant
van bloemenvrucht nog vol, en ieder kreeg
ervan, maar ieder die net tot zich nam,
die proefde, hoorde de golven van de zee
al ver en verder weg, langs vreemde reê
in woede en rouw, en wat zijn makker zei
klonk verder dan het graf, zo dun van stem;
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tussen de zon en maan aan lege kust;
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e Franse filosoof Henri Bergson heeft eens de theorie naar voren
gebracht, dat ons brein, onze zintuigen en ons zenuwstelsel de functie hebben, alle waarnemingen die voor onze zelfhandhaving op aarde niet
noodzakelijk zijn, te weren. Brein en zenuwstelsel beschermen ons juist
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tegen de overvloed van beelden, gevoelens en indrukken die niet bijdragen
tot ons voortbestaan en daarmee tot het voortbestaan van onze soort. Wij
hoeven ons daar niet over te beklagen. In zoverre wij dieren zijn, moeten wij
ons teweerstellen tegen gevaren in onze omgeving. Brein en zenuwstelsel
selecteren daartoe die waarnemingen die het ons mogelijk maken, snel te
handelen als er gevaar is. Deze voor het voortbestaan noodzakelijke mecha-

nismen leggen ons als ervarende wezens grote beperkingen op. Zij geven ons
een sterk vereenvoudigd wereldbeeld, waarmee wij het maar moeten doen.
Wat wij zien van onze wereld is ter zake dienende. Heidegger zou zeggen het
is `zuhanden'. Wij kunnen er iets mee doen. Dit geheel van indrukken noemen wij de werkelijkheid. Het vermogen, uit deze werkelijkheid conclusies
te trekken, en die samenhangen vast te houden die ons later ten dienste kunnen staan, is ons geheugen. De zon staat boven ons, de aarde is onder onze
voeten. Wij weten ook heel goed of dingen dichtbij zijn of veraf. Wij steken
onze handen niet uit naar de maan. Wij kunnen een stap verder gaan en
algemeen geldige oordelen uitspreken op grond van beperkte waarnemingen. Tegenwoordig kunnen we zelfs machines ontwerpen die tot in het
oneindige en onvermoeibaar voor ons kiezen en rekenen. Op grond van dit
brein, dat de dingen vereenvoudigt, kunnen we machines voor ons laten uitrekenen welke gevaren we in de toekomst moeten bestrijden. We zouden de
wereld om zo te zeggen compleet in onze zak hebben, als die zo eenvoudig
was als hij leek. Maar de kinderen, de gekken en de dichters weten beter. Zij
grijpen naar de maan, zij spelen met engelen, zij geloven misschien aan sinterklaas, maar niet aan de werkelijkheid. De gekken, de dichters en de zieners zijn eeuwig modern. Ze verouderen niet met de werkelijkheid. Ze verblijven in de ongeschonden eenheid van alles, van ieder ding in alle andere
dingen. En als we dan bedenken, dat ieder mens kind geweest is, en dat er
eigenlijk maar weinigen zijn die niet een spoor van de gek, de dichter en de
profeet in zich hebben, dan wordt de werkelijkheid tot een mager dieet voor
de mensheid en de werkelijkheidszin wordt een puriteins grapje, dat in het
oor kraakt. Een Japanse Zenmeester riep eens, zoals professor Suzuki meldt:
`Sla met één slag dit bemoeizuchtig intellect dood en werp het voor de hon-

den!' Het zijn niet de onverstandigsten die de verstandelijkheid wantrouwen, die de wet van twee maal twee plotseling in hun leven doorzien als een
niet te verdragen beperking van hun zijn. We geloven de grote Engelse essayist Aldous Huxley graag als hij schrijft:
`In de loop van de geschiedenis zijn veel meer mensen gestorven voor hun
drank en hun verdovende middelen dan voor hun godsdienst of hun vaderland. Het verlangen naar alcohol en opium is sterker geweest bij deze miljoenendan hun liefde voor God, voor hun huis of hun kinderen, sterker dan
de liefde voor hun leven. Hun kreet was niet: vrijheid of dood; zij wilden de
dood, voorafgegaan door verslaving.'
Huxley vraagt zich of hoe dat komt. En hij zou Huxley niet zijn als hij daar
een simpele passe-partout als antwoord op zou geven. Hij weet dat wij mensen in `een half dozijn verschillende werelden tegelijk' leren. Bovendien is
geen van onze motieven tot één enkele oorzaak te herleiden. En Huxley, op
zijn beurt, slaat de grootmeester William James er op na, wiens boek over de
verschillende wijzen waarop religieuze ervaringen mogelijk zijn, nog geen
uur verouderd is.
William James zegt: `De macht van de alcohol over de mensheid is ongetwijfeld te herleiden tot de eigenschap ervan, de mystieke vermogens in de menselijke natuur wakker te maken, die gewoonlijk aan de aarde gebonden blijven door de koude feiten en de droge kritiek van het nuchtere uur.
Nuchterheid beperkt, onderscheidt en zegt: nee. De roes geeft uitbreiding,
verenigt en zegt: Ja. Feitelijk is de dronkenschap de grote prikkel vaar de JAfunctie in de mens. Wie het bij de drank houdt wordt van de kille buitenkant der dingen naar de stralende kern geleid. Een ogenblik wordt hij één
met de waarheid. Het is niet alleen perversiteit waardoor de mens achter de
fles aanloopt. Voor de armen en ongeletterden neemt hij de plaats in van
symfonieën en literatuur. `James noemt het een deel van de diepere tragedie
van het leven, dat zo velen van ons zich overgeven aan een zo vernederend
vergif voor een enkele flits van iets dat zo wonderbaarlijk is. De vergelijking
tussen de staat van dronkenschap en de mystieke ervaringen is al zo oud als
de literatuur. De uitverkorenen voor wie de mystieke ervaring ook bereikbaar was zonder een al te hoge tol aan de gezondheid en het vermogen tot
zelfhandhaving zijn te tellen. Lao Tse, Bodhidharma, Plotinus, Pascal,
Meister Eckhart, Jacob Boehme en misschien een honderdtal anderen, hadden geen opium nodig en geen drank. Het is bijna onmogelijk om `bij volle
bewustzijn', dat wil zeggen met een brein en een zenuwstel dat is ingesteld
op zelfhandhaving, plotseling het ongedeelde wereld-ik te ervaren. Dat wisten de indianen van de grote vlakten. Hun dagenlange vasten, hun zelfkastijdingen, hun zware ontberingen moesten voorafgaan aan `het visioen', de
half-droom waarin ze hun totemdier herkenden. De Yogi's van India veran-

derden door hun ademtechnieken de chemische verhoudingen in hun
lichaam en verhogen het koolzuurgehalte in hun bloed. Al deze technieken
vereisten grote concentratie, een vaste wil, een doelmatigheid in het overboord zetten van de doelmatigheid, die alleen aan de uitzonderlijken is gegeven.
Het verlengen van de miljoenen gewone, geplaagde mensen naar verwijding
van hun grenzen is zeker niet minder groot. Hun vermogens schieten alleen
te kort voor de smalle weg. De tol die zij aan hun gezondheid moeten betalen voor een korte en vergankelijke ervaring van het `andere', is buiten verhouding hoog. Hij wordt betaald door al diegenen die niets meer te verliezen hebben dan een grauw, vreugdeloos, misschien door pijnen geplaagd
bestaan.
Dit geldt voor cocaïne, heroïne, hasjish, marihuana en nog andere middelen
die hem die er zijn toevlucht toe neemt tot slavernij brengen.
Maar het doelmatige verstand van het Westen heeft 66k zijn wegen om hier
tot oplossingen te komen.
Scheikundigen hebben gezocht naar middelen die dezelfde uitwerking hebben op de lichaamschemie als dagenlang vasten of totale uitputting door
dansen, zoals de Sjamanen van Siberië doen. Ze slaagden erin, langs chemische weg een serie middelen te maken, die bovendien maar weinig nadelige
gevolgen voor de gebruiker meebrengen en die vooral, dat is het belangrijkste, geen verslavende uitwerking hebben. Het door Indianen in Mexico
gebruikte peyote, dat bereid wordt uit de boom van een bepaalde cactus, is
zo'n middel. Peyote bevat mescaline, dat tegenwoordig synthetisch kan worden gemaakt. Een van de meest bevredigende middelen die wij
Ontgrenzingsmiddelen kunnen noemen is LSD (Lysergic Acid Diothy), een
derivaat van ergotine. LSD wordt in verschillende westerse landen gebruikt
door sommige psychiaters voor het tijdelijk neerhalen van wat zij noemen
`versperringen tussen het bewuste en het onderbewuste' van hun patiënten.
Aldous Huxley, een rationalistisch mysticus bij uitnemendheid, kan zijn
enthousiasme nauwelijks bedwingen als hij in de toekomst een herleving
van de mystiek verwacht door de pil, om het zo maar te zeggen. Of hij gelijk
heeft, valt te bezien. Het grootste gevaar voor de mystieke ervaringen zou
zijn, dat ze `in de mode komen'. De hemel beware me voor de dag waarop je
de mensen in de tram tegen elkoor hoort zeggen: `Ben jij al ontgrensd,
Miep?' Nu staat dit gevaar niet voor de deur. Ik moet de Nederlandse regering nog zien die ontgrenzingspillen vrijgeeft tot vermaak van jongen oud.
Bovendien is de ervaring door middel van de pil van dien aard dat iemand
dadelijk naar een tweede keer zal verlangen.
Twee mensen die, onder bevoegde, medische leiding, de pil hebben geslikt,
geven hierna weer wat zij ervoeren. Hun relaas spreekt voor zich zelf. Nog
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Simon Vinkenoog (foto Eddy Posthuma de Boer)
tijdens een LSD experiment
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Mij niet.
Er wordt tot mij gesproken. Over. Ja; ik luister. Over en terug. Men spreekt
tot mij, mensentaal (over):
`hoe laat is het nu?', `hoe voel je je nu?', `zeg eens wat!', `kun je mij verstaan?'
en over en terug. Herkenbare woorden, die langzaam en snel bezit van mij
nemen, onmiddellijk en onverbiddelijk, niet tegen te houden, niet te weerleggen, maar mijn antwoorden dicteer ik, uit overlevering spreek ik, vorm
lege lettergrepen, handtastelijke tipbewegingen, gedachten waarvan de herinnering nog hangt in levenloze cellen.
Ik ben nietan ger dood,lichtgevende
sc a uwen re en mij, de vervelinggis
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mee met hen. Hun namen en daden laten
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mij koud, o warm, o–wie
Pijnen trekken door mijn oostfronten, barensweeën uit een ver verleden, ik
moet schuilen en te voorschijn komen. Donker moet het worden, maar ik
kan niet alleen zijn. De zon moet schijnen, maar ik bén de zon. Aan mijn firmament alle anderen, de spoorzoekers van de geest, lotgenoten van vroeger,
meewarig lachende doden, die ik niet kan benijden. Mijn medelijden met
hen is immens, ik weet het zeker, barst in tranen uit; zij leven niet, zij doen
alsof, poppen die kunnen piepen en praten, intelligent en doortastend,
schrander als ieder ander en schranderder. Maar zij horen niet, hun zintuigen zijn buiten werking gesteld.
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I zit ineengedoken en wacht op de
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dingen, die komen moeten.
Ik kom

overal, maar buiten mij

Ik sta op het punt maar sta er buiten
Ik ben hét maar alles is in mij
Ik ben beweging maar roerloos overleef ik
Ik word op alle muren geprojecteerd, Rohrschach heet ik en IQ,
mijn stem leidt mij verder
en ik luister en herken
herken de scheuten in mijn lendenen, de strengen
die mij aan mijzelf verbinden – een mond
vol onvolgroeide keelklanken – een adem
die nog komen moet
Ik stik en kom boven
Ik gil en kom buiten
Ik praat nog niet het lukt mij niet
Ik kan aan mijzelf nog niet ontkomen
Kleuren herken ik niet

bloed en ledematen

duister
leven
laat mij, roep ik, moet ik?

verblinding

angst

Laat mij, smeek ik, en kan ik?
Ik overleef, ik overdood, ik overstem
ik hoef geen oren meer te sluiten
niet meer in

niet meer uitademen

niets horen meer

niets voelen

Laat mij, laat mij alleen, overleef mij, laat mij komen, laat mij gaan.
Ik heb het nooit kunnen zeggen. Woorden schieten te kort. Ik heb het nooit
durven beamen. Het leven schiet tekort.
LSD: ik ben er uit te voorschijn gekomen. Ik. Ik ben er. Maar wie ik ben?
Alles is te herleiden, alles gaat op één ademtocht terug,
één ogenblik

i
ii
Eén onsterfelijke seconde: voor de eerste schreeuw

ener
e allerlaatste ademhaling
ae
vóór at het hart klopt
In ezewereld,
sterven,
e waar
, aaleven synoniem is aan ste
mijnleven een
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kan ik getuigen, voor
Maar doodgaan kan ik niet
en leven,
leven is
– weiger, mijn stem,
woorden zijn onbetrouwbaar, en je pen een hofnar
en je machine een vingerwijzing
en je ogen feilloze blinden
en je leven een ervaring, die niet is weer te geven.
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en half uur geleden: acht hemelsblauwe pilletjes op mijn vlakke hand.
Ik kijk ernaar en toon geen emotie. Een jongen van de gestampte pot
met een IQvan 145. Ik doe het vrijwillig en voor de derde keer. Ik weet wat
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het is. Tweehonderd gamma lysergic acid diethylamide.
LSD-25. Naar het middelpunt der aarde. De reis naar de maan en terug in
acht uren. Ik ben een kind op sinterklaasavond. Een oude man op zijn sterfbed. Vol verwachting houdt het hart op te kloppen.
Ik krijg een glaasje gedistilleerd water en slik mijn pilletjes door. Het snoep-

je van de week, haha, die Frits. Iedereen loopt rond en praat en doet
gewoon. Iemand is genept door zijn garagehouder. Heeft meneer de tapping
test al gedaan? Wat een rotweer, jongens. Er worden broodjes gebracht en
flessen melk. Maar de deur staat op een kier. Ik kijk ernaar en wacht.
En nu ademt het brood. Ik zie het hart dat rustig klopt onder de transparante huid. Het hart stuwt het bloed door de aderen naar de longen. Ik zie het.
Ik begrijp het volkomen. De longen van het brood. Het brood dat rijst en
daalt en groeit en mij bovenmate fascineert omdat ik voor het eerst zie wat
brood werkelijk is.
Brood is brood is brood. Jongens, laat me in godsnaam met rust want ik voel
me zo brood. Wij zijn brood en dat is fijn.
De jongens laten me niet met rust. Onwillig sta ik op om een testje af te leggen. Eén uit een reeks van kleine en grote pesterijen. Later begrijp ik, dat het
voor de mannen van de wetenschapschap weinig zin heeft mij acht uur lang
te zien staren naar een stuk brood. Of naar een scheurtje in het behang. Of
naar gras.
Ik mag even in de tuin lopen en het gras is groen groen groen het gras is zo
groen en het gras is zo gras en de hemel nog blauwer dan het gras groen ik sta
midden in de tuin en geloof in wonderen ik voel het gras groeien onder mijn
voeten ik ben zintuig en kijk omhoog en weet alles van blauw oneindig
blauw ik ruik blauw en drink blauw ik ben volmaakt gelukkig.
Ik moet weer naar binnen. De kamer is donker gemaakt voor het vertonen

vanorsc ac- aa es.
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m Ik kri het gevoeldat
iedereen op me
het is niet
et waar, natuurlijk
niet, maar het gevoelwordt
sterker.
De eerste keer. Een blaadje papier waarop staat V.V.Inquiry. Wilt u deze vragen met ja of nee beantwoorden? Vraag 12. Heeft u een zwaar gevoel in handen en voeten? Ja. Vraag 40. Voelen uw handen en voeten licht aan? Ja. Een
gevoel van loodzwaar zweven. Ik probeer mijn gedachten te ordenen, maar
dat wordt steeds moeilijker. Iemand praat tegen me, ik versta de laatste
woorden maar het zegt me niets want ik ben de rest van de zin vergeten. Wilt
u het nog eens wat wou ik nou ook weer zeggen de chaos wordt volkomen
maak me nou niet in de war ik had een antwoord vijfwoorden ik ben er drie
kwijt wat zeg je niet zo snel u maakt me in de war ik kijk naar uw mond ik
hoor niets ik hoor woorden de mond is weg jullie doen het erom niets laten
merken want anders wilt u mij het tapijt beweegt wil je een vuurtje wat het
tapijt beweegt ik ben niet gek het beweegt niet ik denk het alleen slim
bedacht van ze hou ze in de gaten voortdurend niets laten merken wat kijken ze alles is vreemd ze hebben de kamer van vorm veranderd ik heb het
gezien ik weet alles van het tapijt sigaret is uit uit wat vuur lachend gezicht
tapijt vuurtje ik heb ze door niets laten merken ze willen iets
Hoe voel je je nu? Gewoon. Niets bijzonders? Nee.
Ik schuif mijn stoel wat achteruit want het tapijt komt op me af. De deur
gaat open, maar ik draai mij bijtijds om. Ik zit alleen in de kamer van Johan.
Ik kijk naar hem. Hij is samengesteld uit horizontale stroken die onderling
van plaats verschuiven, nu wordt hij vloeibaar. Ik kijk naar hem en ik word
vloeibaar. Oneindig traag drijven we in cirkelvormige bewegingen naar het
plafond, waar we als kosmische kwallen blijven zweven en in volmaakte harmonie een worden met de ruimte.
Ik zit met mijn ogen dicht en zie de ruimte. Door de ruimte bewegen zich
nooit geziene vormen en kleuren. Ik zie de grootheid en het falen van Klee.
Ik bezit het vermogen alles te omvatten. Ik kijk en begrijp, ik ga op in het
kijken, er is geen ik meer, er is alleen maar zijn.
Ben jeer weer? Stukje bij beetje herkrijg ik de beschikking over mijn faculteiten, ik kom omhoog uit de maalstroom, als een parachutist in een vertraagde film daal ik op de aarde neer. Een grijze aarde.
Maar de herinnering blijft leven. De herinnering aan een wereld, waar de
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jankende stem van Simon zichtbaar wordt en als helwitte bliksem door mijn
hallucinaties krast. Waar ik weet hoe groen ruikt en blauw smaakt. Waar ik
blind rondkruip in de zwartste hel. Waar ik, bewegingloos drijvend in de
ruimte, alles zie.

Willem Broens Terugtekenen: Michaux in kantlijnen
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HARKTE LEMMENS
De verbeelde roes

Partida - Vertrek

Als ik zie hoe het leven menselijk
Wegloopt in zijn vaste water, aarzel ik,
En houd ik mij soms op in de stroom
Van geniale dingen waaraan ik denk.
Ik voel een drang te vluchten
Naar het geheim dat mij verleidt,
Maar ik overwin mij. Weinigen maar
Kunnen het licht ervan weerkaatsen.
Mijn ziel vol heimwee naar hierna,
Vervuld van trots, wordt intussen somber,
Geween stijgt op naar mijn gezalfde ogen,
Maar ook dat kan ik verbergen.
Want ik reageer. Het leven, de natuur,
Wat zijn ze voor de kunstenaar? Niets.
Wat wij moeten doen is springen in de mist,
Rennen in de zon op zoek naar schoonheid.
Is stijgen, stijgen voorbij de hemelen
Die onze zielen enkel hebben opgestapeld,
En languit in onze droom bidden tot God
Dat onze handen daar goud zijn omkranst.
Is onbevreesd optrekken naar de berg
Omgord met hersenschim en schijn;
Het blanke middeleeuwse zwaard heffen
Tegen ieder mogelijk luchtkasteel.
Is gek geworden kleuren oproepen,
Kromme keizerlijke klauw zijn,
Als laatste oliesel van een verruimde ziel,
Andere levens en zinnen bereizen.

Rookzuil zijn, verdwaalde ster,
Bevleugeld het gewervel dwingen,
Palmtak zijn, rijzend water,
gouden boog en oplaaiende vlam...
Verre vleugel die waanzin wiekt,
Voortijdige wolk van subtiele damp,
Begeerte omhuld door mysterie en geur,
Schaduw, roes, opstijgen -Hoogte!
En ik geef mij deze vroege avond volledig
Aan de luchtspiraal die me naar de toppen leidt.
Gek van sfinxen brandt de horizon,
Maar ik blijf ongedeerd tussen messen en klaroenen!
Paarse mirage van stralende betovering _
Ik voel mijn ogen zich wenden in ruimte!
Ik zet uit, overwin, kom en haal in;
Ben een labyrint, een eenhoorn en acanthus.
Ikken de afstand, begrijp de lucht;
Ik ben gouden regen en trilling van licht;
Ik ben een kristallen beker geworpen in zee,
Diadeem en wapen, koningshelm en kruis...
... ... ...

• .. ... ... ... ... ..• ... ... ... ... ... ... ... ... ...

De vlucht hersenschimmen verdwijnt in de verte...
Immense apotheose aan de hemel!
De kleur is geen kleur meer - is geluid en geur!
Ik krijg heimwee naar toen ik God was...
*

Naar de grootste triomf, dus vooruit!
Mijn bestemming is anders _ is hoog en is zeldzaam.
Kost alleen zo veel, zo veel:
De triestheid nooit met ons tweeën te zijn...

Vie kan zich meten met ons? Wij zijn de enigen, de besten!' jubelt de
schrijver van dit gedicht, Mario de Sá-Carneiro (1890-1916), in een brief
aan Fernando Pessoa. 1 Zij tweeën zijn het die in de aanvangsjaren van het
tweede decennium van de twintigste eeuw (ze leren elkaar kennen in 1912)
de vaandeldragers van de Portugese poëzie zijn, hoewel vooralsnog hoofdzakelijk in hun eigen ogen. Vooral 1913 en 1914 zijn productief: Pessoa's grote
heteroniemen -Alberto Caeiro, Ricardo Reis en Alvaro de Campos - en zijn
semi-heteroniem Bernardo Soares worden in Lissabon geboren, SáCarneiro beleeft zijn gouden tijdperk in Parijs en publiceert de prachtige
novelle A Confissáo de LtícioZ, de dichtbundel Dispersáo3 (Verstrooiing en de
verhalenbundel Princípio (Begin), en samen vormen ze de drijvende kracht
achter het tijdschrift Orpheu, dat beschouwd wordt als eerste manifestatie
van het modernisme in Portugal. Wie de brieven van Sá-Carneiro uit die
periode leest (die van Pessoa zijn helaas op twee na verloren gegaan), wordt
vooral getroffen door de mateloze energie en torenhoge eigendunk, de
zekerheid dat zij tweeën het klaarspelen een kunst te scheppen die aan de leiband van het denken alle gevoelsregisters opentrekt (`Niet het denken zou in
dienst moeten staan van de kunst, nee, de kunst moet in dienst staan van het
denken door dat te laten vibreren, te laten schitteren - ook licht te laten zijn
behalve geest. Nee, echt, in haar hoogste expressie is kunst denken.'). En
inderdaad, het hallucinante Vertrek bijvoorbeeld lijkt geschreven door
iemand die geslikt, gespoten, geschoven, gedronken of gesnoven heeft en
zijn emoties van de roes in taal probeert te gieten, maar het tegendeel is waar.
Het is een louter cerebrale roes, want `ik verafschuw alcohol. Ik rook niet.
Gok niet. Gebruik geen morfine of cocaïne. Absinth smaakt me niet. Ik eet
iedere avond op een andere tijd in steeds weer een ander restaurant. Bestel
de meest uiteenlopende gerechten. Ik ga om drie uur 's nachts naar bed of
om negen uur 's avonds. Ik ben niet in staat vaste tijden voor wat dan ook
aan te houden, gewoonten te hebben. En daarom drink ik niet en rook ik
niet, enzovoort. Elke verslaving is een gewoonte, alleen een slechte gewoonte. Ik heb zo'n afkeer van gewoonten dat ik een harnas van fantastisch staal
draag tegen de verslaving. Ik zal nooit verslaafd kunnen zijn, net zoals ik
nooit een ordentelijk levend mens kan zijn.'
Het totale, de overgave haalt Sá-Carneiro niet uit middelen, uit drogas, maar
uit zichzelf. `Ik ben een van diegenen die tot het einde gaan,' zegt hij ergens.
En, als hij Pessoa vertelt over zijn Como Eu náo Possuo, een gedicht over een
amoureuze affaire: `Wat ik verlang, kan ik nooit krijgen of hebben, want ik
zou het alleen maar hebben door het te zijn. Het is niet de mond van dat
meisje die ik had willen zoenen; het zou me pas bevredigen als ik mij die
mond voelde, als ik die mond was, als ik heel de lieflijkheid van haar ruwe
lichaam was.' Het doet bijna denken aan mystiek.

1. De briefcitaten komen uit

Cartas a Fernando Pessoa
(2d1n), Edi4ies Atica,
Lissabon 1979.
2. In 1993 in Nederlandse
vertaling verschenen bij De
Arbeiderspers, De bekentenis

van Lucio.
3. De drie hier opgenomen
gedichten komen uit deze
bundel.

Álcool -Alcohol
Guillotines, kogels en kastelen
Glijden ver weg in stoet voorbij;
Gele schemeringen dansen om mij heen,
Gebeten, ziekelijk paars.
Omkranste vleugels slaan rond mijn oren,
Geluiden met kleurengeur striemen mij,
Wervelende messen verwonden mijn ogen,
Dalen af in mijn ziel, doen mijn zinnen bloeden.
Ik adem mij in de wind die uit de verte aanwaait,
Maak deel uit van het licht dat mij beschijnt;
Wil mij verenigen maar alles valt uiteenIk vecht en kronkel... Tevergeefs! Ik sis weg...
Ik ren om mij heen en vind mij niet...
Alles wankelt en stort schuimend neer...
Een gouden schijf duikt wentelend op...
Uit angst voor de mist doe ik mijn ogen dicht...
Welk verslavend middel heb ik geslikt?
Opium uit de hel in plaats van het paradijs...?
Welke toverspreuk heb ik tot mezelf gericht?
Hoe komt het dat ik mij vereeuwig in geniale pijn?
Opium noch morfine. Wat mij doorgloeide
Was zeldzamer, doordringender alcohol:
Van mijzelf slechts heb ik dit delirium Een ochtend zo fel dat het donker is rondom mij.

En zoals de roes gevolgd wordt door een kater, zoals de mysticus diep wegzakt na zijn hoogste Godservaringen, zo wordt deze periode van voortdurende extase en exaltatie gevolgd door een bodemloze depressie. Sá-Carneiro
moet wegens het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog Parijs verlaten en als
hij in de loop van 1915 toch weer kan terugkeren naar zijn geliefde stad, is
die niet meer wat ze was. Hij schrijft nog wel, maar hij beleeft het allemaal
minder juichend. Zoals hij eerst een roes van zichzelf was, zo lijdt hij nu aan
het teveel van zichzelf. Het is een niet meer te stuiten proces en op 26 april
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Vontade de dormir - Zin om te slapen

Gouden draden trekken aan mij
Terwijl ik mij half opricht in het stof
Elk naar zijn eigen doel,
Elk naar zijn eigen noord...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ach hoe hunker ik naar de dood...

Ik wil slapen... voor anker gaan...
.
Ruk deze grootsheid van mij weg!
- Waarom droomt de schoonheid mij,
als ik haar niet kan verhuizen...?

STOFZUIGEN

In weerwil van de strakke genre-indeling in bovenstaande

Over Stoffer
ier en blik van Jeroen Brouwers

lijst is het zo goed als onmogelijk Brouwers' essayistische
werkte (onder)scheiden wanzijn autobiografische; in veel

De titel van Jeroen Brouwers' 'herinneringen aan een

van zijn romans komen zowel autobiografische als essay-

periode (1964 – I 970)', Stoffer en blik, wekt de suggestie

istische passages voor en ook in Stofferjer en blik lopen de

dat het om een inderhaast bij elkaar geveegde verzame-

verschillende genres door elkaar. Er zijn vanuit Stoffer en

ling 'kriskras geschreven' losse anekdotes of essays gaat.

blik lijnen te trekken naar romans als Joris Ockeloen en het

Ook de inhoudsopgave lijkt op eerste gezicht te duiden

wachten (I 967), omdat de daarin beschreven gebeurte-

op weinig samenhang, anders dan opnieuw een Vlaamse

nissen gebaseerd zijn op hetzelfde tijdvak als waarvan in

invalshoek: 'In dienst van uitgeverij A. Manteau n,v.,

Stofieren blik sprake is én omdat Brouwers opnieuw afre-

Brussel', 'Het overmoedige leven van de miskende schrij-

kent met de hem dertig jaar achtervolgende suggestie dat

verWard Ruyslinck', 'Theo Oegema van der Wal', Angèle

hij daarmee Dirk de Wites nooit verschenen roman

en haar huisgenoot', 'Marnix Gijsen. Beeldje in Brussel',

Dichotomie van een geboorte geplagieerd zou hebben, die

'Karel Jonckheere. Grafsteen aan de Dijle', 'Herman

hij als 'uitgeversknecht van Manteau onder ogen gehad

Teirlinck. Hier komt nooit niemand niet'. Die suggestie

zou moeten hebben. De functie van 'uitgeversknecht'

van een losse structuur is niet méér dan een suggestie:

verbindt deze memoires met de roman Winterlicht

zoals gebruikelijk in het werkvan Brouwers blijkt het boek

(1984), waarin Brouwers' alter ego herinneringen ophaalt

hecht gestructureerd. Niet alleen concentreren de essays

aan zijn tijd in die functie. Zijn verhalenbundel Het mes op

zich rond de eerste periode dat Brouwers bij de Brusselse

de keel speelt een rol, omdat hij daarmee in 1964 bij

uitgeverij werkte en debuteerde in de letteren, ook lopen

Manteau debuteerde en natuurlijk dient Stofieren

de essays in elkaar over, worden motieven hernomen en

'inkleuring, verduidelijking, aanvulling en completering' bij

zijn de levens van de alhier geportretteerden dermate

het vele dat Brouwers in de loop der tijden al geschreven

met elkaar en met het leven en werk van Jeroen

heeft over de Vlaamse letteren, te vinden in Groetjes uit

Brouwers verweven, dat zij in ieder hoofdstuk opnieuw

Brussel (1969), Mijn Vlaamse jaren (1978), zijn kladboe-

blik als

hun rol opeisen.

ken, zijn feuilletons en voor een aanzienlijk deel verza-

Evenals zijn andere boeken – de opsomming achterin

meld in Vlaamse leeuwen (1994).

levert inmiddels acht romans, zestien titels onder de kop

Omdat zij in deze context beter tot hun recht komen dan

'verhalen', twee (eigenlijk drie) toneelstukken, negenen-

in de afgezonderdheid van een bundel gevarieerd werk,

twintig essayistische werken, zes periodieken, acht auto-

zoals hij in zijn 'Vooraf' schrijft, heeft Brouwers in Stoffer en

biografische boeken en een tweetal bloemlezingen – is

blik twee essays (over Marnix Gijsen en Karel Jonckheere)

Stoffer en blik een draad uit het spinnenweb, het oeuvre

opgenomen die eerder verschenen in Feuilletons nr. 6,

van Brouwers waar alles met elkaar samenhangt: 'er is

Papieren levens. In L.A. Wieners roman Nestor schrijft

niets dat niet iets anders aanraakt'.

Wieners alter ego, nadat hij Papieren levens gelezen heeft,

Brouwers een brief. Hij zegt daarin onder meer: 'Papieren

toont Jeroen Brouwers overtuigend aan, is een groot deel

/evens is een meesterlijk boek, een boek dat ik niet lees,

van haar latere leven bezig geweest haar biografie te ver-

maar veeleer opvreet en verzwelg met een verhoogde

valsen en te verfraaien. Brouwers brengt opnieuw nood-

graad van concentratie. Je zou me na lezing kunnen over-

zakelijke retouches aan in de mislukte poging van Greta

horen en ik zou niet veel missen. (Eens een schoolmees-

Seghers om Angèle Manteaus biografie te schrijven (Het

ter altijd een schoolmeester.) (Nettweede schoolmeester

eigenzinnige leven van Angèle Manteau). Stoffer en

blik

mag je ook door sukkel vervangen.) Vooral de portretten

roept daarmee meteen de vraag op of de `definitieve' bio-

van Marnix Gijsen en Karel Jonckheere zijn onvergetelijk,

grafie van de uitgeverij ooft zal kunnen verschijnen, want

scherp uitgebeiteld en met wijsheid en kennis van zaken

de plundering en verdwijning van het door Brouwers

geschreven. De heren worden eerst in al hun onderdelen

opgezette archief en het verdonkermanen van brieven

uit elkaar genomen en vervolgens weer ineengeschoven

doet het ergste vrezen. Splinters informatie die tot niet

en daar staan zij dan, voor altijd, maar nu in hun ware

veel meer zullen kunnen leiden dan deelstudies, meer zit

gedaante en inmiddels ontdaan van hun pompeuze luis-

er waarschijnlijk niet in.

ter.

Een leidmotief in het boek is Brouwers' verzet tegen

Wat Wiener hier opmerkt over de twee portretten, geldt

ingrepen in de manuscripten van schrijvers. Hij neemt

voor alle portretten in Stofieren

blik. Evenals in zijn boe-

Seghers kwalijk dat ze het principe van hoor en weder-

ken over schrijvers-zelfmoordenaars, De laatste deur

hoor niet heeft toegepast bij het schrijven van haar boek

is Brouwers' toon vaak

over Manteau. Hij legt Vlaamse schrijvers het vuur aan de

die van solidariteit. De heren schrijvers en de uitgeefster

schenen, omdat zij toestonden dat hun literaire werken

(1983)
en De

zwa rt e zon (1999),

Angèle Manteau worden weliswaar 'in al hun onderdelen

door de uitgeverij 'vernederlandst' werden – en hij laat

uit elkaar genomen' en 'van hun pompeuze luister' ont-

ten overvloede opnieuw zien op welke schaal dat gebeur-

daan, maar het is opmerkelijk hoe Brouwers' poging hen

de. Hij steekt Walter van den Broeck en passant een pluim

terug te brengen tot 'hun ware gedaante' (uiteraard zoals

op de hoed, omdat die stelselmatig weigerde zijn werkte

Jeroen Brouwers die ziet) hen meer eer bewijst, dan

laten aanpassen.

wanneer die pompeuze luister zou blijven bestaan. Karel

Het enige portret dat de geportretteerde niet welgevallig

Jonckheere mag dan geportretteerd worden als een

zal zijn, is dat van Ward Ruyslinck. Daarmee schrijft

kwebbelhoofd van de eerste orde, Brouwers brengt zijn

Brouwers een polemiek die dampt – van ingehouden

verdiensten óók in fatsoenlijke proporties naar voren. Zijn

woede. Brouwers legt verschillende keren een opmerke-

verbondenheid met en respect voor Teirlinck steekt hij

lijke pudeur aan de dag: hij wenst onder geen beding

niet onder stoelen of banken. Die bestaan niet uitsluitend

beschuldigd te kunnen worden van laster (waar hij

bij de gratie van diens schrijverschap en de invloed daar-

Manteau en Ruyslinck nu juist wél van beschuldigt) en wat

van op Brouwers' schrijverschap. Wijzend op een papie-

hij niet kan documenteren, verzwijgt hij. Al met al is dit

ren strook met daarop het motto uit zijn Zelfportret of het

vrijwel uitsluitend op aantoonbare feiten gebaseerde por-

moet Teirlinck Brouwers ooit toegevoegd heb-

tret van Ruyslinck waarschijnlijk des te dodelijker:

ben: 'Gij zijt er dus ook zoëen,' Dat motto luidt 'Liever

Brouwers slaat hem voornamelijk met zijn eigen formule-

galgemaal

geschuwd om mijn waarheid, dan gezocht om mijn

ringen om zijn oren. Ook Ruyslinck wordt in zijn onder-

schijn.'

delen uit elkaar genomen en weer in elkaar gezet. Van de

Het had één van de motto's van dit boek kunnen zijn,

puzzelstukken van de'keizerarend van de Vlaamse litera-

want ondanks Brouwers' soms bijkans ongelooflijke

tuur die dat oplevert, blijkt uiteindelijk niet veel meer in

geduld met Angèle Manteau, blijkt de verkoopster van

elkaar te zetten dan een gefrustreerde, kleinzielige 'heg-

boeken er overduidelijk niet zoëen. Angèle Manteau, zo

genmus'. Ooit waren, volgens Ruyslinck, de rollen omge-

draaiel. Ooit. Brouwers rekent volledig met hem af, hij

DE PARADOX VAN HET CYNISME

heeft niet zozeer een beetje met stoffer en blik rond

Over het lezen en herlezen van het werk van

geschuierd, hij heeft afdoende gestofzuigd. Daarvoor

Imre Kertész

heeft hij, zoals Teirlinck hem indertijd toevoegde, voldoende geoefend, om van het boek een bij vlagen vrolijk,

Du must dein Leben ándern,' dichtte Rilke zichzelf toe

dan weer treurig stemmend, overtuigend mengsel van

na het zien van een archaïscher Torso Apollos. Een kunst-

anekdote, essay, polemiek, autobiografie en herinnerin-

werk dat je dwingt je leven te veranderen, natuurlijk niet

gen te maken, waarvoor de titel eigenlijk een te beschei-

in die zin dat 'de lezer een huwelijk moet laten ontbinden,

den aanduiding is: 'Er moe(s)ten nog wat memoires op

een verre reis moet ondernemen, clochard wordt, van

papier voordat het licht voorgoed wordt uitgedraaid.' Wil

een flat springt, communist wordt of vegetariër. Maar iets

hij dan', 'voordat het licht voorgoed wordt uitgedraaid', no

van de vorm én de inhoud van het werk moet, als een

eens werk gaan maken van het derde deel van zijn brie-

residu, in de bloedbaan en in het zenuwstelsel van de

van een karakter? Dat eindigt in 1986. Ik

lezer achterblijven, zijn ritme wijzigen, zijn oogopslag ver-

venboek Kroniek

mis de periode 1986-2004.

anderen, al is het met niets te meten en hem door niemand aan te zien'(Huub Beursklens in: Buitenwegen).
Er is literatuur die zelfs zo uit het lood slaat dat tegengif
noodzakelijk is.
Wat begrijp ik Ritzerfeld goed wanneer hij in De Poolse
vlecht Emile Suter zich laat schamen om 'de naam van zijn
plaats van bestemming hardop te noemen', zoals ik het
ook begrijp dat de schrijver zelf de naam ontwijkt door
een geografische omschrijving te geven die noopt tot het
gebruik van de atlas –hetgeen de vinger onverbiddelijk
leidt naar Owie4im. De schaamte van Emile Suter betreft
niet alleen 'het schuldige landschap' (Armando), maar ook
zijn motieven: 'Hij wil een verlangen bevredigen: de herdenking van een dode binnen een moordend amalgama
zo chaotisch dat hij elk persoonlijk besef van zijn eigen
dode zal mogen en kunnen verliezen.' Doordat hij dit
beseft, wordt de lezer deelgenoot van Boters schroom.
De Poolse vlecht maakt op nog een andere manier ongemakkelijk: het in schitterende stijl geschreven boek stelt
juist door die stijl de vraag naar de verhouding tussen 'het
esthetische' en Auschwitz.
Imre Kertész, zelf overlevende van het moordend amalgama, brengt redding. In Dagboek van een galeislaaf schrijft
hij dat het concentratiekamp 'alleen voorstelbaar is als literaire verbeelding, niet als werkelijkheid.' En hij voegt er
aan toe: 'Ook niet als je zelf in zo'n kamp zit, dan helemaal
niet.' Dat laatste begreep ik pas toen ik Onbepaald door het
lot las.

Er is literatuur die uit het lood slaat – vaak is dat'kamplite-

door sadisten en politiek tirannen, niet in staat is zich te

ratuur' en ik heb mij lang afgevraagd waarom ik die toch

herstellen."

las: op het residu dat ze in mijn zenuwstelsel achterliet, zit

Mijn cynisme is mijn cynisme is mijn cynisme ... en alleen

toch niemand te wachten? Het graf in de wolken van

al daarom is het vreemd dat ik een boek dat mijn cynisme

Celan is nauwelijks leesbaar zonder een welhaast fysieke

bevestigt, niet meer kan en wil lezen. Tisma laat me vol-

reactie. Ik las het oeuvre van Primo Levi tot hij zelfmoord

komen radeloos achter. Zonder hoop kun je niet leven,

pleegde, daarna On ik zijn werk niet meer lezen. Danilo

blijkbaar; zonder hoop kun je niet lezen, blijkbaar.

Kis, G.L. Durlacher, Jorge Semprun, Jean Améry,

Primo Levi redeneerde zichzelf de dood in door er steeds

Aleksandar Tisma ... zijn Het gebruik van de mens is een

meer van uit te gaan dat alleen 'de slechtsten' het kamp

boek dat zijn flaptekst méér dan waar maakt: 'Vera, de

overleefd hadden: overleven kon alleen ten koste van

meest 'gebruikte' persoon in de roman, wordt'Feldhuré

anderen en dus behoorde je tot de parasieten als je over-

en weet zo het dodenkamp te overleven. Vera's relaas

leefd had en aangezien hij een overlevende was, was de

vanaf de dag dat ze naar Auschwitz werd gedeporteerd

conclusie onontkoombaar: hij behoorde tot die slecht-

tot de dag van haar terugkeer is een van de meest realisti-

sten. Améry, Celan ...

sche en ontzettende beschrijvingen van nazi-kampen die

'Leven is een kwestie van mentaliteit,' zei G.L. Durlacher

de literatuur tot dusver heeft opgeleverd.' Over de reali-

in een interview. Imre Kertész bevestigt dat op allerlei

teitswaarde van Tisma's literaire verbeelding kan en wil ik

plaatsen in zijn werk. Hij beaamt zelfs de schuldvraag van

geen oordeel aanmatigen, het ontstellende daarvan kan ik

Levi, maar voegt er één cruciale zin aan toe: 'We in leven

zonder aarzelen beamen. Ik had het boek gelezen en 'iets'

blijft, is altijd schuldig. Maar ik zal de wond dragen' (in:

waar ik geen greep op had, maakte dat ik het boek 'ver-

Liquidatie) – en daar zit hem de ontsnapping naar het

gat'. Op de plaats in mijn geheugen, waar normaal

leven in.

gesproken Het gebruik van de mens opgeslagen zou die-

Kertész' werk is allesbehalve een vlucht: hij treedt de

nen te liggen, ontwikkelde zich een volkomen blanco

zogenaamde werkelijkheid met open vizier tegemoet.

plek. Toen ik het boek enkele jaren daarna herlas, was het

Zijn oeuvre is het tegendeel van verdringing, maar inmid-

dan ook 'als nieuw' voor me – een onbegrijpelijke erva-

dels wél een methode om voort te kunnen. De dagboe-

ring – en daardoor sloeg me dezelfde passage die, zo

ken van Thomas Mann noemt hij 'kroniek als zelfonder-

realiseerde ik me later, er voor gezorgd had dat ik het

zoek' en hij citeert Corian: 'Elk boek is een uitgestelde

boek verdrong, me vol in het gezicht. Ergens in het boek

zelfmoord.' In wezen typeert hij hier zijn eigen werk.

beschrijft Vera hoe zij 'getuige is van een strafoefening'.

Dat Kertész de lezer tot op zekere hoogte 'redt' door te

De nacht volgend op het herlezen van de roman 'beleef-

stellen dat Auschwitz alleen als literaire verbeelding voor-

de' ik die 'strafoefening' – een eufemisme van jewelste –

stelbaar is, betekent meer dan alleen een vrijwaring voor

in een nachtmerrie waaruit ik schreeuwend en zwetend

het antwoord op de vraag of dat ethisch gesproken wel

wakker werd. Sindsdien heb ik de boeken van Tina

kan: 'fictie' 'over' de kampen. Kertész merkt in Dagboek

gekocht, maar niet meer gelezen. Waarom? Gekocht: uit

van een galeislaaf droogweg op: Het genieten van kunst

solidariteit met de schrijver, die de moed en de menselijk-

heeft altijd iets immoreels. Het publiek doorlijdt het werk

heid heeft om door te dringen 'in de psyche van persona-

niet maar consumeert het als een smakelijk hapje.' Daar

ges die ons na gaan staan', zoals Tom Eekman dat in zijn

zijn we dus mee klaar: het lezen van een roman is per

nawoord bij zijn vertaling formuleert. Niet meer gelezen:

definitie iets immoreels. Kertész impliceert hier natuurlijk

omdat de New York Times Book Review gelijk had, toen zij

mee dat literatuur au fond ontoereikend is, omdat woor-

na de verschijning van de Engelse vertaling schreef dat

den waarmee de kampliteratuur geschreven is, de zoge-

Tismá s 'boodschap is dat 'de menselijke geest, misbruikt

naamde werkelijkheid, zelfs niet kunnen benaderen. Maar

meer dan dat hebben we niet: woorden. Daarbij reali-

op zeker moment wel besef heeft van de verdwijning en

seert Kertész zich waarschijnlijk heel goed dat zijn

crematie van tientallen wagonladingen mensen, maar dat

Onbepaald door het lot een particuliere geschiedenis ver-

hij zelf deel uitmaakt van een andere 'werkelijkheid', die –

telt, die – alleen al daardoor – het zicht op 'de geschiede-

ironie van het door Kerész vermaledijde lot – door een

nis' vertroebelt. In Liquidatie spreekt hij dan ook stelsel-

verwonding bestaat uit een langdurig verblijf in een kamp-

matig over de 'zogenaamde werkelijkheid' en stelt hij

ziekenhuis, hetgeen hem uiteindelijk het leven redt. De

onomwonden: 'Voor Auschwitz is geen verklaring.'

ongerijmdheid van het bestaan van een ziekenhuis te mid-

Onbepaald door het lot wordt verteld vanuit het perspec-

den van de vernietigingsindustrie maakt een wezenlijk

tief van een I 5-jarige jongen en hoezeer Kertész er zelf

onderdeel uit van Kertész werk. In Liquidatie draagt het

ook mee blijkt te worstelen, voor het eerst 'begreep' ik de

hoofdpersonage B. een getatoeëerd nummer op zijn dij-

naïveteit van de gedeporteerden enigszins. Kertész' wor-

been: hij is in Auschwitz geboren. Al even ongerijmd en

stelinggaat om Bevraag in welke mate 'de nodige stappen'

tegelijkertijd wezenlijk voor zijn levenshouding is het slot

die iemand 'gedaan' heeft, van invloed zijn op zijn leven,

van Onbepaald door het lot:

maar zekere passages uit zijn boek maken genadeloos
duidelijk dat ieder mens gevangen zit in zijn eigen percep-

Ik had het kamp nu eenmaal overleefd en zou elk

tie van de werkelijkheid en dat daar – in weerwil van de

argument aanvaarden dat mij in staat stelde verder te

titel – een noodlottige onontkoombaarheid uit voort-

leven, daar was ik heel zeker van. Toen ik op dat rus-

vloeit. Wanneer hij in volkomen onwetendheid over wat

tige, schemerige plein en die door oorlogsgeweld

hem te wachten staat, wacht op verdere deportatie – een

geteisterde maar toch o zo veelbelovende straat om

woord dat nû sindsdien een connotatie heeft, die het tóen

me heen keek, voelde ik de bereidheid daartoe al in

beslist niet had – zo beschrijft Kertész, is er een man die bij

mijn binnenste opkomen en geleidelijk sterker wor-

een Duitse officier informeert waarom hij 'niet in over-

den. Ja, ik zou mijn leven voortzetten, hoe onmoge-

eenstemming met zijn capaciteiten' kan werken. De

lijk dat ook was. Mijn moeder wachtte op me en de

Duitse officier raadt hem aan om zich als vrijwilliger op te

stakker zou stellig dolblij zijn als ze me terugzag. Ik

geven en omdat de in de waarneming van de gevangene

herinnerde me haar wens om een zoon te hebben

'nuchtere, gematigde en in ieder opzicht onberispelijke'

die arts of ingenieur was. Die wens zou ik naar alle

officier zo 'objectief is geweest, schijnt hem het advies

waarschijnlijkheid vervullen. Wij mensen zijn in staat

'juist en reëel'. 'Vooropgesteld dat mijn mensenkennis me

om alles te overleven, ook de meest ongerijmde

niet bedriegt,' laat Kertész hem er met een uiterst pijnlijk

situaties, en in de verte, wist ik, wachtte het geluk al

gevoel voor ironie nog aan toevoegen. De slotzin van de

op me, als een onvermijdelijke val. Zelfs daarginds,

alinea zou om te grinniken zijn als het smoelwerk van de

bij de schoorstenen van Auschwitz, was er, als de

grimmige werkelijkheid er niet dwars doorheen zo gru-

kwellingen aflieten, iets geweest wat je met geluk

welijk zichtbaar zou zijn: 'Dit laatste zei hij op zo'n toon

zou kunnen vergelijken. Iedereen had het over ont-

dat die voorwaarde mij vervuld scheen.'

beringen en `gruwelen', maar die kleine gelukserva-

Dat ook ('juist' zegt Kertész) voor iemand In Auschwitz

ringen waren het belangrijkste geweest. Ja, als ze me

het kamp alleen voorstelbaar is als literaire verbeelding

weer van die vragen stelden, zou ik daarover vertel-

maakt de schrijver waar door duidelijk te maken dat

len, over het geluk dat je in een concentratiekamp

Gyurka de 'zogenaamde werkelijkheid' waarschijnlijk uit

kunt ervaren.

zelfbescherming slechts stap voor stap tot zich door laat

Als ze er ooit nog naar zouden vragen, en ik dat geluk

dringen – en dan nog alleen maar vanuit het unieke per-

dan nog niet vergeten was.

spectief van het individu. Voor Gyurka betekent dit dat hij

Kertész' werk is, zoals hij schrijft over Wittgenstein, 'op
een bepaald traject van de weg naar de ondergang onverwachts vruchtbaar en vruchtdragend' geworden: '– het
denken als poging om erbovenop te komen, het denken
als wraak, als de laatste, achterwaartse blik van een vluchteling, vol verachting en luciditeit.' Zijn oeuvre overstijgt
het louter autobiografische, omdat het genadeloos laat
zien hoe een mens in de levensomstandigheden zoals die
gelden in een concentratiekamp of een dictatuur, volkomen onderworpen raakt aan de willekeur van anderen en
afgestompt geen enkele keuze meer kan maken, maar het
is tevens het levende bewijs van een mogelijke weg terug.
Ik, de ander besluit: 'Mijn lichaam buigt zich in de richting
van de dood, maar mijn hoofd draaft zich om naar het
leven en mijn voet verheft zich aarzelend om een stap te
doen. Een stap waarheen? Het doet er niet toe, want
degene die zo dadelijk die stap zal doen, zal ik niet meer
zijn maar een ander,'
Zijn gehele oeuvre is doortrokken van een lucide cynisme
– of, zo men wil: van een cynische luciditeit – maar in
weerwil van zichzelf zit er een scheur in waardoorheen
het licht naar binnen valt.

RON ELSHOUT

Van Imre Kertész verschenen bij Van Gennep de romans:

Onbepaald door het lot

(1995), Het fiasco, Kaddisj voor een niet geboren kind en de 'kroniek van een verandering' Ik, de ander (200 I ), alsmede de `dagboekroman'
(2003). Kertész' roman

Dagboek van een galeis/oa f

Liquidatie (2004) en Rrtzerfelds De Poolse vlecht (1982)
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verschenen bil De Bezige Bij. Het werk van G.L. Durlacher en A. Ti ma verscheen
bij Meulenhoff.

Jeroen Brouwers, Stoffer &

blik. Hennnermgen aan een penode (1964-1970).
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MEN MOET ZIJN TUIN ONDERHOUDEN

mende bundel op, niet in de laatste plaats doordat

Over Alleen in de tuin van Gerrit Kouwenaar

Kouwenaar alle sentimentaliteit uit zijn gedichten wegzuivert. Zijn strenge, geconcentreerde taal maakt, betoogde

Als er één dichter is die de laatste jaren Voltaires gevleu-

ik al in het hors concours-nummer van B77LLETIN, de

gelde woorden 'II faut cultiver son jardin' in praktijk

beschreven emoties voelbaar, maakt die althans in hoge

gebracht heeft, dan is dat Gerrit Kouwenaar, die in zijn

mate 'werkelijk'.

recente bundels het topic van de tuin uitputtend geëxplo-

Deze ontwikkelingen blijken zich door te zetten, zo

reerd heeft. Cultiveren is volgens het woordenboek niet

bevestigen twee gedichten gepubliceerd in Jozef Deleus

alleen onderhouden, maar ook ontwikkelen. Kouwenaars

onvolprezen poëzietijdschrift Het liegend konijn. Het eer-

beperking tot `huis, tuin en keuken' maakt niet zozeer dat

ste gedicht van Kouwenaar daarin luidt:

het leven of de wereld daarbuiten ontkend worden, als
wel dat hij zijn wereldbeeld de tuin in gesleept heeft en

Alleen in de tuin

zijn beeldmateriaal steeds verder teruggebracht tot de
hortus conclusus om leven en dood des te geconcentreer-

Men zit met zijn schimmen in de tuin, licht

der te evoceren.

bladert schemer, er ademen oude nalatige vragen

De geografische beperking gaat gelijk op met een steeds

men zwijgt zich te zamen, is sprekend zijn naaste

verder toenemende dichtheid in taal. Het lijkt er op dat de

het is later, onhoorbaar als tijd

concentratie in en de intensiteit van Kouwenaars gedichten alleen nog maar toeneemt.

men zou dit ingedikt niets willen stillen ontmaken

In het titelgedicht van zijn laatste bundel, totaal witte

deze langzame cirkel, dit doodlopend loze moment

kamer, viel het binnenste van het binnenste, die kamer,

willen wissen in scheurende zijde, ontastbare

uiteindelijk samen met zowel het laatste samenzijn aldaar,

tastende voeten voorbijgaand over het grind

als de bijna onuitgesproken en daardoor des te nadrukkelijker aanwezige wens samen opnieuw te (kunnen)

zo duurt men nog even, uurglazen, eetgrage boeken

(mogen) beginnen vanuit diezelfde maagdelijke kamer.

doodsnood van hongerend voedsel, dan vindt zich

Tevens is het gedicht een wanhopig smekende poging de

het sterfelijk licht uit en gaat men, gaat men

tijd stil te zetten: 'laten we nog eenmaal ...'

naar binnen, gehoorzaam, verhoort men het donker

De bundel totaal witte kamer staat voor het grootste deel
in het teken van eenzaamheid, overaanwezige afwezig-

De encyclopedie beweert over Kouwenaar: 'Zijn gedich-

heid', bijvoorbeeld over hoe een parfumflesje met een

ten bevatten veel dubbelzinnigheden, die verborgen,

dichterlijke naam die afwezigheid op Proustiaanse wijze

onverwachte betekenissen naar voren halen [...]'Ook dit

'onzegbaar aanwezig' maakt. Tezamen met de beperking

gedicht zit er zo vol mee dat de 'ingedikte' taal een samen-

van de geografische actieradius levert dat een beklem-

vatting ondoenlijk maakt, eerder dijt de 'betekenis' van het

gedicht steeds verder uit. De beschreven situatie is duide-

contrast 'spreken en zwijgen', speelt de tegenstelling tus-

lijk: iemand zit zwijgend, mompelend in zijn tuin en denkt

sen'licht en donker' een rol in het gedicht, dat van licht via

aan de doden uit zijn bestaan. Hij zou dit moment volgaar-

schemer naar donker 'verloopt'. Met de variant op het

ne niet meemaken, zit nog even en gaat, als het donker

stervende licht in de voorlaatste regel haalt men, overi-

wordt, naar binnen. Hoe maakt Kouwenaar hier poëzie

gens na de omineuze vaststelling 'zo duurt men nog even',

van?

de eigen sterfelijkheid het gedicht binnen.

Het gedicht begint met het door Kouwenaar geijkte

Een ander middel tot concentratie is de door de encyclo-

woord 'men'. Rutger Kopland heeft in een essay over zijn

pedie gereveleerde dubbelzinnigheid, die ik liever meer-

eigen gedichten eens geweerd dat een dichter in een

duidigheid zou willen noemen. Ze speelt een belangrijke

gedicht het persoonlijke onpersoonlijk moet maken om,

rol in de derde regel, in woorden als 'naaste' en in de

paradoxalerwijze, het gedicht een kans te geven persoon-

interpretatie van de formulering 'zo duurt men nog even',

lijk te worden. Kees Fens wees er op dat Kouwenaars op

maar ook in bijvoorbeeld 'voorbijgaand' uit de achtste

eerste gezicht afstandelijke 'men' uiteindelijk wellicht

regel en in 'uurglazen' – men kan daarbij denken aan

nabijer is dan 'ik', omdat 'ik' een ander (de lezer, in dit

scheepsterminologie waarin uren in 'glazen' worden uit-

geval) uitsluit en 'men' de lezer juist includeert . Voor het

gedrukt, maar het is vooral logisch te denken aan het weg-

onderhavige gedicht gelden de uitspraken van Kopland en

drinken van de uren.

Fens in hoge mate. De schimmen, die in het tweede (in

Opvallend, gezien de opgeroepen situatie, is het gebrek

Het liegend konijn gepubliceerde) gedicht 'onzegbaar aan-

aan gelatenheid, zoals die waarvan het oeuvre van J.C.

wezig' gemaakt worden door de formulering 'lichamen

Bloem doordrenkt is. Er is weinig berusting te vinden in

[die] / in lichtval hun vlees vermissen', bevinden zich bui-

Kouwenaars gedicht. Weliswaar wordt in de laatste regel

ten de 'ik', maar als deze zwijgt, zwijgt hij 'zich te zamen'.

gehoor (!) gegeven aan het donker, maar dat lijkt toch

In het tweede gedicht lezen we: 'terwijl men zichzelf

ingegeven door het besef dat er nu eenmaal niets anders

behelst als geen ander /stelt men zich samen'. In de zwijg-

opzit. Bovendien biedt de tweede strofe met de wens,

zame formulering werkt de alchemie van de uitdrukking

evenals de formuleringen 'eetgrage boeken' en 'honge-

`zwijgen is goud' volop, want in de tweede helft van de

rend voedsel' tegenwicht. Het voedsel hongert er naar

derde regel, waarin 'sprekend' zowel letterlijk als figuurlijk

gegeten te worden: de wereld doet, evenals later het

genomen dient te worden, valtik' samen met 'zijn naas-

donker, een beroep op 'men'. Adriaan Roland Holst ant-

te'. Die 'naasté zou een van de schimmen kunnen zijn,

woordde ooit grimmig-ironisch op de aangever van een

maar ook – en daar wordt het onbepaald voornaam-

journalist 'Bijna al uw vrienden zijn oveneden': 'Ja, sinds

woord functioneel – een ander, eventueel in dezelfde

enige jaren doe ik aan overleven.' Men valt uiteindelijk

omstandigheid verkerend als 'ik', en alleen al daarom met

samen met hoe en wat men is (en dat bestaat uit veel ver-

hem samenvallend in 'men'.

lies) en neemt het leven (en de dood) zoals dat nu een-

Kouwenaar voert de concentratie in het gedicht verder

maal is. Dat heeft minder met gelatenheid te maken dat

op door woorden te groeperen rond bepaalde begrip-

met Voltaires imperatief: 'II faut'. Er zit niets anders op:

pen. Zo'n cluster, waarin het spreekwoord doorklinkt, is

men moet. Het roept het al even imperatieve slotgedicht

bijvoorbeeld: 'spreken', 'zwijgen', 'nalatige vragen',

uit De tijd staat open (I 996) op:

'onhoorbaar', 'verhoort'. Het aan deze reeks verwante
en na 'spreken' géintroduceerde 'stillen' roept het begrip

Men moet

'honger' op. In de derde strofe vinden we 'eetgrage' en
'hongerend voedsel', hetgeen herinnert aan de ook al

Men moet zijn zomers nog tellen, zijn vonnis

vertrouwde eetmetafoor van Kouwenaar. Evenals het

nog vellen, men moet zijn winter nog sneeuwen

ALSOF
men moet nog boodschappen doen voor het

Over onhandig bloesemend van Ramsey Nasr

donker
de weg vraagt, zwarte kaarsen voor in de kelder

Ramsey Nasr opent zijn bundel onhandig bloesemend met
een gedicht dat de toon zet:

men moet de zonen nog moed inspreken, de
dochters

da capo

een harnas aanmeten, ijswater koken leren
treed binnen allerzwartste
men moet de fotograaf nog de bloedplas wijzen

met je gezandstraalde ziel

zijn huis ontwennen, zijn inktlint vernieuwen

gerangschikte tranen
treed binnen en brul als een dame

men moet nog een kuil graven voor een vlinder
het ogenblik ruilen voor zijn vaders horloge –

schreeuw onder een houten doek
opnieuw cadenza na cadenza

Voor de komende gedichtendag is een speciaal daarvoor

sterf in een lijf dat niet van jou is

geschreven bundeltje van Gerrit Kouwenaar aangekon-

zing tot bloedens toe

digd. De nacht vindt plaats, men verbergt zich in vlees,

ik wacht

men hoort het donker onder de stenen, maar hij zal zijn
inktlint nog eens moeten vernieuwen. Het zijn altijd kleine

beuk open de rode zaal

bundels voor een vriendenprijsje, de komende bundel

ik heb haar schoon en stil gemaakt

zou wel eens van hoog soortelijk gewicht kunnen zijn.

en smeek je wees mijn opera

Men moet.

da capo
kus dit lege hart
Wie wordt hier uitgenodigd? De lezer, het 'bitterlijk lief
dat later in de bundel een rol zal spelen, de dichter zelve,
of de Bianca Castafiore die zo meteen haar cadenzen
moet gaan brullen? In ieder geval wordt duidelijk dat de
dichter een stevige klap van de romantische molen heeft
gehad, want – goede hemelen – wat haalt hij, als een op
hol geslagen Anna Enquist, allemaal overhoop: 'oilerzwartste', 'tranen', 'brul', 'schreeuw', 'stef, 'tot bloedens
toe', 'beuk', 'smeek'. Hij gooit inderdaad de beuk erin,
maar tegelijkertijd wekt hij de indruk een loopje te nemen
met deze Grote Gevoelens – het is, om met Gerrit
Komrij te spreken, alles onecht: de tranen zijn gerangschikt, het doek is van hout, het lijf is niet van jou, kortom
het is maar 'opera'. De uitnodiging da capo, alles nog eens
te spelen, maakt de hevige gevoelens niet minder artificieel. Blijft over de vraag wie 'dit lege hart' moet gaan kus-

sen. Na deze holle paukenslagen is het op zijn minst

In Nasrs toonzetting wordt deze 'wonderbaarlijke

opvallend hoe Nasr vervolgens in het tweede gedicht,

maand':

onder de loodzware titel 'bse mkz dioxine varkenspest',
zowel de dood welhaast achteloos relativeert: 'dag gijs het

dat was in de wonderbaarlijke maand

leven zit erop mijn jong / er werd niet veel gelachen dat is

van bloesemingen en overvloed

waar /maar zie het ook van onze kant de dood /wat is de

toen mijn borstkas opstoof als papaver

dood het is maar een gebaar', als het leven: 'in elk geval er

ribben in sierpennen uitwaaierden

valt niet veel te zeggen / dit was het dan'. Hier wordt

mei mijn magere taal openbrak

gestorven in een lijf dat wél van hem (gijs) is, maar er

vergelijkingen vrat als vuur water

wordt bepaald niet tot bloedens toe gezongen. Vreemd:
eerst die kunstmatige, grote gevoelens en daarna deze

ik schaamde mij diep naar poldergewoonte

schouderophaal waar je een woedend verzet zou ver-

in loden jas tussen druppel en wind

wachten.

ongevoelig bij takken struikgewas doornen

In de tweede afdeling van de bundel', 'dichter liefde'

had ik licht opgevat

geheten, verwijst Nasr met het motto naar Heinrich

ik wreef haar in

Heines Buch der Veder (I 827), maar Nasrs gedichten zijn

en doorzichtig vernederend fonkelniezen

gebaseerd op de tekst van Heines Dichterliebe, door

kwam over mij o wonder daar ging ik

Robert Schumann getoonzet (opus 48). In een bundel vol

men zou van minder uit schamen gaan

met verwijzingen naar de muziek (opera; Schumann; de

maar dit was mijn ziekte baarlijke liefde

laatste reeks, 'wintersonaté getiteld, is gebaseerd op biografische gegevens van Sjostakovitsj en gestructureerd

Het heeft er alles van dat Nasr, vertrekkend vanuit Heines

volgens diens altvioolsonate opus 147) wekken variaties

klassieke vorm, op zoek is naar improvisaties met een

op het werk van anderen geen vreemde indruk.

'maximaal' effect: ongetwijfeld niet uitsluitend bij pianobe-

Aanvankelijk volgt Nasr Heine, voor zover het de volgor-

geleiding te zingen. In Heines gedicht is in de maand na

de van de gedichten betreft, nauwgezet, maar gaandeweg

the cruellest month de liefde opengegaan in zijn hart. In

worden zijn stappen groter en neemt de afstand tot

Nasr variatie lijken leven, liefde en taal opengebroken: de

Heines cyclus toe. Dezelfde beweging, vanuit de gedich-

opengesprongen bloemknoppen van Heine verkeren bij

ten van Heine, is in de gedichten te vinden.

hem in een opstuivende overvloed van bloesemingen.

Het eerste gedicht van Heine, 'Im wunderschOnen Monat

De magere taal (van Heine?)waaiert breed uit. We kun-

Mai', luidt:

nen in de laatste regel van de eerste strofe tussen 'vuur' en
'water' een punt denken, maar wanneer 'vuur' het sub-

Im wunderschbnen Monat Mai,

ject van de zin is en 'water' het object, krijgen we een

Als alle Knolpen sprangen,

vreemd fenomeen: vuur dat water vreet? Is het niet eer-

Da ist in meinem Herzen

der het water dat het vuur dooft? Ook de formulering

Die Liebe aufgegangen.

'had ik licht opgevat' is meerduidig. Heeft de ik de (dovende) liefde (te) licht opgevat, of moeten we 'licht' niet

Im wunderschónen Monat Mai,

opvatten als 'luchthartig', maar als 'schijnsel', of: is de zin

Als alle Vogel langen,

domweg niet afgemaakt? Hoe dan ook, in het laatste deel

Da hab' ich ihr gestanden

van het gedicht lijkt sprake van een allergische reactie

Mein Sehnen and Verlangen.

waarvoor 'ik' zich schaamt. Het adjectief baarlijke' in de
laatste regel doet het voorkomen alsof die liefde maar

nonsens is, hetgeen doet denken aan het ironische spel

overduidelijk graf'. Hij blijkt rustig (!) op zoek te gaan naar

met gevoelens uit het eerste gedicht.

de resten en slaat de gevonden metaforen 'hard duidelijk

De poëzie van Heinrich Heine (1797-1856) heeft, even-

echt kapot'. Na een gedicht dat ironisch afrekent met ver-

als die van zijn Nederlandse evenknie Piet Paaltjens

schillende soorten poëzie, onder meer die van 'hollands

(Fran4ois Haverschmidt, 1835- 1894), een gespleten

koning schraalhans', maar ook de 'banketgekakté à la Ilja

karakter, ze is even ironisch als navrant, even sceptisch als

Leonard Pfeijffer, volgt het slotakkoord: 'frederik wonder-

gevoelig. In beider werk is sprake van een 'zwarte grond-

lik was feilloos /op slag een sterveling geworden'. Blijkbaar

toon' die doet vermoeden dat de romantische tragiek die

moest hij daarvoor eerst bevrijd worden van de valse

er in overdreven wordt, desalniettemin authentiek is. Bij

emoties van de literatuur, althans de poëzie 'van de

Heine zou dat tragische levensgevoel gevoed (kunnen)

bespottelijke praalzucht'.

zijn door een ongelukkige liefde voor zijn nicht Amalie (en

Maar Nasrs redenering bijt zichzelf in de staart, want hij

later nog eens door een dergelijke geschiedenis met haar

mag frederik wonderlik dan hardhandig teruggezet heb-

jongere zus Therese).

ben in de zogenaamde werkelijkheid, de sterfelijkheid van

Ramsey Nasr corrumpeert de lieflijke uitgangspunten van

frederik stelt niet zoveel voor, realiseren we ons ineens,

Heine. Onder diens zoetelijke opsomming 'Die Rose, die

want de dood was immers niet meer dan 'een gebaar'?

Lilie, die Taube, die Sonne' legt hij een (waterstof)bom:

Hij rekent al even hardhandig af met de 'bespottelijke

'de roos de lelie de duif de zon /de aap saturnus de water-

praalzucht' van de poëzie en wil blijkbaar zo snel mogelijk

stofbom' en hij levert genadeloos commentaar op de

de werkelijkheid in: 'ik geloof in baarlijke liefde er staat wat

'allesverkruimende minnaars', want zij 'kleineren de ele-

er staat alsof het niets is'. Ramsey Nasr legt daarmee uit-

menten'. Hij moderniseert en vervuilt Heines romantisch

eindelijk een waterstofbom onder zijn eigen poëzie: 'alsof

gestemde Natureingangen: Heines 'Im Rhein, im heiligen

het niets is'. Of zit des Pudels kern hier in het ene woord:

Strome, / Da spiegelt sich in den Wellen / Mit seinem

'alsof'?

groBen Dome / Das grofte, heil'ge Köln' wordt door
Ramsey Nasr aan de tijd aangepast: 'aan onze rijn de
onzwembare /aan de reinigend chemische stroom //zag

RON ELSHOUT

men vroeger geen duitse kolos of hij / lag dubbel ook op
het schimmerend water'. Hij neemt afstand van Heine
door diens 'zuiverheid' onzuiver te maken, door diens
'ich' te veranderen in ene 'frederik wonderlik', die menigmaal de vertaalkunst niet machtig blijkt te zijn en zich dan
genoodzaakt ziet onvervroren germanismen te gebruiken. Zelfs Heines Nachtigal behoudt in Nasrs bewerking
zijn T. In de bewerking van 'Und wuf3ten die Blumen, die
kleinen' wordt de afrekening volledig: deze romantiek
hoort bij 'duitse jongemannen' stelt de dichter spottend:
`vroeger wisten de bloemen exact / waar en wanneer
duitse jongemannen / met diep verwond hart /zich lieten
zien in 't struikgewas'. Kortom: Heine blijft uitgangspunt,
maar wordt steeds verder op afstand gezet en in het
gedicht 'bitterlijk huis' wordt onomwonden vastgesteld:
'frederik wonderlik huift niet meer', zelfs niet bij 'een

Ramsey Nasr, Onhandig bloesemend. Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam, 2004

Willem Broens
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BERGE, H.C. TEN 288/101
W
WACHTER, Kristiaan de

VIJF GEDICHTEN 287/58
WARREN, Hans
zie ELSHOUT, Ron
WERNAND, Marcel
DEKZEUR UANDEZEE28)/32
WIEG, Rogi
zie ELSHOUT, Ron
WITTENBOLS, Peer
zie ELSHOUT, Ron
WOLKERS, Jan
zie MEEUS, Hilde
zie PIËL, Wideke
Z
ZUIDERENT, Ad
BERGE, H.C. TEN 288/45
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