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Journaal
OVER ]IET ENGAGEMENT
VAN HET RITME
Gisteravond voelde ik me bijzonder happy.
Ik was in bad geweest, had mijn stoel
achter het bureau in de gewenste stand
geplaatst, ruimte gemaakt op mijn rommelige schrijftafel en een vel wit papier op
het groen gelegd om een artikel over Het
boek Alfa te gaan schrijven.
Stil zat ik te kauwen op wat ik zou gaan
zeggen, ik voelde dat het komen ging. De
gaskachel op de achtergrond omlijstte suizend mijn gedachten.
Op dat moment werd er (op)gebeld. Iemand
die vroeg of ik een "gastcollege" wilde
geven aan leerlingen die op hun school in
staking gegaan waren en nu en voorlopige
eigen school hadden gesticht in een popcentrum ...
Na dit gesprek ging ik opnieuw achter
mijn bureau zitten, maar mijn ritme was
verbroken. Het had zich aangepast aan
dat van de buitenwereld, in dit geval aan
dat van het engagement, de betrokkenheid
met de strijdenden voor de verbetering van
een bepaalde situatie.
Wie Het boek Alfa — en/of de artikelen
in Raam 57 — goed gelezen heeft, weet
dat Ivo Michiels deze twee ritmes kent,
ja zelfs een naam geeft:
a. het ritme van de litanie = het ritme
van de binnenwereld
b. het ritme van het bevel = het ritme van
de buitenwereld.
Eigenlijk is alleen a een ritme, want ritmisch. Zodra b optreedt, wordt a gestoord
en kunnbn we dus hoogstens nog van een
onritmisch ritme spreken. In Het boek
Alfa komt dit voortdurend naar voren:
de litanie wordt verbroken door het bevel;
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het ritme (a) wordt verbroken door het
on-ritme (b). Heel het boek is op deze
twee tegenstellingen gebouwd, op de breuk
tussen binnen- en buitenwereld. Slechts in
één geval wordt de buitenwereld tot binnenwereld, het bevel tot litanie, nl. wanneer hij met An samen tot een litanie
komt! Buiten- en binnenwereld worden
één, a en b vallen samen, er is maar één
ritme meer: ritme.
Wanneer Fernand Auwera ("Schrijven of
schietbn") Ivo Michiels naar zijn engagement vraagt, is het antwoord min of meer
— ik heb het boek niet bij de hand —:
"Jongen, waar zeur je over, doe toch niet
zo vervelend. In mijn persoonlijk leven
ben ik zeker geëngageerd, maar in mijn
boeken schrijf ik, zo goed als ík dat kan.
Als ik de mensen op die manier verander,
verander ik ze wezenlijk en dáár gaat het
om; dát zal het begin zijn".
Ivo Michiels laat ons in Het boek Alfa
twee ritmes zien, voortdurend laat hij ons
twéé ritmes zien, twee ritmes waarvan er
één eigenlijk geen ritme is. Ivo Michiels
laat ons zien hoe buitenwereld en binnenwereld elkaar nog steeds verstoren, omdat
a en b niet parallel lopen, integendeel.
Slechts op één moment in het boek lopen
ze een tijdje evenwijdig: in de liefde.
Het boek Alfa begint zo: Aan het kruis

hij de modder zien samen--punthad
stromen ... En het eindigt met iemand die
een sleutel in het slot steekt en zich dan
omdraait naar wat Lucebert noemt "het
oorverdovend zonlicht". En wij die dit gedicht kennen voegen daar dan aan toe:
en de spraakgebreken van de schaduw.

De modder. Aan het kruispunt. Hij had.
Hij had zien samenstromen. De modder.
Aan het kruispunt. De modder van de

buitenwereld. Aarde vermengd met de
wateren des hemels. Hemel en aarde. Alles.
Dát is het engagement van Michiels: de
mens zó maken, dat a en b samenvallen,
één ritme vormen. Het èngagement van
het ritme. Een betrokkenheid die zó ver
gaat, dat men ervan huivert, dat men stil
wordt en duidelijker dan ooit het ritme
voelt van de eeuwige litanie.
Ga het boek Alfa opnieuw lezen, hardop,
steek de sleutel in het slot, blijf niet staan
aan het kruispunt, in de modder; volg de
vingerwijzing van Ivo Michiels: het samenvallen van a en b blijft tot de mogelijkheden behoren.
Morgen ga ik lesgeven in het popcentrum.
Sorry, ik bedoel "college geven". Ritmisch
(a=b).
Aldert Walrecht

POEZIE IN DE WINTERTUIN:
EEN DEELPROBLEEM
Wat ik maar zeggen wil, is dat het in alle
opzichten ongelukkig trof toen de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde in
een onbewaakt ogenblik uitgerekend mij
uitkoos om samen met de rest van de
bloem van de jonge Nederlandse dichters schaar op te treden in een programma
van de V.P.R.O., dat op eerste Kerstdag
van het vorig jaar de beeldbuis zou gaan
sieren. En dat terwijl haar keus ruim genoeg was: voor het predikaat 'jong talent'
bleek ook, kom, hoe heet ze nou ook alweer, u weet wel, de vroegere vrouw van
van het Reve, allez, nu, u weet wie ik bedoel, in aanmerking te komen alsmede
andere auteurs van tamelijk middelbare
leeftijd zoals Rutger Kopland en Riekus
Waskowsky. Het was dus een koud kunstje geweest om in mijn plaats Johnny the

Sel}kicker dan wel Habakkuk de Tweede
de Balker uit te nodigen, dan had het met

de ontvangst van het poëzieprogramma bij
de critici ook allemaal gebeiteld gezeten.
Maar nee, uitgerekend ik, P. H. H. Hawinkels moest en zou naar de hoofdstad komen teneinde daar eerst een avond lang
met de samenstellers van het programma
een oriënterende babbel te maken. Er
heerste daar en toen een benard stilzwijgen, omdat de bloem der jeugdige dichtersschaar blijkt te bestaan uit verlegen jonge
opvallend weinig in het midden-liedn
hebben te brengen. Minder nog dan professor H. Gomperts, die met zijn gewone
uitdrukking van pijnlijke verrassing op het
gezicht aan het zogenaamde hoofd van de
tafel prijkte, en zich gedurende het oriënterend gesprek in hoofdzaak beperkte tot
het met zuinige stem in twijfel trekken
van de plannen van Riekus Waskowsky.
Deze reeds gedeeltelijk grijzende godengunsteling wees er met klem op dat hij
voor de gelegenheid een geheel op sex geïnspireerde keuze uit zijn oeuvre had samengesteld. Tenslotte werd de stilte nog
af en toe verbroken door twee voortvarende heren van de V.P.R.O., waarvan er éen
nog een nadere rol in dit verhaal zal spelen, en uiteindelijk door ondergetekende:
ik weet niet hoe het komt, maar wanneer
ik ergens op een vergadering ben zit al
gauw iedereen geboeid naar mijn woorden
te luisteren, terwijl als ik in een café om
de ober roep er vrijwel nooit enige aan
aan mijn hoge, snerpende stemge--dacht
luid wordt geschonken. Het is een noodlot.
De éne samensteller van het programma,
wiens identiteit ik voor de aardigheid maar
in nevelen gehuld zal houden, heeft een
stem als een progressieve variant van die
van Pete Felleman, Nederlands one and
only geslachtelijke stemgeluid, een stem
dus die erg geschikt zou zijn om voor de
S.T.E.R. de reclametekst mee uit te spreken voor 'Het Boek van de Mens', een
warme, vertrouwenwekkende stem die onverschillig welke consument om onverschillig welke tuin zou kunnen leiden;
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maar iemand' die bij de V.P.R.O., de kritische zuil bij uitstek, een goede positie
bekleedt zou voor zoiets natuurlijk nooit
te strikken zijn, denk ik. Maar ter zake:
met die stem verzekerde hij de saamgedromde dichters dat het een programma
zou worden in de Wintertuin van Kras
napolsky, in een soort fin-de-siècle-sfeer,
met dans, zang, travestie, acrobatiek, strijk
een en ander be--muzieknpato,
doeld als contrasterend kader voor de door
toegesprokenen op te brengen eigentijdse
poëzie. Ieder zou vier minuten lang op de
buis komen, en het was dus wel zaak om
de hoeveelheid voor te dragen dichtwerk
aan deze voorgenomen tijdsduur aan te
passen.
De aanwezige literatoren deden er, vooral
hunkerend naar nadere mededelingen
omtrent het honorarium, het zwijgen toe,
wereldvreemd en onaangepast als literatoren nu eenmaal plegen te zijn, en pas
toen een inmiddels binnengetreden foto
verzocht om aan het ene uitein--grafhen
de van de tafel plaats te nemen kwamen
zij in beweging. Zo stond er dan ook op
naar ik meen zeventien december een foto
in de N.R.C. met als onderschrift 'De tien
-

jonge dichters in gesprek met prof. H.

Gomperts'. Het nevenstaande artikel be-

perkte zich tot de zwoele verzekering dat
de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde zich aan het verjongen was, en de
namen en de werken van de jonge poëten
die om deze stelling te bewijzen waren
opgetrommeld, eerst naar Amsterdam en
vervolgens naar het eind van een veel te
lange hoteltafel, bleven siberisch onvermeld.
Op de dag van de opname bleek die Wintertuin van Krasnapolsky inderdaad een
lokaliteit te zijn waar de fin-de-siècle-sfeer
aan alle kanten van af droop. Op tal van
strategische punten waren papegaaien opgesteld, het zicht op de muren werd geblokkeerd door onverantwoordelijk veel
palmen en varens in kuipen en bloembakken, en toen aan het eind van een hele dag
repeteren, oefenen en afwachten het pu-
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bliek binnenstroomde bleek ook wat dat
betreft een sfeer van rond de eeuwwisseling gegarandeerd. Een optimist zou dus
zeggen dat het best leuk had kunnen
worden, vooral met dat contrasteren en
zo. Maar om te beginnen al bleek weer
eens hoe ver toch de taal, en zeker de taal
van een televisiemeneer die een week of
wat te voren zit te mijmeren over zijn
eigen programma, afstaat van de werkelijkheid zoals die de Wintertuin van Kras
vullen kan als een boerenkool--napolsky
prakje een diep bord waar net tomaten
-soep
uit is gegeten.
De dans die ons was beloofd bleek waargenomen te moeten worden door een nest
onaantrekkelijke schnabbelaarsters van het
Nationaal Ballet, die met het bekende
hautaine air dat beoefenaars van de ware
kunst kenmerkt het feit trachtten te ver
dat zij hun allerminst halsbre--doezln
kende danspasjes niet alleen niet beheersten maar zelfs onvoldoende hadden ingestudeerd. De acrobatiek was in handen
gelegd van een drietal pycnische guiten,
die in het theater Treslong te Hillegom
tijdens de opname van het ijzersterke programma Piste beslist geen hoge ogen zou
hebben geworpen. Derderangs, dit con--den
trasterend kader, en dat zou allemaal nog
tot daar aan toe geweest zijn als het dan
ook inderdaad als contrasterend kader behandeld was en de dichters kans hadden
gekregen hun bijdrage aan de feestvreugde
naar behoren voor te bereiden. Dat bleek
niet het geval. Hoewel wij daar vanaf
's middags drie uur moesten zitten bleek
niemand het de moeite waard te vinden
om bijvoorbeeld mij, wiens gedichten nu
niet direct uitmunten door kortheid en dus
gemakkelijke inpasbaarheid in een tijdsspanne van vier minuten, te laten repeteren of ook maar de duur van de voorgenomen declamatie vluchtig te checken. De
danseressen bleven hupsen en springen tot
de dichters een ons wogen, de acrobaten
maten hun zouteloze hoogstandjes lang uit
en ook breed, en de auteurs zaten er placide en wereldvreemd bij. Voor Piet Snot,

roept u uit, onderhand terdege meegesleept
door mijn meeslepende verteltrant, en gelijk hebt u.
Nu breng ik zoiets even ter sprake, dat is
mijn aard nu eenmaal, en toen ik dus aan
tafel zat naast de ruimgevooisde bink die
met prof. H. Gomperts voor de samenstelling van het programma tekende, wees
ik hem er met enige klem op dat a) zijn
programma een klootprogramma was, en
ik b) wel graag zou zien dat ik de kans
kreeg om met name de tijdsduur van mijn
voordracht vast te stellen. Het laatste zou
gebeuren, gaf hij mij ten antwoord, en
wat het eerste betreft, dat had ik kunnen
weten sinds de voorbespreking. Was er
immers niet gezegd: zang en dans? Dat was
inderdaad gezegd, — die stem! — maar
op dat moment werd net het honorarium
rondgedeeld, met onbekrompen maat mag
ik wel zeggen, en dat stemde mij aanmerkelijk milder, zodat ik een klein discours
over de discrepantie tussen voorstelling
en werkelijkheid maar tegelijk met het
menu doorslikte, en hopend op de generale repetitie mij voornam er het beste van
te maken.
Is het onnodig te zeggen dat er van de
beloofde repetitie geen ene snars terecht
kwam? Dat telkens wanneer er een woord
zich verhief en naar de micro--kunstear
foon stevende de regisseur na vier woorden uitriep: 'Okee, de rest horen we straks
well'? Dat ik dus in mijn wiek schoot en
de regisseur duidelijk onder ogen bracht
dat hij geen poëzieprogramma's maken
moest als hij er geen maken wou? Dat al
dat kermisvolk zijn kunsten thuis wel had
kunnen instuderen, maar dat dichters wat
dat betreft vrijwel zonder ervaring zijn en
dus bijvoorbeeld het timen van hun bijdrage meer nodig hebben dan wie ook?
Misschien, maar zo gebeurde het in ieder
geval, de artiesten waren zo moeilijk in
de camera te krijgen, tenslotte werken ze
in Bussum nog niet zo lang met die machines, en toen ik dus uiteindelijk, geschminkt als een vier dagen dood lijk,
mijn prachtige zegje deed, deed ik dat veel

te haastig en onthield het publiek minstens een minuut. Ook zoiets doet er natuurlijk eigenlijk weinig toe, want de mees
waardering werd zoals altijd in de-te
wacht gesleept door mensen die cabaretteksten schrijven die te slecht zijn voor
het cabaret en daarom maar overgoten
worden met een sacraal sausje en in dichtbundels ondergebracht. Maar ik zou zo
zeggen dat ik na de geschetste lijdensweg
wel aan mijn verplichtingen had voldaan.
En hoewel ik wist dat de regisseur van
mij en alle anderen verwachtte dat ik in
de finale samen met de spieringen van
het Nationaal Ballet de Cancan zou dansen, besloot ik dus na de pauze verongelijkt en teleurgesteld het strijdtoneel te
verlaten. Aan mijn contract, wat er trouwens niet was, had ik tenslotte voldaan,
al was het dan dank zij de nonchalance
van de programmeurs wat magerder uit
dan ik mij zou hebben kunnen-gevaln
voorstellen.
Wiens pad kruis ik op mijn weg naar de
uitgang? Dat van Pete Felleman de Tweede de talker. (Het spijt mij, iets geestigers
wil mij niet invallen, en morgen moet dit
stuk bij Tegenbosch zijn.) Hem antwoordde ik op zijn bezorgde vraag of ik het feest
verliet dat dat inderdaad het geval was,
dat ik geen cancans meer gedanst had
sinds de begrafenis van mijn oudoom in
1901, en dat verder a) zijn programma een
klootprogramma was en b) ik ondanks
alle toezeggingen geen tijd had gekregen
om te timen en te repeteren en dus volgens mij onnodig beneden de maat was
gebleven.
En wat hoor ik daar? Van een man van
de V.P.R.O., alwaar de kampioenen van
inspraak en democratie, zij het meestal in
gezinsverband, een redelijk betaald onderkomen vinden? Dat ik, als ik mij had
willen terugtrekken, dat had moeten doen
voor ik 'die envelop' gekregen had. De
stuivers. De poen. Nu toch wel enigszins
verbouwereerd vergat ik een repliek waarmee ik hem het autoritaire van zijn standpunt duidelijk gemaakt zou hebben en ver-

liet korzelig de hoofdstad, vastbesloten
het programma zo snel mogelijk uit mijn
toch al niet smetteloze geheugen te wis
anders beschikt. De dag voor-sen.Htwa
Kerstmis kreeg ik een telegram, waarin
mij werd medegedeeld dat 'overeenkomstig mijn wens mijn bijdrage aan het programma 'Poëzie in de Wintertuin' niet uitgezonden zou worden'. Verder stond er
nog iets van een 'weigering' mijnerzijds om

aan het programma mee te werken, een
uit de lucht gegrepen gegeven, zoals trouwens van mijn inderdaad bestaande wens
om niet in het desbetreffende kader te
figureren bij de V.P.R.O. absoluut niets
bekend kon zijn. Parbleu. Ik bel de warme, vertrouwenwekkende stem op, en leg
hem uit dat ik dit wel een nogal hysteri
reactie vind, een lange-tenen -menta--sche
liteit en een autoritarisme dat een buiten
niet direct zou-standervV.PRO
verwachten. Maar welke aap komt er nu
ineens uit de mouw?
Deze. Men had het allemaal goed met mij
voorgehad. Men had mij niet willen encanailleren door mij op de beeldbuis te
slingeren in een contekst waarover ik mijn
ongenoegen maar al te duidelijk had laten
blijken. En de interpretatie die ik van
deze maatregel had, zo van 'mondje dicht
als je in mijn programma zit, en anders
geen duiten en zeker geen uitzending', die
was geheel en al tendentieus en fout. Men
had het beste met mij voorgehad. Dat
moest ik geloven.
En ik geloofde het op den duur nog ook,
want in mijn hart geloof ik eigenlijk best
dat de mens in wezen goed is. Opgetogen
over zoveel begrip en soepelheid bij onze
zuilen babbelde ik nog wat tegen die
mooie, warme stem, liet doorschemeren
dat ik het eigenlijk wel best vond dat ik
nu niet tussen al die mislukte cabaretiers
inzat en dat ik het op de keper beschouwd
helemaal niet nodig vond om mij voor het
feit dat ik als laatste der Mohikanen
poëzie schrijf te laten straffen door een
contrasterend kader als een schandblok
om mijn dichtersnek, en maakte aanstal-

6

ten om volkomen tevredengesteld de hoorn
te gaan neerleggen. Maar toen verklapte
mister sexy voice me nog eventjes, ook hij
blijkbaar behoorlijk ontdooid door de
amicale toon waar ons gesprekje op was
uitgelopen, dat hij die middag had zitten
cutten, en dat ook van een aantal buitenpoëtische attracties stukken hadden moeten vervallen. Er was tijdgebrek geweest,
en terwijl ik de hoorn als het bekende
bijltje neerlegde op de haak, werd mij
weer eens duidelijk dat van die gave, principiële beslisingen zoals het niet tegen hun
wil en dank encanailleren van gecontracteerde artiesten in een hun tegen de borst
stuitend contrasterend kader, doorgaans
pas genomen worden als tijdnood of
plaatsgebrek daartoe dwingt.
P. H. H. Hawinkels

PROEFNEMING
MET DE LIEFDE
Onlangs is leraar Heinz Luidde uit Hessen
in de Duitse Bondsrepubliek ontslagen
omdat hij de volgende tekst behandeld
had in de tiende klas van een Hessiseh
gymnasium. De tekst, 'Ein Liebesversuch'
van Alexander Kluge, stond In het 'Lesebuch: Deutsche Literatur der 60-er Jahre',
dat verschenen is bij uitgeverij Klaus Wagenbach. Wij Nederlanders staan niet alleen met onze leraren die ontslagen worden als ze boeken van Remco Campert
behandelen: ook onze Oosterburen hakken met dat bijltje, en nog wel een stuk
grondiger.

In 1943 kwam men op het idee om róntgenbestraling toe te passen als het goed
middel tot massale sterilisatie in-kopste
de kampen. Maar het was niet zeker of
onvruchtbaarheid die langs deze weg bewerkstelligd werd van blijvende aard zou
zijn. Dus hebben wij met het oog op een
proefneming een mannelijke en een vrouwelijke gevangene bij elkaar gebracht. De
hiervoor bestemde ruimte was groter dan

het merendeel van de andere cellen en
belegd met tapijten uit het bezit van de
kampleiding. De hoop dat de gevangenen
in deze tot bruidsvertrek ingerichte cel de
proefneming tot een succes zouden maken werd niet vervuld.
Waren zij op de hoogte van de bewuste
sterilisatie?
Niet waarschijnlijk. De beide gevangenen
gingen in verschillende hoeken van de
ruimte, welks vloer met tapijten bedekt
was, zitten. Door het kijkgaatje dat de
mogelijkheid bood tot observatie van
buiten af was het niet mogelijk om vaat
te stellen of zij vanaf het moment dat zij
bij elkaar gebracht waren met elkaar gesproken hadden. In ieder geval voerden
zij geen gesprek van enige duur. Deze passiviteit was daarom buitengewoon onplezierig omdat er zich hooggeplaatste gasten hadden aangediend die van de proefneming getuige wensten te zijn; om het
verloop van het experiment te bespoedigen gaf de garnizoensarts, tevens leider
van de proefneming, opdracht de beide gevangenen van hun kleding te ontdoen.
Schaamden de proefpersonen zich?
Er bestaat geen aanleiding om te verklaren dat de proefpersonen zich schaamden.
Ook zonder kleren bleven zij wat de
hoofdzaken betreft dezelfde houding innemen als voor dat tijdstip, zij wekten de
indruk dat zij sliepen. Wij zullen ze maar
eens een beetje stimuleren, zei de leider
van de proefneming. Men liet grammofoonplaten komen. Door het kijkgaatje
kon vastgesteld worden dat de beide gevangenen in eerste instantie op de muziek
reageerden. Maar even later vervielen zij
opnieuw in hun toestand van apathie. Het
was voor de proefneming van belang dat
de proefpersonen eindelijk eens een begin
maakten met de proef, omdat dit de enige
manier was waarop met zekerheid kon
worden vastgesteld of de ongemerkt tot
stand gebrachte onvruchtbaarheid bij de

behandelde personen haar werking ook
over een langere periode behield. De bij
de proefneming betrokken manschappen
wachtten in de gangen van het kasteel, op
een paar meter afstand van de celdeur.
Zij gedroegen zich in hoofdzaak kalm en
bedaard. Zij hadden aanwijzingen ontvangen om zich niet dan op fluistertoon met
elkaar te onderhouden. Een waarnemer
volgde het verloop der gebeurtenissen in
het vertrek. Het was de bedoeling de beide
gevangenen op deze wijze te koesteren in
de overtuiging dat zij op dat moment alleen waren.
In weerwil van dit alles bleef erotische
spanning in de cel achterwege. De verantwoordelijke personen neigden tot de ge
dat het beter was geweest een-volgtrekin
kleinere ruimte uit te kiezen. De proef
personen zelf waren met zorg geselecteerd.
Volgens de documenten leed het geen twijfel of de beide proefpersonen voelden ten
opzichte van elkaar een niet te verwaarlozen erotische belangstelling.

-

Waaruit werd dit afgeleid?
In het Nedersaksische stadje G. ging J.,
dochter van een overheidsambtenaar uit
Brunswijk, geboren in 1915, dus ongeveer
28 jaar oud, Arische echtgenoot, middelbare schoolopleiding, studie in de kunstgeschiedenis, door voor onafscheidelijk
van de mannelijke proefpersoon, een zekere P., geboren in 1900, zonder beroep.
Om P. had J. haar echtgenoot, die haar
redding zou hebben betekend, opgegeven.
Zij volgde haar minnaar naar Praag en
later naar Parijs. In 1938 slaagde men
erin P. op Duits gebied te arresteren. Een
paar dagen later begaf J. zich om P. te
zoeken op Duits gebied en werd eveneens
gearresteerd. In de gevangenis en naderhand in het kamp had het tweetal meer
dan eens geprobeerd om elkaars nabijheid
op te zoeken. Zo dient onze teleurstelling
verklaard te worden: nu mochten zij dan
eindelijk, en nu wilden zij niet.
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Waren de proefpersonen onwillig?
Op de keper beschouwd waren zij gehoor
aard. Ik zou dus willen zeggen-zamvn
dat zij in geen geval onwillig waren.
Waren de gevangenen goed gevoed?
Reeds geruime tijd voor de aanvang van
het experiment waren de gekozen proef
bijzonder goed gevoed. En nu-person
lagen zij reeds twee dagen in dezelfde
ruimte, zonder dat iets wees op toenaderingspogingen van enige betekenis. Wij
gaven hen eiwit van echte eieren te drinken, en de gevangenen namen het eiwit
gretig tot zich. Oberscharfiihrer Wilhelm
gaf opdracht het tweetal met tuinslangen
nat te spuiten, waarna zij rillend van de
kou opnieuw in de kamer gelijkvloers
werden gebracht, maar ook de behoefte
aan warmte voerde hen niet tot elkander.
Vreesden zij de libertinage waaraan zij
zichzelf blootgesteld zagen? Waren zij de
mening toegedaan dat het een gelegenheid
betrof waarbij hun moraal op de proef
gesteld zou worden? Stond de ellende van
het kamp als een hoge muur tussen hen
in?
Wisten zij dat in geval van zwangerschap
beider lichamen aan sectie en diepgaand
onderzoek onderworpen zouden worden?
Het is onwaarschijnlijk dat de proefpersonen dit wisten of ook maar vermoedden.
Van de zijde der kampleiding waren hen
bij herhaling positieve toezeggingen ge
betrekking tot de periode na het-danmet
experiment. Ik geloof dat zij niet wilden.
Tot grote teleurstelling van de in eigen
persoon naar de plaats van de proefneming
gereisde Obergruppenfiihrer A. Zerbst en
zijn gevolg kon het experiment geen doorgang vinden, omdat geen der toegepaste
middelen, ook de gewelddadige niet, een
positief verloop van de proefneming ten
gevolge had. Wij duwden hun lichamen
tegen elkaar aan, wij lieten hen terwijl de
temperatuur in het vertrek geleidelijk opgevoerd werd lijf aan lijf enige tijd doorbrengen, wreven hen met alcohol in en

gaven de personen alcohol, rode wijn met
ei te drinken, daarnaast vlees en champagne, wij corrigeerden de belichting,
maar dat alles sorteerde geen enkel prikkelend effect.
Is er werkelijk geen enkel middel onbeproefd gebleven?
Ik kan er voor instaan dat wij alles ge
hebben. Een der onzen was een-probed
Oberscharführer die op dit gebied een
deskundige mocht heten. Hij heeft in de
aangewezen volgorde alles geprobeerd
waarmee anders succes verzekerd is. Het
was per slot van rekening niet mogelijk
voor ons om zelf naar binnen te gaan en
ons geluk te proberen; dat zou rassen schande geweest zijn. Geen van aangewende methoden had een prikkelende uitwerking.
Was die er wel wat onszelf betreft?
In elk geval meer als wat betreft het tweetal in de cel; die indruk werd tenminste
gewekt. Van de andere kant stond ons op
dit punt een verbod in de weg. Derhalve
geloof ik niet dat wij geprikkeld zijn. Mis
wel geagiteerd omdat wij geen-schien
resultaat boekten.
Will ich liebend dir gehoren,
kommst Du za mir heute Nacht?

Er bestond geen mogelijkheid om een
eensluidende reaktie te bewerken bij de
proefpersonen, en om die reden werd de
proefneming onverrichterzake afgebroken.
Bij een latere gelegenheid werd zij opnieuw opgevat met andere personen.
Wat gebeurde er met de proefpersonen?
De weerspannige proefpersonen werden
gefusilleerd.
Moeten wij hieruit concluderen dat het in
een gegeven stadium van persoonlijke ellende onmogelijk is om liefde op te wekken?
Alexander Kluge

HOOFIZORG
Twee geleerden, W. Hellinga en P. Tuynman, die zich al vele jaren hebben bezig
gehouden met de pogingen om te komen
tot „de" grote Hoofduitgave, hebben als
voorloper voor „een" (andere ?) Hooftuitgave een tekst het licht doen zien onder
de titel: Pieter Corneliszoon Hooft, Deez
vermaarde man, 1581-1647 door Geeraardt
Brandt en Reyer Anslo. (University Press,
Keizersgracht 370, Amsterdam). Eigenlijk
zijn het drie teksten: het leven van Hooft
door Geeraardt Brandt, diens lijkrede, uitgesproken in de Amsterdamse Schouwburg na het overlijden van Hooft, en een
later door Reyer Anslo vervaardigd gedicht Muyden in rou. Een en ander wordt
voorafgegaan door een korte inleiding van
de geleerden Hellinga en Tuynman. Uit
de aard van de zaak een voor ieder in de
letterkunde en cultuurgeschiedenis van ons
land en volk geïnteresseerde boeiende uit
-gaf.
De uitgever deelt mee dat bij hem verder
zullen gaan verschijnen de verzamelde
werken van Hooft voorzover deze tot in
het midden van de achttiende eeuw in
druk zijn verschenen (Opera Omnia). Het
wordt een reproductie-uitgaaf in negen delen met talrijke illustraties, in goud ge
banden. Eerst de moderne re--stempld
productietechniek maakt het mogelijk de
erfenis van Hooft zoals deze in diens eigen
tijd en in de eerste eeuw na zijn dood in
de Nederlandse cultuur geleefd heeft, opnieuw volledig ter beschikking te stellen.
De heren Hellinga en Tuynman verheugen er zich blijkens hun inleiding over dat
het werk van Hooft nu zal worden uitgegeven in een vorm die ons k an terugvoeren naar de tijd waarin hij leefde, en naar
de decennia na zijn dood waarin zijn werk
zulke levende en zulke levenwekkende
waarden behield. Het is uiteraard te
vroeg nog niet verschenen boeken te beoordelen. Het is ook in de allerhoogste
mate onwaarschijnlijk te achten dat een
opmerking met betrekking tot de (spoedig ?)

te verschijnen uitgaaf aan het verschijnen
daarvan iets zal af of toe doen. Nochtans
komt men in de verleiding de vraag te
stellen of de vorm die ons kan terugvoeren
terugvoeren naar de tijd waarin Hooft
leefde ook een vorm is die voor onze tijd
de meest geschikte is. Ik stel mij voor dat
de uitgave van de Opera Omnia in de
vorm waarin die in het begin van de achttiende eeuw verscheen, een prachtig sier
gaat worden voor de boekenkasten-rad
en dat zij ongetwijfeld veelvuldig zal geraadpleegd worden in de universiteitsbibliotheken. Om die reden dient een uitgave in de achttiende-eeuwse vorm toegejuicht te worden.
De hedendaagse lezer zou echter 66k bijzonder graag de werken van Hooft willen
lezen in een handzame editie. Alleen indien een boek handzaam is, zal het bij
een groter publiek ingang vinden. Maar
weinigen zullen met een van de tien delen
van de Vondeluitgaaf in de Wereldbibliotheek 's avonds voor hun genoegen een
uurtje in Vondel gaan lezen; daartoe leent
zich aanzienlijk beter de - wetenschappelijk veel minder geperfectioneerde - uitgaaf van de Maatschappij voor goede en
goedkope lectuur, die men eventueel in
zijn binnenzak mee naar de tandarts kan
nemen.
Hopen wij dus op een zodanige be langstelling voor de Opera Omnia in het oor
formaat dat een uitgever door-spronkelij
deze belangstelling bewogen zal worden
een voor een groter publiek handzamer
editie op de markt te brengen.
Dr. Gerard Knuvelder

CORRECTIE
In aflevering 59/60 is bij vergissing boven
het gedicht Tot nader order de auteurs
weggevallen. Het gedicht is van de-nam
hand van Nel Hermans.
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Lambert Tegenbosch

Het loon van de horzel
1.
Nederland is een te klein taalgebied om veel schrijvers een levensonderhoud
te kunnen bieden, dat lijkt duidelijk. Maar de Engelse schrijver heeft ongeveer het grootste taalgebied van de wereld, en desondanks heeft The Times
Literary Supplement twee keer een aflevering gewijd aan het thema "Money
in writing". Het probleem blijkt daar even groot als !bij ons. Er valt geld te
verdienen met schrijven, maar niet met het schrijven van poëzie en zelden
met het schrijven van romans. Er zit geld in het schrijven van sommige nonfiction, en als iemand een schoolboek wil maken, zit er zelfs geld in een boek
met gedichten. - De gedichten moeten echter gemaakt, gepubliceerd en slecht
verkocht worden, vooraleer een schoolbloemlezer er rijk van kan worden.
Maar is het werkelijk zo, dat een schoolbloemlezer rijk wordt van literatuur,
dan is tenminste één richting gevonden waar de oplossing geheel of gedeeltelijk te vinden is. Want wie de schoolbloemlezer rijk maken, zijn de schoolkinderen. En wie anders als de schoolkinderen zouden dan behoren de dichter de kost te geven? Dat wil zeggen: namens die kinderen hun belas
betalende ouders. Dat wil zeggen, dat literatuur staatszorg is.
-ting
2.
Die conclusie valt wat vlug. Dat komt, omdat ze al voor vallen gereed werd
gehouden. Ze hing al in de lucht. En juist daarom omdat ze in de lucht hangt,
verneemt men van de schrijvers, ter begeleiding van hun Protest 1970, nergens een woord, dat hun aanspraken op overheidssteun kracht zou moeten
bijzetten, en juist daarom kan men die overheidssteun achter het miniemste
aanzetje tot een argumentatie al te voorschijn halen. Het is een niet meer be
zaak of schrijvers bij de overheid kunnen aankloppen voor steun.-twijfeld
Maar de zaak is: dat zou mogelijkerwijze niets met hun schrijverschap van
doen kunnen hebben. Iederé n kan vandaag aankloppen bij de overheid. In
het soort samenleving dat wij hebben opgebouwd, heeft de staat de plicht tot
verzorging van alle burgers, natuurlijk juist ook van de zwakste burgers. Op
grond daarvan zou aan individuen die te beroerd zijn om iets anders uit te
voeren als gedichten en verhalen schrijvers, en daarin voor zichzelf en hun
nakomelingschap geen middel van bestaan vinden, precies die verzorging
kunnen worden toegekend, die ze in staat stelt te wonen en te eten. Dat
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minimum krijgt iedereen door het feit dat hij in de Nederlandse staat is ingeboren. En dat is iets anders als de schrijvers eisen. Hun pathos wordt niet ver
doordat ze mimumeisen stellen. Wat zij willen duidelijk maken, is, dat-klard
ze op een flink stuk méér dan het minimum rechtsgeldige aanspraken hebben.
Niet moet dus door de schrijvers worden gezegd (ik meen, dat het zelfs J.
Bernlef is geweest, die het heeft gezegd), dat men inzake de schrijverssteun
die kwalijke gewoonte van deze productie-consumptie-maatschappij moet
doorbreken en niet langer beloning aan werk moet koppelen, want wie dit
zegt, haalt de wielen onder de bus vandaan waarin het protest naar Den Haag
kan rijden. Of althans naar CRM kan rijden. De bus van Bernlef zou bij
Sociale Zaken moeten worden geparkeerd. Als wordt doorgereden naar Rijs
dan omdat de schrijver een speciaal werk doet in deze maatschappij-wijk,
waarvoor hij in de gewone economische verhoudingen niet wordt beloond,
maar waarvoor hij wèl op beloning vanwege de gemeenschap aanspraak kan
maken. Op grond van zijn werk verdient hij zijn loon.
3.
Ter sprake moet komen: de waarde van de schrijver in het geheel van de
cultuur van een gemeenschap. Wat hij daarin waard is, valt het gemakkelijkst
te zeggen door aan te geven wat hij waard is geweest in de geschiedenis: men
oordeelt het rechtvaardigst over de waarde van schrijvers die nu twintig, dertig, enzovoorts zijn, door iets te zeggen over twintigjarige, dertigjarige, enzovoorts schrijvers van het verleden. Een oordeel over de waarde van wat een
schrijver op dit eigen moment zit te schrijven, welk effect het in de toekomst
zal hebben op onze cultuur, is volkomen speculatief, maar men zou ervan uit
kunnen gaan, dat die werking vergelijkbaar is met het effect dat schrijvers de
laatste eeuw of twee eeuwen hebben gehad op de cultuur. Tenzij er duidelijke
aanwijzingen zijn, dat het effect anders gaat worden. Het effect van de literatuur van de laatste eeuw of twee eeuwen is de idee, dat het mogelijk is binnen
een cultuur te leven en er tegelijk tegenover te staan. Wat vandaag maat
ritiek heet en nu vooral geldt als een zaak van sociologen, is al-schapijk
sinds meer dan een eeuw een zaak van de kunst.
4.
Het is noodzakelijk voor mensen om cultuur te ontwerpen, eigenlijk niet om
kunst te maken. Mensen zouden zonder kunst kunnen - bijvoorbeeld als ze
niet dood gingen, zonder angst waren en liefde de atmosfeer was waarin ze
ademden. Maar ook als ze op de doodwond en de wonden van angst en liefdeloosheid een andere zwachtel konden leggen. De cultuur zou zo'n andere
zwachtel kunnen uitvinden. Misschien minder onwaarschijnlijke mogelijkheid
dan kunstsnuivers onder elkaar geneigd zijn te geloven: het is toch indruk-
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wekkend zoveel mensen er zonder kunst kunnen. En daaronder niet alleen
eendimensionale oppervlakkigen. — Maar zonder de een of andere vorm van
cultuur kan niemand.
5.
Cultuur is de wijze waarop de mens mens wordt. Het is, boven het in de
natuur gegevene, het aandeel van de mens zelf aan de menswording. In de
cultuur drukt zich een dualisme uit, dat karakteristiek is voor mensen, het
dynamische dualisme tussen feitelijk zijn en eigenlijk zijn. De mens moet
worden wie hij is en die opdracht formuleert zijn verplichting tot cultuur. Een
nooit voltooide opdracht, een bron van moraal en creativiteit, waarboven de
geschiedenis monumenten van welgeslaagdheid bouwt, maar die nooit zo
monumentaal kunnen worden dat ze definitief zijn. De "egyptische mens" en
de "griekse mens", de "gotische" en de "renaissancemens", ze stoppen de
bron van menselijke creativiteit niet, maar verdwijnen erin, ze komen erin
om, vormen er een deel van - al wat cultuur gewéést is, daagt uit tot de
schepping van nieuwe cultuur. Het menszijn is niet afgerond door egyptenaar
te worden of griek. Egyptenaar is verleden en griek is verleden, en het schijnt
pas helemaal menselijk verleden voorzover het roept om toekomst die anders
is. Aan de andere kant: het egyptenaar-zijn van mensen heeft er geweldig toe
geneigd om zich bij het egyptenaar -zijn neer te leggen. In feite schijnt elke
realisatie van zekere grootheid mensen te verleiden zich bij die vorm van
mens-zijn neer te leggen. Het verleden oefent zijn macht uit over individuele
mensen en generaties van mensen. Mythen hebben het verleden opgedoft als
model voor nu en alle eeuwigheid. Het verleden wordt op die manier tot een
motor naar een toekomst die dan natuurlijk precies als dat verleden zou zijn:
eens uit het paradijs verdreven, dromen de verdrevenen van een nieuw para
aan het eerste zoveel mogelijk gelijk, en het actuele bestaan valt dan te-dijs,
karakteriseren als "wonen tussen twee paradijzen" (Dr. Corn. Verhoeven,
Inleiding tot de verwondering, 1967, p. 147-159). Het ene is aan het andere
gelijk. Ze liggen uiteen door de ervaring van hun momentele afwezigheid. Een
cultuur die deze mythische voor- en natijd is kwijt geraakt, neigt tot compromissen met elk aanvaardbaar nu. Ze neigt daarmee tot opheffing van zichzelf.
Ze valt terug in een vorm van natuur: ethiek wordt fatsoen, kunst een academisme, wetenschap zijn succesvolle methode, god is de kurk op de fles, vragen is gepermitteerd voorzover de katechismus of een ander dogmatisch
boekje er het antwoord op weet. En dat is ongeveer wat de westerse cultuur
de laatste paar eeuwen is geworden. In die geschiedenis van de laatste eeuwen
is het de kunst geweest, die tot het besef is ontwaakt, dat ze niet zomaar ver
dit bestaan kan blijven. Ze heeft de taak op zich genomen de-sierngva
cultuur cultureel te houden. Ze is daartoe in conflict geraakt met bijna alles
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wat officieel de cultuur uitmaakt: met ethiek, wetenschap, religie, traditie van
elke soort. Ze is de horzel op het paard van Athene geworden.
6.
Voor horzels wordt geen voer ingeslagen. Ze worden niet geweid en gestald.
Ze worden van de andere kant ook geen huisdier: ze worden evenmin ver
als getemd. Het is trouwens maar een klein beestje. Ziet er wel hinder--edl
lijk uit, kan ongelukken veroorzaken, maar is - om van de agricultuur naar
de cultuur terug te keren - bijzonder nuttig gebleken. De kunst heeft de laatste
eeuwen eventueel wel opgehouden "zoet" te zijn, maar aan "utiliteit" geen
gebrek. De kunst heeft het erop gewaagd wat haar het meest eigen scheen,
het element "dulce", op het spel te zetten voor een soort sociale dienstbaarheid. Dat ze daarmee tegelijk werd gedwongen tot een bezinning op de eigen
aard van kunst-als-kunst en tenslotte zijn eigenlijk dienstbaarheid formuleerde
in de aanstootgevende eis van het kunst-om-de-kunst-devies, is van nevengeschikte betekenis in deze contekst. Voor dit moment is van belang, dat de
horzel, hoe nuttig ook, niet gevoerd werd. En dat het beestje rechtens voer
toekomt. Gewoon voor het werk dat het doet. De kunstenaar moet worden
betaald voor de gemeenschap waarbinnen hij de onschatbare nuttige functie
uitoefent van de cultuur cultureel te houden. Hij verijdelt de kans op verstarring. Hij prikkelt. Hij doet bewegen. Hij doet zien, dat het anders kan dan het
is. Het kan beter. De status quo verdoezelt het onderscheid tussen het feitelijke en het eigenlijke. De kunst herinnert de gevangenen binnen de rots van
het feitelijke er aan dat buiten, ergens buiten, het licht is van het eigenlijke.
Voor dit memo moet de kunstenaar gehonoreerd.
7.
De plicht de kunstenaar te honoreren is een plicht van de gemeenschap waar
kunstenaar de cultuur cultureel houdt. Die verplichting blijft in-bined
een land als het onze een lege kreet, als ze niet wordt begrepen als overheidsplicht. Een onderzoek naar de levensomstandigheden van de schrijver in Nederland - merkwaardig genoeg: een onderzoek dat nooit is ingesteld - zou
ongetwijfeld aan het licht brengen, dat, enkele bestsellers daargelaten, hier
niemand van schrijven kan leven. In het raam van de normale economische
regelingen is er voor de schrijver niet veel honorarium weggelegd. In alle
geval een stuk minder dan de inzet zou verdienen. Zeker ook een stuk minder
dan het boven aangegeven effect zou verdienen.
8.
Een van meet af aan te vermijden vergissing: staatsbemoeiing op sociale gronden houdt niet in, dat de keus van de te steunen schrijvers wordt bepaald
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door hun zogenaamde "sociale" omstandigheden. Het is niet het gebrek aan
geld van de schrijver, dat de staat zou verplichten hem speciaal als schrijver
te ondersteunen. Alleen het gebrek aan beloning, een gebrek dat ontstaat als
die beloning volgens de normale economische wegen alléén tot stand komt,
moet worden gecorrigeerd. De schrijver moet loon naar werken krijgen. Dat
wil zeggen, dat bij staatsbemoeiing juist niet mag worden afgezien van de
kwaliteitsnorm. De staat moet kwaliteit beoordelen en belonen. Wordt van
kwaliteitsnormen afgezien, dan moet de schrijver de bijstand krijgen die elke
staatsburger krijgt. Juist omdat hij eventueel veel méér presteert dan economisch beloonbaar blijkt, moet de overheid hem extra beloning toevoegen. De
verplichting om een schrijver van staatswege te honoreren geldt alleen tegen
werk dat inderdaad de kwaliteit heeft om een cultuur cultureel te hou--over
den. Dit is een artistieke kwaliteit. De staat moet dus artistieke maatstaven
hanteren. Bij alle overheidsvooraieningen moet de norm van de kwaliteit, hoe
moeilijk omschrijfbaar ook, in het geding worden gebracht.
9.
Alle overheidshonoraria hebben in beginsel een additioneel karakter. Dat wil
zeggen: het karakter van correctief. De gemeenschap betaalt te weinig voor
zijn literatuur (door middel van het vrije-marktmechanisme), dus moet die
gemeenschap meer betalen (door middel van overheidsgelden).
10.
In de praktijk komen verschillende vormen van overheidshonorarium voor.

Bijvoorbeeld worden gegeven de in strikte zin zo genoemde "additionele
honoraria", voor tijdschriftbijdragen en boeken; overwogen wordt iets soort
te regelen voor kritische bijdragen aan dag- en weekbladen. Daarnaast-gelijks
zijn er de toelagen en stipendia, die schrijvers in staat stellen zich enige tijd
geheel vrij te maken voor literair werk. Tenslotte zijn er jaargelden, dit jaar
voor het eerst twaalfduizend gulden, die een aantal jaren achtereen aan een
schrijver worden toegekend, als hij zich zonder nevenarbeid aan literair werk
wenst te wijden. Daarnaast wordt gesproken over een mogelijk nog vastere
vorm van honorering, als men spreekt over staatsschrijverschap. Men denkt
dan aan schrijvers van hoge kwaliteit, maar met een zo geringe productie, dat
additionele honorering van de publicaties alleen iets zou kunnen betekenen,
als het de schrijver meteen zijn minimale bestaanszekerheid verschaft. De
ratio van al zulkemaatregelen is, dat men in onze cultuur de werking van het
literaire talent wil garanderen. Dat de burger daarnaast recht heeft op garanties tegen een zinloos en lui mandarijnendom, spreekt vanzelf. De beste
garantie naar weerszijden, wordt de gemeenschap geschonken door een hoog-
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waardige literaire kritiek: die wijst talenten die aanspraken kunnen laten gelden en die ontmaskert onterecht additioneel gehonoreerden.

11.
Alle overheidssteun aan de literatuur gaat bij ons via het Fonds voor de Letteren. Het wordt in hoofdzaak door schrijvers beheerd, al zit er een vertegenwoordiging in van CRM dat de gelden fourneert. Voor 1970 geeft het Rijk
zeven en een halve ton, de schrijvers willen voor 1971 twee miljoen. Dat bedrag van twee miljoen is, net als de zeven en een halve ton, zuiver een fancybedrag. Voor en na blijkt de noodzaak van een inventarisatie van de economische positie van de schrijver. Dan zou hetzelfde geconstrueerd kunnen
worden als bijvoorbeeld bij het toneel, namelijk een precies becijferd tekort.
Zoals het toneel een bedrijf is met allerlei goed te specificeren lasten, zo valt
ook een constructie op te stellen van het schrijversbedrijf en al zijn lasten als men tenminste eerst weet wie er in die schrijverswereld rondlopen, wat
hun inspanningen en wat hun behoeften zijn, wat hun kwaliteiten en op welk
niveau we die wensen te taxeren. Wat het Fonds nu doet is, hoe "verantwoord" ook, eigenlijk een beetje ganzenborden. Je kan als schrijver hoge ogen
gooien en lekker vooruitgaan in het Fonds, maar je steen kan ook wel elke
keer verkeerd vallen en godweet hoe lang je dan in de put zit. En dit is dan
zo, omdat er te weinig geld is, maar ook omdat men er geen exacte notie van
heeft hoeveel geld er nodig zou zijn. Zeker is, dat een eerlijk verdiende som
geld het Fonds en de schrijvers toe zal vloeien, zogauw het Openbaar Leen
werking gaat treden, een regeling die erop neerkomt, dat CRM (of-rechtin
een ander overheidsorgaan, want daarover verschilt men momenteel van
mening) voor elk door een openbare bibliotheek gekocht boek de schrijver
een bepaald bedrag uitkeert boven de royalty die hij van zijn uitgever krijgt.
Een werkelijke correctie voor de weinig gekochte auteurs zal dat niet betekenen: de auteurs die het meest door bibliotheken worden gekocht, zullen ook
wel de auteurs zijn die het meest door de boekhandelklanten worden gekocht.
De dichter zal er gewoonlijk niet veel wijzer van worden. Het eigenlijke tekort
wordt er niet mee gedekt, het eigenlijke tekort blijft onbekend.

12.
Nog een andere wens aan het adres van het Fonds. Geld verdelen is één, en
wordt eenmaal geweten wie hoeveel nodig heeft en wie op hoeveel recht
heeft, dan is het misschien niet eens meer zo'n moeilijke zaak, want het Rijk
zorgt dan even nauwgezet dat dit geld er komt als het geld voor defensie,
onderwijs, landbouw, visserij, veeteelt, etcetera. Maar schrijvers kunnen vaak,
zonder ver van hun schrijverij weg te lopen, heel goed additioneel werk vinden dat beter wordt gehonoreerd dan schrijven. Sommigen hebben talent voor
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vertalen, sommigen voor doceren en discussie. Het Fonds zou behalve een
fonds een bureau kunnen worden: voor nevenwerk voor schrijvers. Universiteiten, middelbare scholen en volkshogescholen, die sprekers en gastdocenten
wensen, uitgevers die vertalerszoeken, ze zouden hun verlangens bij het
Fonds moeten kunnen deponeren. Op die centrale zou voor schrijvers
geld gemaakt worden, zonder dat het de overheid veel kost. Het Fonds zou
kunnen zorgen, dat aldus behoorlijke honoraria groeien, die, als in het geval
van de blijkbaar straatarme volkshogescholen, eventueel gedeeltelijk door de
overheid worden gesuppleerd.
13.
Tenslotte nog een moeilijk punt. De Vereniging van Letterkundigen heeft als
zijn wens te kennen gegeven, dat het Fonds nog meer dan tot nu toe door de
schrijvers zelf zou worden beheerd. Geen man van het departement erin,
geen boekverkoper, geen uitgever. Daarboven willen de verenigde schrijvers,
dat de bedragen die het Fonds uitkeert, niet publiek worden gemaakt. Aan
het begin van een gelukkige ontwikkeling voor de financiële status van de
schrijver is zeker deze laatste wens een buitengewoon gevaarlijk geluid. Inspraak en medebeslissingsrecht laten zich moeilijk rijmen met dit soort geheimhouding. Als het bedrag binnenkort een paar miljoen wordt, kan men het
de gemeenschap niet aandoen dit schrijvers onder elkaar te laten opsouperen
zonder dat iemand enige controle kan uitoefenen. De eventuele kritiek in
pers of parlement is geen te duchten kwaad. De beslissingen van het Fonds
moeten ertegen bestand zijn. Als het de taak van de horzel is om de gemeen
te prikken, dan mag de gemeente toch weten hoeveel haar dat ongerief-te
steek voor steek kost?
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Fons Sarneel

Kunst en volk
1. Vroeger was het een vies probleem: kunst en economie. Profeten horen
geen brood te eten, dichters om den brode staan in de literatuurgeschiedenis
raar te kijk, de ironie van die geschiedenis wil zelfs dat het schoolvoorbeeld
van broodpoëzie gebrandmerkt is als Jan van der Noot. Nood breekt wet,
nood leert bidden, van elke nood is wel een deugd te maken, maar op kunst
hoortnood geen vat te krijgen, kunst is immers per definitie de triomf van
het nodeloze, het niet-nodige. Jan van der Noot had bakker mogen worden,
hoogleraar, medisch specialist, het enige wat hij nooit had mogen doen is
dichten.
2. Economie is bedisseling over behoeften. Economie beraamt de nood. Ze
berekent de middelen om die te lenigen, vervolgens taxeert ze de spanning en
stroomsterkte waarop haar mechanisme het beste functioneert. Allicht kan ze
zich lelijk verkijken: denkt ze het tempo op te voeren dan veroorzaakt ze
soms een dodelijke crisis, jaagt ze de belangenstrijd tot het uiterste op, dan
interesseert het haar weinig dat dit uiterste gelijk staat met oorlog, en ook
zonder zulke laatste consequenties kan ze, ook als de behoefte niet nijpt,
gedwongen zijn haar middelen te vermenigvuldigen tot in het waanzinnige.
In de economie is waanzin hetzelfde als het nodeloze. Aan één ding verkijkt
ze zich nooit: aan de behoefte die immers haar prikkel is en van de weerom
haar oogmerk. Zodra de middelen te talrijk worden om te worden ge--stui
bruikt, ziet ze die overtolligheid automatisch onder de gezichtshoek van de
behoefte. Wat is overtolligheid anders dan een tekort aan gebruik waartegen
kunstmatig te creëren behoeften het enige middel zijn? Daarom is economie
niet een mechanisme tegen de nood, maar terwille van de nood. Op het ogen
overvloed van miljarden aan middelen een behoefte die aanzienlijk-bliks
meer mankracht en materieel mobilisee rt dan de concrete nood van een paar
duizend werkzoekende mensen. De provincie Groningen bewijst dit afdoende.
3. Afzet van middelen en arbeidsverschaffing aan werkzoekenden hebben
zo weinig met elkaar te maken omdat het een een kwestie is van economische
noodzaak, het ander een kwestie van maatschappelijke plicht. Zover al heeft
het verschijnsel economie zich uit de menselijke sfeer verwijderd in de richting van een autonoom systeem dat het zijn gang gaat zonder zich te storen
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aan sociale verplichtingen. Gemakkelijk aantoonbare verbe teringen, bijvoorbeeld in ons onderwijs, blijven uit omdat „onze economie het niet dragen
kan ". Om dezelfde reden woont het merendeel van onze mensen beneden ons
cultuurniveau. Dat er weinig uitgeslapenheid van particulieren vereist wordt
om niettemin van het systeem in alle denkbare vrolijkheid te profiteren, neemt
niet weg dat het reuzenrad allang niet meer wentelt ter wille van het welzijn
der mensen.
Economie is onmenselijke rotatie, als zodanig volstrekt amoreel en asociaal,
maar in gelijke mate totalitair. Ofschoon iedereen ruiken kan en horen kan
op welk louche mengsel van olie en kruit de motoren knallen van de nationale
economie, blijft iedereen haar dienen met het afgestoten kapitaal dat naar de
fiscus verdwijnt. Wie het zich niet kan permitteren de dupe te worden van
financieel krachtsverlies en dus voor de meest nobele doeleinden een tijdelijk
overschot op rente plaatst, moet weten dat zijn geld gebruikt wordt om zi jn
eigen milieu te vervuilen, om oorlog voort te zetten en oorlog voor te bereiden en dat elke cent bevuild is door grootscheeps bedrog. Geld stinkt, niet
omdat het beduimeld wordt door ongewassen handen, maar door de smeri gheid der economie. Maar wij betalen er ons brood mee, en wie zijn eigen
akkertje bouwt moet grondbelasting betalen, wij zijn hetzelfde volk omdat
dezelfde munt ons bijeenhoudt, of we willen of niet, leger betekent hetzelfde
als geld waarmee onze meest elementaire vrijheid betaald wordt.
4. De taalkundigen hebben het nog niet afgekondigd, maar wij leven al geruime tijd in de periode, niet van het nieuw- maar van het laat-nederlands,
wat er in onze taal nog bloeit is typische nabloei. Geografisch kruipt het Ne
vooral langs het zuiden, zienderogen in, maar vooral inwendig lijdt-derlans
het aan weerstandsverlies. Vocabularium van buiten de grenzen tast ons woordenboek aan, en evengoed reeds onze articulatie. Veel van ons beste wetenschappelijk werk wordt niet meer in het Nederlands geschreven, veel van onze
bekwaamste mensen zijn tweetalig, nog een jaar of twintig en voor wie mee
Nederlands een tweede taal, zeker niet duidelijker dan zijn eerste.-telish
Niet alleen onze bidkunst (waar het evident is) maar onze totale cultuur moet
het steeds meer hebben van taalkundige import. Zelfs onze poëzie ontleent
aan iet Engels, ze is niet meer wat men zou durven noemen een nationale
poëzie. Wie nu aan het laat latijn denkt of aan het laat-grieks, herkent het
werkmodel voor een historische beschrijving van het stadium waarin het Ne
enige tijd is komen te verkeren.
-derlans.
Dit alles betekent dat wij veel minder dan vroeger wel het geval is geweest,
een volk zijn op grond van een gemeenschappelijke taal. De wederkerigheid
is weg uit de bekende formule van Bredero: als de gemeente nog spraak
maakt is het niet smeer op grond van de zekerheid dat de spraak nog gemeente
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maakt. Met een beroep op die zekerheid zijn zestiende- en zeventiendeeeuwers de nu zowat voltooide unificatie van het Nederlands begonnen, toen
Vlamingen uit de twintigste eeuw zich op hetzelfde argument gewonnen gaven,
had dit argument al een verdachte klank, voor ons te wagneriaans, vol tr oebele echo's van bodem en bloed.
5. Wie spreekt nog over stamverwantschap?
6. Onze samenleving is gegrondvest op de christelijke beginselen, dat zegt de
tekst van de wet. Volk en religie is een onmisbaar hoofdstuk in iedere antropologie, maar het hoofdstuk hoort thuis in de afdeling archaica. Voorzover
christelijke beginselen ons niet verdelen laten ze ons onverschillig, er is niemand die die verhouding kan becijferen. Onze nationale zelfstandigheid is bevochten op religieuze motieven, maar de laatste keer dat geprobeerd is ons
volk met dezelfde argumenten te mobiliseren, 40-45, waren ze al niet meer
waar. Mgr. Bekkers heeft toen hij dood was Albinoni populair gemaakt (op
mijn eigen graf zou minder al een troost zijn) maar tijdens de bezetting kwamen al zijn religieuze argumenten tot niets anders dan het herstel van onze
Katholieke sociaal-politieke organisatiemacht, ik heb het van hemzelf gehoord, op kasteel Eckhardt bij Eindhoven, weinig maanden voor de bevrijding. Achteraf blijkt dat religieuze argumenten tot niets anders komen dan
Schmmelzer, men zal toch niet willen volhouden dat wij hier een volk zijn dank
zij hem, of Beernink. Of bisschop Jansen die •met treintjes speelt en misschien
daarom niet gebrand is op ontkoppeling.

7. Men hoort niet tot een volk krachtens verkiezing, uitverkiezing of welk
soort keuze ook, noch collectief noch individueel. Op het acute moment is
voor dé betrokkene zelf de geboorte het meest stompzinnig lot dat hem treffen kan, zo stompzinnig in elk geval dat wie daar langer dan twee minuten
over nadenkt, onherroepelijk gek wordt. Later wordt alles anders, men kan
zijn eigen oorsprong achteraf vervloeken of beamen, maar dan heeft het onvermijdelijke zich definitief voltrokken: het is door stupiede geboorte dat men
toevalt aan een volk, ook als dat volk zelf niet meer zeggen kan waarom het
zich zo blijft noemen.
Op dit moment is het Nederlandse volk een juridische eenheid, maar niemand die zonder plank voor zijn hoofd is kan staande houden dat die juridische grondslag de instemming van alle betrokkenen draagt, of maar dat alle
betrokkenen er in redelijke mate kennis van dragen. Wie werkelijk deskundig
is, is een specialist, en specialist word je niet voor je er buiten staat, als dat
ergens waar is dan wel in de juristerij, scheldpartijen en hondse behandeling
door onze rechters nog voordat de schuld bewezen is, zijn voldoende bewijs.
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Ook als staatkundige eenheid staat dit land onder voortdurende kritiek van
zijn bewoners, lang niet allemaal kritikasters of kankeraars. Zelfs onze Kamer
kan ze niet allemaal weren.
8. Een politieke pastorie waar desnoods de huishoudster voldoende routine
heeft opgedaan om je personalia voorgoed uit de kaartenbak te verwijderen,
is onbestaanbaar, zo simpel en aan de orde van de dag als kerkverlating is,
zo'n karwei en zo zeldzaam is volkverlating. Denkbaar is juridische dissidentie al is gevangenschap geen aantrekkelijk perspectief. Uitvoerbaar is politieke
afzijdigheid, aanlokkelijk godslastering, een peuleschil verbreking der banden
des bloeds, handig en verstandig een lingnafooncursus Engels, maar met dat
alles heeft iemand zich nog niet losgemaakt van zijn volk. In naam van het
volk bemoeit de politiek zich met de afzijdigaard, poept het gekwetste volkdeel goeddoorvoede drollen in de brievenbus van de godslasteraar, maakt de
familie de eenzaat verdacht en redigeert de fiscus zijn biljetten voor de lingnafooncursist in een Nederlands dat een neerlandicus nog niet verstaat. Vergeefs
de superhollandse koppigheid die dit alles weerstaat of negeert, want nog is
zoveel geconcentreerde vijandigheid niet voldoende om iemand uit te werpen
uit het volk. Van letterlijk alles kan men verstoten en verstoken zijn, men
kan de illusie koesteren overal buiten te staan, men kan aan de drank, aan de
dool, aan de haal zijn geraakt, aan de laatste greep van het volk is geen ontkomenmogelijk, wie brood wil eten moet betalen, je kiezen knarsen van het
geld.
9. Dáár kan niet omheen geschreven worden: alles wat tot hiertoe een volk
geconstitueerd heeft boet aan bindmacht in ten voordele van een instantie die
niemand zo gewild zal hebben maar die haar onontkoombaarheid alleen al
daardoor bevestigt dat niemand of niets ter wereld ervoor aansprakelijk kan
worden gesteld, tenzij de geruisloze medeplichtigheid van allen die het bewind
aanvaarden. Het hoeft geen gierigaard te wezen die bekend is met de nood
bij iedere stap die hij doet een cent te verslijten. Een gesprek over de-zak
alomtegenwoordigheid, de almacht, de alwetendheid der goddelijke economie
kan niet anders dan teruggaan op de banaliteit van een cent en eindigen bij
de stupiditeit van miljarden. Daartussen ligt ons leven, in dat netwerk zit ons
samenleven verstrikt. Iedereen wil geld opstapelen om ooit aan zijn beste
aspiraties te kunnen voldoen, al weet hij dat de hoogste en soms enige aspiratie een leven is zonder geld. Aan mijn buurman bindt mij het buurtschap,
maar aan iedere onbekende bindt mij mijn geld. Wie kinderen groot brengt
moet geld verdienen, wie boeken wil lezen moet geld hebben, wie van zijn
muren geen gevangenis wil maken moet geld hebben met handen vol. Geld is
het begin van alle vertakkingen, geld zet een spoor uit in de chaos die een
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leven is zonder volk. In geld wordt iedere behoefte .manipuleerbaar, bij geld
begint de wereld van behoefte en middel, middel en behoefte, behoefte op
lange termijn, uitgestelde behoefte, gecontinueerde behoefte, gespreide be
ruimte, geld is tijd en tijd is geld, alles is geld en geld is alles,-hoeft,gldis
geld moet rollen, geld rolt je omver, geld is het grote stinkende gebeuren, het
groot vervuilen dat de lucht besmet, en omdat wij dat allemaal in moeten
ademen weten alleen nog onze longen dat wij hetzelfde volk zijn, stinkers
onder elkaar.
10. Nogal wiedes dat het kunstenaarschap een twijfelachtig beroep is, kunst
een aangevochten pretentie. Er zou misschien geen vuiltje aan de lucht zijn
was een artiest iemand die wel eens kunst maakt of in die richting iets te
zoeken heeft, maar de ellende is dat zijn totale bestaan van die kunst een
functie is. Iemand kan de betoverendste paneeltjes penselen, zolang hij bereid
is een aanmerkelijk bestanddeel van zijn potentieel te gunnen aan de recht
eisen der economie, heet hij terecht een zondagsschilder. Een kun -strek
houdt alles, en dus niet een beetje, ook niet een helft of het meesten--stenar
deel, maar werkelijk alles ter beschikking van zijn kunst. Ambacht kan aan
beheerst en geëxploiteerd worden zonder dat de ambachtsman of het-gelrd,
ambacht iets van zijn waardigheid verliest. Daarom kan het ook uitsterven
en vervangen worden door iets efficiënters als machinale produktie. Kunst
echter wordt gediend, ze terroriseert haar maker en put hem uit. Dat is niet
zo tragisch als het vroeger wel werd voorgesteld, maar de volle waarheid is
het, ook zonder de buste van Beethoven, wel. De onbeschaamdste economische macht zou van haar slaven niet durven vergen wat de kunst van haar
dienaren eist. Er is geen fabriekssirene die een kunstenaar terugstoot in zijn
eigen bestaan, want buiten zijn kunst bestaat hij niet. Grote kunst is altijd gedoemde kunst, al is het gemakkelijker in te zien dat gedoemde kunst ook wel
eens leidt tot miserabel werk.
11. Het is duidelijk dat de alomtegenwoordigheid van het economisch proces
niet veel ruimte laat voor zo'n bestaan. Economie is geen zon die ook het
akkertje der onrechtvaardigen beschijnt. Het minimale bestaan is niet voor
iedereen hetzelfde en zo alomtegenwoordig is dat economisch proces wel dat
het zich ook meester heeft gemaakt van de totale cultuur. Kunst eist beschik
zonder reserve, maar tegelijkertijd is ze niet mogelijk buiten de le--barheid
vende cultuur. Het is misschien de grootste schande niet dat het merendeel
van ons volk wel particulier zijn eigen vervoer op zeer comfortabele wijze
verzorgt maar deelneming aan zijn cultuur niet wenst te bekostigen, het lijkt
een groter schande dat het merendeel van onze kunstenaars gewoon op finan
gronden geen voldoende toegang heeft tot die cultuur. Dat er tien of-ciële
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twintig op de duizend beschikken over een pijlsnelle sportwagen, een doctorandus in de .psychologie in dienst kunnen houden als sekretaris en reizen
kunnen ondernemen naar Cuba betekent niet meer dan dat een schrikbarend
aantal Nederlanders over miljoenen beschikt, en dat nochtans het gemiddeld
vermogen van alle Nederlanders nog niet een honderdste van één zo'n miljoen
weet te halen.
En wat bij de een werkt, functioneert nog niet bij de ander. Artsen, en
onder hen vooral de specialisten, weten ook wel hoe onmisbaar ze zijn voor
de economie. Een mensenleven is gemiddeld iets meer dan een miljoen. Wie
dat in welke staat ook een tijdje weet te redden is natuurlijk onbetaalbaar,
maar omdat de economen wel wijzer zijn, wordt daarop niet gewed. Nieuw
voorstel van mensen die blijkbaar geen nachtrust te kort zijn gekomen: een
arts moet over alle gewenste middelen beschikken om, vrij van de zorg voor
zijn particuliere bestaan, zich te wijden aan het lichamelijk welzijn der mensen. Op de zelfde grond hebben priesters, maar dan voor het geestelijk wel
mensen. Op de zelfde grond hebben priesters, maar dan voor het-zijnder
geestelijk welzijn van anderen, eeuwenlang celibatair geleefd, wie zou het ze
nadoen? Vervolgens wordt luid verkondigd, meestal in commissie, dat de
prestatie van een medisch specialist boven iedere economische schatting ver
formulering: verheven boven, niet onvergelijkbaar met of-hevnis.Ltopd
onbereikbaar voor. Dus eisen ze geen astronomische bedragen maar nemen
met exorbitante genoegen.
H. Op precies dezelfde gronden waarop een medisch specialist binnen de
maand van zijn fiets in een Mercedes springt en binnen nog een maand van
zijn bescheiden woning overhuist naar het alleenstaand paleis aan de rand
van het park, wordt de kunstenaar veroordeeld tot een uitzichtloos bestaan
dat hij gedoemd is te verdoen met klusjes, karweitjes, klungerarij omdat zijn
accu te goedkoop is, zijn dak lekt en de baby blèrt.
Ook zijn werk is onbereikbaar voor economische schatting. Productie is in
moderne begrippen niet te vatten buiten de kringloop van ,blinde produktiviteit, produktie die nieuwe produktie veroorzaakt waardoor ze zelf achterhaald
wordt, verlaagd tot gebruik, verbruik en verwerking. Artistieke produktiviteit
onderscheidt zich daarvan doordat ze niet leidt tot produktie maar tot een
produkt dat plotseling zijn deel vindt in zichzelf. Een kunstwerk is daaraan te
kennen dat het de wereld tot stilstand brengt en de beschouwer voelt dat aan
het stilstaan van zijn bloed. Als de producent alweer verdwenen is, dan komt
dat omdat zijn kunst hem alweer opeist voor het andere. Ars longa, vita
brevis, het was een medicus die dat zei.
Maar wat is dat eigenlijk voor een beroep dat erop uit is de wereld tot
stilstand te brengen, desondanks de hand ophoudt en zijn deel opeist van de
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economische produktie om vrij te zijn tot het poneren van zijn antiprodukt?
12. De vervelendste vraag die iemand een ander kan stellen is niet: bestaat
God? maar: wat is kunst? Het bestaan van God hangt af van zijn definitie,
en omdat die op zeventig manieren geleverd kan worden zijn er ook minstens
zeventig maal het aantal vragenstellers verschillende gesprekkenmogelijk.
Naar de begripsbepaling van kunst valt te vragen van uit de evidentie van
haar bestaan en die vraag is dan zinloos, tenzij voor een werkconferentie over
heel andere zaken. Wie daarentegen voor die evidentie blind is, zit om een
praatje verlegen, dat hij met mij niet hebben zal.
Maar als een kunstenaar iemand is wiens totale bestaan in dienst is gesteld
van kunst, dan zal toch zijn recht (of plicht) om tussen ons te bestaan zoals
hij bestaat, afgeleid moeten worden van de kunst. Maar dat reikt van schil
literatuur, van architectuur tot muziek, en wie bijvoorbeeld over-derkunsto
muziek spreekt put uit een ander vocabularium dan wie het heeft over ballet,
laat ons maar zeggen dat de een veel italiaans spreekt, de ander veel frans.
Het wemelt van kunsten, de vraag is of er ook plaats is voor kunst, niet met
een grote K maar met een grote reikwijdte. Omdat alle afzonderlijke kunsten
een zeer bijzonder beroep doen op ons verstaan, zou men ervan uit kunnen
gaan dat kunst altijd een kwestie is van taal, in die zin dat voor elke kunst
afzonderlijk zoiets te ontdekken is als een grammatica, een samenhangend geheel van spelregels die niet alleen de uiting of uitdrukking zelf beheersen maar
ook het bewustzijn van de beschouwer of hoorder die tot het gevraagde bestaan wil komen.
Dat taal in de vertrouwde zin daarvoor een zeer bruikbaar model is spreekt
wel niet vanzelf, maar is toch een veronderstelling die voor het volgende
dient als uitgangspunt.
bekende uit
Gezelle, en als hij daarmee niet iets heel banaals bedoeld-sprakvnGuido
heeft (wat ik niet bij voorbaat uitsluit), dan heeft hij, bij ons vermoedelijk voor
het eerst, het vermoeden geuit dat taal niet samenvalt met de wereld (een
primitief maar benijdenswaardig inzicht), maar dat ze evenmin samenvalt, als
de hoor-, denk- of schrijfbare vorm daarvan, met de individuele psyche, de
„volksziel" of iets verbindende daartussenin. Gezelle 'heeft dan de Sanssuriaanse gedachte aangeduid dattaal een autonome laag is tussen de mensen
en de wereld. Hij had dus kunnen zeggen: de taal is de taal zoals stenen
stenen zijn. Wie een beeld hakt moet zijn marmer verslepen naar waar het
verwerkbaar is, en hij isoleert dus zijn brokstuk uit de wereld om het tot
medium te maken van zijn min of meer particuliere bedoelingen. Zijn werk
afgestemd op de aard van het materiaal, dat bij voldoende ver--zamheids
13. De taal is de taal zoals de sterren de sterren zijn, luidt een
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trouwdheid met het vak zijnerzijds hem a.h.w. een samenhangend geheel van
hier geldende spelregels openbaart. Daarbij heeft marmer zijn bijzondere
substantie, massa, glans en lichtvang die zijn chemische besdhrijfbaarheid te
boven gaan. Als reeds gesteente de neiging vertoont een beginnend spoor van
betekenis uit te zetten, hoeveel meer zal dat niet de bijzondere geaardheid
doen van het puurdere materiaal in dans en muziek.
De autonome laag tussen de mensen bestaat, wil ik maar zeggen, uit een
fijne wederzijdse doordringing van stof en geest, van vervluchtigde materie
en zich manifesterende betekenis. De gewone taalgebruiker is het zich niet
bewust dat hij als kind zich de wereld heeft toegeëigend langs de omweg van
die taal, en dat hij zich daarvan ook zo afhankelijk heeft gemaakt dat hij ze
niet meer missen wil bij zijn volwassen benadering van alles dat voorwerp
wordt van zijn bezinning, hemzelf incluis. Hij ziet de wereld door een vlies,
spreekt ze toe door een vlies, kent ze door een vlies, en alle verstaan gebeurt
daar. Taal is zinrijk oponthoud tussen een mens en zijn wereld en daar, en
nergens anders, ligt het werkterrein van de artiest. Wie dat economisch denkt
te taxeren moet naar een medicus, liefst een specialist.
14. Kunstenaars zijn dus, als het goed is, niet rechtstreeks bezig met hun
persoonlijke psyche en nog minder rechtstreeks met de wereld zelf. Engagement, tot leer of leuze verheven, voert, zij het in tegengestelde richting, even
ver van huis als het opeisen van allerindividueelste emoties en wat daar onherroepelijk aan vast is gaan zitten. Een evolutie in de richting van abstrakte
kunst, gezien als limiet waarvoor terugdeinzen vrij staat, was dus volgens de
lijn der verwachtingen. Een kunst wordt meer abstract naarmate ze vrijer spel
geeft aan de mogelijkheden van het medium, los van hun gelijkenis-effect
naar binnen en naar buiten. Maar als ouderwetse romans (en toneelstukken)
steevast beginnen met een expositie, waarop de lezer eigenlijk zou moeten
studeren, en als in nog niet eens zo heel moderne romans (en toneelstukken)
die docerende manier van doen vervangen blijkt door een meer verhalende,
zuiverder epische, dan blijft dat niet bij een eenvoudig technische ontwikkeling in de richting van abstracte epiek.
De ondervinding bewijst dat dit een bepaald soort lezers buiten spel zet en
dat het een ander soort er voor het eerst in betrekt. Het is een nog niet eens
zo drastische, maar wel, vermoedelijk, welbewuste ingreep in de samenstel
publiek. Nog stouter wordt het als een schrijver niet alleen het-lingvahet
naakte récit verschaft, maar daarenboven waarheid of onwaarheid van het
meegedeelde misleidend in het midden laat, ter discussie stelt of met grote
listigheid aan het oog onttrekt. Ook dat is vrij spel voor epische kansen omdat
aldus niet slechts het verloop van maar ook de vraag naar een werkelijkheid
zich manifesteert. Nooit meer slapen is een boek over desoriëntatie,maar niet
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alleen geografisch, daarvoor is de leugen te consequent ingebouwd, en bij
Vestdijk is dat al bijna een hebbelijkheid geworden, bij allebei betekent het
tegelijkertijd een ingreep in de samenstelling van het publiek, op het drieste af.
Voor wie erop is gaan letten zijn dit twee nog erg doorzichtige gevallen die
bewijzen dat evolutie van kunst in de richting van kunst onherroepelijk voert
tot afstoting van publiek, ook als men zou denken dat een bedrijvigheid op
wat ons het meest verbindt, een gemeenschappelijke taal, dat publiek juist zou
verenigen.
15. Een verteltaktiek die aangewezen blijft op het middel van expositie, heeft
natuurlijk het nadeel dat ze van meet af aan de lezer op het spoor van begrijpelijkheid en onbetwijfelbaarheid zet. Wie het raadsel, al zou het maar een
feitelijk raadsel zijn, in zijn relaas voorlopig intact laat, doet een beroep op
een hoger soort lezen, dat niet iedereen opbrengt, maar dat in elk geval het
voordeel heeft de lezer geleidelijk in te wijden in een wereld waarin hij zelf
moet zien thuis te raken. Het oponthoud tussen hem en de wereld wordt een
spannend verblijf. Laat hij zich inwijden dan doet hij dat met de grootste vrij
denkbaar is. Het wordt zelfs mogelijk dat hij dat doet met in--wilghed
spanning van krachten die hij zelf niet voor mogelijk had gehouden, hij mobilisee rt een potentieel dat in het rechtstreeks contact met de wereld slaapt en
op den duur tot afsterven veroordeeld is. Dat kan al gebeuren als hij de leugens afweegttegen elkaar en aldus een waarheid achterhaalt die de schrijver
niet expliciet uitspreekt. Nog spannender wordt het als het bouwsel van taal
hem analogieën toont, parallellen, omkeringen en tegenstellingen die hem een
scala suggereren van verzwegen mogelijkheden tussen dit alles in. Voor Aristoteles was poëzie de kunst van het mogelijke (historie die van het feitelijke)
maar alles in de zich thans voltrekkende evolutie wijst erop dat de kunst van
het mogelijke de enige kunst is die bestaan kan, en dat dus literatuur, muziek
etc. op dit ogenblik de openbaring vormt van het alternatief. Het wij leven
heel ons leven fout uit Awater zou daarvan de formule kunnen zijn, maar ze
is pas af te leiden uit de maar schijnbare overstructurering van de kunst zoals
die zich nu aan ons voordoet.

16. Kunst betrekt zijn eigen publiek bij het oponthoud dat ze zelf is. Ze lokt
dat publiek weg uit zijn directe geoccupeerdheid met de wereld naar een plan
van transpositie en transformatie. Alleen dáár zijn de dingen zuiver te stellen
omdat daar de uitwisseling plaats vindt van stof en geest. Kunst brengt, door
pure bezigheid met relaties, de mogelijkheden aan het licht die in het directe
leven verwaarloosd blijven, vergeten of niet eens geweten zijn. Moderne taal
spoort niet meer de taalfeiten op, maar de manier waarop taal ze gene--kunde
reert, moderne taalkunde concentreert zich dus op de creatie zelf. Die out-
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wikkeling is in treffende overeenstemming met het taalbewustzijn zoals het in algemene zin - werkt in de tendens naar abstracte kunst. Verrassend is dat
dit in de taalkunde lijkt te voeren niet allereerst tot kennis van fonologische
of syntactische structuurvariaties, maar tot opheldering van wat juist betekenis is genoemd, precies dat bestanddeel dat 'buitenstaanders zo gemakkelijk
ontzeggen aan wat ze dan maar bestempelen als puur formalistische kunst.
Eenheid van woord en betekenis, ongescheidenheid van materie en zin is wat
zich bij deze studies voortdurend opdringt: taal is teken. Wat kunst doet is
de tekenkracht verscherpen, markeren, accumuleren, omringen met triomf.
Artistieke wanhoop moet er altijd al geweest zijn, en dat ze nu de kritieke
fase heeft bereikt waarin de kunst door haar eigen slaven verloochend dreigt
te worden lijkt uit deze contekst meer dan begrijpelijk. Kunst heeft nooit zo
scherp haar beperkte positie kunnen bepalen als nu. Duidelijk is dat ze slechts
de dunne doorzichtige laag bestrijkt die de gewone aarzeling markeert waar
een mens bevangen wordt als hij de wereld betreedt. Niets is meer ver-dor
dan dat die aarzeling anticipeert op het agressief moment waarop-klarb
zijn handen ernaar grijpen, gereed voor inbreuk en afbreuk. De wereld is
ernaar. De grote verleiding voor bijna iedere artiest is zijn handen eraan te
bevuilen, vuiler te maken dan ze al zijn, want agressiviteit wil haar voorwerp
overtreffen en zelfde superlatief zijn van wat ze treft.
In dat perspectief wordt het een beschamende beperking van kunst dat dit
soort driestheid haar alleen maar verminkt. Belangeloosheid wordt besohamend, be schamend wordt ook haar schijnbare onschadelijkheid. Kunst is
maar kunst. Wat zo beschamend is, dat is de kunst zelf. Dit veel meer dan
sociale achterstelling lijkt de directe oorzaak te zijn van de algemene irritatie,
het lelijk, humorloos protest en de onophoudelijke contestatie onder kunstenaars. Ik zou dat niet graag afdoen met een generaal advies om weer aan het
werk te gaan en die frustraties produktief te maken in artistieke creativiteit.
Kunst is geen therapie.

17. Ook niet voor het publiek, dat trouwens afzijdig blijft. Het zegt kunst!
als het bedoelt dat kan ik ook, of het denkt over grote of kleine k, omdat het
met kunst niks te maken heeft, Tiet artistiekelingen nog minder. Het publiek
moet naar zijn werk of wil naar zijn scherm waar het Jan Venema de nek
omdraait en Pierre Jansen een griezel vindt. Oprotten, dat kunnen ze.
Nu is publiek natuurlijk ook maar een ontwijkende term. Er is theater-,
bioskoop- en concertpubliek, desnoods een literair publiek, maar dan bedoelt
men kennelijk habitués. Hier schuilt al misverstand. Overal waar de minimale
geldigheid van kunst in het geding is, speelt er misprijzen voor de naïef gebleven aanhang mee in hetzelfde geding. Om redenen die iedereen gemakkelijk raden kan ga ik nooit naar de schouwburg, maar van al de theaterhabitués
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die ik regelmatig ontmoet, heeft nooit iemand mij over wat daar gebeurt, een
suggestie gedaan die mij het gevoel kon geven van een verzuim, laat staan
een gemis. Kunst bestaat bij wijze van evidentie, en habitués voor wie ze veeleer bij wijze van gewoonte bestaat, hebben aan deze evidentie geen boodschap.
Het echte kunstpubliek is door geen socioloog te beschrijven omdat het
onvindbaar is. Het is in abstracto een object voor de verzamelingenleer en
dan zal er geen doorsnede zijn met de habitués. De gek die geen Vestdijk
overslaat blijft onachterhaalbaar, maar de gek loopt rond met een gloeiende
kop omdat er weer een op verschijnen staat. Misschien zijn driekwart van de
tienduizenden die Wolkers kopen tieners die ook hun laatste geld besteden
aan Joan Baez. Voor mijn part koopt het andere kwart Bruckner of Brahms,
maar allemaal tellen ze hun tientjes neer, zodat er in '68 voor naar schatting
42 miljoen is betaald, alleen al aan literatuur (romans, poëzie, essays), bibliotheekgeld niet eens meegerekend en ook niet het helaas verwaarloosbare bedrag voor literaire tijdschriften. Wie kent het kapitaal dat verdwijnt in de platenbusiness, zijn het echt alleen artiesten die naar exposities gaan, en hoe
reageren mensen op het beeldhouwwerk op de pleinen, hoe op de nieuwe gebouwen en alles wat er bijwijze van evidentie overal komt te bestaan? Kunst
krijgt haar geldigheid pas in de beschouwing, maar de artiest is er niet bij als
er iemand zijn ogen uitkijkt aan wat er misschien al maanden staat. Het is
prijzenswaardig, wenselijk en een toppunt van juistheid als een kunstenaar
spuwt op wat zich als zijn uitverkoren aanhang voordoet, maar op de mensen mag niet worden gesmaald. Kunst is niet voor het publiek, kunst is voor
de mensen.
18. Of hij dat wil of niet, wie kunst koopt is een belegger. Het kan niet anders of de schilder begroet zijn cliënt met een scheef oog. De cliënt kan zich
als particuliere luxe permitteren waar de artiest zijn dak niet van repareert.
Er is een relatie van rijkaard tot sloeber, en die relatie is vernederender dan
de rijkaard zich realiseert. Een dokter wil geen centen in het handje, en dat is
niet omdat het niet hygiënisch is. Een acteur moest rond met de pet, maar
zijn giro zakt elke maand door. Een leraar verliest zijn prestige zodra hij ge
wordt van iedereen die zijn onderwijs heeft genoten een gulden te-dwonge
incasseren en daarom helpt hem een anonieme instantie. Het gruwelijkste
ogenblik van een avond lezing is het discrete onderonsje met de penningmeester. Als kunst al beschamend is, waarom het aan een tweede schande
koppelen?
Men kan honderd geldige argumenten bedenken voor de stelling dat een
artiest gehonoreerd moet worden niet naar prestatie, opleiding of arbeidsuren, maar net als een leraar naar een bepaalbaar niveau van behoefte. Wie
dat een aangepaster wijze van spreken vindt kan de leraar vervangen door
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een acteur, die zich, op bij scherp toezien werkelijk geen andere grond dan
dat het theater moet blijven draaien, als een grote ambtenaar laat bezoldigen,
ofschoon hij met een onbeschaamdheid -die niet te evenaren is, zijn zwaar gesubsidieerde scholing bij voorkeur in dienst stelt van koekfabrieken en snoepconcerns. Naar een bepaalbaar niveau wordt ook de hoogleraar betaald en de
medicus specialist met, behalve de hoogte, dit verschil dat hij de niveaubepa
ling voor eigen rekening neemt. Dit alles gebeurt dan terwille van de beschik
Ons lijfelijk welzijn eist een beschikbaarheid die geen grenzen kent.-barheid.
Het is spreekwoordelijk dat medici dag en nacht in de weer zijn, maar wie
maar een paar spreekwoorden kent weet dat ze niet waar zijn, behalve als
grondslag van verstandhouding waarboven men zich zo spoedig mogelijk verheft. Het is bijvoorbeeld niet waar dat medici hun beschikbaarheid vergroten
met een toenemende kennis van hun vak, hun boekje is meestal even oud als
hun brevet. Ze reizen niet driemaal 's jaars naar de Rivièra om daar kennis
op te doen van subtropische virussen. Ze nemen niet eens een boek mee, wie
hun cultuur wil peilen kan in de wachtkamer terecht, en over euthanasie heb
-ben
ze niet iets wat een ander een denkbeeld mag noemen.
Genoeg over medici. Dat voor leraren de cultuur bereikbaar moet zijn is
te vanzelfsprekend om er drie woorden aan warm te maken, al klagen boek
andelaars dat zij ze nooit zien. Maar misschien weten ze de kortere weg.-h
Dat tot nu toe de school genoegen neemt met een minimale aanwezigheid
der docenten, wordt behalve uit een lange traditie verklaard met argumenten
van preparatie, correctie en fysieke eisen die een grote klas morgen weer aan
hem stelt. Ik ben er hoe langer hoe minder van overtuigd dat deze argumenten geldig zijn, maar ik val iedereen bij die van een docent een meer dan gewone beschikbaarheid verwacht. Zoveel is zeker dat de nationale economie
het verdraagt, dat bij betaald wordt naar behoefte, niet naar prestatie. Was
het laatste het geval dan zouden er grote verschillen in bezoldiging bestaan,
maar er is geen enkel verschil. Ook zij hebben lange vakanties, de buurman
ziet het tandenknarsend aan. Soms denkt hij aan het intellectuele welzijn van
zijn zoon, laat ons dat tenminste hopen, want daar moet je meer voor over
hebben dan voor de verwarming van je huis.
-

19. En de artiest? Zijn twijfel aan de zin, het effect, de uitstralingsmacht van
zijn activiteit wordt gedeeld door de buitenwacht, zolang die niet oog in oog
staat met wat hij gemaakt heeft. Alles wordt plotseling anders als de openbaring gebeurt. Alles is ook anders als zijn activiteit plotseling de materie
doorschijnendmaakt, als het teken tot stand komt, de zin zich manifesteert, en het oponthoud, zijn territorium, volstroomt met licht. Pas als het
gebeurt kan hem de felle zekerheid prikkelen dat er meer op het spel staat
dan het deelbelang van fysieke gezondheid of intellectuele verheffing omwille
-
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waarvan de economie het toestaat dat een arts of docent met dure vrijheid
betaald wordt. Het vlies tussen mensen en wereld krijgt mét zijn doorschijnendheid een spanning die tot nooit vermoede verten reikt, of plotseling staat
daar tussen het verbaasde oog en de verre wereld het allereigenlijkste samen
dat die wereld met grote onverzettelijkheid tegenspreekt, het ontegen--gevat
spreke lijk Alternatief. Daarbij vergeleken is de arts een oplapper, een ver
een reparatiemonteur, de leraar een gediplomeerde praatjesmaker, ja--stelr,
knikker, foutenmaniak. Arts en leraar protesteren niet, ze leven van de besta ande orde, zeggen ja tegen de boekjes, ja tegen de geschiedenis, ja tegen
de gehoorzaamheid.
Mogelijk dat daarom de economie haar haviksogen sluit voor hun vergaande vrijheid, en dat ze artiesten zo weinig kans geeft. Maar er is iets heel anders. Oog in oog met de openbaring staat men allang niet meer in een massa.
Men is al buitengetreden, buitenstaander voor het volk, ingewijde in het kunstwerk. Er is een plaat waarop Joan Baez een op zichzelf ongelofelijk melig
lied zingt, waarvan ik de naam haast niet eens durf noemen. Kumbaya heet
die galm, en het is mogelijk dat dit een verbastering is van Kom bij ons in
een verbasterd (neger-)Engels, want wat er volgt klinkt als My Lord. Het lied
bestaat uit pure herhaling van deze drie woorden, alleen gevarieerd door de
zin: Someone is singing, en dat alles in een melodie die zo gemakkelijk in het
gehoor ligt dat een kind het mee kan zingen. Op sommige feestjes schijnt het
complex te dienen als een deun, iets ordinairders bestaat er eigenlijk niet.
Binnen het recital heeft natuurlijk de aanwezigheid en vooral de stem van
Joan Baez al iets teweeggebracht waaraan een bepaald soort mensen zich
moeilijk kan onttrekken (ik ook niet, zeg ik er bij), maar er gebeurt iets heel
vreemds als zij nog niet aan het derde Kumbaya toe is. Mannen (ik verneem
geen vrouwenstemmen) zingen het mee met een terughoudendheid die het geluid van de zangeres volkomen intact laat, en soevereiner laat klinken dan
zonder de bijklank mogelijk was. Er is hier meer gaande dan het ordinaire
meeneuriën van een bekende wijs, een zeuren dat bijna altijd hinderlijk is.
Het stoort het gezag niet maar steunt het, en vuurt het aan terwijl het zichzelf
hoorbaar inhoudt. Er is een publiek dat schoorvoetend nadert, verlegen, ge
maar even goed instemmend, instemmend met de melodie, instem-genrd,
totale gebeuren. Someone's singing krijgt daardoor een onge--mendth
lofelijke kracht, alsof er plotseling iets van zijn rechten gebruik maakt, het
abominale Kumbaya wordt transparant van zijn religieuze betekenis, het lied
wordt een gedicht, het gedicht opnieuw een lied, waar mensen mee in kunnen
stemmen, doorschijnende materie wordt gezien, begroet, ontvangen, aan
-schouwd,
beaamd, geholpen, gedankt dat ze verschijnt.
Ik denk dat er zoiets gaande is bij wie Wolkers mooi vindt of wie zijn ogen
niet af kan houden van een tekening. Ik weet het zeker. Kunst trekt mensen
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aan, al weet niemand wie het nu precies zijn. Kunst openbaart het alternatief
aan mensen die voorbijgaan maar het niet kunnen vergeten. Als taal, religie
en alles wat altijd heilig geweest is, zijn bindmacht verloren heeft, en als het
onheilig geld het enige is dat ons samendwingt, dan is kunst het enige dat
die toestand corrigeert. Kunst openbaart een wezenlijker nood dan alles wat
er aan noden bestaat, een wereld om met instemming in te leven. Kunst exploiteert die behoefte niet, zoals de economie doet, in die zin is ze geen
noodzaak.
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Eldert Willems

De malaise van de uitgever
Het is duidelijk voor iedereen hoe moeilijk de positie van uitgeverijen is
geworden, hoe commerciële noodzaak drijft tot fusering, hoe fusering en
concentratie immanente mechanismen in werking zetten waardoor het commercieel motief van de uitgeversonderneming nog sterker gaat spreken dan
tot dusver.
Voorts is misschien ook duidelijk hoe onaangenaam het uitgeven van
literaire teksten begint te worden in een klimaat dat voor individuele gevallen weinig speelruimte laat en hoezeer, door dit verwaarlozen van het
individuele aspect, ondanks alle toenadering tussen kunst en publiek die in
onze tijd valt waar te nemen, er van een culturele malaise gesproken kan
worden.
Maar 'nu de andere kant: die van de schrijver.
Wat doet de schrijver met zijn uitgever? Versieren. De schrijver zet de
uitgever op een mooie stoel en begint hem op te vrijen. Hij maakt zich duur,
wappert met zijn getuigschriften en doet van alles om de grote man gunstig
te stemmen. Want het literaire bestaan van de schrijver hangt af van wat de
uitgever bereid is te publiceren.
Deze eenvoudige machtsverhouding is in het literaire leven allesbeheersend.
Nochtans wordt ze zelden of nooit ter discussie gesteld. De succesvolle
schrijver heeft er geen behoefte aan, de nog voor zijn erkenning worstelende
wacht er zich wel voor zijn broodheer tegen de schenen te schoppen. Schrijvers zijn kritische figuren. Men ziet ze trappen, tegen de bal en tegen de
man, maar zelden tegen de man die de boterham uitdeelt. De schrijver kittelt
de uitgever in de tedere delen, en hij blaast zich op als een kikker, maar hij
laat niet zien hoe kaal hij eigenlijk is.
De relatie auteur-uitgever is veel schrijvers een doorn in het oog. Ze
hebben zelden het gevoel in een adequate verhouding te staan tegenover de
instantie die voor openbaarmaking en verspreiding van hun werk zorg draagt.
Wat ze hindert is dat het zelden een gevoel van waarheid is dat de ver
uitgever begeleidt.
-houdingte
ver
smetteloos
wit
der
Een hele regenboog van gevoelens — van het
zwart van de vernedering — maar nooit het gevoel-wachtingoebr
dat de dingen waarop het in werkelijkheid staat worden uitgesproken.
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De schrijver — of laat ik namens niemand dan mezelf spreken: ik heb de
bijsmaak ten hove te verkeren, op het uitgeverskantoor in audiëntie te worden
ontvangen, hovelingen om mij heen, zichtbare en onzichtbare, die met voor
ceremonieel dingen naar de gunst van, met poespas, met schouder -geschrvn
minzaam lees jij mij dan lees ik jou. Daar begint het probleem.-klopjesnht
Ik kan het niet nalaten licht te tillen aan de meningen die over literatuur in
omloop zijn. Meningen zijn collectieve voorstellingen die hoogst zelden een
individuele basis hebben. Ik ruik de groepsmening ook in personen die zich
zelf voor individuen verslijten en ik word treurig om de onmacht en het
eigenbelang die de aandrijfkracht van zulke voorstellingen zijn. Ik geloof
sterk in democratie, maar het individualisme is nog lang niet verwezenlijkt.
Dat er géindividueerde rechten zijn van de mens en van de burger is een
goed ding, maar het pakket van voorstellingen en gedragingen dat deze mens
en staatsburger ten toon spreidt, hangt nog van de groepsvelpon aan elkaar.
Groepsnormen, ook literaire, zijn manoeuvres van collectiva in hun strijd
om het bestaan, ze zijn per definitie voorlopig, ze belichamen tot dusver
zinrijk gebleken reactie- en adaptatiemechanismen. Als het blijkt dat ze niet
deugen, worden ze afgeschaft of gewijzigd. Langzaam stuurt het collectief bij.
Eén van de interessantste cybernetische winsten is (historisch) het individualisme: die groepsvoorstelling krachtens welke de schadelijke werking van
groepsvoorstellingen wordt ingezien en kan warden bestreden.
Uitgeverijen zijn exponenten van de situatie, ze belichamen en spiegelen de
opvattingen van de omringende werkelijkheid. Alles wat mij niet bevalt in de
schrijvers- en lezerswereld, bevalt mij a fortiori niet in de bedrijven die aan
deze wereld diensten verlenen. Ondeugden en vooroordelen, die uitlopen op
verminking van het levende, zie ik er in geïnstitutionaliseerde vorm vergroot
en verduurzaamd. Omdat uitgeverijen afhankelijk zijn van de gunst van
groepen zijn ze bedrijfstechnisch gedwongen tot een regelmatige en overdadige productie van wierook. Het branden van wierook voor de idols leidt
tot een rite welke van de schrijvers een bepaald ritueel verlangt. Tot dat
ritueel behoren danspassen waardoor de schrijver zich van de gunst van het
lezend deel der natie tracht te verzekeren. Die danspassen met bijbehorende
kreten en mimiek worden door het uitgeverswezen hoog gewaardeerd, zij zijn
in het belang der wierookbranderij. Niet gewaardeerd wordt een kritische
houding ten opzichte van het ritueel, want uitgeverijen zijn dienstverlenende
instellingen die alleen kritisch hoeven te zijn wat de organisatie van de
service betreft. Voor de rest zijn ze geen academies of andere vrijplaatsen
van de geest en is kritisch denken over de wereld of ook maar over de eigen
functionering een slechts tijd en geld verspillende weelde die men zich, tot
nog toe, niet meent te kunnen veroorloven, of eenvoudig bij gebrek aan
intellect niet aankan.
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De vormen waarin thans de relatie tussen schrijver en uitgever in stand
wordt gehouden, zijn hoogst voorlopig, de problematiek van literatuur reikt
tot in de afgronden van de creativiteit, geen enkele bedrijfsleider van cultuur
kan zich aan zijn verantwoordelijkheden dienaangaande onttrekken. Het is
nodig dat cultuurbedrijven binnenstebuiten worden gekeerd, in een open
sfeer, met inzet en medewerking van allen die bij deze service zijn betrokken.
Niet om compromissen, het gemiddelde van tegengestelde belangen, te bereiken, maar om _ uit te maken wat kan buigen dan wel moet barsten. Uit
zijn doorschuifluiken van teksten, er zijn andere mechanismen van-gevrijn
overdracht denkbaar.
Het bevalt mij niet dat schrijvers geen inspraak hebben in de uitgeverijen
die hun werk publiceren. Door het feit dat er schrijvers bestaan wordt zoiets
als literatuur in het leven gehouden. Als er geen nieuwe schrijvers opstaan
en literatuur tot een levende, bediscussieerde zaak maken zou de belang
voor de oude schrijvers gauw doodbloeden en zouden de uitgevers-steling
hun revenuen die afkomstig zijn van de gevestigde schrijversnamen moeten
missen. De schrijver is derhalve een levensbelang voor degenen die een
salaris verdienen aan het openbaarmaken en verspreiden van gedrukte literaire teksten. Dus moeten schrijvers in het bedrijf opgenomen zijn, op een
wijze die bij de waarheid van hun bijdrage past. Dat betekent dat alle uitgeverijen op de een of andere manier een stuk coöperatieve idee moeten toelaten. Voorts dat deze coöperatieve idee door een aantal onmisbare instituten
zal moeten worden vorm gegeven, b.v.:
1. schrijversraden;
2. een verdeling van de macht, zodat directie en lectoraat, dat is zakelijke
en artistieke leiding, niet vermengd worden;
3. mogelijkheid tot regelmatige onafhankelijke discussie;
4. een direct contact met de overheid, zodat een lijn wordt gelegd naar het
centrum van alle, ook financiële, macht in de staat;
5. oprichting van door de overheid gesubsidieerde, onafhankelijke literaire
uitgeverijen met een cultureel doel.
De afstand tussen managers en producenten, in de cultuurinstellingen van
onze tijd nog schering en inslag, is een overblijfsel uit het paternalistischcommerciële tijdperk, een volstrekte voorlopigheid in de ontwikkeling van de
democratie. De democratisering van de cultuur die onstuitbaar op weg is en
die een enorm probleem stelt aan alle deelnemers, eist het doorbreken van
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het kunstmatige glacis dat zich schuift tussen producenten, distributeurs en
consumenten. Deze relatie kan elastischer, er zijn andere manieren waarop
schrijver en publiek elkaar kunnen ontmoeten dan via de verkoop van gedrukte, aan elkaar gelijmde, in het productieproces aan eisen van standaardisatie onderhevige leesdoosjes. Het rendement, in dit systeem alpha en
omega, zal — wanneer de scheidsmuren worden doorboord en het veld in
zijn samenhangende problematiek opengelegd, en de overheid bereid is een
actieve cultuurpolitiek te voeren — van zijn angstaanjagende en dwang
prioriteit zijn beroofd.
-neurotisch
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Otto Dijk

Bestormbare stellingen met betrekking
tot de verhouding schrijver-uitgever
1. De samenleving berust op economische principes. Er wordt gedacht
in geld. Geld is macht. De gedachte dat ideeën een macht zouden kunnen
vormen is ridicuul. De aanspreekbaarheid van de mens beperkt zich tot de
aanspreekbaarheid van zijn economische positie.
2. Geestelijke waarden zijn niet te taxeren. Zij worden gewaardeerd in
de mate waarin zij te gelde te maken zijn. Uitgevers maken van geestelijke
waarden economische waarden, onteigenen ze daarmee aan hun doel, gebruiken ze zelfs vaak ter handhaving van het systeem waartegen zij gericht
zijn, en leven vaak riant van de aldus verworven pegulanten. De gedachte
dat men in dit land niet van literatuur zou kunnen leven geldt niet voor
uitgevers, drukkers, binders, boekhandelaren.
3. Uitgeverijen zijn instellingen om geld te verdienen. Zij moeten zich,
willen zij aan dit doel beantwoorden, "posi tief" opstellen tegenover de maat
waarin zij hun produkten moeten slijten. Elke maatschappelijke-schapij
verandering is voor hen een verslechtering. Een wijziging zou nl. het economische systeem kunnen verstoren, de kanalen der verkoop kunnen verstoppen
of hun winsten kunnen reduceren, waardoor het instituut als zodanig in het
bestel onmogelijk wordt gemaakt. Uitgevers zijn derhalve principieel Legaal,
hetgeen wil zeggen dat zij omwille van hun bestaan vrede hebben met het
economische systeem waarvan zij onderdeel vormen. Zij zijn dus behoudend,
dus rechts.
4. Literatuur is onmaatschappelijk of anti-maatschappelijk, omdat zij
voortkomt uit de spanning tussen maatschappij en maker. Literatuur is in haar
beste vorm illegaal. Het verspreiden van literatuur, van illegale geschriften,
via legale kanalen reduceert deze geschriften tot estheticisme en werkt dus
het niet-functioneren in de maatschappij van de verbreide ideeën in de 'hand
5. De persvrijheid is in de praktijk een economische vrijheid. Wie over
geld, en dus over het apparaat beschikt om uit te geven, mag uitgeven
(behoudens ieders verantwoordelijkheid etc.). Wie niet over geld beschikt,
wordt gedwongen niet uit te geven of zich te wenden tot hen die over geld
en macht beschikken. De vrijheid van de schrijver is theoretisch: hij is in de
praktijk de slaaf van zijn uitgever.
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6. Concentraties van uitgeverijen betekenen voor de schrijvers een ver
een versterking dus van hun sla--mindergvabsmoelijkhdn,
vernij. Zij betekenen voor de uitgevers een concentratie van macht, niet
alleen economisch, maar ook t.a.v. de beïnvloeding van de openbare mening.
7. Een uitgever is een mens. Hij zal liberaal blijven zolang dat in zijn
financieel belang is. Het verspreiden van geschriften van revolutionaire aard,
kan hij zich permitteren dank zij de zekerheid dat zijn liberaliteit de revolutie
tot papier reduceert.
8. Door de inpassing in het economische systeem is literatuur een luxeartikel geworden. Wil literatuur voldoen aan haar funktie van "bewustmaken ",
"onrustzaaier", dan zou ze eigenlijk gratis, of tegen geringe vergoeding desnoods gestencild verspreid moeten worden onder zeer velen. Dan eerst gaat
literatuur werken.
9. Schrijvers verenigt u, zet een eigen uitgeverij op en vorm uw eigen
verspreidingskanalen. Breng uw eigen waar aan de man via scholen, markten,
fabrieken. Literatuur hoort niet thuis in de commerciële sfeer, waarin de
schrijver dan bovendien zelf nog als siuitpost fungeert.
10. Aangezien er geen commercieel ingestelde schrijvers zijn, vrees ik
dat de oproep in punt 9 een illusie zal blijven. Men blijve derhalve zijn
vrijheid zo duur mogelijk verkopen.
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Dirk Kroon

Wie goed is krijgt zetters
tekst voor een manifest
naast een sterfbed gevonden
1
De vrijheid van de kunst bestaat in aanleg nog slechts in de vrijheid van
het maken.
2
Er is vrijheid van kunst, maar de kunstenaar zit in de gevangenis.
Men vindt er o.a.:
• de kunstenaar, die zijn werk niet de buitenwereld in krijgt door middel
van expositie, publikatie; zijn cel heet wanhoop.
• de schrijver, die in een half jaar geen antwoord ontvangt op zijn inzending;
zijn cel heet wachten, zijn naam is voorwaardelijk.
• de schrijver, wiens boeken het grote publiek niet bereiken omdat de boekhandel zijn werk niet inkoopt; hij heeft zijn cel slechts élite genoemd.
• de kunstenaar, wiens werk verboden werd; onderdrukking is zijn cel.
Een overvolle, bouwvallige, maar adequate cel hebben zij gezamenlijk de
uithuizige kritikus genoemd.
3

HOUTEN-KLAAS-LIED
Zie ginds komt een dichter
Uit honger weer om.
Hij zegt ons, posthuum helaas,
De kunst zal vergaan...
(afgebroken)

4
Fusering, concentratie en allerlei zogenaamde financiële stuiptrekkingen van
de publiciteitsmedia zijn op niets anders terug te voeren dan op machtsuitbreiding. Hoe men ook hierover denkt, een feit is, dat genoemde ver
vandaag de vrijheid van meningsuiting 'bijzonder in gevaar-schijnelva
brengen. De Man Met De Portefeuille zal wel gaan bepalen, welke informatie
het (= Zijn) publiek nodig heeft, dat hem daarvoor welke prijs dan ook
zal moeten betalen.
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5
Democratisering van de uitgeverij? De auteur kiest zijn uitgever niet, de
uitgever kiest een auteur, die op zijn beurt de uitgever alleen in (en met zijn)
naam vertegenwoordigt.
0
Toen Kennedy werd vermoord, gold voor de Amerikanen: zij kozen een
dode president. Het gevaar bestaat, dat de schrijvers in Nederland b.v.
zich "quiet though sad" neer zullen leggen bij een afgestorven democratie.
Zij zijn niet meer zo jong als zij eens werden. Omdat verzwegen wanhoop
wordt vergeten, tracht ik de Prometheusgevoelens in mij waar te laten worden.
Want wie alleen staat, wordt niet gehoord. Wie alleen vecht, wordt tenminste
geregistreerd. Aan de andere kant: ik ben alleen met mijn lichaam, wij
spreken elkaar niet aan. Cryptische gegevenheid. Ik heb op je gewacht.
Dialectisch verspreken.
7
Iemand wordt verondersteld een bepaald kunstwerk te ondergaan. Hij zegt
echter: "Wat koop je ervoor?" Antwoord: twee meer nietszeggende werken,
m'n beste.
8
ALLE EIGENWIJZE SCHRIJVERS KRIJGEN
EEN EITJE BIJ HUN ONTBIJT
hemelse woorden zullen de beurs niet vullen
hoor ik hen vloeken
de demon van de direkteur met een bom duiten
dienstbaar makend
"o ja, wij willen ook wel vrolijk zijn"
huilen de uithuizige kluizenaars
9
Het voortbestaan en de evolutie van de mens in de maatschappij wordt, naar
wij hopen, gewaarborgd niet alleen door een steeds toenemende specialisatie,
maar ook en tegelijk en vooral door de wil, de gespecialiseerde uitingen van
die maatschappij op (n.b.) fundamentele punten samen te brengen. Zie b.v.
de sociologie of de cybernetica als pogingen.
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Aan de andere kant blijkt de maatschappij van nu embolie te vertonen.
Anders gezegd: blijkt de hedendaagse maatschappij hermafrodiet te zijn.
Economie en kunst laat men copuleren. Aan geestelijke inteelt denken de
partners niet.
10
de eeuwige dorst naar de democratie
die de dichter niet zal lessen
11
De dichters raken dronken van gebrek.
12
De schrijvers moeten nu maar eens voor vol aangezien worden, als het om
literatuur gaat allereerst. Een vereniging van schrijvers moet nu eindelijk
een volmacht krijgen om uit te geven wat zij willen. Om niet anders dan de
kwaliteit aan het woord te laten. Financiële waarborgen zullen door de overheid, i.e. het C.R.M., gegeven moeten worden.
Er zou vastgesteld kunnen worden, dat het werk van de schrijvers, die over
de uitgaven van bedoelde associatie beslissen, zijn weg bij een andere, b.v.
soortgelijke uitgeverij moet vinden.
13
Als je te keer wilt gaan wegens de methode van uitgeven op het ogenblik, let
er dan op, dat de uitgever zijn argumenten voor afwijzing of acceptatie van
een manuscript aan jou duidelijk maakt.
Wanneer hij met literaire maatstaven aan komt dragen, formeer dan een
meer competente schrijversraad en vraag de uitgever, hoe hij in godsnaam
tegen die raad kan zijn, die hem veel werk uit handen neemt.
14 OVER DE WIJZE VAN DEMOCRATISERING
Wie demokrasie schrijft zal bij de gevestigde orde gemakkelijk ingang vinden.
Het zal namelijk eerder slissen dan beslissen, wat de democratie betreft
althans.
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Jef Last

De illusies van de democratisering
Helaas ben ik het niet eens met democratisering in (of bedoel je van?) de
kunst, maar misschien komt dat, omdat ik niet weet wat je met "democratisering" bedoelt.
Persoonlijk ben ik van mening, dat ik als schrijver te streven heb naar
een voor de massa, met enige moeite begrijpelijke kunst, die het begrip van
de mens voor andere mensen vergroot, communicatie van volk met volk en
ras met ras verbetert en de "underdog" tegenover de machthebbers verdedigt.
Ook ben ik zelf voorstander van een revolutionaire kunst, in zoverre dat
zij de absolute noodzaak van snelle en drastische veranderingen in een zich
snel en drastisch veranderende maatschappij bewust maakt.
De kunstenaar moest m.i. geestelijk en estetisch leiding aan de gemeenschap
trachten te geven, maar wee wanneer de demos over de kunstenaar gaat
heersen en hem voorschrijft wat hij naar zijn mening moet en mag schrijven!
Dat zou de heerschappij van de slechte smaak en de sleur der domme
meerderheid over een zeer klein élite betekenen, een waar Jan Rappisme!
En de gevolgen zouden even beroerd zijn of dat nu door een fascistische of
een communistische dictatuur gebeurde, door meerderheidsbesluiten van een
kunstenaarsvakbeweging, door een parlement, een kunstraad, een georganiseerde minderheid van jonge extremisten of een raad der gearriveerden.
Bovendien geldt mijn mening van de taak van de kunstenaar slechts voor
mij zelf. Ik kan me de enkeling voorstellen, wiens boeken bij zijn leven
slechts door tien vrienden gelezen worden, en die na eeuwen toch een der
grootste hervormers wordt voor komende generaties; de dichter, die door
zijn gedichten slechts honderd mensen intens gelukkig maakt, en daarom
even veel recht op bestaan heeft als de bestsellerfabrikant die voor duizenden
schrijft, de geleerde, die een nieuwe wetenschap bedenkt, die slechts door
drie of vier andere genieën wordt begrepen.
Zeker, de verhouding schrijver-uitgever is afschuwelijk. De oude verhouding
schrijver-uitgever zoals die bestaan heeft tussen Rowohlt en zijn auteurs,
tussen Multatuli, Jet Holst, Heine, Hamsun (om slechts een greep te doen)
en hun uitgevers, is een uitzondering geworden. Dat waren uitgevers, die
hun zakentalent en organisatie-vermogen in dienst stelden van een idee.
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Maar zelfs wanneer hij anders zou willen, wordt de uitgever van heden
door een moordende concurrentie gedwongen in de eerste plaats naar de
verkoopmogelijkheden te zien, hoewel hij soms toch ook wel genoeg winst
maakt, om ook eens een paar werken uit te geven voor zijn plezier, of omdat
hij ze echt mooi vindt, of omdat je nooit zeker kunt weten hoe het publiek
zal reageren. En zolang er zoveel uitgeverijen zijn als bij ons in Holland,
heb je toch meestal nog wel een kansje. In Rusland of China zou je gewoonweg verboden worden, als het niet slechter met je afliep.
Ik geloof reeds daarom niet aan een democratisering van de kunst, omdat
ook de meest democratische massavergadering de uitvoering van haar wensen
steeds zal moeten delegeren aan een kleine executieve. In alle kunstenaars
zal deze executieve bestaan uit derde-rangs kunstenaars, want-vernig
de echte kunstenaars hebben wel wat anders te doen dan manuschipten te
lezen en vergaderingen bij te wonen. Bij particuliere uitgevers kan men
tenminste nog verwachten, dat ze door persoonlijk interesse, misschien zelfs
door een gevoel van roeping hun zeer riskante, en slechts zelden grote winst
gevende beroep gekozen hebben. In kunstenaarsverenigingen, juries enz. zitten noodzakelijkerwijs in meerderheid strebers, machtswellustige literatuurpausen en populariteitszoekers. En God beware je voor prijsvragen, of massa
-onderzk
naar de smaak der meerderheid!
In alle tijden hebben kunstenaars geschreven omdat ze het niet laten konden. Dat een kustenaar, die "enkel voor de poen" schrijft de literatuurprijs
krijgt van de hoofdstad, is een totaal nieuw verschijnsel. Hoe moeilijker het
een schrijver, materieel gemaakt werd, te schrijven, — hoe beter vaak (niet
altijd) zijn boeken werden. En, hoe beter zijn boeken werden, hoe meer hij
op den duur ging verdienen. Dat was geen doel, maar gevolg.
Wie zijn brood moet verdienen met ander werk dan de kunst, zal daardoor
vaak een groter ervaring van mens en maatschappij opdoen, dan hij die
slechts bij lamplicht, in zijn studeerkamer tot leven komt.
Natuurlijk ben ik even gesteld op een subsidie of een prijs als anderen,
maar eigenlijk ben ik overtuigd dat het hele prijzengedoe uit den boze is,
en immoreel, omdat juist die mensen die het minste behoefte aan kunst
voelen, gedwongen worden er het meeste voor te betalen.
Wanneer ik er dan nog bij zeg, dat ik absoluut niets funester vind dan staats
dat ik een soort anti-trustwet zou willen, die de fusie van kleine-uitgevrjn,
persoonlijke uitgeverijen tot anonieme monsterbedrijven verhindert, en dat ik
vooral jonge kunstenaars het niet al te gemakkelijk zou willen maken, zal
ik wel helemaal voor een reuze reactionair worden gehouden.
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De grootste fout zit in een schromelijke overproductie van wat men zo
treffend "weggooi-boeken" noemt, in de overvloed die geen leraar, geen
criticus, geen boekhandelaar en zeker niet het publiek overzien kan, in het
ontbreken van gezag hebbende critici in de grote bladen, in de te weinig
gespecialiseerde boekhandels enz.
De beste boeken liggen helaas vaak bij de Slegte!
Ik geloof niet dat "democratisatie" hetzij door officiële inspraak van
onbevoegden, hetzij door uitsluitende zeggenschap van bevoegden, hierin
enige verbetering zou kunnen brengen.
Wel van belang zou zijn, een zekere meezeggenschap der vaste schrijvers
van een uitgeverij, over de cultuurpolitiek van hun uitgever. Maar dat woord,
en dat met vrijwilligheid en verantwoordelijkheid geladen begrip, is helaas
in vergetelheid geraakt. Aan „Einsprucherheben" (of betekent inspraak nogiets anders ?) hebben we heus geen behoefte.
Laat ons dus, als moderne mensen, liever de koninklijke bibliotheek bezetten,
en dreigen bij niet inwilliging van onze Eisen de hele boekenschat te ver
Maar ik vrees dat een behoorlijk pensioen voor oudere kunstenaars-brande!
met een erkend oevre achter zich, ook dan geen eis zou zijn van de "jonge
garde".
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P. 1-Jagers

De malaise van de schrijve- en uitgeverij
In deze Raam-aflevering brengen enkele schrijvers de verhouding schrijveruitgever ter sprake, en de redactie vond het nuttig daar een uitgeversreactie
bij te voegen. Voor deze reactie gevraagd, betreur ik het tekort aan (in mijn
ogen) wezenlijke aanknopingspunten in de auteursbijdragen. Wat moet ik
bijvoorbeeld met een stuk als dat van Jef Last? Beamen dat de verhouding
schrijver-uitgever 'afschuwelijk' is? Nou, vooruit dan, in sommige gevallen gaat
dat wel op, maar ik heb niet de indruk dat dat veel met de bekommernissen
van de schrijversactie te maken heeft. Verder geeft Last's artikel blijk van
nostalgie naar een verleden van 'uitgevers, die hun zakentalent en organisatie
dienst stelden van een idee'. De adstructie is gebrekkig, moti--vermogni
veert althans geen tekort van het heden in vergelijking met het verleden.
Zijn opmerking over de kunstenaar die de literatuurprijs van de hoofdstad
krijgt terwijl hij 'enkel voor de poen' schrijft - 'een totaal nieuw verschijnsel'
- demonstreert dezelfde stuurse onwelwillendheid van de oude schrijver,
wie kennelijk geen teleurstelling bespaard is gebleven. Terug dus naar de
tijd dat kunstenaars schreven 'omdat ze het niet laten konden'? Dat lijkt
me geen geslaagde leuze voor een V. v. L., die in het harnas zit voor een
welvaartsvast aandeel voor de schrijver.
Otto Dijk noemt zijn 'stellingen' zelf 'bestormbaar', maar wekt, helaas, de
indruk dat hij het allemaal serieus bedoelt. Mij lijken die stellingen een
vorm van absurd denken, dat onder het niveau van zijn toneel- en televisiespelen blijft. Die roepen een naast de scène liggende werkelijkheid op, waar
ik in geloven kan. De werkelijkheid achter zijn bestormbare stellingen daar
substantieel als een gelatinepudding. Op de wijze van stelling-entgisv
3 bijvoorbeeld kan men ook bewijzen dat iemand die bij Albert Heyn koopt
'dus behoudend, dus rechts' is. 'Het verspreiden van geschriften van
revolutionaire aard kan de uitgever zich permitteren dankzij de zekerheid
dat zijn liberaliteit de revolutie tot papier reduceert', -vermeldt Otto Dijk in
stelling 7, kennelijk gesteund door zo'n imposante historische kennis dat de
naam van de uitgever van 'Das Kapital' 1 ) hem bijna te binnen schoot. Nog
even terug naar stelling 3. Als, om een voorbeeld te noemen, Van Gennep
aandeeltjes uitgeeft om bedrijfskapitaal te verwerven, dan past hij zich aan
1

) Van de schrijver Karl Marx, uit de tijd dat ze het nog niet laten konden.
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aan het mechanisme van onze economische structuur, maar identificeert hij
er zich dan ook mee? Een retorische vraag dunkt me. Althans wat mij
betreft wordt Van Gennep door die geste niet linkser of rechtser. Een collega
uit het vak heeft op mijn verzoek een beetje met Dijk's stellingen zitten
stoeien, waarna bleek dat de pudding het ook ondersteboven uithield. Ten
bewijze daarvan volgen hier die omgekeerde stellingen, anoniem overigens,
omdat ze het eigen credo van die collega te schamel uitdrukken.
Bestormbare tegen-stellingen

1. De samenleving berust op een labiele evenwichtstoestand van ideeën,
noties, ficties. Geld is zo'n idee. Macht is een ander. De gedachte dat geld
alleen een macht zou kunnen vormen is ridicuul. De aanspreekbaarheid van
de mens beperkt zich tot de ideeën die hij koestert.
2. Materiële waarden zijn niet te taxeren. Zij worden gewaardeerd in de
mate waarin zij een bepaalde idee vertegenwoordigen. Uitgevers maken van
economische waarden geestelijke waarden, onteigenen ze daarmee aan hun
doel, gebruiken ze zelfs vaak ter ondermijning van het systeem dat zij willen
bestendigen, en leven ook nog vaak riant van de aldus verworven pegulanten.
De gedachte dat men in dit land van literatuur zou kunnen leven geldt helaas alleen voor schrijvers. Uitgevers, drukkers, binders en boekhandelaren
weten in leven te blijven door het produceren van het spoorboekje, telefoon
-boekn
Allerhande.
3. Uitgeverijen zijn instellingen om ideeën te verspreiden. Zij moeten zich,
willen zij aan dit doel beantwoorden, 'positief' opstellen tegenover het geldverdienen in de maatschappij waarin zij hun produkten moeten slijten.
Elke maatschappelijke verandering geeft haar hoop op verbetering. Een verandering zou nl. de dwang van het economisch systeem kunnen verkleinen,
de verstopte verkoopkanalen kunnen doorspoelen of hun winsten kunnen
vergroten, waardoor het instituut als zodanig beter in het bestel kan functioneren. Uitgevers zijn derhalve semi-legaal, hetgeen wil zeggen dat zij omwille
van hun toekomst geen vrede hebben met het economische systeem waarvan
zij een onderdeel vormen. Zij zijn dus progressief, dus links.
4. Literatuur is, in tegenstelling tot wetenschap bijvoorbeeld, maatschappelijk
omdat zij voortkomt uit de spanning tussen de gangbare ideeën in de maat
ideeën van de maker. De echte of vermeende tegenstellingen-schapijend
worden verzoend in het literaire werk, zonder iets te veranderen aan de
werkelijkheid, deze wordt eerder bestendigd. Literatuur is daarom in zijn
beste vorm legaal. Het verspreiden van literatuur, van legale geschriften, via
legale kanalen geeft deze geschriften de extra-dimensie van het estheticisme,
zodat de verbreide ideeën in de maatschappij precies zo functioneren als de
bedoeling is.
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5. De persvrijheid is in de praktijk ideeënvrijheid. Wie over ideeën, en
dus over het vermogen tot schrijven beschikt, mag schrijven (behoudens ieders
verantwoordelijkheid etc.). Wie niet over ideeën beschikt, wordt gedwongen
de ideeën van anderen te verspreiden, uitgeven dus. De vrijheid van de
uitgever is theoretisch: hij is in de praktijk de slaaf van zijn schrijver.
6. Concentraties van uitgeverijen betekenen voor de uitgevers een vermindering van het aantal schrijvers, een versterking dus van hun slavernij.
Zij betekenen voor de schrijvers een concentratie van macht, niet alleen
economisch, maar ook t.a.v. de beïnvloeding van de openbare mening.
7. Een schrijver is een mens. Hij zal liberaal blijven zolang dat in zijn
financieel belang is. Het schrijven van geschriften van revolutionaire aard,
kan hij zich permitteren dankzij de zekerheid dat zijn liberaliteit de revolutie
tot papier reduceert.
8. Door de inpassing van de schrijver in het economisch systeem is literatuur
een elite-artikel geworden. De fictie dat literatuur een functie zou hebben
als 'bewustm.aker' of 'onrustzaaier', wordt weersproken door het feit dat er
een overproduktie (onderconsumptie) is van zeer goedkope uitgaven die deze
hoedanigheden pretenderen te bezitten. Daar waar literatuur werkt, is het
effect dat het mogelijke onrustzaaiers verzoent met de werkelijkheid.
9. Schrijvers verenigt u, zet een eigen uitgeverij op en vorm uw eigen
verspreidingskanalen. Breng uw eigen waar aan de man via scholen, markten
fabrieken en kom erachter dat de mensen het niet lusten. Ontdek dat literatuur thuis hoort in de commerciële sfeer, waarin het eerste bedrag dat
uitbetaald wordt altijd voor de schrijver is.
10. Aangezien er weinig commercieel ingestelde uitgevers zijn, vrees ik dat
de oproep in punt 9 een teleurstelling zal worden. Uitgevers blijven behalve
hun vrijheid zo duur mogelijk verkopen.
Van het stuk 'Wie goed is krijgt zetters' vind ik de titel erg goed, hoor, maar
verder, moet ik toegeven, heb ik er bijna niets van begrepen. Zulke stukken
zijn te moeilijk voor mij.
Een voor mijn begripsvermogen zinnig artikel is dat van Eldert Willems.
Hij roept het beeld op van de serviele schrijver die de uitgever 'in de tedere
delen kittelt', omdat zijn literaire bestaan afhangt van wat 'de grote man' bereid is te publiceren. Een beschrijving van de veelzijdige biseksuele geneugten
die ik op dit punt in mijn carrière gesmaakt heb voor mijn mémoires
bewarend, zou ik ook wel eens de aandacht willen vestigen op de uitgever die
zijn (goed verkopendé!) auteurs versieren moet, omdat zijn economische
bestaan afhangt van wat die grote mannen bereid zijn bij hem te publiceren.
Maar dat is wat te goedkoop, ik geef het toe. In elk geval zou daarmee nog
niets gezegd zijn over het probleem van de goede (d.i. publikabele) auteur, die
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niet goed verkoopt. Het is nu eenmaal zo dat de hoogte van de auteurshonoraria (ook de door de V. v. L. bepleite, nl. royalties) afhankelijk is van de
publieke belangstelling, niet van de verrichte prestatie. Dat hangt samen
met de organisatie van onze maatschappij en dat is niet door de
uitgevers bedacht. Ook zij die zich met dat mechanisme niet identificeren,
moeten zich eraan aanpassen. Willems' betoog is op dit punt niet vrij van
simplificaties, zij het niet zulke drastische als bij Otto Dijk. De gesignaleerde
kwalijke kanten aan het huidige uitgeven worden lang niet allemaal lelieblank in 'andere mechanismen van overdracht'. En de problemen rond
het moeilijk verkoopbare boek worden niet opgelost door het bestaan-alleen
van door de auteurs zelf geleide bedrijven met zelf gevormde verspreidingskanalen. Heel wat uitgevers, voor wie hun publikaties méér betekenen dan tot
papier onschadelijk gemaakte (al dan niet revolutionaire) ideeën, hebben
uit alle macht in de kanalen geboord en gehakt, en hebben hun produkt erin
zien blijven steken.
Wie me een klein stukje ontmythologisering gunt (wel nuttig misschien
na die uitgevers uit het verleden met hun organisatietalent 'in dienst van een
idee') zal met mij tegen de open deur willen duwen, dat de uitgeverij een
professioneel medium is tussen auteur en lezer. (Ik vermijd nu maar het
woord 'consument'). In dat medium worden salarissen verdiend, ja, dat
valt niet te ontkennen. De vraag is maar of wat er aan die strijkstok blijft
hangen voldoende gecompenseerd wordt door de professionele kwaliteit van
het medium. Ik geloof dat dat zo is, ondanks mijn bezwaren tegen bepaalde
ontwikkelingen in onze bedrijfstak, waarover straks nog een opmerking. Wie
het niet gelooft, zou het zelf moeten proberen, met een 'auteursbedrijf' bijvoorbeeld of een 'ander mechanisme van overdracht'. Het argument dat die
zich tegenover de grote bedrijven niet staande kunnen houden, maakt niet zo
bar veel indruk op me, zolang er nog kleinere, zelfs kleine en levensvatbare
bedrijven bestaan. Voor elk alternatief in de uitgeversorganisatie geldt echter
dat het moet functioneren in onze huidige maatschappij-ordening. Ook een
bedrijf in de vorm van een auteurscoöperatie kan zich niet aan dat mechanisme onttrekken.
In een van de eerste lessen van de schriftelijke vakopleiding voor uitgevers
en boekverkopers wordt de vraag gesteld: Met wie is een uitgever het best te
vergelijken, met een uitvinder, een maecenas of een geldschieter? Het is ver
maar ik zal aan die verleiding weerstaan - om een bloemlezing-leidjk
te geven uit de gedachtenkronkels van de idealistische volksstate die zich
telkenjare meldt om in het boekenvak te worden opgeleid, de mythologische
omwegen die worden bewandeld om aan die afschuwelijke waarheid te ontkomen: de uitgeversfunctie is die van een geldschieter. De uitgevers financieren de verspreiding, al kan op het credit van veel representanten van het genus
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worden geschreven dat zij méér hebben willen worden dan een 'doorschuif luik van teksten' en gewerkt hebben aan hun professionele vervolmaking:
een uitgeversbeleid, een progressieve programmering, een efficiënte produktie,
een aangepast verkoopbeleid. De uitgeversfunctie houdt echter in dat op
zijn rekening en risico wordt uitgegeven, m.a.w. dat hij de oplage en ver
vaststelt. In de recente oppositie tegen de situatie in het boekenvak-koprijs
is steeds vaker de grief te horen, dat de auteurs juist op die punten - oplage en prijsbepaling - geen invloed (sorry, inspraak) hebben. Ik hoop dat ik
even de vraag in het midden mag laten hoe gerechtvaardigd die eis tot inspraak is, om er op te wijzen hoe moeilijk die te realiseren is, gezien de
functieverdeling: de auteur investeert zijn werk, de uitgever investeert een
stuk bedrijfskapitaal in produktie en verspreiding (en vergroot zijn risico nog
door een niet-terugvorderbaar voorschot aan de auteur op toekomstige royalties). Nogmaals, deze gedachtengang dient te worden gezien tegen de achter
huidige maatschappijordening. Binnen deze ordening zou de-grondvae
auteur (of een instantie namens hem) méér moeten investeren dan alleen het
geschrift, d.w.z. ook centen, om een betere basis te vinden voor de effectuering van de eis tot inspraak inzake oplage en verkoopprijs. Verwijt me nu niet
onmiddellijk dat ik bezig ben om die gedachte aan inspraak op dood spoor
te zetten, omdat de auteur toch niet over de middelen beschikt. Zelfs onze
huidige maatschappij, met zijn marginaal cultuurbeleid, heeft al een zeker
correctief geschapen op de nadelen van de situatie: subsidies, additionele
honoraria e.d. voor werk dat niet voldoende rendement oplevert door de
publieke belangstelling. Het is in feite dus al mogelijk dat de auteur uit
gemeenschapsgelden middelen verwerft - op grond van kwalitatieve overwegingen (hoe er wellicht nog aan de normatiek gesleuteld moet worden) die aan zijn investering worden toegevoegd. Jaja, een definitieve oplossing, ik
weet het, ligt pas in een definitief ander cultuurbeleid in een definitief andere
democratie. Maar intussen moeten we - in vrede of onvrede - met de huidige
situatie nog een tijdje verder sukkelen. Voordat je in de huidige verhoudingen
een beetje cryptisch praat over 'andere mechanismen van overdracht', dien
je je wel af te vragen of die beter zullen functioneren, en je eens wat
calculatorische zorgen te maken over de salarissen die in die 'andere mechanismen' verdiend zouden worden.
De bijdragen in dit Raam -nummer gaan bijna stilzwijgend voorbij aan
een ander aspect van de ontwikkelingen in het boekenvak: de fusies en concentraties, en de bedenkelijke kant daarvan voor de vrijheid van meningsuiting, indien men dit grondwettelijk recht tenminste verstaan wil als een
recht op informatie. Als niet-schrijver voel ik me niet geroepen om dat
stilzwijgen te doorbreken. In verband met het betoog van Eldert Willems
echter alleen dit: als men het over de uitgeverij heeft - zelfs de geconcentreer-
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de - dan heeft men het over mensen die het programma maken, of zij die
verantwoordelijkheid nu zelf dragen (een klein bedrijf, waar hun eigen
pegulanten in zitten) of dat hun die verantwoordelijkheid is gedelegeerd door
dichtbij of veraf zetelende hoofddirecties of commissariaten. Die programma
zijn - om welke reden of door welke oorzaak dan ook - niet allemaal-makers
geselecteerd op hun 'vrede met het economische systeem waarvan zij een
onderdeel vormen'. Vandaar dat ik me afvraag hoeveel redacteuren van
bestaande uitgeverijen niet graag zouden werken in een 'door de overheid
gesubsidieerde, onafhankelijke literaire uitgeverij met een cultureel doel'.
Het is niet voldoende te zeggen dat 'de schrijver een levensbelang is
voor degenen die een salaris verdienen aan het openbaarmaken en verspreiden van gedrukte literaire teksten'. (Daarbij ga ik nog maar voorbij aan de
noodzakelijke informatie via niet-literaire teksten, met de kanttekening dat
er bijna niemand is die een salaris verdient aan uitsluitend -literaire teksten.)
Zo'n stelling is nl. even omkeerbaar als die van Dijk, zoals iedereen die het
nut van een professioneel medium erkent zal willen toegeven. Wat ik maar
wou zeggen is dat vele van Eldert Willems' beweringen nadere explicitering
dringend van node hebben. Bijvoorbeeld een berekening van de salarisbesparingen wanneer de 'doorschuifluiken van teksten' vervangen zijn door
'andere mechanismen van overdracht'. Zo ben ik ook niet erg gerust op no. 2
van zijn 'onmisbare instituten', als daar zijn instituut 5 niet aan is voorafgegaan. En tenslotte wil ik wel iets naders horen over die 'volstrekte voor
ontwikkeling van de democratie'. Ik wil me niet van de-lopighedn
domme houden, m.a.w. ik begrijp best waar hij op doelt, maar verwacht
hij in die opvattingen drommen aan zijn zijde? The silent majority? Nee,
dunkt me. Hij is daaromtrent met een beperkt aantal mensen on speaking
terms, en ik moet hem nog horen beweren dat de representanten uit het boe
-kenva
daarbij relatief ondervertegenwoordigd zijn.
In bovenstaande notities zijn een paar problemen allen maar aangeraakt.
Een grondiger behandeling zijn die problemen wel waard, maar ik hoop me
daarvan gedechargeerd te mogen achten, omdat ik geen schrijver maar
uitgever ben. Met dezelfde beperking zou ik me een paar opmerkingen willen
veroorloven ten aanzien van de schrijversactie, waarmee de V. v. L. het
nieuwe jaar zo strijdlustig heeft ingezet, om daarmee op enkele aspecten te
wijzen die in de publiciteit rond die actie tot nu toe weinig aandacht hebben
gekregen.
Ik betreur het dat de V. v. L. zich zo preoccupeert met de B T w kwestie.
De V. v. L. eist dat het royalty-percentage ook berekend wordt over de
B T w-marge. Naar mijn mening gaat hier het principe van 'opbrengstverdeling', dat aan de royalty formule ten grondslag ligt, niet op. Over een bedrag
dat in zijn geheel naar de fiscus gaat, valt nl. niets te verdelen. Wat de V. v.
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L. wil, komt voor de uitgever in feite neer op een verhoging van het royaltypercentage en dat lijkt me niet billijk (vooral omdat dat door de V. v. L.
niet zo gesteld wordt). Maar hoe dan ook, in de gemengde commissie V. v. L:
x N U B (letterkundigen en uitgevers) is men niet tot een gezamenlijk advies
kunnen komen, en dat is mede oorzaak geworden van het afbreken van het
gezamenlijk overleg.
De V. v. L. is er voorts hard over gevallen dat de IN u B-partner in het
gezamenlijk overleg - in welk overleg over welke punten dan ook - niet verder
kan gaan dan een aanbeveling aan het bestuur van de KNUB, dat - bij
acceptering van die aanbeveling - op zijn beurt niet verder kan of wil gaan dan
een advies aan de K x u B-leden. (Zo is het in het verleden o.a. gegaan met de
richtlijnen voor een auteurscontract en een model-vertalerscontract.) De
V. v. L. eist een overlegcommissie waarin de K N u B- deelnemers een bestuursmandaat heebben, terwijl de besluiten als een bindende regeling (dus
op straffe van uitstoting uit de Bond) aan de uitgevers moeten worden opgelegd. Toen de KNUB te kennen gaf dat dat niet kon, heeft de V. v. L. niet alleen het overleg afgebroken, maar ook gedreigd met een boycot van de Boe
R n I.
-kenwdBomarktine
In de eerste plaats getuigt de houding van de V. v. L. naar mijn mening
van een onderwaardering van een advies. Als de K N U B (die praktisch alle
Nederlandse uitgevers onder zijn leden telt) een bepaalde procedure of
gedragslijn aan die leden aanbeveelt, dan zijn daarvan redelijke resultaten
te verwachten, in elk geval betere dan van het afbreken van het overleg.
Dat de I N u B zijn leden geen bindende regelingen met auteurs kan opleggen, is geen getuigenis van onwil. Het verwijt van de V. v. L. dat de K N u B
wel bindende regelingen heeft met leveranciers en afnemers (drukkers, binders,
boekverkopers) is onjuist. In de praktijk bestaan die niet. Een uitgever is
vrij om bij zoveel drukkers, papierleveranciers en binders concurrerende
offertes aan te vragen als hij wil. Hij is ook vrij om een boekverkoper een
niet-usantiële, extreem hoge korting te geven. Voor het effectueren van een
bindende regeling zou trouwens een kostbaar en van bijzondere volmachten
voorzien inspectieapparaat nodig zijn, dat indruist tegen de vrijwillige (d.w.z.
voor de uitoefening van het uitgeversbedrijf niet noodzakelijke) organisatie
die de KNUB in feite is. (Wie zou het op zich willen nemen een sluitend
inspectie-apparaat op poten te zetten met als doel de participanten fatsoen af
te dwingen?) Ik zie dat mannetje nog niet, dat bij de uitgeverijen de contracten met en betalingen aan auteurs zal komen controleren!
En hoe stelt de V. v. L. zich haar aandeel in de controle op naleving van
een bindende regeling voor? Stelt zij ook een mannetje aan, dat bij haar
leden op bezoek gaat om - op straffe van uitstoting uit de V. v. L. - te
controleren of een auteur zich aan de voorschriften heeft gehouden? Wat voor
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sancties treft zij als een auteur genoegen heeft genomen met minder dan de
norm, om zich maar gedrukt te zien? Wat doet ze met auteurs die maanden of
jaren op hun afspraken ten achter zijn? Bepaalt ze een kostenvergoeding voor
gederfde rente op het voorschot, om maar iets te noemen? Nou ja, ik
wil niet rot doen, maar de lezer van Raam moet niet menen dat die dingen
nooit voorkomen, ik wou alleen maar adstrueren dat zo'n inspectie -apparaat
voor de V. v. L. even ondenkbaar is als voor de K N u B, en vraag me verder
niet eens af hoeveel van de publicerende auteurs bij de V. v. L. zijn aangesloten en hoeveel niet.
Zo ga ik ook aan alle verwijten voorbij die de V. v. L. de IN u B voor de
voeten heeft geworpen: het aanzetten tot contractbreuk, kwade trouw, bedrog
zijn er nog maar een paar van. Als we uit de kreterigheid weer in een goed
overleg konden komen, zou daar alle partijen een dienst mee worden bewezen.
De auteurs hebben een hele reeks gerechtvaardigde eisen: ten aanzien van
de overheid b.v. de kwestie van het leengeld en de subsidies voor het Fonds
der Letteren, ten aanzien van hun uitgevers b.v. de herziening van de
modelcontracten, bepaling van minimale royalties e.d. Waarom zou het
overleg moeten stagneren op de vraag 'advies' of 'bindende regeling', als
een bindende regeling alleen al een paskwil is zolang er geen gevangenisstraf
staat op het uittreden uit de K N u B of de V. v. L.?
Tenzij de auteurs de voorkeur geven aan het opschorten van elk overleg
zolang de bestaande structuren niet radicaal gewijzigd zijn. Maar dan is de
hele maatschappij hun werkterrein, en niet alleen het boekenvak.
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Jacques Kruithof

Notities
1
Het is een oud verhaal, dat in Packards Status seekers de wereld rond gegaan is. Nieuwere ken ik niet, maar rooskleuriger zullen die wel niet zijn.
In het begin van de jaren vijftig onderzocht het National Opinion Research
Centre het prestige dat negentig beroepen onder de amerikaanse bevolking
genoten. Bovenaan de lijst kwam het lidmaatschap van het Supreme Court
te staan; voetveeg van allen werd de schoenpoetser. Op één-derde van de lijst
stond als nummer 31 de schrijver. Na de bankier, de tandarts, de atoomfysicus,
de piloot, de accountant en meer van die respectabele personen. Packard
vertelt er nog bij dat wetenschap en cultuur uit deze enquete wat geflatteerd
te voorschijn zijn gekomen, doordat de ondervraagden hun beste beentje
hebben voorgezet, en hun respect voor de zakenman afzwakten.
Dat is dan, zegt de oude wereld, de roemruchte dollarbeschaving. Droogstoppel overtroeft Sjaalman; arbeid aan de vernietiging van de aarde staat elf
plaatsen hoger genoteerd dan scheppend werk. Een uitnemende kapstok om
de halfbeschaafde bondgenoot aan op te hangen.
Maar pas op - de klassificatie door geënqueteerden in Nieuw-Zeeland
correleerde 0,97 met de amerikaanse bevindingen, de uitkomst van een
duitse steekproef 0,96; wat betekent dat het verschil praktisch te verwaarlozen
valt. Nu valt er op de cultuur van onze oosterburen ook wel wat af te
dingen, en wie weet hoe de Nieuw-Zeelanders zijn, maar het is al te
chauvinistisch, te denken dat de Nederlanders het N.O.R.C.-onderzoek
beter doorstaan zouden hebben. Het kapitalisme knaagt aan de geest van
het westelijk halfrond, maar er is hier één verschil met de V.S.: het is
ondenkbaar dat hier meteen na de schrijver, als 32ste, een kapitein van het
leger zou figureren. Dat is het voordeel van een klein land. Of niet? Als
er naar een duikbootkapitein gevraagd was?
2
Indien Van het Reve gelijk heeft, en alleen geld een "eerlijke en fatsoenlijke
drijfveer tot schrijven" is, hapert er iets aan de ethiek van vrijwel alle neder
auteurs, coryfeeën als Mulisch en Cremer uitgezonderd. De meest-landse
gewetenloze moeten de dichters zijn, die van de tijdschriften minder vangen,
wier bundels niet verkocht worden, nog minder vertaald, die bij radio en
televisie hoogstens te hooi en te gras iets kwijt kunnen, enz. Leven van de
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pen is voor deze "meest literaire" literatoren uitgesloten. Van de eerste
zes winnaars van de P.C. Hooftprijs voor proza hadden slechts twee een
maatschappelijk beroep, om zo te zeggen: Theun de Vries en Bordewijk,
maar van de eerste zes voor poëzie waren niet meer dan twee full-prof:
Achterberg en Roland Holst. Ofschoon het statistisch niet veel om het
lijf heeft, geeft het contrast toch te denken. Je kunt er nauurlijk ook uit
opmaken dat poëzie noch proza onder geldgebrek te lijden hebben, en dat
er toch wel resultaten uit de bus komen. Dat lijkt sprekend op wat er werd
beweerd toen de nederlandse voetballers nog amateurs waren. Moet je ze
nu horen over Ajax.
3
Er zijn nog wel meer probleemkinderen voor Marga: de auteur die weinig, of
onregelmatig, produceert, de schrijver die lezingen haat, de dichter zonder
vrienden in de juries, de debutant, de vertaler, de ongelukkige die bij de
Windroos verzeild raakt, de criticus, de essayist (van de zeven voor het essay
bekroonde Hooftianen is alleen Van Vriesland, als ik het wel heb, beroeps),
en misschien vergeet ik nog wel iemand. Het is een groot goed, de Algemene
Bijstandswet te hebben, en een minister om te zoenen, maar het zou een
beter ding zijn als het eerste overbodig was voor "bouwers aan eigen cultuur"
(dat zijn ze toch, nietwaar ?), en als de tweede eens iets terugdeed. Ik
bedoel maar: met een ministerie voor culturele diakonie kun je niet voor de
dag komen.
4
Neem nu (en zo utopisch is dat niet meer) een stelsel analoog aan de
"integrale studiekostenvergoeding", het studieloon dat de S.V.B. in haar
wijze tijd heeft voorgesteld. Een rij ksschrijftoelage, die een krenterige regering baseert op het minimumloon of op het budget van een beursstudent; die
een royaler kabinet (dat het er kome) wat ruimer laat uitvallen. Een som
geld die niet terugvorderbaar is, en waarover geen belasting verschuldigd is.
(Dat laatste strijdt met de grondwettelijke bepaling dat geen "privilegiën in het
stuk van belasting" verleend worden, maar Soestdijk heeft daar ook inbreuk
op gemaakt, en wij moeten niet afdalen tot het niveau van justitie. De Ieren,
die bepaald niet goed in hun geld zitten, hebben een dergelijke regeling
al getroffen. Anders valt de fiscale druk te compenseren.) Het inkomen dat
een auteur als "vrije ondernemer" geniet, om een groot woord te gebruiken,
kan boven een bepaald bedrag (zeg 20 mille) worden "weg-belast", of vol
een contractuele verplichting aan het rijk afgedragen. Wie het zelf beter-gens
kan krijgen, doet dus niet mee.
Hoewel de "staatsschrijver" (geen ideale figuur, maar is er iets beters?
En hij is op komst.) iets tegenover zijn toelage moet stellen, mag die niet het
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karakter van een contraprestatie hebben. Een auteur met een produktie als
J. C. Bloem of Elias Canetti komt in de knel, wanneer hij periodiek een
C.R.M.-ambtenaar nieuw werk, en goed werk, moet laten zien, terwijl de
veelschrijvers het geld opstrijken. Zelfs Vestdijk heeft wel eens een jaar
(1954) niets gepubliceerd. Ambtenarigheid is hier uit den boze.
Wie kunnen van zo'n regeling profiteren, en hoe sluit je profiteurs uit?
Niemand zal bestrijden dat Hamelink, Bernief, Wolkers serieuze gegadigden
zijn, en dat Jos van Manen - Pieters en K. Norel in de verste verte niet in
aanmerking komen, maar Johnny the Selfkicker of Enno Develing, beiden
literair ondervoed en overschat, leveren problemen op. Het echte talent komt
in de huidige situatie wel aan zijn trekken: waarlijk miskende auteurs zijn er
op het eerste plan niet of nauwelijks. Juist de tweede garnituur maakt het de
oordelende instantie - het ministerie - moeilijk, fair te zijn.
Het is te rigoureus, al die auteurs uit te sluiten. Er zijn er te veel, ze
vormen een voedingsbodem voor de groten, je weet nooit wat er uit bijvoor
groeien kan, je kunt je er gemakkelijk in vergissen, er-beldVanvugto
kunnen vernieuwers onder schuilen, die niet ogenblikkelijk erkenning vinden
(stel dat de tachtigers of de vijftigers door hun voorgangers "geëxamineerd"
waren), en zo zijn er meer redenen op te sommen.
Kun je wat de gevestigde reputaties aangaat, als ambtenaar op het oordeel
der critici vertrouwen, waar het die grensgevallen en nieuwelingen betreft,
is omzichtigheid geboden. Terwille van de eerlijke kans zou de schrijftoelage
in het begin jaarlijks toegekend kunnen worden, en eerst na een jaar of vijf
in een "vaste aanstelling" omgezet. De zwakke broeders (al die vergeten
winnaars van de Reina Prinsen Geerligsprijs, Neeltje Maria Min, Eduard
Visser, Koos van Zomeren, etc.) vallen bijna automatisch af. Debuten van
ieder die een uitgever kan vinden, kunnen eenmalig gesubsidieerd worden,
vóór de "proeftijd ".
Afgaande op de bibliografie van Literair lustrum had de staat in de
jaren 1961 tot en met 1965 zo'n 159 auteurs onder zijn hoede moeten nemen.
Indien al die auteurs alle vijf jaren bezoldigd waren (dus afgezien van
debuten in de periode, van auteurs die geweigerd zouden hebben op grond
van hun inkomen uit andere bezigheden, van schrijvers die overleden, etc.)
had dit bij een toelage van f 12.000 's jaars, f 1.908.000 gekost. Dit is
een maximum: er zou ook geld terug gevloeid zijn, zoals dat heet, in de
schatkist. De reële kosten schat ik dan ook op ongeveer anderhalf miljoen
per jaar - niet veel, als je bedenkt dat je voor dat bedrag maar één straaljager
kunt kopen. En die 225 zijn er ook nog.

5
Wie de staatssocialistische trekken van boven omschreven systeem (met leem-
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ten, dat geef ik onmiddellijk toe) niet aanstaan, kan zich bekeren tot de
free enterprise-theorie van J. J. Oversteegen (Merlyn III, 5): een oproep aan
de schrijvers om de rijen te sluiten en zich in economische aangelegenheden
door bekwame zakenlieden te laten assisteren. Er zitten aan zijn "schrijverskartels" ook wel wat haken en ogen, maar het blijft liberaal. Rood of niet, éen
ding staat als een paal boven water: de uitgevers mogen geen cent van de
toekomstige schrijversrijkdommen in handen krijgen. Sed liberaal nos a malo.
Daar zullen ze het wel naar gemaakt hebben.
6
Tot het negentiende Congres van neerlandici, in april van dit jaar gehouden,
riep een commissie van utrechtse studenten op met een stencil waarin
deze passage:
"het dringt nog te weinig door dat de bestudering van een taal in feite de
bestudering van de mens dient te impliceren. De literatuur wordt nog te
veel als zelfstandige grootheid bestudeerd. De onvermijdelijke neerslag van
een maatschappij in haar letterkunde en vooral de invloed van de literatuur
op diezelfde maatschappij zijn verwaarloosde aspecten van onze studie. Het
afschuiven hiervan op de sociale faculteit heeft slechts tot gevolg dat de
relatie tussen literatuur en maatschappij nauwelijks wordt bestudeerd."
Er valt op deze gedachtengang een massa af te dingen - zo kun je je
afvragen of je geen psycholoog, resp. socioloog moet zijn om hier weten
lijk-houtsnijdende dingen over te zeggen, maar voor een dergelijke-schape
bezinning houd je geen congressen. Eén punt van overweging is er, onwetenschappelijk, natuurlijk wel: schrijvers noch lezers van literatuur behoren tot
de 200 van Mertens, lobbies, pressiegroepen, partijbesturen, parlement of
regering - en die "maken" de maatschappij. De invloed van Multatuli en van
Van het Reve op de positie van Javanen en homofielen is niet de invloed van
hun boeken, maar die van het schandaal eromheen.
In anderhalve eeuw of zo is de literatuur (als alle kunst) naar de periferie
van de samenleving opgeschoven, het bezit geworden van een fractie (zeg,
hoopvol, vier procent) der bevolking, en - zelf allerminst wereldvreemd vreemd aan een wereld van struggle for life en better life; opgesloten in de
alfa-cultuur. Over deze "kloof van Snow" een brug slaan lijkt, tenzij er een
revolutie der geesten uitbreekt, ondoenlijk. De berg, de maatschappij, komt
onder geen beding naar Mohammed, en ik denk dat het engagement diens
tot mislukking gedoemde manier van naar de berg gaan is. Een centripetale
kracht; terug naar het middelpunt.
Daarom bevreemdt het dat (volgens de aankondiging) Jacq. Firmin Vogelaar op het congres over protestliteratuur sprak, in het teken van Marcuses
opvattingen over inkapseling en repressieve tolerantie. Het protest, luidt zijn
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stelling, wordt bij de literatuur ingelijfd, onschadelijk gemaakt, en van de
maatschappij vervreemd. Waarover Multatuli al klaagde.
Uitgerekend Vogelaars werk evenwel, incarneert de vervreemding van de
samenleving, die de literatuur van nu in het gewenste sociale opzicht vleugel
maakt. Hij schrijft te moeilijk, schrijft esoterisch, hij kost zijn lezers te-lam
veel tijd (is geld), hij is een onmaatschappelijke.
De consequentie van alle verlangen naar engagement is (nu, nog): toenadering zoeken tot de massa, is: verstaanbaarheid, is: geen flauwekul.
Maatschappelijke literatuur is (nu, nog) poëtasterij, socialistisch realisme,
mediocriteit, Peyton Place, Adama van Scheltema - nog verder terug, Staring:
Sikkels blinken,
sikkels klinken;
ruisend, valt het graan.
Om over de bijbehorende man met de hamer maar te zwijgen.

7
Wanner de schrijver (en de lezer) zich verzoent met het isolement en zich
van de onhartelijke maatschappij afwendt, ontstaat een fart pour l'art-doctrine. Onmaatschappelijke krijgt de kracht van geuzennaam. Oversteegen
noemt in Vorm of vent (stelling 1) het debat over die antithese een verschijningsvorm van het contrast kunst om de kunst/engagement.
Zo iemand, dan vertegenwoordigt Vent bij uitstek Du Perron het l'art
pour l'art:
de poëzie blijft, naakt en ongekromd„
een tijdverdrijf voor enk'le fijne luiden.
Dit is, op en top, "individualistische zelfexpressie in de vorm van geïsoleerde en dominerende kunstwerkjes ", dit vertoont "geen enkele relatie met
de omgeving"; het is duidelijk dat Du Perron "op bijna fascistische wijze
(weigert) zich (aan de omgeving) ondergeschikt te maken" met zijn kunstwerkjes.
Het spijt me voor de zoëven geciteerde Enna Develing dat Du Perron
al bijna even fascistisch blijkt als (ik noem maar iets) een blad dat zich met
Kunst en Kultuur bezighoudt. Ook al heet het dan Feniks (1, p. 23).

8
Alexandros Panagoelis heeft de internationale literatuurprijs van Viareggio
gekregen, en zijn 32.000 DM zijn aan Irene Pappas uitbetaald. Ik gun
hem de prijs, van harte, en haar het geld, daar niet van, maar ik zou toch
graag willen weten voor welke internationale literaire prestatie Panagoelis
bekroond werd. Zou hij werkelijk een grandioos boek op zijn naam hebben?
Niet te wantrouwig; het krantebericht (Die Welt, 17.7) was summier, natuurlijk heeft hij dat - maar had hij ooit de aandacht van de jury ge trokken wan-
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neer hij die niet met aanslag, berechting, vlucht op zich gevestigd had? En,
dat is het voornaamste, zou Sirhan Sirhan voor dezelfde meesterwerken - if
any - ook maar 1 DM ontvangen hebben?

9
Om toch die man met de hamer maar even aan het woord te laten: "Literature and art should fit well into the whole revolutionary machine as a component part, that they operate as powerful weapons for uniting and educating
the people and for attacking and destroying the enemy."
Deze ferme jongens, stoere knapen-poëtica stamt van voorzitter Mao
(Talks at the Yenan Forum on literature and art.) Wat het slot betreft,
zie Panagoelis. Wat het daaraan voorafgaande betreft, zie Develing. Wat
Nederland aangaat: wie krijgt een prijs voor zijn verslag over de Maagden
bezetting? Wij moeten niets nalaten wat den Here Mao welgevallig kan-huis
zijn.

10
Tenslotte een verhaaltje, om mijn lezers op te vrolijken, over een der eerder
gemelde probleemkinderen: de vertaler. Zo'n man of vrouw fungeert als
culturele douanier (douanière), en mag daarom aanspraak maken op een
zekere consideratie. Maar wat dat aangaat, zit hij of zij in een nog aanzienlijk
verdomder hoekje dan de schrijver.
Een zwitsers theoloog, als vele professoren te lui om een pen op papier
te zetten, liet een half dozijn studenten een serie lezingen van bandopnamen
uitschrijven. Spreektaal in geschrifte zet zelfs de grootste redenaar voor aap,
dus werden de legioenen ver -sprekingen rechtgezet. Leesbare schrijftaal wordt
het natuurlijk nooit, en de redactionele bezigheden van een engelse theoloog,
die in Zuid-Amerika een professoraat bekleedde, brachten nauwelijks verbetering. Engels was trouwens niet de moedertaal van de spreker.
Een hollandse hooggeleerde, berucht om zijn gewoonte kunst en godsdienst in de mixer te gooien, kwam op het onzalige idee het boek van zijn
zwitserse vriend te laten vertalen. Hij vond een uitgever (een hele kleine),
en een vertaler, die de enorme som van f 400,-- in het vooruitzicht krijgt.
Die levert zijn werk af, en krijgt te horen dat het te slecht geschreven is ... .
Voor een herschrijving betaalt de genoemde kunstprof (!) nog eens f 300,--.
De vertaler (ik noem maar geen namen) mag gaan herschrijven, maar hij
mag het ook niet, omdat de engelse uitgever en de auteur geen toestemming
geven.
Vertalen van een abominale tekst is geen pretje, en nog tijdrovender
dan het vertalen van een goede, als je de scherpe kantjes er een beetje af wilt
slijpen. En bewerken als je niet mag bewerken maar moet bewerken is een
tantalus-kwelling. Een half jaar ploeteren voor f 700,— in het jaar van de
BTW... als Marga eens terugzoende.
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Corn. Verhoeven.

Afremmen in het midden
Overtuigingen gaan meestal meer terug op autobiografische feiten dan op
wetenschappelijk onderzoek. En omdat ik overtuigd ben van de reddeloze
onzinnigheid van bijna alles wat op het gebied van protest, revolutie en
radicale maatschappijverandering in zwang is, beschouw ik het als een uiting
van zindelijkheid en fatsoen de noodzakelijke ontmaskering daarvan met
een autobiografisch gegeven te beginnen. Dit offer heeft alleen de bedoeling
mijn overtuiging te illustreren, het kan de waarheid van wat ik beweer uiteraard niet verhogen, hoogstens de kans op herkenning.
De protesterenden willen hun medemensen beinvloeden; wakker schudden
noemen zij dat, een nieuwe mentaliteit aankweken enzovoorts. Niets minder
dan de hele wereld is het veld van hun gloeiende bedoelingen en wie met
minder genoegen neemt dan de hele wereld of meer vraagt dan een liturgie
van bedoelingen, is een reactionair. En omdat niemand zich het risico
kan permitteren deze naam te krijgen, is het risico dat ik op dit moment
neem, buitengewoon groot. Wie is de cynicus, de hond die tegen zoveel
massieve nobelheid durft te blaffen? Het is een man die er eens van
droomde hele scharen van mensen te zegenen met brede gebaren. Op een
grote, diepe wei, met populieren omzoomd, zou een eenvoudig altaar opgericht zijn. Honderden mensen zouden neerknielen op het gras. Met weidse
manualen, telkens afremmen op beslissende momenten in het magische gebeuren, met de lekkere zelfverzekerdheid van een narcistische acteur, nasaal
zoemend tussen de toverwoorden "inne nomine patrisse ette f311ii ette" etc. zou
hij het kostelijke mana van zijn heilige kracht laten uitstromen over de schare
voor hem. Een acteur heeft een dorstig publiek nodig. Als een wind die
door het koren ruist zou deze krachtige en intens op hen af gemikte zegen
door de mensen varen en hen troosten of sterken. Hij zou nieuwe zin geven
aan hun geteisterd bestaan en in hen een beslissende verandering bewerken.
En daarna zou hij, de nieuwe priester, door hun midden schrijden, zachtjes
verend op de bal van zijn voet, en zijn lendenen zouden ritselen van nobelheid. Voor zijn ogen zweefde in een kolossale heilige lus het visioen van
een nieuwe aarde en een nieuwe hemel, vervuld van gerechtigheid. Respect
omgaf van alle kanten de drager van deze nimbus die, het hoofd een beetje
scheef en vol mystieke spinsels en oninvulbare idealen, op de vleugelen
van zoveel sympathie werd heengedragen naar zijn eenzaamheid om van
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daar uit het lot van de wereld te beïnvloeden.
Geen acteur die zich zelf niet droomt in de hoofdrol, geen revolutionair die
niet de leider wil zijn. Ook het zegenen is macht en vraagt om machtelozen
en onwetenden. De vrije expressie wordt beoefend vanaf een hoger gelegen
podium of minstens vanuit een centrale positie. Nu was die jongen op het
gebied van de vrije expressie een volledige mislukking. Zijn gedroomde zegen
was de samenballing van bedoelingen waarmee hij buiten de droom zelfs
geen dramatisch effect, het minste van alle effecten, wist te bereiken. Declameren, zingen en spreken in het openbaar gingen hem niet af. Hij kon niet
eens in de maat lopen. Maar al die dingen zijn zo broodnodig in de leidende
functie waarvan hij droomde. Wie eenmaal wil heersen en leiden, moet al op
jeugdige leeftijd leren gehoorzamen en zich zelf te beheersen, zo luidt de oude
regel. Hij moet alle gezichten kunnen trekken en alle stemmen opzetten.
Allang voor de opkomst van het expressiepakket in het wereldse onderwijs
waren deze zaken als belangrijk erkend in de opleiding van priesters. Na die
opkomst worden er meer priesters en leiders opgeleid. Wie kan bewijzen dat
ons onderwijs rationalisten kweekt en dat die rationalisten de toon aangeven
in onze samenleving, verdient een standbeeldje. Maar het zal niet lukken.
Veel gemakkelijker zal het zijn te bewijzen dat zij integendeel gedwongen
worden tot een smadelijk incognito, wanneer zij willen dat ook hun bijdrage
aan de samenleving wordt geconsumeerd. De acteurs geven de toon aan, de
intellectuelen mogen meezingen als ze willen.
Pal met je gezicht naar de mensen moest je op elk moment van de vroege
ochtend je mond wagenwijd durven opentrekken om in gejubel uit te
barsten en de lof van de schepper te zingen of om de schare aan je voeten te
troosten en te beleren. Dat alleen is het beslissende talent. "Dan zingt hij de
kerk in, met lef en luidkeels, en hij kijkt daarbij de mensen in hun gezicht
alsof hij iets te verkopen heeft ", schrijft Huub Oosterhuis in het voorbijgaan
even voor. Daar komt het wel zo ongeveer op neer: de vrije expressie, met lef
en luidkeels, narcistisch afgeremd in het midden, gorgelend in strottenhoofd
en ritselend over de heupen, is een verkooptechniek. Wie de leidende functie
wil, moet het volk onbekommerd toespreken en zich zelf verkopen. Hij
moet in lef een slag voorblijven op het eenvoudig volkje dat hij wil opvoeden
en aan wie hij zijn superioriteit wil verkopen. En wee het slome denkertje,
dat niet tot actie en acteren komt. Hij mag al blij zijn als hij niet met geweld
in het ballet van de expressieve zelfontplooiing wordt betrokken, maar gewoon
genegeerd wordt.
Er waren meer mislukkelingen op het gebied van de vrije en vrijpostige
expressie. Zij declameerden en zongen zwetend, met klapperende knieën; want
hun vaders hadden gezegd dat zij flink moesten zijn en moesten doorzetten
voor hun heilig ideaal. Het was aanvankelijk een zielig gezicht, maar met de
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destijds en nu weer bekende ijzeren wil sloegen zij zich door de moeilijkheden
heen. Had Demosthenes niet een zwakke stem voordat hij, met kiezels in de
mond, aan het strand van de luidklotsende zee haar volume had vertienvoudigd? En natuurlijk, de doorzetters hebben hun natuur eronder gekregen en
zijn er gekomen; zij zingen met lef, ronkend van de prachtigste bedoelingen.
En zij leiden het volk met wijsheid door de duisternis van de tijden naar elk
ideaal dat maar in zwang is. Zij zijn al zeven keer ongeschakeld en omdat
zeven een oneven getal is, staan ze nu met de rug naar hun verleden. De
vrije expressie houdt hen mobiel. Zij declameren nu over de bestaande
orde (of liever: wanorde) en de derde wereld, wippend op de bal van hun
voet en narcistisch afremmend in het midden, juist nog even voordat het
ernst wordt. "Liturgie zonder politiek is misdadig" roepen zij uit. Wat het
verband is tussen liturgie en politiek leggen zij niet uit. Zij beoefenen een
politiek die in liturgieën verloopt. Wat er ook met liturgie gecombineerd
wordt, het geheel is altijd liturgie en de liturg loopt voorop. Een goede opleiding is nooit verloren, als het expressiepakket maar centraal gesteld wordt.
Ik kan ze niet meer van elkaar onderscheiden, de paters, de profeten, de
artiesten en de revolutionairen. Zij hebben allemaal het volledige expressiepakket ingeslikt en voeren constant het ballet van de totale, geëngageerde
nobelheid op. Zij lopen allemaal met het visioen van een betere samenleving
in een grote lus voor hun ogen. Hun blik staat op visionair, om het Kool
te zeggen. Een beetje verdroomd, maar met een zwijmel van vast--hasctig
beradenheid kijken zij in de verte waar de nieuwe mens geboren wordt, om
direct daarna lekker alert en honderd procent diesseitig in de bestaande situatie in te grijpen. Zij zijn permanent op zoek naar medestanders, aanhangers,
onderdanen. Het gewone volk heeft hun oprechte mededogen en zij doen niets
liever dan wakkerschudden. "Van deur tot deur... iets brengen van wierook
dat versje ook weer. Zij acteren voortdurend een krachtige-geur"ofhwas
wil tot radicale verandering en nemen bij voorkeur al een voorschot op die
verandering door het uniform van de rebel te dragen, verkrijgbaar in alle
betere modezaken. Want de vrije expressie en haar commerciële begeleiders
hebben de guerilla ontdekt als eindeloos thema. Gedreven door mededogen
dramatiseren zij de bereidheid om in geval van nood naar de wapens te
grijpen. Geweld is wel degelijk een middel, want hoe zou zoiets expressiefs
geen middel kunnen zijn? Geweld is de apoteose van de vrije expressie, de
grenzeloosheid van haar pretenties. Maar ook in battledress blijven zij mooi
mild en de een na de ander gaat een bril dragen zoals die in vroeger jaren aan
het gezicht van biechtvaders iets van streng maar toch begrijpend gaf.
Zij moraliseren vanuit exact dezelfde voluntaristische stelling en zij praten
over kranten en boeken op dezelfde manier. Alleen is de onkuisheid nu
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vervangen door passiviteit, discriminatie of gebrek aan engagement. Verder
is alles precies hetzelfde, tot en met de "bepaalde passage" van vroeger. "Is
dat wel nodig" vragen zij zich bij zo'n passage af en zij betwijfelen of het
doorbreken van dit taboe in het kader van het geheel wel functioneert en op
de "gewone" lezer overkomt. (Bijv. J. Phaff in Vrij Nederland van 7 sept.
1969)

Deze paralleliteit is te opvallend om ze als een toevalligheid te interpreteren. Ik geloof dat het woord paralleliteit nog teveel een tweevoud suggereert en dat het hier heel eenvoudig om een identiteit gaat. Een fel veroordeeld, maar te snel verloochend en afgeschreven verleden keert niet terug,
maar zet zich voort. En de wil om zich voort te zetten weet feilloos de middelen te vinden om die voortzetting onschuldig te laten lijken. Terwijl op de
ene flank van het front met een overmaat aan schranderheid de repressieve
tolerantie van de bestaande maatschappij ontmaskerd wordt, wordt op de
andere flank de intolerantie weer in zijn volle glorie hersteld. Men bestrijdt
bepaalde symptomen van de vroegere stroming om andere te kunnen ver
langs deze weg de beweging te hernemen. Wie iets aardigs zegt-zwijgen
van zijn geboorteland of zijn streek, wordt, tenzij het een streek is die onder
dictatuur gebukt gaat en hij zelf een balling, onmiddellijk als minstens halve
fascist ontmaskerd; het lezen van Heidegger, een filosoof die nog lang na de
oorlog hoog geprezen werd, is nu verdacht geworden om redenen die toen
veel duidelijker hadden moeten zijn, maar die ook nu amper iets met zijn
filosofie te maken hebben. Maar deze panische drukte om bijkomstigheden
dient alleen om te versluieren, dat het fascisme op de eerste plaats een voluntatieve liturgie is en dat expressieve, massale bereidheidsrituelen zonder concrete inhoud heel wat dichter staan bij het vooroorlogse marcheren dan contemplatieve aanleg of interesse voor het verleden. De voortzetters lijken de
tegenstanders: anticlericale leken zetten als revolutionairen het clericale voluntarisme voort en links geëngageerden komen dicht in de buurt van de
fascistische marcheerders, niet omdat ze dat willen, maar omdat ze zo ongedetailleerd en lyrisch willen. Het wordt telkens ontkend, maar ook die ontkenning heeft een functie in de poging het voluntarisme voort te zetten. Wat
oud en nieuw gemeen hebben, is hun activisme, gecombineerd met hun
onmacht. Zij willen zo dat zij niets doen dan willen en bedoelen. Wie wil
slapen blijft wakker; wie wil genieten, blijft chagrijnig. Waar een hevige
wil is, is alleen nog maar die wil, de dramatisering van een machteloze bedoeling. Wie deze gelijkstelling opvat als een simpele ontmaskering of een
reactionaire slimmigheid, heeft vrees ik zelfs niet een vaag vermoeden waar
gaat. De willers voeren bereidheidsrituelen uit op de bal van hun voet-overht
en al uitvoerend zien zij af van elk ander effect dan het wakkerschuddden of
het zachte geritsel van mooie bedoelingen. Hun enige macht is dat zij
hun onmacht niet kennen.

Er zijn hele drommen van deze bevlogenen. Onze straten lopen vol
profeten en wakkerschudders. Hun lussen reiken tot de hemel. En natuurlijk
ontstaat er een tamelijk strenge hiërarchie, want niet iedereen kan de opperpriester zijn in de betere samenleving en gestalte geven aan de nieuwe mens.
De groten worden geciteerd en nagevolgd, becommentariëerd en van noten
voorzien. Om hun woorden heen groeit een nieuwe filologie, een exegese.
Menig rebel heeft de soepele gang van de Cubaanse leider grondig ingestudeerd. Zo sijpelt de inspiratie door naar alle niveaux en alle geledingen.
Plato, de verfoeide dualist, spreekt over een keten van geinspireerden: de
muze inspireert de dichter, de dichter de rapsode, de regisseur, de dansmeesters
en hun assistenten. Een hele zwerm hangt rond de plaats waar de inspiratie
toegang vindt in de wereld van de mensen. Het lijkt wel of het gat gestopt
moet worden en de onmiddellijkheid moet worden afgedekt. Waar gaat het
dan nog om?
Studenten voelen inbehagen. Zij dramatiseren dit gevoel. Meteen wordt
overal ter wereld dat gevoel gedramatiseerd, vooral rond het thema 'inspraak'
maar daar bovenuit "de betere samenleving". Veelal gebeurt dit onder de
beproefde leiding van de Frankjapen en de Govertjanfritsen die op school
en bij de verkenners al uitblonken in sport en vrije expressie, wier families
zich al eeuwen hebben toegelegd op het produceren van leidende figuren en
die ook nu, zoals vroegere generaties van autoritaire corpsstudenten, met soepele tred lopen te oefenen voor een topfunctie in de nieuwe maatschappij.
Nu, in de dramatisering ontstaat een escalatie en deze leidt tot de bezetting
van een kantoor. De drom wordt groter en alleen al de aanwezigheid van
zoveel figuranten geeft aan de opvoering het gewicht van een gebeurtenis.
De reclame leert ons dat zoveel mensen zich niet kunnen vergissen. Die gebeurtenis wordt verfilmd; zij wordt zelfs goeddeels voor de camera's opgevoerd, want wat is een expressie zonder publiek en zonder te beleren "gewone
volk"? Nieuws en reclame zijn buren geworden, ook gebeurtenissen worden
geregisseerd en gevisualiseerd. De roep om openbaarheid en democratisering
is voor een deel de roep om visualisering, televisieprogramma's met actie.
De televisie, het machtig madium, heeft een beslissende invloed op de eisen
die aan de vrije expressie gesteld worden. De kijker stelt zijn eisen en de
spannendste actie is die waarin de acteurs tegen de kijkers zelf in opstand komen en hen kwetsen. Er wordt dus een film gemaakt, want zonder die film
is er geen gebeurtenis: echt is wat op de televisie geweest is. Die film wordt
bewerkt en vertoond. Die vertoning wordt weer in de kranten besproken en
over die bespreking krijgen mensen onderling weer ontzettend hooglopende
en principiële ruzies. Hoe groot is intussen de drom van profeten, belijders en
martelaren geworden? En wie van al die honderden die zo expressief bezig
zijn, denkt er nog aan de betere wereld? Vrije expressie moet in het midden
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afgeremd worden en nasaal nazoemen, anders is haar onzinnigheid te duidelijk. Waar gaat het dan nog over? Methodekwesties en esthetische kletspraat
hebben allang de zaak overwoekerd. Het punt waar het om gaat schuift steeds
hoger op boven de boomgrens van leven en daad en lost zich op in de hevige
maar inhoudsloze droom van iets "totaal anders" of een "nieuwe mens".
Natuurlijk is dat geen toeval, eeuwig menselijk tekort of tragiek, dat is het
eigen karakter van de vrije expressie in tegenstelling tot de verantwoordelijke
en technische doelhandeling. De vrije expressie ziet van haar doel af en wordt
spectaculaire liturgie, terwijl de technische handeling telkens weer een concreet doel bereikt, zonder de wil waaruit zij voortkomt te verheerlijken en
daar een zelfstandig object van te maken.
Vanwaar dan die escalatie, dat dreigend naderen tot een punt waarop
het ernst lijkt te worden? Hierover kan het volgende gezegd worden. Voor
dat dramatische effecten uit hun aard al concurreren met de realiteit.-erst:
Zij moeten het altijd al hebben van de illusie dat het echt is. "Guus speelde
niet de minnaar" zeggen de sprekers dan, "hij was helemaal de minnaar".
Escalatie is de spanning die groeit wanneer de afstand tussen fictie en
werkelijkheid tot nul nadert. Maar er is nog iets anders. In een activistische en voluntatief ingestelde - en daardoor ook kapitalistische - samen
als de onze kan menselijk handelen niet anders meer geïnterpreteerd-leving
worden dan als een min of meer rechtstreekse poging om een doel te bereiken. De expressie kan niet lang vrij zijn. Zij wordt opgevat als aanzet tot
een daad. Als wij iets doen moet er ook iets gebeuren; er moet iets veranderen
onder invloed van onze magische bedoelingen. Toneel moet werkelijkheid
worden. De pretenties van de vrije expressie, het spel met de bedoelingen,
berusten hierop dat het onderscheid tussen uitdrukkingshandeling en doelhandeling wordt genegeerd en dat dus bij het optreden de bedoeling het
hoogst gewaardeerd wordt. Of het middel adequaat gehanteerd wordt, is
een technische vraag die niet tot demonstreren en acteren inspireert.
Demonstreren is magisch bewerken. Zonder deze magische wet kan het diepe
verlangen "iets te doen" niet gehonoreerd worden. Het wakker schudden
komt dan ook voort uit de overtuiging, dat er "iets" gedaan moet worden,
niet uit de kennis omtrent precies datgene wat er gedaan moet worden,
en hoe het gedaan moet worden.
Maar in dezelfde samenleving is het bijna onmogelijk op korte termijn
zelfs maar een kleine verandering tot stand te brengen die afhankelijk is van
juist dat onderling overleg waartoe het wakkerschudden zou kunnen aansporen. Wakkerheid is nog geen macht. Bliksemsnelle gedachten en bedoe
langzaam vermalen tot eindeloos protocollen en methodekwes--lingeword
ties. De inspraak van alle geledingen op alle niveaux maakt de procedure niet
sneller. De voorvechters van revolutionaire democratisering vechten voor
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snelheid en langzaamheid tegelijk; zij vechten voor een positie waarin zij
zelf snel zouden kunnen beslissen dwz. voor hun eigen leiderschap. De
wakkerschudders kennen zich zelf een hogere graad van bewustheid toe
dan aan het zogenaamde en voor dit doel geschapen "gewone" volk dat
maar blijft slapen. Deze bij uitstek ondemocratische veronderstelling is de
kern van hun inspiratie. Het is hun blinde vlek. Zij willen op zijn best de
ongelijkheid liquideren door in de laatste fase daarvan de leiding te nemen.
Maar wordt dat dan wel de laatste fase? Zij willen een snelle en onvoorwaardelijke acclamatie bij hun voorstellen. Een werkelijke democratie is waar
niet te combineren met visioenen van vooruitgang en totale ver-schijnlk
ring. Maar geboren leiders willen hun visioenen niet opgeven, zij willen-ande
bezielen en hebben dus behoefte aan een slapende en nog te bezielen massa.
Zij willen declamerende dictators zijn om de dictatuur overbodig te maken
en dat is precies wat dictators altijd willen. Nog één keer geweld, maar
dan voor het laatst, nog één keer dictatuur, maar dan heel kort, één boek, dat
alle boeken overbodig maakt, nog één laatste waarschuwing voordat de totale
ommekeer plaats vindt, heel deze romantische droom van het verpletterend
definitieve en totaal andere, is een droom van individuele, moordende
almacht. De enige democratische veronderstelling is dat mensen inderdaad
gelijk zijn, dat de wereld is zoals die mensen hem blijkbaar willen hebben
en dat deze onbenullige wereld de best denkbare van alle werelden is.
Wie deze veronderstelling betwist, bestrijdt de democratie en declameert boven de boomgrens. Wie een mooie, ideale wereld wil maken, moet de democratie afschaffen en dus de mensen. Wakkerschudden is het begin van tyrannie
- blijven slapen het begin van onderdanigheid.
Deze tegenstrijdigheid houdt verband met de gelijktijdigheid van twee
gegevens: activisme en overleg. Zij leidt ook tot de illusie - die een oplosing lijkt - dat voluntair bedoelde expressie-handelingen doelhandelingen
zijn en een reëel effect hebben. De hele revolutie wordt op die manier een
kwestie van vrije expressie. De beste liturg wordt de leider. Hij is onmiddellijk herkenbaar; het zijn er duizenden.
De "vrije expressie" is hier flink buiten haar proporties gegroeid en tot
een magische wereldbeschouwing geworden. Een gevolg van deze monsterachtige uitgroei is de illusie dat de revolutie een artistieke aangelegenheid is. Niet de proletariërs, niet de geleerden of technici preken haar,
maar de artiesten en de Frankjapen. Op het moment dat de kunst haar
object begint te missen, een eeuw nadat zij zich over zich zelf gebogen heeft
als kunst om de kunst, nu de eigen identiteit als object uitgehold is, maakt
zij zich gretig meester van dit nieuwe object: de betere samenleving. Hierdoor wordt zij tot een revolutionaire beweging en wordt Cuba het pelgrims-
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oord van de artiesten. Tegelijkertijd wordt de intellectueel gedwongen zijn
specialiteit, waardoor hij althans nog iets weet, open te breken en zich de
profetenmantel om te werpen, wil hij geen vakidioot genoemd worden. Want
vakidioot is hij die 'niet meedoet aan de vrije expressie; hij is het onsportieve
bleekneusje van de klas.
De handelwijze van deze beweging bv. in de revolte van studenten en
kunstenaars, is door Roger Bastide beschreven als een nieuwe religie of
liever: liturgie. De juistheid van deze beschrijving is, voor wie ze niet meteen
als een reactionair grapje wil afdoen, moeilijk te betwisten, maar zij ligt
niet zo voor de hand als op het eerste oog wel lijkt. Deze nieuwe, gelaiciseerde
liturgie is niet zonder meer een vervanging van de religieuze. Zij richt zich
niet op een afgod die in de plaats van de oude, ware god gekomen zou
zijn. De gelijkstelling van het demonstratieve protest met een liturgie dreigt
aan de ernst van de liturgie tekort te doen. Om die gelijkstelling waar te
maken is het niet voldoende enkele gemeenschappelijke trekken in beide
bewegingen te signaleren. Dat kan hoogstens leiden tot een ontmaskering,
een herleiding tot termen, waarvan a priori het ongunstig karakter aangenomen wordt. En dat is dan in dit geval de liturgie of de primitieve religie. Maar
een probleem voor verouderd of onzinnig verklaren is heel iets anders dan
het oplossen: het is een conditie scheppen voor het voortbestaan ervan.
De snelle afschrijving in onze cultuur van alles wat religie en liturgie is
functioneert als een versluiering van het liturgische karakter in de ontwikkeling van de vrije expressie. Zij wekt de schijn dat wat er ook terugkeert in de
geschiedenis het zeker niet religie en liturgie zal zijn. De liturgie keert dan
ook niet terug, evenmin als het totalitaire voluntarisme, want de al te haastige
en actieve afschrijving geeft haar de kans te blijven bestaan en als een ver
griep om zich heen te grijpen zonder als liturgie herkend te wor--warlosde
den. Het is dan ook niet juist het protest en de revolutie te zien als een
pseudo-religie of de vervanging van een verdwenen liturgie: zij is de voortzetting van een nog bestaande en nog steeds niet herkende liturgie, nu als
vrije expressie.
Door het voor te stellen alsof er geen liturgie meer bestaat kan een uiting
van vrije expressie de illusie wekken te concureren met een doelgericht en
doeltreffend handelen. Dat is dan ook het beslissend onderscheid tussen de
oude en de nieuwe liturgie; het is het onderscheid tussen het vermorzeld en
vernederd hart dat kenmerkend is voor de oude religie en de droom van almacht die kenmerkend is voor de nieuwe mentaliteit. De oude functioneert in
een kader van principiele machteloosheid en heeft niet de pretentie eigen
wereld te veranderen en evenmin die verandering tegen te houden.-machtigde
Religie is de plaats in de menselijke cultuur waar de onmacht geïncasseerd en
gedramatiseerd wordt. Wie zijn betrekkelijke machteloosheid niet erkent,
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moet van elk liturgisch handelen principiëel afzien en alleen technisch handelen, en wie liturgisch en expressief wil handelen, moet niet zo naïef zijn
daarvan een duidelijk effect te verwachten buiten zijn eigen innerlijk leven.
De revolutionaire liturgie is losgemaakt uit een kader van machteloosheid en
heeft daardoor pretenties gekregen, die aan de oude, vrome liturgie bijna
helemaal vreemd waren. Zij speelt, maar zij speelt ook, dat zij niet speelt
en realiteit is. Voor verwende kinderen kan speelgoed niet echt genoeg zijn,
en hoe minder fantasie zij hebben, des te dichter nadert de realiteit tot speel
een maximum aan manipuleerbaarheid. De realiteit is daarmee tot-goedmt
het dure speelgoed geworden van kleine, verwende haasjes. Dank zij de ontwikkeling van de vrije expressie zijn de acteurs niet meer van de dictators
te onderscheiden, evenmin als het spel van de ernst. Priesters en politici zijn
al acteurs. De president van de verenigde staten wordt uitgeselecteerd op zijn
acteertalenten, op zijn bekwaamheid als pias en circusartiest, op lef en luid
Hij moet zich kunnen verkopen en zich kunnen handhaven in een-kelshid.
meedogenloze wedstrijd in vrije expressie. Welke menselijke eigenschappen
worden hem hiermee totaal verboden? Hoe dan ook, een serieuze intellectueel
blijkt geen schijn van kans te hebben en een wijze zou aan de wedstrijd
zelfs niet meedoen.
De revolutionairen, politici van morgen, zijn bezig acteurs te worden. De
vrije expressie is hun vak. Dat vak is vanouds populairder dan elke rationele
of technische methode, maar het is daarom ook democratischer en beter? De
rol waarvan zij dromen is die van profeet, bezieler, dirigent, regisseur, in elk
geval een leidende rol. Ik heb een ernstig vermoeden dat de leiders van de
artistieke en universitaire revolte gewoon autoritaire baantjesjagers zijn. Hun
nobele bedoelingen vormen geen excuus, want zij leveren rechtstreeks de
grondstof waaruit een nieuw paternalisme zal ontstaan. Ik weet niet of het veel
zin heeft zich hier luidruchtig tegen te verzetten in een reactionaire solo. Dat
is ook niet democratisch. Maar misschien is het nog net geoorloofd te hopen,
dat hun scherpzinnige kritiek vroeg of laat ook tot wat zelfkritiek zal leiden,
en dat het opkomend analytisch filosoferen, waarin elk woord op een goud
gelegd wordt, ook eens zal worden toegepast op de vraag of wel elke-sohaltje
daad, heroisch of liturgisch, alleen al hierdoor zinvol is dat zij meer is dan
een woord.
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Eldert Willems

Gedachten over een grondrecht van de kunst
Het constitutionele denken over kunst in Nederland loopt achter.
De Nederlandse grondwet kent meningsvrijheid en persvrijheid. Art. 7 luidt:
Niemand heeft voorafgaand verlof nodig, om door de drukpers gedachten
of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens
de wet.
De grondwet kent dus geen algemene uitingsvrijheid. Toch is de uitingsvrijheid geldend Nederlands recht geworden door de ratificatie van het
Verdrag van Rome, 1950 (Europese Conventie tot Bescherming van de
Rechten van de Mens). Art. 10 van de Eur. Conv, garandeert een algemene
uitingsvrijheid:
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend
la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques
et sans considérations de frontière.
(..)

In dit artikel wordt de uitingsvrijheid dus nader omschreven als de vrijheid
van meningsuiting en de vrijheid om inlichtingen en ideeën te communiceren
dan wel te ontvangen. De media via welke gecommuniceerd mag worden
staan er niet bij, maar ongetwijfeld geldt de vrijheid zowel de pers als radio,
tv en film.
Geldt deze garantie ook voor andere wijzen van overdracht, zijn b.v. ook
de kunstuitingen beschermd? Deze worden niet bij name genoemd, maar ze
worden evenmin uitgesloten. De kunstuitingsvrijheid kan derhalve geacht
worden in de algemene uitingsvrijheid te zijn medebeschermd.
Overigens geldt de garantie ex art. 7 en art. 10 voor gevoelens, meningen,
inlichtingen en ideeën. Uit de formulering blijkt dat deze artikelen niet spe
voor de kunstuiting zijn opgesteld; elke verwijzing naar de vormgeving-cial
en haar overdracht ontbreekt. De kunst participeert dus aan de uitingsvrijheid, maar moet zich met een regime behelpen dat niet, althans niet
geheel, het hare is.
Dit is een onduidelijke situatie. Impliciet geldt de uitingsvrijheid ook voor
de kunst, de vrijheid van de kunst schijnt de Nederlandse democratie ter
harte te gaan. Maar het staat nergens. De term kunst komt in de grondwet
en ook in art. 10 Europees verdrag niet voor.
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Opheldering door een expliciete formulering van een grondrecht van de kunst
is gewenst. De kunst is een post op de begroting geworden waarvoor tien
miljoenen worden uitgetrokken, de emancipatie van de kunst is op-talen
gang gekomen, sociaal wordt ze als waarde erkend. Voor de toekomst kan
met een nog veel sterker belang van de kunst rekening worden gehouden.
Historisch heeft ze een zodanige positie verworven dat een eigen recht van
de kunst zich thans begint op te dringen. Daarin past een constitutionele
waarborg.
Dat eigen constitutionele recht van de kunst kan b.v. ontwikkeld worden uit
de vrijheid van communicatie en van ontvangst. In V.N.-verband zijn juristen
bezig een verdere uitwerking te geven van het bedoelde artikel over de
uitingsvrijheid. Een zeer algemene, alle overdrachtsmiddelen omvattende,
redactie geeft b.v. Draft Covenant of Civil and Political Rights, 1958, in
art. 19:
2. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall
include freedom to seek, receive and impart informations and ideas of all
kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form
of art, or through any other media of his choice.
Kunst wordt in dit artikel als een medium erkend dat een eigen grondrecht
behoeft.
Hetzelfde is geschied in de Westduitse grondwet. Reeds veel eerder, nl. in de
jaren kort na Wereldoorlog II, is in deze grondwet een garantie voor de
vrijheid van de kunst opgenomen, art. 5 ' ' ':
Kunst and Wissenschaft, Forschung and Lehre sired frei.
(Terzijde: dat in West-Duitsland de praktijk weinig profiteert van deze
garantie is een probleem op zich zelf. Het heeft te maken met de zwakke
constitutionele traditie in dat land. Een geringe trouw aan de grondrechten
pleit echter niet tégen deze rechten als zodanig).
Een omvangrijke literatuur heeft zich gevormd over de constitutionele plaats
van de kunst. Maar niet in Nederland. Waar blijven op dit punt de Nederlandse staatsrecht-juristen en de kunstbelangen?
De Raad voor de Kunst heeft in de loop van zijn bestaan, naar het schijnt,
één keer een openbare discussie gehouden over juridische aspecten van de
kunst. Over grondrechten werd overigens niet gesproken. De Raad is niet
verder gekomen dan de, uit intern beraad voortgevloeide, aanbeveling om in
de grondwet een passage op te nemen waarin gesteld wordt dat de kunst
voorwerp van de aanhoudende zorg der regering zal zijn.
De vrijheid van de kunst gaat de Raad, althans naar buiten toe, blijkbaar
niet ter harte.
(....

)

De kunst omvat: het geheel van de kunstuitingen, plus het geheel van de
openbaarmakings- en ontvangstwijzen dezer uitingen, i.c. het kunstleven.
De vrijheid van de kunst is te onderscheiden in de vrijheid van kunstuiting
en de vrijheid van kunstleven. Een grondwettelijke garantie zou deze beide
aspecten moeten omvatten, plus de waarborg van sociale voorzieningen op
deze gebieden.
Gevolgen van zo'n grondrecht voor de kunstuitingen: één regime voor alle
kunstuitingen, een eigen recht van de kunst dat tegenover alle begrenzingen en
beperkingen kan worden ingeroepen. Thans is de kunst aan tal van limitaties
onderworpen (b,v. ten gevolge van het vergunningsstelsel van omroep en van
film, door Strafwet en Gemeentewet) die niet aan een geëxpliciteerd eigen
recht van de kunst zijn getoetst. Het kunstvrijheidsrecht ziet er uit als een
lappendeken. Van één ondeelbare kunstvrijheid is geen sprake.
Gevolgen van zo'n grondrecht voor het kunstleven: overheid, wetgeving en
kunstbelangen ontberen thans een constitutioneel richtsnoer. De vrijheid van
kunstleven is in onze situatie geen recht, maar een resultante. Beleidsgroepen
en belangengroepen komen tot gelegenheidsafspraken. Een garantie dat de
kunstuitingen zich vrij openbaren en vrij worden ontvangen is niet gegeven.
Allerlei bijzondere belangen nestelen zich in communicatiestroom van de
kunst.
Een grondrecht van de kunst kan ertoe bijdragen dat democratische eisen
van doorstroming, openheid, representativiteit en controle centraal en principieel gesteld worden.
Door een eigen recht van de kunst worden overheden en belangen gedwongen
zich rekenschap te geven van de invloeden die ze uitoefenen en van de
verantwoordelijkheden die ze dragen ten opzichte van een autonome, vrije
kunst.
Anders gezegd: het eigen recht van de kunst brengt mee dat het communicatieproces van de kunst in al zijn geledingen kritisch wordt onderzocht.
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Essayprijs van Amsterdam
De essayprijs Amsterdam 1968
is toegekend aan

Leopold de Buch (Rudy Kousbroek)
voor zijn aandeel in de Bruns paperback
DE VERBEELDING AAN DE MACHT
Revolutie in een industriestaat
door Bob Groen en Leopold de Buch

Een herziene en uitgebreide herdruk van
De Buch's essay is in voorbereiding

A. W. BRUNA & ZOON — UTRECHT / ANTWERPEN

Susan Sontag

Tegen interpretatie
Sys
Vertaling P. H. H. Hawinkels
Voor zij met haar opmerkelijke roman De weldoener (Grote Beren 46)
in boekvorm debuteerde, was Susan Sontag's naam als scherpzinnig essayiste
al gevestigd door bijdragen aan bladen als The New York Review of Books,
Partisan Review, The Nation, Evergreen Review, Ramparts en Film Quarterly.
In Nederland is van haar hand in het literaire maandblad Raam het essay
'De pornografische verbeelding' verschenen, terwijl Vrij Nederland. een
omvangrijk artikel over Cuba afdrukte. Voor de Amerikaanse editie van
Tegen interpretatie ontving de schrijfster The National Book Award.
De inhoud van deze bundel is in vier groepen essays onder te verdelen:
beschouwingen over de stijl in de kunst; bijdragen over schrijvers (Camus,
Genet, Sarraute, Burroughs); bijdragen over toneel (Peter Weiss) en film
(Godard, Bresson, Resnais); en tenslotte enige algemene beschouwingen
over culturele verschijnselen (Camp, Happenings).
Paperback f 12,50 / 185 F

bij de boekhandel

A. W. BRUNA & ZOON — UTRECHT / ANTWERPEN

1970
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"De Amerikaanse maatschappij, de meest geavanceerde ter wereld, heeft
het antwoord op volksoorlogen gevonden: het volk elimineren."
Noani Chomsky
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Journaal
MONEY
Als ik het goed begrijp heeft onlangs een
aantal schrijvers een stormloop ondernomen op de een of andere uitleenbibliotheek en deze bezet, een en ander niet zozeer, zoals men uit het karakter van de
actie geneigd zou zijn op te maken, in het
kader van de algemene maatschappijvernieuwing die momenteel zovelen onledig
houdt, maar meer om gewoon de eisen
van de desbetreffende auteurs kracht bij
te zetten. Wat willen zij? Zij willen leengeld, zij willen iedere keer als er een boek
van hen uitgeleend wordt een klein bedragje, net zoals een componist iedere keer
als er een stukje van hem gespeeld wordt
geacht wordt via de BUMA en zo een
paar cent te ontvangen. Tenminste, mij
lijkt nu maar dat zij dat willen, want ik
heb alles ook alleen maar van horen zeggen: kranten lees ik bijna zelden, en met
collega -pennelikkers heb ik godzijdank zo
weinig contact dat ik bij dergelijke acties
rustig thuis kan blijven zitten om nader
een stukje te schrijven alsof ik zelf-hand
nooit geschreven had. De bovenstaande
argumentatie lijkt mij in elk geval de enige
aanvaardbare. Iemand namelijk die zou
beweren dat het systeem van de uitleenbibliotheken boeken in handen speelt aan
mensen die ze anders zouden kopen, en
dat dus bedoeld systeem de royalties omlaag drukt, zou ongelijk hebben: uitleen
zijn er juist voor, en er wordt-bilothekn
ook vooral gebruik van gemaakt door
mensen die zelf nooit boeken kopen, of
nooit, Ondergang' van Presser misschien,
maar in elk geval uiterst weinig. Daar zijn
boeken nu eenmaal veel te duur voor.
Maar goed, met de redenering dat een
componist niet alleen voor de uitgave
maar ook voor de uitvoering van zijn
werken betaald wordt, en dat hetzelfde
dus ook best voor een schrijver zou kunnen en moeten gelden, hebben de contesterende en huisvredebreuk plegende litera- '

toren natuurlijk volop gelijk. Jammer genoeg is het niet altijd een lolletje om gelijk te hebben. Want laten we nu eens nagaan welke boeken er het meest uit openbare leeszalen en bibliotheken worden
geleend. Dan kunnen wij op onze vingers
aftellen dat dat de werken van Jan de
Hartog zijn, van Toon Kortooms en ver
kloeke delen uit de Cultuurserie,-deral
waarvan de auteurs evenals de beide genoemde vertellers zonder enige twijfel op
het lijstje der actievoerende letterkundigen
door afwezigheid schitteren. De werken
van - ik doe maar weer een gooi, ik heb
geen deelnemers horen noemen - Sybren
Polet en Jac Firmin Vogelaar, welke beide
vooruitstrevende auteurs beslist met de
bezetters gesympathiseerd hebben, zo zij
er al geen deel van hebben uitgemaakt,
worden uit openbare leeszalen en bibliotheken slechts bij hoge uitzondering mee
dan vaak nog door elemen--genom,
ten die het eigendomsrecht niet al te hoog
aanslaan, zodat er hoogstens een nieuw
exemplaar moet worden aangekocht maar
van leengeld natuurlijk geen sprake is.
Hun boeken worden volgens mij vrijwel
uitsluitend gelezen door mensen die ze
kopen, en waarschijnlijk zelfs veel meer
gekocht dan gelezen, en niemand leent nu
eenmaal een boek dat hij niet lezen wil.
Ik bedoel maar: de actieve schrijvers halen eigenlijk de kastanjes uit het vuur
voor Jan de Hartog en Toon Kortooms,
en dat zijn nu net mensen die dergelijke
voorvechters in het dagelijks leven mijden
als kiespijn en op het stuk der broodwinning kunnen missen als de pest. Hun boeken worden zowel verkocht bij het leven
als geleend bij de vleet, en zij die ervoor
zorgen dat alle schrijvers te zijner tijd leen geld ontvangen zullen te hunner tijd merken dat hun boeken in heel het land slechts
een aantal tientallen malen zijn uitgeleend
aan middelbare scholieren en aankomende studenten Nederlands. Dat zal hen ver-

bitteren en ontmoedigen, en daar zullen
de acties natuurlijk wel bij varen, maar of
de literatuur er veel beter van wordt is
de vraag. Ik ben er voor om Toon Kor
samen met zijn eigen romanfiguren-toms
in hun sop te laten gaarkoken, te meer
waar mijn eigen boeken noch verkocht,
noch geleend worden.
P. H. H. Hawinkels

ROMANTIEK,
NEO-ROMANTIEK,
NEON-ROMANTIEK
Jules Deelder (geb. 1944) debuteerde eind
1969 met de dichtbundel "Gloria Satoria"
bij De Bezige Bij en was tijdens de jubileumavonden die Geertjan Lubberhuizen
samen met een aantal boekhandels in geheel Nederland organiseerde een ware
openbaring. De relativering van deze jonge
dichter in zijn poëzie kwam tijdens zijn
voordracht zó door, dat doodse stilte en
klaterend applaus hem voortdurend begeleidden. Wie hem toen hoorde, herinnert
zich ook vandaag nog heel wat van de inhoud van zijn gedichten, iets wat van weinig
dichters die men hoort, gezegd kan worden.
Eén van de dingen die mij bijgebleven
zijn, is het woord neon- romantiek dat hij
als relativerende stroming -term voor zijn
poëzie gebruikte. Deze term zócht ik namelijk, nadat ik het werk van Andreas
Burnier gelezen had. In háár boeken is een
nieuwe romantiek zo evident aanwezig, dat
zelfs de naam Rousseau moet vallen, als
er ook maar enig literair -historisch inzicht
bij de bespreker van haar werk aanwezig
is. Men kan zelfs nog verder teruggaan en
Fontenelle noemen, die in zijn Entretiens
sur la pluralité des Mondes (1686) voor
het eerst de maan in de literatuur laat opkomen. (Daarvóór was de zon het dominerende symbool).
De romantiek werd in de tijd van Aart
van der Leeuw en Arthur van Schendel
opnieuw verheerlijkt, In de maan, maar
dan noemt men de stroming neo-romantiek, omdat er toch wel opmerkelijke ver
zijn, speciaal in de stijl, maar daar-schilen

zullen we verder niet over uitweiden. De
lezer kent die verschillen beter dan ik.
En als men die verschillende soorten romantiek gehad heeft, komt daar plotseling
- in 1965 - Andreas Burnier met Een tevreden lach dat eindigt met de woorden:
Eindelijk had ik het sobere, harde bestaan
gevonden, dat ik altijd had gezocht. Eenvoud, de natuur, en een simpel, nuttig
mannenleven. Ik keek naar mijn grote,
sterke handen, voelde mijn spieren onder
mijn mijnwerkerspak en lachte tevreden.

Als dat - qua inhoud - geen romantiek is,
weet ik het niet. Rousseau ten voeten uit!
Maar het wordt nog veel opmerkelijker,
wanneer men het einde van Het jongensuur
(1969, haar tweede roman, bekijkt. Daarin leest men letterlijk, (na een romantisch
citaat van Koning Alfonsus X, de wijze):
De vlakte was duister en verlaten. Aan de
horizon, boven de lage zwarte heuvels, was
het rossige getwinkel van de planeet Mars.
Een koude wind huiverde over de grashalmen die zich gelaten bogen. Een uil had
zich gevestigd in een kale kromme boom,
en riep in de leegte. De wind huilde, het
gras zuchtte, de bomen kreunden.
Op de vlakte waren hier en daar zwarte
verdichtingen, gesneuvelden, languit voor-

over of achterwaarts gevallen. Sommigen,
die na hun verwondingen nog hadden geleefd, opgerold als foeten in de uterus.
Hun kreten van krijgsdrift en van wanhoop waren verstomd. Het was stil, op de
wind en het gras en de uil na, enz.

De maan is vervangen door Mars, de planeet die men met het tekentje d voorstelt,
het tekentje dat ook voor man staat. Een

nieuwe onvrede wordt daarmee getekend,
een nieuwe vlucht uit de realiteit, een
nieuwe romantiek. Het probleem hóe deze
romantiek te noemen, nadat de neo-romantiek al geweest was, heeft Jules Deelder
opgelost. Neon- romantiek, dát is het.
Met Andreas Burnier is een nieuwe planeet
in de literaire dampkring gekomen. We begroeten haar (= de planeet, maar ook Andreas Burnier) met vreugde en belangstelling.
Aldert Walrecht

Noam Chomsky

Na Pinkville
Op 15 oktober 1965 namen naar schatting 70.000 mensen deel aan massale
demonstraties tegen de oorlog. De demonstranten kregen pleidooien te horen
voor het beëindigen van de bombardementen op Noord Vietnam en een
serieus streven naar onderhandelingen, het laatste in antwoord op voorstellen
tot onderhandelen van Noordvietnamese zijde en pogingen van de kant van
de Verenigde Naties om wat de oorlog betreft tot een schikking te komen.
Of beter gezegd, dit kregen zij te horen als zij al überhaupt iets hoorden.
Op de Boston Common bijvoorbeeld konden zij geen woord uit de luid
verstaan: die werden overstemd door de interrupties en spreekkoren-sprek
van contra-demonstranten.
In de Senaat sprak senator Mansfield zijn afkeuring uit over de 'extreem
onverantwoordelijke mentaliteit' van de demonstranten, terwijl Everett
Dirksen te kennen gaf dat de demonstraties 'ruimschoots voldoende' waren
'om ieder weldenkend mens die het goed meent met dit land de tranen in
de ogen te brengen.' Richard Nixon schreef een brief aan de New York
Times, waarin stond dat '... een overwinning voor de Vietcong ... in laatste
instantie het einde van de vrije meningsuiting zou betekenen, voor alle
mensen en voor altijd, niet alleen in Azië maar ook in de Verenigde Staten',
— niet meer en niet minder.
In zekere zin had senator Mansfeld gelijk toen hij het over de extreem
onverantwoordelijke mentaliteit van de demonstranten had. Zij hadden geen
beëindiging van de bombardementen op Noordvietnam in combinatie met
onderhandelingen moeten eisen, maar de volledige en onmiddellijke terug
alle Amerikaanse troepen en materieel — de beëindiging van-trekingva
elke vorm van gewelddadige inmenging in de interne aangelegenheiden van
Vietnam of welk ander land dan ook. Zij hadden zich niet mogen beperken
tot de eis dat de Verenigde Staten zich zouden houden aan de internationale
wetgeving en aan hun eigen verdragsverplichtingen, en dus zich onmiddellijk
uit Vietnam terug zouden trekken, maar zij hadden ook moeten doen wat
hun recht en hun plicht was, namelijk zich verzetten tegen de gewelddadigheid
van de Staat, in de praktijk even immoreel als onwettig in beginsel.
In oktober 1967 hadden er opnieuw massale demonstraties tegen de oorlog
plaats, nu in Washington en in de buurt van het Pentagon. Een paar maanden
eerder waren er nog omvangrijkere, zij het minder militante, demonstraties
geweest in New York. Vlak daarna bracht het Tét-offensief aan het licht
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dat de strategie van het Amerikaanse militaire apparaat 'onverstandig op
het krankzinnige af' was. l) Daarnaast werd het publiek duidelijk gemaakt
dat de regeringspropaganda hetzij op een illusie, hetzij op bedrog berustte.
Daar kwam nog bij dat er een internationale monetaire crisis dreigde, die
voor een deel aan Vietnam moest worden toegeschreven.
Achteraf bezien lijkt het niet onmogelijk, dat de oorlog beëindigd had kunnen
worden als de bevolking pressie was blijven uitoefenen. Maar een groot aantal
radicalen was de mening toegedaan dat de oorlog was afgelopen of in elk
geval een 'liberale aangelegenheid' was geworden, en zij wendden zich ervan
af om andere belangen te gaan behartigen. De mensen wier eisen beperkt
waren gebleven tot het beëindigen van de bombardementen op NoordVietnam en het streven naar onderhandelingen zagen dat hun eisen werden
ingewilligd, en vervielen in een afwachtend stilzwijgen.
Deze eisen hadden echter altijd al de kern van de zaak onaangeroerd
gelaten. Wat de onderhandelingen betreft, er is op de keper beschouwd
weinig te onderhandelen. Zolang er een Amerikaans bezettingsleger in Vietnam gestationeerd blijft zal de oorlog voortduren. Terugtrekking van de
Amerikaanse troepen dient een unilaterale daad te zijn, zoals tenslotte ook
de invasie van Vietnam in opdracht van de Amerikaanse regering een uni
initiatief geweest is. Zij die om 'onderhandelingen nu' geroepen-later
hadden hielden zichzelf en anderen voor de gek, evenals degenen die nu
roepen om een 'staakt het vuren', waarna er een Amerikaans expeditieleger
in Vietnam zal achterblijven, van weinig werkelijkheidszin blijk geven.
Wat de bombardementen op Noord-Vietnam betreft, die waren altijd al
een afleidingsmanoeuvre geweest, voor een belangrijk deel een propagandistisch rookgordijn over de Amerikaanse invasie in het zuiden. De regering
van de Verenigde Staten kon onmogelijk toegeven dat zij Zuid -Vietnam was
binnengevallen om een regering, die wij geïnstalleerd hadden, tegen haar
eigen bevolking te beschermen. Om die reden was zij de Zuidvietnamezen
tegen 'agressie' gaan beschermen. En dan kon zij natuurlijk niet anders als
de 'agressie' bij de 'wortels' aanpakken. Vandaar het bombarderen van
Noord-Vietnam. Dit is in elk geval de meest rationele verklaring voor het
bombarderen van Noord-Vietnam op een tijdstip, februari 1965, dat er,
voor zover bekend, geen Noordvietnamese troepen in het zuiden waren,
alleen maar een bescheiden bevoorradingslijn.
Natuurlijk hebben de mensen die 'de feiten kennen', andere verklaringen
1 ) Staatssecretaris van Defensie Paul Warnke, geciteerd door Townsend Hoopes, New
York Times van 28 september 1969.
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voor het bombarderen van Noord-Vietnam. Men denke bijvoorbeeld aan de
interpretatie van Sir Robert Thompson, de Britse expert op het gebied van
onlusten die vele jaren lang het Amerikaanse leger in Zuid-Vietnam van
vertrouwelijk advies gediend heeft — een man, die toevallig veel bewondering
geniet van de kant van die Amerikaanse beoefenaars der sociale weten
zichzelf graag als 'bikkelharde realisten' beschouwen, —-schapendi
ongetwijfeld op grond van zijn verregaande minachting voor de democratie
en zijn relatief zuiver. koloni alistische opvattingen. In de Engelse krant
The Guardian van 19 mei 1969 worden zijn inzichten als volgt onder
woorden gebracht:
Ook veroordeelt hij het bombarderen van het noorden. De Luchtmacht
van de Verenigde Staten had in 1965 te kampen met grote problemen van
budgetaire aard, omdat het leger als enige een oorlog om handen had en
dus al het geld kreeg. 'Dus moest de Luchtmacht wel ingezet worden, met
als resultaat de bombardementen op Noord-Vietnam ... en de budgetaire
problemen van de Luchtmacht waren opgelost.'
In zijn No Exit from Vietnam van 1969 geeft hij een meer aanschouwelijk
beeld van de voordelen die de oorlogsvoering in de lucht te bieden had:
Het is niet zo moeilijk zich de bevelhebber van de Stategic Air Command
voor de geest te halen, terwijl deze, door zijn hoofdkwartier ijsberend, zijn
hersenen afmat om een mogelijkheid te vinden bij de oorlogshandelingen
betrokken te raken. Bij al dat beschikbare potentieel en die tot werkeloosheid
gedoemde enorme investeringen is het allerminst verwonderlijk dat er wel
motieven en methodes gevonden moesten worden om deze nuttig te maken.
Derhalve ging men de oorlog voeren op een wijze die het mogelijk maakte
deze massale luchtvloot vierentwintig uur per dag te gebruiken ... De oorlog
kon zodoende voortgezet worden als een Amerikaanse oorlog, zonder de
frustrerende samenwerking met de Vietnamezen van de voorafgaande periode.
Men denke daarnaast aan de verklaring voor li. - bomb^.rderen van NoordVietnam die op naam staat van Adam Yarmolinsky, Eerste Vice-staatssecretaris van Defensie voor Internat _anale Veiligheidszaken van 1965 tot
1966, voorheen Bijzonder Secretaris van de Minister van Defensie. Volgens
zijn analyse leverden de strategische bombardementen op Noord-Vietnam
'geen ander militair voordeel op dan de vermeend gunstige uitwerking ervan
op het moreel in het zuiden. (Deze stap) werd echter althans gedeeltelijk
ondernomen omdat het een van de dingen was waarop de Amerikaanse
troepenmacht het beste was voorbereid.' 2
)

2

) No More Vietnams?, onder redaktie van R. Pfeffer, Harper & Row, 1968.
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Dus werd Noord-Vietnam platgegooid en ertoe aangezet om troepen naar
het zuiden te sturen, waarmee het, als wij het Departement van Defensie
mogen geloven, een paar maanden na het begin van de bombardementen
begonnen is.
Omdat de bombardementen op Noord-Vietnam 'geen militair voordeel'
opleverden en bovendien uiterst kostbaar waren, konden zij zonder veel
moeite en zonder veel effect op de Amerikaanse oorlog in Zuid-Vietnam
stopgezet worden. Dat gebeurde dan ook, in twee stadia: het eerste op 1 april
1968, toen de reguliere bombardementen werden beperkt tot het zuidelijke
gedeelte van Noord-Vietnam, en het tweede op 1 november van dat jaar,
toen er een eind aan gemaakt werd. Tezelfdertijd werd het toneel van de
Amerikaanse bombardementen, nu beperkt tot Laos en Zuid-Vietnam, in
april opgevoerd en andermaal opgevoerd in november. In maart 1969 was
de totale stand van de bombardementen op 130.000 ton per maand gekomen
— bijna twee Hiroshimas per week in Zuid-Vietnam en Laos, weerloze
landen. En volgens de voorspelling van Melvin Laird zou deze toestand in
de komende twaalf tot achttien maanden onveranderd blijven. 3) De protesten
aan het thuisfront werden tot zwijgen gebracht, en de oorlog kreeg de kans
om op dezelfde voet verder te gaan door een vernieuwde opzet (en ver
bombardementen en door de voor een belangrijk deel-hevign)ad
inhoudsloze onderhandelingen.
Op dit moment hebben wij de gelegenheid terug te blikken op het falen
van de 'vredesbeweging' om haar protesten tegen de gang van zaken in de
afgelopen vier jaar te onderstrepen en te intensiveren. Er is momenteel
ontbladering toegepast op een gebied ter grootte van Massachusetts, iets
van welks uitwerking niemand zich een enigermate juiste voorstelling kan
vormen. De bombardementen op Vietnam zijn veel en veel uitgebreider
dan de bombardementen op Korea of welke militaire operatie dan ook in
de Tweede Wereldoorlog. Het is onmogelijk een serieuze schatting te maken
van het aantal Vietnamezen dat gedood is dan wel uit zijn oorspronkelijke
woonplaats verdreven.
Het is van belang in te zien dat de massamoord op de plattelandsbevolking
in Vietnam en de gedwongen evacuatie daarvan niet zo maar een toevallig
nevenprodukt van de oorlog is. Het is integendeel niet anders als de essentie
van de Amerikaanse strategie. De theorie die er achter zit is bijzonder helder
en expliciet uiteengezet door onder andere Professor Samuel Huntington,
3 ) Zie voor een gedetailleerde analyse, grotendeels gebaseerd op bronnen van het
Departement van Defensie, Gabriel Kolko in het London Bulletin van augustus 1969.
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Voorzitter van de Regeringsfaculteit in Harvard en op het moment van zijn
verklaring Voorzitter van de Raad voor Vietnologie van het Advieslichaam
voor de Ontwikkeling van Zuid-Oost-Azië, wat neerkomt op de gevechtsgroep inzake Vietnam van het Departement van Buitenlandse Zaken. In een
artikel in Foreign Affairs 'zet hij uiteen dat de Vietcong 'een machtig lichaam'
is 'dat onmogelijk van zijn aanhang kan worden losgewcokt zolang deze
aanhang blijft bestaan.' De conclusie ligt voor de hand, en hij schrikt er niet
voor terug. Wij kunnen erop vertrouwen dat de aanhang zal ophouden te
bestaan als gevolg van 'een rechtstreekse toepassing van mechanische en
conventionele dwangmiddelen... op een dermate massale schaal dat zij
een massale migratie van het platteland naar de steden zal veroorzaken',
in welke steden de aanhang van de Vietcong — dat wil zeggen de plattelands
dan hopelijk onder controle gebracht kan worden in vluchte--bevolking—
lingenkampen en de krottenwijken rond Saigon.
Dit proces staat bekend onder de technische term 'urbanisatie', of ook
wel 'modernisering'. Er wordt met de juiste verachting een beschrijving van
gegeven door Daniel Ellsberg, adviseur van het Departement van Defensie
voor de pacificatie van Zuid-Vietnam. Zijn conclusie, gebaseerd op uit
observaties ter plaatse, luidt dat 'wijzonder enige twijfel de Viet--voerig
namese samenleving vernietigd hebben', en dat 'de bombardementen op het
Zuiden lang genoeg geduurd hebben om de Zuidvietnaanese samenleving op
enorme schaal en naar alle waarschijnlijkheid blijvend te ontwrichten'; hij
spreekt van 'mensen die naar Saigon gejaagd zijn met behulp van wat
Huntington beschouwt als 'onze middelen ter modernisering' van Vietnam,
namelijk bommen en artillerie.' 4) Reeds lang zijn verslaggevers zich bewust
geweest van de ware aard van deze tactieken, zij hebben ingezien dat 'op
dit moment het Nationaal Bevrijdings Front minder sterk in de bevolking
verankerd is als gevolg van het nuchtere feit van de jarenlange beschieting,
de massale zuiveringsacties en de gedwongen migratie op enorme schaal van
de bevolking ...' 5), zodat men op zijn vingers kan uitrekenen dat wij, dankzij
het brute geweld, de hoop om te 'winnen' nog niet hoeven op te geven.
Eén ding is duidelijk: zolang er in Zuid-Vietnam een georganiseerde vorm
van maatschappelijk leven in stand gehouden kan worden, zal het Nationaal
Bevrijdingsfront een machtige en waarschijnlijk dominerende beweging blijven.
Dit is het dilemma dat de Amerikaanse politiek altijd heeft dwarsgezeten en
het ons onmogelijk heeft gemaakt ook maar de meest rudimentaire vormen
van democratie in Zuid- Vietnam toe te staan. Om deze redenen zijn wij
4) No more Vietnams? Zie voor een nadere bespreking mijn artikel in The New York
Review van 2 januari 1969.
5)Elizabeth Pond in de Christian Science Monitor van 8 november 1969.
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gedwongen de oplossing te aanvaarden die Professor Huntington heeft gesuggereerd: om de volksoorlog te verpletteren, moeten wij het volk zelf
elimineren.
Er is nog iets dat voldoende duidelijk mag heten: er is in deze politiek geen
wijziging opgetreden. Weer steekt, evenals twee jaar geleden, het protest van
ons volk tegen de oorlog de kop op. En weer wordt er een tactische maat
overwogen die Washington in staat zal stellen een dubbel doel te-regl
bereiken, namelijk zowel het volk van Zuid-Vietnam als in één moeite door
ook het Amerikaanse volk te pacificeren. In het eerste is het niet al te best
geslaagd. Tot onze schande is het tweede voor het grootste deel met vrij
veel succes verlopen. Ons wordt nu meegedeeld, dat de taak om de oorlog
uit te vechten overgedragen zal worden van -de Amerikaanse infanterie aan
B-52's en jachtbommenwerpers en daarnaast een betaalde troepenmacht
van Vietnamezen. Er zal enkel een symbolische troepenmacht van 200.000
tot 300.000 man, in de rug gesteund door de Zee- en Luchtmacht in de
Pacific, gehandhaafd worden, voor onbepaalde duur, om erop toe te zien
dat de Vietnamezen gezegend blijven met het recht op zelfbeschikking.
Onlangs heeft Averell Harriman op een persconferentie verklaard, dat
de Noord-Vietnamezen niet kunnen geloven dat wij werkelijk van plan zijn
om de reusachtige militaire bases op te geven, die wij in Zuid-Vietnam
hebben aangelegd, bijvoorbeeld die in Cam Ranh Bay. (Village Voice,
27 november 1969). Doorgaans welingelichte Amerikaanse waarnemers heeft
het evenveel moeite gekost dit te geloven. Reeds op 27 augustus 1965 heeft
bijvoorbeeld James Reston in de Times geschreven:
Er worden Amerikaanse bases en bevoorradingsposten gebouwd op een veel
groter schaal dan noodzakelijk is om zorg te dragen voor de troepen op hun
huidige sterkte
het komt erop neer -dat de basis van de Verenigde Staten
in Cam Ranh... wordt uitgebouwd tot een tweede Okinawa, niet alleen
om aan de eisen van deze oorlog tegemoet te komen, maar bedoeld als een
machtsconcentratie van formaat, van waaruit, naar men in Amerikaanse
officiële kringen hoopt, een meer omvangrijke alliantie van Aziatische
mogendheden in staat zal zijn om, met de hulp van de Verenigde Staten,
eventueel het hoofd te bieden aan de expansie van China.
De formulering 'het hoofd bieden aan de expansie van China' dient verstaan
te worden als een code voor het onuitsprekelijke: ''bewegingen voor nationale
onafhankelijkheid en maatschappelijke wederopbouw in Zuid-Oost-Azië te
onderdrukken.'
Premier Eisaku Sato heeft, in een toespraak die van Amerikaanse officiële
zijde is gekenschetst als een onderdeel van een gemeenschappelijke Japans...
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Amerikaanse politieke verklaring, aangekondigd dat wij op de drempel staan
van een 'nieuw Pacific tijdperk' waarin er 'een nieuwe orde zal worden geschapen door Japan en de Verenigde Staten.' (New York Times van 22
november 1969). Aangenomen moet worden dat hij zijn woorden op advies
van elders gekozen heeft. Om deze nieuwe orde een blijvend karakter te
verlenen zullen wij militaire bases als die in Cam Ranh Bay nodig hebben,
welke laatste de rol kan spelen van de Kanaalzone op het Westelijk Halfrond.
Wij kunnen daar onze eigen troepen stationeren en die van onze loyale
satellietstaten de nodige opleiding verschaffen.
Het zal ongetwijfeld niet lang duren voor wij ertoe overgaan een 'Interaziatisch' leger in het leven te roepen met het doel weerloze regeringen tegen
hun eigen onderdanen te 'beschermen, wat sterk doet denken aan de manier
waarop de Brazilianen te hulp geroepen zijn om onze Interventie in de
Dominicaanse Republiek een legitiem karakter te geven. Overal waar het
volk in opstand begint te komen, kunnen deze troepen waardevolle ervaring
opdoen. Zo verklaart een hoge Amerikaanse officier in Camp Bearcat in
Zuid-Vietnam, waar Thai-eenheden gelegerd zijn, dat 'zij hun leger trainen
op een manier waar in hun eigen land nooit gelegenheid voor zou bestaan...
Zij coördineren hier hun eigen stuk onroerend goed.' Waaraan een kolonel
van het Thaise leger toevoegt: 'Als mijn land ooit te kampen krijgt met
dezelfde subversieve elementen, zal ik daar moeten vechten. Hier wil ik de
praktijk leren kennen.' (New York Times van 3 december 1969). Reston
heeft het in 1965 zonder enige twijfel bij het rechte eind gehad, toen hij
zich waagde aan bespiegelingen omtrent onze plannen op de lange duur met
de bases in Zuid-Vietnam, vanwaaruit in de zeventiger jaren onze 'symbolische strijdmacht' van een kwart miljoen man zal opereren. *

* Op 10 december, nadat dit artikel geschreven was, kwam Reston terug op de kwestie
Cam Ranh Bay door te stellen dat het op dat moment 'een lucht- en zeemachtbasis
was die de beste in heel Azië genoemd mocht worden', en dat het 'tijdens de onder
Parijs voortdurend een vraag van fundamenteel belang is geweest of-handelig
de Verenigde Staten bereid zijn de basis op te geven, en daarnaast een groot aantal
andere moderne militaire bases.' Hij werpt de vraag op of de Verenigde Staten van
plan zijn alle troepen terug te trekken dan wel uitsluitend alle 'gevechtstroepen', volgens
welk plan 'een paar honderdduizend Amerikanen in Vietnam zouden kunnen achterblijven om vliegtuigen en jachthelicopters te onderhouden en te vliegen, en de Vietnamezen te blijven trainen, bevoorraden en van directe steun te voorzien.'
Niets wijst op enig werkelijk gemeend plan om alle troepen terug te trekken of de
bases op te geven. Zoals in het verslag van Joseph Kraft te lezen staat is de Amerikaanse weigering om zich in te zetten voor het principe van een volledige terugtrekking,
een van de factoren waardoor eventuele vorderingen in Parijs worden geblokkeerd.
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Wie heeft er nog wat te klagen als het om een kwart miljoen man gaat,
een troepenmacht die, zullen we maar zeggen, vergeleken kan worden met
het Japanse leger van 160.000 man dat in 1937 Noord-China is binnen
llen in een daad van agressie die de beschaafde wereld schokte en de-geva
grondslag heeft gelegd voor de Pacific -fase van de Tweede Wereldoorlog?
In feite hebben experts op het gebied van de bestrijding van onlusten als
Sir Robert Thompson allang geleden erop gewezen dat de Amerikaanse
strijdkrachten veel te omvangrijk waren om effectief te kunnen zijn, en
gepleit voor een strategie die 'weinig uitgeeft en veel uithaalt' in een trant
die hoogstwaarschijnlijk door Nixons regering geadopteerd zal worden als
het Amerikaanse volk andermaal zijn leiders zal vertrouwen en zijn toevlucht
zal nemen tot passiviteit.
Als de Amerikaanse gevechtstroepen zijnteruggetrokken, zal, naar men hoopt,
hun plaats worden ingenomen door een meer effectieve strijdmacht van
Vietnamezen — zoals Tsjechoslowakije volgens de berichten onder controle
wordt gehouden door een Russische troepenmacht van nog geen 100.000
man. Intussen zal de oorlog ongetwijfeld technologisch geëscaleerd worden.
Hij zal ''kapitaal -intensiever' worden. 8) Een aantal van de perspectieven is
aan het licht getreden in een -toespraak van Opperbevelhebber William
Westmoreland, zoals die is weergegeven in de Christian Science Monitor
van 25 tot en met 27 oktober, onder de kop: 'Technologisch is de oorlog in
Vietnam een groot succes geweest.'Generaal Westmoreland is van mening
dat 'machines steeds meer en meer de lasten zullen gaan dragen.' Hij zegt:
Ik zie een leger dat geconcenteerd wordt op en rond een geintegreerd
controlesysteem voor een bepaald gebied, waar gebruik gemaakt zal worden
van de voortgeschreden technologie op het gebied van de verbindingen,
localisering van de vijand, vuurgeleiding en de vereiste automatische verwerking der gegevens — een systeem dat aangepast is aan de dynamiek van het
voortdurend wisselende slagveld — een systeem dat de tactische bevelhebber
materiëel steun verleent bij het nemen van gezonde en tijdige beslissingen.
Nadere details zijn te vinden bij Leonard Sullivan, Vice- directeur van
Onderzoek en Ontwikkeling voor Zuidoostaziatische Aangelegenheden: 7)
6 ) In de treffende formulering van E. Herman en R. Duboff, 'How to coo like a dove
while fighting to win', pamflet van Philadelphia SAN E, 20 s. 12th st., Phila. 19107.
') Congressional Record, 11 augustus 1969. Geciteerd in het Bulletin of Concerned
Asian Scholars van oktober 1969. Geciteerd in het Bulletin of Concerned Asian Scholars
van oktober 1969. (1737 Cambridge Street, Cambridge, Mass. — een belangrijke periodiek voor mensen die zich met Aziatische aangelegenheden bezig houden).
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Deze ontwikkelingen openen een aantal uiterst opwindende vergezichten met
betrekking tot onze mogelijkheden in de eerstkomende vijf of tien jaar. Als
men zich realiseert dat wij in staat zijn om alles te ontdekken dat transpireert,
zich beweegt, metaaldraagt, lawaai maakt of warmer dan wel kouder is
dan zijn omgeving, dan begint men het geheel der mogelijkheden te zien.
Dit is het begin van de volledige instrumentalisering van het slagveld. Als
het zo uitkomt, zullen wij in staat zijn vast te stellen wanneer er iemand
een schot lost, waar hij op schiet, en de plaats waar het schot gelost werd.
Er gaat een visioen op van een electronische kaart uit het 'Jaar 2000' met
lampjes die aan en uitgaan bij verschillende soorten activiteit. Dit is precies
wat wij nodig hebben in deze 'poreuze' oorlog, waar vriend en vijand door
elkaar lopen.
Men lette op de voor Vietnam geprojecteerde tijdsduur. Een aantal van de
eerste stadia in deze opwindende ontwikkelingen wordt onthuld door nieuwe
rapporten. De Times van 22 november maakt melding vain een plan om
onbemande vliegtuigen met afstandsbediening in te zetten om bevoorradingsvluchten naar plaatsen waar gevochten wordt te verzorgen. Op 1 oktober
verklaart de Times:
Het landschap van Vietnam en de grensgebieden zijn bezaaid met electronische aftasters die informatiesignalen doorgeven naar de computers. Radar,
camera's, infrarode detectors en een groeiend arsenaal van nog exotischer
apparatuur leveren hun bijdrage aan de massale hoeveelheid informatie.
Nog niet zo lang geleden zijn verkenningsvliegtuigen uitgerust met televisie
-camer's.
De gegevens gaan naar het Gecombineerd Inlichtingen Centrum in de
buurt van de Luchthaven Tansonnhut: 'in welks antiseptische interieur zich
dag en nacht een glanzende, gonzende computerfamilie bezig houdt met het
verslinden, verteren en uitspuwen van een gargantuaans menu aan informatie
omtrent de vijand', alles ten bate van 'het conglomeraat van geallieerde
civiele en militaire organisaties welker samenwerking erop gericht is de
ondergrondse beweging van de Vietcong te vernietigen' — waarvan openlijk
wordt toegegeven dat het de meest authentieke sociale structuur in ZuidVietnam geweest is voor de Amerikaanse pogingen om de Vietnamese maatschappij met de grond tegelijk te maken op gang kwamen. In dit licht bezien
wordt begrijpelijk dat Douglas Pike de volgende snoevende opmerking kon
maken: 'Hoe indrukwekkend zij in hun tijd ook geweest zijn, de taktieken
die in de Vietminh-oorlog voor de overwinning gezorgd hebben, zijn als
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gevolg van de vorderingen van :de wetenschap verwezen naar de militaire
geschiedenis'. 8
De betekenis van -dit alles is in simpele bewoordingen, dat wij van plan
zijn het Vietnamese land in een geautomatiseerde moordmachine te ver
technieken waar Westmoreland, Sullivan en Pike zo trots op zijn,-ander.D
zijn, dat spreekt vanzelf, ontworpen om gebruikt te worden tegen een speciaal
soort vijand: een vijand die te zwak is om terug te slaan, een vijand wiens
land bezet kan worden. Deze apparaturen uit het jaar 2000, die Westmoreland
beschrijft alsof het een quantitatieve sprong vooruit betrof op het gebied van
oorlogvoering, zijn uitsluitend geschikt voor koloniale oorlogen. Deze technocratische nachtmerrie bevat zonder enige twijfel een element van waanzin..
En als wij überhaupt nog tot eerlijkheid in staat zijn, zal het ons niet moeilijk
vallen om de antecedenten van een en ander te identificeren.
)

Op dit moment is onze wetenschap in staat de bange verwachtingen van
Bernard Fall — geen alarmist, en in de grond van de zaak een voorstander
van de oorlog tijdens de eerste jaren — tot werkelijkheid te maken; hij schreef
in een van zijn laatste essays dat 'Vietnam als culturele en historische eenheid
met vernietiging bedreigd wordt; het land sterft letterlijk onder de
slagen van de grootste militaire machine die ooit op een gebied van deze
omvang is losgelaten.' In 1968 schreef de Zuidvietnarnese minister van
Voorlichting dat de doorsnee Vietnamees 'door de manier waarop de Amerikanen hun oorlog uitvechten geschokt en verbitterd' zouden blijven...
'Onze boeren zullen nooit vergeten hoe hun rijstvelden in kraters veranderd
en hun bossen ontbladerd zijn, verwoest door een vreemde troepenmacht die
de indruk wekt oorlog te voeren tegen het land Vietnam zelf.' 9
Ook Amerikaanse verslaggevers hebb enons hier zo dikwijls op gewezen,
dat citeren vrijwel overbodig is geworden. Om alleen de meest recente te
noemen, Tom Buckley beschrijft de delta en het centrale laagland als volgt:
...

)

War, Peace, and the Viet Cong. MIT, 1969. Volgens zijn schatting steunde in 1963
'ongeveer de helft van de Zuidvietnamese bevolking in elk geval zwijgend het Nationaal
Bevrijdingsfront.' In 1962 kwam de Missie van de V.S. tot dezelfde schatting. Elders
heeft hij uiteengezet dat het eind 1964 onmogelijk was een blijkbaar oprecht aanbod
om tot een coalitieregering te komen in overweging te nemen, omdat geen enkele
machtsgroep het op politiek gebied tegen de Vietcong kon opnemen, met als mogelijke
uitzodnreing alleen de Boeddhisten die niet lang daarna als politieke machtsgroepering
uitgeschakeld werden door de stoottroepen van maarschalk Ky, in de rug gesteund
door de Amerikanen. Op dezelfde moeilijkheid is herhaaldelijk gewezen door zegslieden
van de regeringen in de V.S. en in Saigon en daarnaast door verslaggevers. Voorbeelden
zijn te vinden bij Herman en Duboff, op. cit. of anders in mijn American Power and
the new Mandarins, Pantheon, 1969, hoofdstuk drie.
s) New York Times, 11 juni 1968.
8)
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... ontelbare bomkraters, de dode grijze en zwarte akkers, bossen die
ontbladerd en verzengd zijn met napalm, land dat platgegooid is om schuil
te vernietigen. En je ziet overal de hopen as, waarin-platsvndeVicog
vaag de omtrekken van hutten en huizen zijn te onderscheiden, op grond
waarvan is vast te stellen waar zich in het verleden ooit gehuchten hebben
bevonden. 10)

De waarheid aangaande ontbladeringsmiddelen begint pas geleidelijk aan het
licht te komen nu men ontdekt heeft dat een van de twee voornaamste
bestanddelen 'waarschijnlijk gevaren oplevert, maar nog nader bestudeerd
dient te worden', terwijl het andere kanker veroorzaakt en afwijkingen bij
de geboorte, en waarschijnlijk ook nog psychische gebreken. Men zal ze
allebei blijven gebruiken in Vietnam tegen 'trainings- en hergroeperingscentra' van de vijand, — d.w.z. waar wij maar willen, overal op het platteland. 11)
Men kan natuurlijk aanvoeren dat 'de Amerikaanse regering in 1961 niet
geweten heeft, dat deze werkzame bestanddelen zo gevaarlijk waren. Dat is
inderdaad het geval. In dat stadium was er zuiver sprake van een experiment.
Er was letterlijk niets bekend over de mogelijke uitwerking. Aan de ene kant
was het mogelijk, dat er geen kwalijke gevolgen zouden optreden, maar het
10) New York Times Magazine, 23 november 1969.

11)Zie de Washington Post van 31 oktober; de Los Angeles Times van 31 oktober;
de New York Post van 4 november; Science van 7 november. In Thoi-Bao Ga — een
maandelijkse publicatie van de Vietnamese studenten in de Verenigde Staten, 76 a
Pleasant Street, Cambridge, Mass. — van november 1969 heeft een Vietnamese student
in de Verenigde Staten, Ngo Vinh Long, een samenvatting gegeven van een groot deel
van het bekende feitenmateriaal met inbegrip van zijn persoonlijke belevenissen van
1959-1963, toen hij als militair cartograaf een bezoek heeft gebracht aan 'letterlijk
alle gehuchten en dorpen in het land.' Hij geeft een beschrijving van de manier waarop
er sinds 1961 gebruik gemaakt is van ontbladeringstechnieken met het doel de boeren
op te jagen naar door de regering gecontroleerde kampen, en stelt aan de hand van
zijn eigen ervaringen en van publicaties over Vietnam een aantal effecten vast: hongersnood, dood en afschuwelijk misvormde babies. Hij citeert het hoofd van de Afdeling
Agronomie van de Japanse Raad voor de Wetenschappen, die staande houdt, dat in
de loop van 1967 ongeveer de helft van het akkerland op ernstige wijze was aangetast.
Zie voor schattingen van Amerikaanse zijde het rapport van het Daddario subcomité
van het Comité van het Huis van Afgevaardigden voor Wetenschap en Ruimtevaart
van 8 augustus 1969. Volgens hun schatting is het totale bestoven gebied in de loop
van 1968 gebracht op 6.600 vierkante mijl (terwijl zij er met nadruk op wijzen dat in
de loop van 1969 het cijfer in de buurt van de 8.600 vierkante mijl zou komen, waar
ongeveer 60 procent al eerder bestoven zou zijn — en meer dan 10 procent gericht-van
op het vernietigen van de oogst).

14

andere uiterste, dat Vietnam niet langer geschikt zou zijn om door mensen
bewoond te worden of dat er een ras van mutanten en psychisch gestoorden
zou worden gecreëerd, behoorde evenzeer tot de mogelijkheden. Hoe zouden
we dat hebben kunnen weten zonder het eerst uit te proberen? Op deze
manier werden, 'hoe indrukwekkend zij in huntijd ook geweest zijn, de
taktieken die in de Vietminh-oorlog voor de overwinning gezorgd hebben als
gevolg van de vorderingen van de wetenschap verwezen naar de militaire
geschiedenis.'
Om een blik in de toekomst te kunnen werpen, zou ik van het onderwerp
Vietnam af willen stappen om iets dat minder algemeen bekend is, onder
de loep te nemen. Men heeft er wel op gewezen dat Vietnam het land is dat
in de geschiedenis het zwaarst is blootgesteld aan bombardementen, op één
na. Het land dat het meest intensief gebombardeerd is, schijnt Laos te zijn.
Volgens Le Monde werd 'Noord-Vietnam zwaarder gebombardeerd dan
Korea; Laos wordt op het ogenblik zelfszwaarder gebombardeerd dan
Noord-Vietnam. En deze beschieting is nu al meer dan vijf jaar aan de
gang... De Luchtmacht van de Verenigde Staten voert meer dan 12.500
bombardementsvluchten per maand uit.' 1 E) Op dezelfde datum, 1 oktober,
kondigde de New York Times zijn ontdekking aan dat momenteel 'de eoonomie en het sociaal mechanisme van de opstandelingen' in Laos het voor
doelwit van de Amerikaanse bombardementen vormen, naar verluidt-namtse
met succes:
Vluchtelingen uit de omstreken van de Vlakte der Kruiken zeggen, dat in de
loop van de afgelopen maanden de meeste onbeschermde gebieden geëvacueerd zijn. Burgers en militairen hebben zich teruggetrokken in de bossen of
de heuvels en brengen vaak overdag hun tijd door in grotten of onderaardse
gangen. Volgens bepaalde vluchtelingen konden zij alleen 's nachts hun
akkers bewerken, omdat zij overdag niet veilig waren. 'Zolang de Amerikaanse bombardementen op de nieuwe schaal voortgang vinden', aldus deze
week een Europese diplomaat alhier, 'is het zogenaamde communistische
territorium weinig meer dan een schietbaan...' De bombardementen maken
vluchtelingen, en beroven op deze manier de communisten van hun voor
voedsel- en transportader. Voor de bevolking van de Pathet Lao--namste
zone wordt het steeds moeilijker een 'volksoorlog' te vechten omdat het
aantal mensen kleiner en kleiner wordt.
De Amerikaanse maatschappij, de meest geavanceerde ter wereld, heeft het
12

) Weekly Selection, 1 oktober.
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antwoord op volksoorlogen gevonden: het volk elimineren.
Het is, tussen haakjes, opmerkelijk dat de Times in staat is om zo onbekonmmerd te verkondigen dat de economie en het sociaal mechanisme van de
opstandelingen het voornaamste doelwit vormen van de Amerikaanse bom
opmerkelijk dat deze bewering, die zo zij met de feiten-bardemnt.His
in overeenstemming is, de Amerikaanse politiek op het morele niveau van
Nazi Duitsland plaatst, zonder meer gedaan kan worden in een of ander
vrijblijvend commentaar, met — voor zover ik weet — geen enkele openbare reactie van afschuw en verontwaardiging.
Het is desalniettemin een goed ding dat de Amerikaanse pers ontdekt heeft,
dat economie en sociaal mechanisme van de opstandelingen het doelwit
vormen van de Amerikaanse bombardementen op Laos. Misschien zullen wij
gespaard blijven voor het voorwendsel dat onze doelwitten bestaan uit staal
en beton, of dat 'de bombardementen de meest gereserveerde uit de moderne
oorlogvoering' zouden zijn' (Zoals McGeorge Bundy het zo elegant stelde
op het moment dat letterlijk elke structuur in Noord-Vietnam buiten de
centra van Hanoi en Hai-phong vernietigd werd).
Deze ontdekking heeft mysterieus lang op zich laten wachten. In juli 1968
heeft bijvoorbeeld de expert voor Zuid-Oost-Azië van Le Monde, Jacques
Decornoy, reeds gedetailleerde rapporten gepubliceerd van de bezoeken die
hij heeft afgelegd aan de bevrijde gebieden in Laos: 'een geruisloze wereld:
de dorpen in de omgeving zijn verdwenen en de inwoners zelf wonen in
schuilplaatsen in de bergen... het is op elk moment van de nacht of de dag
gevaarlijk zich te laten zien', omdat er zonder ophouden gebombardeerd
wordt met als resultaat 'de wetenschappelijke vernietiging van de gebieden
die in handen van de vijand zijn.' 'De Amerikanen proberen de linkse be
te 'breken', zowel psychologisch als, zo mogelijk, fysiek'.-weginLaos
De aard van hun onvermoeibare aanval 'kan alleen verklaard worden als
men inziet dat het doelwit is het hoofdkwartier van de Neo Lao Haksat' —
de politieke organisatie die in de enige niet getruqueerde verkiezingen in
Laos in 1958 een gemakkelijke overwinning heeft behaald. Deze electorale
overwinning heeft het Amerikaanse optreden tegen subversieve activiteiten
geïnspireerd, dat leidde tot de Laotiaanse crisis van het begin van de zestiger
jaren, die sindsdien is blijven bestaan.
Decomoy beschrijft de 'bewegingloze ruïnes en verlaten huizen' van de
voornaamste stad van het district Sam-Neua:
De eerste bombardementsvlucht op het bevolkingscentrum zelf werd onder
februari 1965. Heel recent, op 17 en 19 maart 1968, werden-nomep19
er uiterst serieuze aanvallen uitgevoerd ... De stad werd aan beide uiteinden
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met de grond gelijk gemaakt. De oude ruïnes van 1965 zijn verdwenen, die
van maart 1968 'rookten' nog, toen wij ze bezochten. Boomtakken lagen
langs de gehele lengte van de rivier, de huizen waren geheel en al uitgebrand
(er was fosfor gebruikt). Aan de andere kant van Sam-Neua was het panorama zelfs nog pijnlijker. Overal enorme kraters, de kerk en een groot aantal
huizen waren verwoest. Met het oog op de mensen die hier eventueel zouden
wonen, hebben de Amerikanen hun roemruchte fragmentatiebommen afgeworpen. Aan de kant van de weg lag een uit elkaar gehaalde 'moeder-bom'.
Daaromheen lagen over een afstand van een meter of twaalf overal 'dochter
machientjes waar de Vietnamezen maar al te vertrouwd mee zijn,-bomen',
niet ontploft, met in hun buik honderden staalsplinters... Een van de
autoriteiten uit het district Sam-Neua vertelde ons, dat er tussen februari
1965 en maart 1968 65 dorpen waren vernietigd. Het is niet mogelijk dit
aantal in het korte bestek van een artikel als dit te verifiëren, maar een feit
is dat van Sam-Neua tot een plaats op dertig kilometers afstand, waar wij
verbleven, geen huis in de gehuchten en dorpen gespaard was gebleven.
Bruggen waren verwoest, en tot vlak bij de rivieren waren de akkers uit
-geholdr
kraters van bominslagen.'
Decornoy rapporteert, dat 'de Amerikaanse luchtaanvallen op 'Bevrijd Laos'
begonnen in mei 1964, dus geruime tijd voor het incident in de Golf van
Tonkin (augustus 1964) en de escalatiepolitiek met betrekking tot NoordVietnam (voorjaar 1965). Laos heeft dus in zekere zin gediend als testgebied
of experimenteerterrein.' Hij beschrijft de verbazingwekkende standvastigheid
van de inwoners van Laos om ten overstaan van deze aanval de sociale
revolutie te handhaven en uit te breiden, hun 'virulent nationalisme' en
weigering om zich te richten naar modellen van buitenlandse herkomst, de
scholen en fabrieken in grotten en de bloei van de zeldzame dorpen die om
onbekende redenen tot nu toe aan de vernietiging ontsnapt zijn. Tenslotte
citeert hij een Amerikaanse diplomaat in Vientiane: 'Willen wij in dit land
vooruit komen dan is het noodzakelijk alles te nivelleren. De bewoners
moeten teruggebracht worden tot het nulpunt, hun traditionele cultuur dient
hen ontnomen te worden omdat alles daardoor geblokkeerd wordt.' Het
commentaar van Decornoy: 'De Amerikanen beschuldigen de Noordvietnamezen van militaire interventie in dit land, maar zijn zelf degenen die het
hebben over het tot nul terugbrengen van Laos, terwijl de Pathet Lao grote
waarde hecht aan nationale cultuur en nationale onafhankelijkheid.'
Het lijdt geen twijfel, dat Laos nog steeds dienst doet als testgebied of
experimenteerterrein voor het volgende stadium in de Vietnamese oorlog,
voor onze politiek van een oorlog die weinig uitgeeft en veel uithaalt. Als het
Amerikaanse volk meer vertrouwen heeft in zijn leiders, bestaat er misschien
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nog een mogelijkheid om de volksoorlog in Zuid-Vietnam te verpletteren
volgens methodes die even goed verborgen zullen kunnen blijven als die in
de oorlog tegen Laos.
Het is mogelijk om het geheim te bewaren. De Amerikanen weten letterlijk
niets van de bombardementen op Zuid-Vietnam. Voor zover ik weet is er
maar één pro-westerse correspondent die enige tijd heeft doorgebracht in de
bevrijde gebieden van Zuid-Vietnam, te weten Katsuichi Honda — en ik
weet zeker dat zijn artikelen in Asahi in het najaar van 1967 slechts aan een
zeer gering aantal Amerikanen bekend zijn. 13) Hij beschrijft bijvoorbeeld
de onophoudelijke aanvallen op weerloze dorpen in de Mekong-delta vanaf
kanonneerboten en door jachthelicopters 'die in het wilde weg het vuur
onderhouden op boerderijen':
Het leek erop dat zij vuurden als het hun inviel, in het voorbijgaan, zelfs
ondanks het feit dat er niet op hen gevuurd werd van de wal en dat zij de
mensen onmogelijk konden identificeren als deel uitmakend van het Nationaal
Bevrijdingsfront. Het gebeurde impulsief en voor hun genoegen, zij gebruik
boeren als doelwit alsof zij op jacht waren. Zij jagen op Aziaten...-tend
Dit zinloze vuren vormt de enig mogelijke verklaring voor het feit dat de
chirurgische afdeling van elk ziekenhuis in de steden van de Mekong-delta
vol ligt met gewonden.
De lezer wordt verzocht er goed nota van te nemen, dat het hier gaat over
de Mekong-delta, een gebied waar tot verscheidene maanden na het Th
offensief weinig Noordvietnamese soldaten zijn geïdentificeerd; waar volgens
de Amerikaanse inlichtingendienst de Noordvietnamese troepen vóór de
afgelopen zomer 800 man sterk waren, 14) en waar vóór de Amerikaanse
aanvallen zich ongeveer veertig procent van de Zuidvietnamese bevolking
ophield.
-

13)Zij zijn in het Engels verschenen, en verrkijgbaar bij het Comité voor de Engelstalige publicatie van 'Vietnam — a voice from the villages', p/a Mevr. Reiko Ishida,
2-13-7, Nishikata, Bunyo-ku, Tokio.
14) 'Tot de afgelopen zomer was het zo dat de vrijheid in de delta voor het grootste
deel bestond uit inheemse Vietcong- eenheden en guerrillas, waarvan er veel overdag
werkten op de rijstvelden en 's nachts aan de gevechtshandelingen deelnamen. Noord
waren alleen manschappen en officieren die leiding gaven aan een aantal-vietnams
van de guerrilla- eenheden. Hun aantal beliep ongeveer 800 tegenover een geschat totaal
aan Vietcongsoldaten en bevoorradingstroepen van 49.000.' New York Times, september 15, 1969. Op 16 september bericht de Times dat er 'voor de eerste keer in deze
oorlog een reguliere eenheid van bet Noordvietnamese leger, het regiment 18 B, een
aanval had uitgevoerd in de delta.'
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Bij gelegenheid vindt dergelijk materiaal zijn weg naar de Amerikaanse
pers. Richten wij onze blik opnieuw op de Mekong-delta. 'Alleen al in maart
(1969) heeft de Negende Infanterie Divisie van de Verenigde Staten gerapporteerd 3.504 manschappen van de Vietcong en sympathisanten gedood
te hebben in het noordelijk deel van de delta; de vertrouwelijke voorspelling
van enkele hooggeplaatste officieren luidt, dat er tot een heel eind in de
zomer elke dag 100 nieuwe gedood zullen worden.' De 'oorlogsbrand .. .
is druk bezig het sociaal mechanisme te ontwrichten'. In 'zones waar het
vuren is vrijgegeven zouden de Amerikanen elk moment de enorme vuur
strijd kunnen brengen waarover zij beschikken met hun jacht--krachtinde
helicopters, bommenwerpers en artillerie ... jachtbommenwerpers en artillerie hameren de vijandelijke stellingen tot diep in de grijze brei die er van
de groene delta overblijft, wanneer zij verpulverd wordt door zware explosieven.' la)
Blijkbaar was het optreden van de Negende Divisie toch geen onverdeeld
succes: '... Militaire adviseurs van de Verenigde Staten in My Tho in de
Mekong Delta spraken tegenover een correspondent van het UPI, Robert
Kaylor, de mening uit dat het pacificatieprogramma van de regering nog
altijd geschaad werd door de uitwerking van de moordpartijen in het wilde
weg op burgers door troepen van de Negende Infanterie Divisie van de V.S.
die onlangs uit dat gebied was teruggetrokken. 'Je kunt moeilijk verwachten
dat mensen van wier familie een gedeelte door de Negende is overhoop
geschoten met en ziel aan onze kant staan', aldus de Amerikaanse woordvoerder, een lid van een der pacificatiecomités.' ie)
De Monitor van 14 oktober heeft een groot verhaal op de voorpagina over

deze en dergelijke beslommeringen. Het zet uiteen dat 'het gepacificeerde
deel van het land evenredig gegroeid is met de stroom boeren naar de gebieden voor reorganisatie van de bevolkingsspreiding en het opvangen van
vluchtelingen', hoewel de Vietcong 'de laatste tijd meer kracht is gaan zetten
achter zijn campagne om de boeren terug te jagen naar hun oorspronkelijke
woongebieden, omdat zij daar meer kans hebben om hen onder controle te
houden.' Het is volkomen duidelijk. Wij maken in onze grootmoedigheid
'a) Peter Arnett in de New York Times van 15 april 1969. Arnett beweert dat er slechts
90% van de vijandelijke troepenmacht van 40.000 man uit de plaatselijke bevolking

gerecruteerd wordt, waarmee zijn schatting van het aantal Noordvietnamezen een stuk
hoger ligt dan die van de hierboven geciteerde rapporten van de inlichtingendienst,
of die van anderen: bijvoorbeeld Monitor van 16 september, waar bericht wordt dat
in het begin van de herfst van 1969 'de Noordvietnamese troepenmacht in de delta
verdubbeld werd tot een aantal tussen de 2.000 en 3.000.'
1e) Boston Globe, van 1 december.

19

gebruik van ons moderniseringsinstrumentarium, te weten bommen en artillerie, om de gekwelde boeren naar het beloofde land voor herorganisatie
van de bevolkingsspreiding en het opvangen van vluchtelingen bestemde
gebieden te leiden, terwijl de barbaarse Vietcong — gewone'dorpsterroristen',
zoals Ithiel Pool, een politicoloog van het Massachussetts Institute for Technology, in het orgaan van de Gandhi Peace Foundation uiteenzet — hen
wreedaardig terugjaagt naar hun woonplaats. Het artikel in de Monitor
noteert tevens dat 'de autoriteiten hier ondanks jaren van theoretisch en
praktisch onderzoek het er nog altijd niet over eens zijn wat de beste manier
is om een land dat in moeilijkheden verkeert, te pacificeren. In deze jaren is
pacificatie, wat aanvankelijk niet meer was dan een theoretisch, zij het onwelkom, ideaal, geleidelijk aan veranderd in 'de tweede oorlog', wat al een
stuk hogere plaats in de rangorde betekent' — waarnaast het ook nog een
geschikte theoretische oefening is geworden voor Amerikaanse geleerden
van alle richtingen.
De New York Times van 24 september geeft een voorbeeld van de manier
waarop de pacificatie in haar werk gaat. Ten Noordwesten van Saigon werd
een dorp omsingeld door 700 soldaten, die 22 mensen doodden en 53
arrestaties verrichtten. In dit dorp was dit de vierde operatie van deze aard
in vijftien maanden. Wat de dorpelingen betreft: 'De Vietcong is overal,
zeggen zij, en zij zullen terugkomen als de Amerikanen vertrekken.' Een
lagere officier van het Amerikaanse leger zei naar aanleiding van een blik
op het uitgestorven dorpsplein: 'Ze zeggen dat dit dorp voor 80 procent uit
sympathisanten met de Vietcong bestaat. Als wij hier klaar zijn, zullen het
95 procent zijn.'
Dergelijke rapporten bezitten nauwelijks meer nieuwswaarde dan een klein
berichtje van 27 september, dat inhield dat 'jachthelicopters van het Amerikaanse leger bij vergissing een aanval hebben gedaan op een groep Vietnamese burgers, 25 mijl ten westen van Tamky Tuesday, waarbij zij 14 burgers
gedood hebben ... jachthelicopters van de Verenigde Staten hebben zeven
ongewapende burgers gedood en zeventien anderen verwond bij een soortgelijk incident op 16 september in de Mekong Delta.' Dergelijke incidenten
zijn moeilijk te vermijden als wij proberen te bereiken dat de aanhang van
de Vietcong zal ophouden te bestaan.
In het tijdschrift Look van 18 november geeft redakteur buitenland Robert
Moskin een beschrijving van zijn bezoek aan een vluchtelingenkamp, waarin
'het verhaal van de uitzichtloze situatie waarin Vietnam is komen te verkeren,
gedeeltelijk uit de doeken gedaan wordt.' De 3.125 vluchtelingen, waarvan
240 mannen, waren naar dit 'doodse kamp in de duinen' overgebracht
tijdens een militaire razaia vorige zomer op een eiland dat beschouwd werd
als een bolwerk van de Vietcong: 'De rest van de mannen houdt zich nog

schuil in het hoge gras, samen met de Vietcong.' Het gaat hier om de
provincie Quang Nam, waar zelfs volgens de bevelvoerende Amerikaanse
autoriteiten de strijd 'tegen Vietcong-strijdkrachten, merendeels gerecruteerd
uit de provincie zelf, verloren werd. 17) Met een oprechtheid die ook anderen
sieren zou, stelt Moskin dat in Vietnam 'de trek naar het Westen die de
Amerikaanse geschiedenis kenmerkt, is stukgelopen'.
Terecht 'heeft een majoor van de Staf (van de Amerika-Divisie in Chulai)
de volgende uitspraak gedaan: 'Wij zijn in oorlog met kinderen van tien jaar.
Dat is misschien niet zo erg humanitair, maar het is wel de waarheid.' 18)
En nu is het dan gekomen tot Song My — ' Pinkville'. Een benaming als
'Pinkville' — en de dingen die er gedaan kunnen worden in een plaats die
zo'n naam heeft gekregen zijn mogelijk gemaakt in meer dan twee decennia
van indoctrinatie en contra-revolutionaire interventies. Orville en Jonathan
Schell hebben erop gewezen dat het hier niet ging om een op zichzelf staand
geval van wreedheid, maar om de logische consequentie van een zuivere
verdelgingsoorlog tegen weerloze boeren: 'vijanden', 'roden' of 'spleetogen'. 19)
Maar misschien gaan de wortels nog een stuk dieper. Een poosje geleden
ondervond ik een lichte schok toen ik de uitspraak van Eqbal Ahmad las,
dat namelijk 'Amerika zelfs zijn genocide heeft geïnstitutionaliseerd', waar
hij doelde op het feit dat de uitroeiing van de Indianen 'het onderwerp-me
is geworden van amusement voor de massa en de spelletjes van kinderen'. 20)
Korte tijd daarna zat ik te bladeren in het leesboek sociale wetenschappen
van mijn dochtertje. 21 ) De hoofdpersoon, zekere Robert, hoort het verhaal
hoe Kapitein John Mason de Pequot-stam heeft uitgeroeid:
Zijn legertje viel aan vóór het aanbreken van de dag, waardoor de Pequots
verrast werden. De soldaten haalden de palissade neer met hun bijlen, stormden het dorp in en staken de wigwams in brand. Zij doodden vrijwel alle
krijgers, squaws en kinderen, en verbrandden hun koren en ander voedsel.
Er waren geen Pequots meer over die nog moeilijkheden hadden kunnen
veroorzaken. Toen de andere Indiaanse stammen zagen hoe goed de blanke
man kon vechten, bewaarden zij gedurende een groot aantal jaren de vrede.
'Ik wou dat ik een man was, en dat ik er bij geweest was', dacht Robert.
17) William Nighswonger, Rural Pacification in Vietnam, Praeger, 1967.
18) Henry Kamm in de New York Times van 1 december.
19) New York Times van 26 november.
E0 ) In No More Vietnams? Zie verder voor de in brede kring geconstateerde analogie
tussen de oorlog in Vietnam en de oorlogen tegen de Indianen mijn American Power
and the new Mandarins, hoofdstuk 3, noot 42.
E1 ) Harold B. Clifford, Exploring New Engeland, New Unified Social Studies, Chicago,
Follett Publishing Co., 1961.
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Robert geeft er geen moment blijk van de zaak ook nog op een andere manier
te kunnen bekijken, en niemand ook die hem op het idee brengt. In de
tekst zijn een paar andere toepasselijke opmerkingen weggelaten, zoals die
van Cotton Mather, die zei dat 'op die dag volgens schatting wel 600 Pequotzielen naar de hel gejaagd waren'. 22) Is het overdreven, als wij suggereren
dat onze geschiedenis van uitroeiingspolitiek en racisme in Vietnam haar
hoogtepunt bereikt? Het is in elk geval geen vraag die Amerikanen zonder
meer buiten beschouwing kunnen laten.
Het heeft er alle schijn van, dat het bekend worden van de wreedheden
in Song My een nevenprodukt zijn van de november-beweging. Richard L.
Strout heeft in de Monitor geschreven:

De zelf-censuur van de amerikaanse pers heeft ervoor gezorgd dat de onthullingen van Ridenhour een jaar lang zijn achtergehouden. 'Niemand die er
aan wou', zei zijn zaakwaarnemer naar aanleiding van telegrammen naar de
tijdschriften Look, Life en Newsweek, waarin zijn beschuldigingen in grote
lijnen worden uiteengezet ... Het voorval zou ongepubliceerd zijn gebleven,
als er onlangs geen mars op Washington tegen de oorlog was gehouden.
In verband met deze mars heeft een nieuwsbulletin (Dispatch News Service)
van het linkse Instituut voor Politieke Wetenschappen op agressieve wijze
ruchtbaarheid gegeven aan het verhaal en het verkocht aan ongeveer dertig
nieuwsbladen in de Verenigde Staten en Canada. 23
)

Naar alle waarschijnlijkheid zou het verhaal anders in de doofpot zijn gestopt,
en wie weet wat allemaal nog meer.
Het onderzoek door het Pentagon wees in eerste instantie uit dat 'het
bloedbad was te wijten aan een beschieting door de artillerie. Civiele verliezen
in vijandelijke dorpen als gevolg van artillerievuur zijn zozeer aan de orde
van de dag, dat deze verklaring voldoende was om een punt achter het
onderzoek te netten.' 24) Maar de vermoorde Vietnamezen waren niet het
slachtoffer geworden van artillerievuur. Omdat de soldaten oog in oog hadden gestaan met hun slachtoffers, moest het onderzoek in weerwil van de
moeilijkheden die zich voordeden, voortgezet worden. Hermann Kamm
schreef in de New York Times:
) Zie Howard Zinn, 'Violence and Social change', Graduate Journal van de Universiteit
van Boston, najaar 1968. Toen een epidemie de Indianen gedecimeerd had zei Mather:
'De wouden waren bijna vrij van deze verderfelijke schepsels, er was plaats voor betere
levensvormen.'
P 3 ) Op 24 november. Meneer Agnew, luistert u?
24 Ibidem, 29 november.

22

)

22

De taak van de onderzoekers wordt bemoeilijkt door het feit dat de inwoners
van het schiereiland verleden januari voor het grootste deel met geweld
geëvacueerd zijn door Amerikaanse en Zuidvietnamese troepen tijdens een
actie om het bewuste gebied van Vietcong te zuiveren. Meer dan 12.000
personen werden van het schiereiland Bantanga verwijderd met behulp van
helicopters en overgebracht naar een doorgangskamp in de omgeving van
de hoofdstad van deze provincie. Maanden vóór de evacuatie waren zware
Amerikaanse bommenwerpers, artillerie en vlootgeschut bezig geweest de
huizen voor een groot deel te verwoesten en de inwoners te dwingen in grot
beschutting te zoeken .. .
-tenbukrs
Uitgebreide ondervragingen en antecedentenonderzoekingen, waar naar
verluidt de Amerikaanse inlichtingendienst een belangrijk aandeel heeft gehad,
konden niet meer dan ongeveer honderd personen opsporen die van actieve
steun aan de Vietcong werden verdacht. De mensen werden voor het grootste
deel naar een onlangs ingericht vluchtelingenkamp gestuurd... In weerwil
van de uitgebreide verplaatsing van de bevolking en de militaire operatie
is de Vietcong in het bewuste gebied actief gebleven. 25)
Op 22 november verstrekt Kamm als nadere inlichting dat 'het aantal vluchtelingen dat door deze militaire operatie 'gecreëerd' was — dat is de term
voor het op deze manier met geweld van hun woonplaats verdrijven van
een deel van de bevolking — vier keer zo groot was als de inlichtingendienst
geschat had.' 'Momenteel zijn de 12.000 Vietnamezen geconcentreerd in
zes bewaakte, op kampen lijkende nederzettingen, in plaats van dat zij verspreid bleven over een groot aantal gehuchten waar het moeilijk zou zijn
om de Vietcong buiten te houden.'
Misschien is het opmerkelijk, dat dit alles geen aanleiidng schijnt te zijn
tot enige bezorgdheid. Het enige dat beschouwd wordt als een schandaal,
een schande voor Amerika, is het optreden van een compagnie G.I.'s die min
of meer door het dolle heen was. Maar de schande voor ons land zal een
stuk groter zijn — gesteld dan dat zoiets überhaupt mogelijk is —, als
alleen zij gerechtelijk vervolgd zullen worden, terwijl zij die de wreedheden
over een veel langere termijn, waarvan zij enkel een detail verzorgd hebben,
in het leven geroepen en geaccepteerd hebben, vrijuit zullen gaan. Een
detail: niet meer dan een paar honderd Vietnamezen toegevoegd aan het
totale aantal slachtoffers van moord.
Onlangs werd een studie van de publieke opinie in Amerika met betrekking
tot Vietnam afgesloten met de volgende speculatie:
de reacties op de
'...

E5)

Henry Kamm in The New York Times van 15 november.
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oorlog zijn slechts voor een gering deel gebaseerd op humanitaire of morele
overwegingen. De Amerikanen zijn momenteel niet tegen 'oorlog', zij willen
alleen dat er aan het lopende conflict een eind gemaakt wordt. De meeste
Amerikanen zijn voor een militantere politiek om dit doel te bereiken, en
zij hebben geen oog voor de wreedheden die daaruit voortvloeien.' 26) Wij
zullen er waarschijnlijk spoedig achter komen of deze speculatie op waarheid
berust. Er is natuurlijk een deel van de Amerikaanse samenleving dat wèl
'oog heeft voor de wreedheden die daaruit voortvloeien', en wel de onverantwoordelijke, luidruchtige minderheid, ofwel de mensen die zo elegant
beschreven zijn door Kolonel Joseph Bellas, bevelvoerend officier van een
ziekenhuis in Vietnam waar de soldaten Thanksgiving Day hebben geboycot
als protest tegen de oorlog: 'Zij zijn jong, zij zijn idealistisch, en zij hebben
een afkeer van de onmenselijkheid van de ene menstegenover de andere.
Als zij ouder worden, zullen zij hun verstand krijgen en toleranter worden.' 27)
Als inderdaad een meerderheid van het Amerikaanse volk geen oog zal
hebben voor 'de wreedheden die eruit voortvloeien en Nixon's politiek zal
steunen om een oorlog voort te zetten waarvan het einde nog lang niet in
zicht is, dan zou heit wel eens heel goed mogelijk kunnen zijn, dat dit deel
van de Amerikaanse samenleving te maken krijgt met interne onderdrukkingsmaatregelen die in de Amerikaanse geschiedenis niet zonder precedent zijn;
misschien zien wij momenteel daarvan de eerste tekenen in de gewelddadige
onderdrukking van ede Panthers, in het proces wegens hoogverraad in Chicago
en andere incidenten.
Het feit dat er pogingen tot onderdrukking ondernomen kunnen worden,
hoeft nog niet te betekenen dat die succes zullen hebben. Natuurlijk is het
op dit moment mogelijk een beweging met een brede basis in het leven te
roepen die zich zou keren tegen de oorlog en de onderdrukking en in staat
) J. Robinson en S.è G. Jacobson in Vietnam: Issues and Alternatives, Schenkman
1968, een symposion van de (Internationale) Peace Research Society. Deze organisatie
houdt zich, afgaande op een geschrift van Orwell, bezig met een speciaal soort vredesvraagstukken: de vraag 'hoe de pacificatie tot stand gebracht kan worden in roerige
dorps-maatschappijvormen', en wel volgens lijnen die dankzij ons pionierswerk in
Vietnam zijn uitgestippeld, om maar iets te noemen. De hoofdredakteur verklaart dat
de Verenigde Staten één van 'de deelnemers' is 'aan het spel om de overheersing van de
wereld'. Je zou je kunnen afvragen waarom de wetenschap de overheid bij dit spel zou
moeten helpen. Antwoord: de buitenlandse politiek van de V.S. is gekenmerkt door
'leiders en politici met de beste bedoelingen', en dus zou je kunnen zeggen dat het
probleem helemaal niet bestaat. Maar zelfs de (Internationale) Peace Research Society
is geen monoliet. Het zou niet eerlijk zijn te veronderstellen dat de conclusie van de
studie, waaruit hierboven geciteerd werd geheel en al op wishful thinking berust. Er
dient ernstig rekening mee gehouden te worden.
27 ) Reuter, Globe, Boston, 27 november.
E6
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zou zijn om een dergelijke aanval af te slaan. Het is momenteel zelfs voor
wat een paar jaar geleden nog niet het geval was, dat er in Amerika-stelbar,
een linkse beweging van betekenis zal ontstaan -die stem zal krijgen in aan
nationaal belang en misschien zelfs een potentiële machts--gelnhdva
groep zal vormen ten gunste van radicale maatschappelijke veranderingen.
De afgelopen maanden hebben de gangbare standpunten opmerkelijke wijzigingen ondergaan, in de zin van een ontvankelijkheid voor radicale politieke
gedachten zoals ik mij er uit een groot aantal voorbije jaren geen kan herinneren. Als wij deze gelegenheid voorbij laten gaan, betekent dat, dat wij
een groot aantal andere mensen veroordelen tot het lot van Vietnam.
Is er een 'eervolle' uitweg uit Vietnam — dat wil zeggen een manier die bij
de huidige stand van de publieke opinie in Amerika acceptabel zou zijn?
Dat is een belangrijke vraag, want als het antwoord negatief uitvalt, is het
heel goed mogelijk dat de dreigende uitroeiing die Fall constateerde werkelijk
gerealiseerd zal worden. Het is van belang deze mogelijkheid te benadrukken
met het oog op de huidige stemming in bepaalde kringen van de 'beweging',
waar het als een kriterium van iemands radicaliteit geldt als hij gelooft dat
Amerika verslagen is en dat de Vietnamezen zullen winnen. Iemand die
serieus is zal in tegenstelling hiermee liever geloof schenken aan de maxime
van Gramsci: pessimisme van de intelligentie, optimisme van de wil. Er is
weinig misverstand mogelijk over het feit dat de Verenigde Staten de macht
hebben om het volk van Vietnam de overwinning of zelfs het nuchtere voort
te onthouden. Niemand weet of de tegenwoordige strategie van een-bestan
kapitaal-intensieve oorlogvoering het peil van georganiseerd maatschappelijk
leven in Vietnam kan terugbrengen tot het punt waar de door de Amerikanen
opgelegde oplossing, in haar eigen terminologie, 'kans van slagen heeft'.
Ongetwijfeld is er een 'eervolle' manier om een eind aan de oorlog te
maken. De delegaties van de Revolutionaire Volksregering en de Democratische Republiek Vietnam in Parijs hebben bij herhaling een dergelijke manier
voorgesteld. De verachting van de regering voor het Amerikaanse volk kan
afgemeten worden aan Nixons bereidheid om Ho-Chi-Minh's verzoeningspoging in briefvorm te publiceren met de toevoeging dat er, in Nixons bewoordingen, uit bleek dat 'de andere partij absoluut weigerde om ook maar
de geringste bereidheid te tonen gezamenlijk naar een vreedzame oplossing
te zoeken.' Jean Sainteny is schijnbaar tussenpersoon geweest in het contact
met Ho Chi Minh. Hij is geïnterviewd door Joseph Kraft, die schrijft:
Ik heb Sainteny eind september ontmoet, vlak nadat hij terug kwam van
de begrafenis van Ho Chi Minh in Hanoi. Hij had een lang gesprek gehad
met premier Pham Van Dong. Hij was er van overtuigd, dat de andere partij
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bereid was een regeling te accepteren waarvan een onafhankelijk, niet
Zuid-Vietnam in een neutraal Zuid-Oost-Azië deel zou uit-comunistdh
Volgens hem was het beletsel om tot overeenstemming te komen,-maken.
dat Hanoi geen vertrouwen had in Nixons verzekering dat hij een overeen
wil. De Noordvietnamezen waren integendeel de mening toegedaan,-komst
dat de Verenigde Staten nog altijd erop uit waren om met militaire middelen
in Saigon een pro-Amerikaanse regering in het zadel te helpen die vijandig
zou staan tegenover Saigon. Sainteny was van mening — en zijn mening
werd aan de President meegedeeld — dat de Verenigde Staten de twijfels
van Hanoi op twee manieren zouden kunnen wegnemen. Een daarvan zou
een formele verzekering zijn, dat de Amerikanen het principe erkenden van
een algehele terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Zuid-Vietnam op
een nader te bepalen datum. De andere zou zijn uitbreiding van het huidige
regiem in Saigon met een aantal politieke figuren die geen anti-communisten
door dik en dun zouden zijn. 28
)

Gegevens die deze opvatting kunnen bevestigen zijn te vinden in een artikel
van Philippe Devillers in L'Actualité van 24 oktober, en Averell Harriman
heeft in het openbaar verklaard, dat Krafts artikel overeenstemt met zijn
indruk van de situatie. 29) Uitspraken van Xuan Thuy en mevrouw Binh in
Parijs van later datum leveren een nadere bevestiging van de mogelijkheden
voor een redelijke oplossing.
Sinds 1960 heeft het Nationaal Bevrijdingsfront de eis gesteld dat een
geneutraliseerd Zuid-Vietnam geregeerd zou moeten worden door een coalitie
waarin zij redelijk vertegenwoordigd zouden zijn. Tegen deze eis hebben
wij ons bij voortduring hardnekkig verzet — en dat is allerminst verrassend
in het lidht van de opvattingen van de toenmalige Amerikaanse missie en
die daarna over de politieke macht van het Nationaal Bevrijdingsfront, in
verhouding tot die van de reeks stromannen die wij geïnstalleerd hebben.
Toen de Amerikaanse invasie in haar volle omvang op gang begon te komen,
heeft Bernard Fall een opmerking aangehaald van een 'hooggeplaatste woord
overstaan van George Chaffard van Le Monde:-voerdanhtF'
'Wij hebben al deze jaren niet gevochten om er uiteindelijk mee genoegen
te nemen dat een nieuw stelletje dictators de plaats van het oude in zou
nemen.' Fall voegde daar aan toe: 'Je vecht geen acht jaar lang onder de
verpletterende druk van Amerikaans legertuig, napalm, straalbommenwerpers
en, tenslotte, braakgassen, om uiteindelijk alles waar je voor vecht, vrolijk
in handen te geven van de een of andere bureaucraat in Hanoi, alleen maar
28) Globe, Boston, 10 november.
29)Tijdens een forum aan de John Hopkins Universiteit op 14 november.
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omdat een partij-apparaat ver weg het zegt.' 30) De intensieve pogingen van
de Amerikanen vanaf 1965 om het maatschappelijk leven in Zuid-Vietnam
te vernietigen ten spijt is er geen reden om aan te nemen dat de situatie
momenteel fundamenteel verschillend zou zijn.
Nixons speech van 3 november moet gezien worden als een verwerping van
deze mogelijkheden tot een 'eervolle' regeling, 'die aanvaardbaar zou zijn voor
een groot, volgens mij doorslaggevend, deel van het Amerikaanse publiek.
Nixon ontkende het bestaan van de initiatieven van de kant van Revolutionaire
Volksregering en Democratische Republiek Vietnam, en maakte duidelijk,
dat wij niet van zins zijn ons expeditieleger terug te trekken of het regime
in Saigon uit te breiden. Het huidige regime in Saigon, dat uitsluitend bij de
gratie van de Amerikaanse wapens kan bestaan, is geen aanvaardbare partner
in een coalitie met de PRG en zou ongetwijfeld ineenstorten als een realistische poging om het conflict tot een oplossing te brengen, serieus overwogen
zou worden.
Gezien deze omstandigheden is het van belang goede nota te nemen van
recente politieke ontwikkelingen in Saigon. President Thieu heeft blijkbaar
alle pogingen om een politieke basis van betekenis te vormen, uit zijn hoofd
gezet. Elisabeth Pond bericht uit Saigon dat zijn nieuwe partij 'waarschijnlijk
erg veel zal lijken op de Can Lao Partij (die in werkelijkheid gewoon een
vertakking was van Diems geheime politie) bestuurd als zij wordt door oude
Diemisten waarvan er verschillende lid zijn geweest van de Can Lao.' Thieu
is er niet in geslaagd om afgezien van de generaals en de katholieken uit het
noorden een politieke basis te vinden — en dat is in wezen een reconstructie
van het Diem regime. 31)
Onlangs heeft een van de Hoa. Han fracties gebroken met Thieu's partij
uit protest 'tegen het intensiveren van de militaire invloed op de regering
in de afgelopen maanden — en de voortdurende weigering van de president
om zelfs de deelgroeperingen van zijn eigen alliantie serieus te nemen.' De
leider van de fractie benadrukte dat de coalitie van de president 'het land in
SO) New Society
van 22 april 1965, herdrukt in Fall en Raskin, Vietnam Reader. Zij die
zo geringschattend over 'bloedbaden' spreken, zouden goede nota dienen te nemen van
zijn schatting dat van 1957 tot en met april 1965 'meer dan 160.000 Zuidvietnamezen
(met als doorslaggevend argument 'Vietcong') tot dusverre in deze oorlog gedood zijn.'
Let op de datum.
31) Monitor van 6, 8 en 14
november. Mej. Pond is in de loop der jaren een van de
weinige correspondenten geweest die serieus aandacht besteedde aan het politieke en
sociale leven in Vietnam. Haar analyses zijn in het verleden gebleken zeer juist te zijn.
Zie voor meer informatie ter versterking van haar opvatting D. Gareth Porter, The
Diemist Restoration', Commonwealth van 11 juli 1969.
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geen enkel opzicht goed kan doen'. 32) In een rapport over de niet-communistische oppositie in Zuid-Vietnam wordt Pham Ba Cain, een leider van de
Hoa Hao, geciteerd: 'Deel uit te maken van de oppositie is in Vietnam niet
erg gezond. Iemand die op de hoogte gebracht wil worden van de status der
niet-communistische oppositie, moet maar eens een bezoek brengen aan
Con Son (een eiland-gevangenis een eindje uit de kust). Daar zal hij de
grootste verzameling leden van de oppositie aantreffen.' ss) Zoals mej. Pond
bericht 'baant de beslissing van president Thieu om een partij te vormen
uit het leger en de katholieken — op dit moment en op deze manier — de
weg voor een toenemende isolering van het regime in Saigon.' De beslissing
is erop gericht 'de beperkte belangen en de macht van de bestaande militaire
oligarchie zo lang mogelijk te handhaven.'
Deze versmalling van de basis van het regime in Saigon is een weerspiegeling
van de politieke realiteit in Zuid-Vietnam. Daarnaast weerspiegelt zij een
rationele politieke berekening van de kant van Generaal Thieu:
Volgens Vietnamese analyses van het denken van president Thieu rekent
hij erop, dat de Verenigde Staten het zich niet kunnen permitteren om de
oorlog te verliezen en dat zij om die reden hier vast zitten, onverschillig wat
Saigon doet. Misschien zouden de Verenigde Staten binnen een jaar of zo de
moed opbrengen om het regime van Thicu af te danken, zo rekent men, maar
nooit om het Zuidvietnamese leger te vernietigen. Dus als President Thieu
zijn lot onverbrekelijk verbindt met dat van het leger kan hij op zijn vingers
aftellen dat de V.S. hem niet kunnen afzetten. 34
)

Op deze manier bevestigen de courante politieke ontwikkelingen eens te
meer het falen van het Amerikaanse militaire apparaat om een handelbaar
Quisling-regiem te creëren op de manier van de Russen in Tsjechoslowakije
of de Duitsers in een groot deel van bezet Europa. Een adequaat overzicht
van de consequenties van deze situatie is gegeven door Jacques Decornoy:
'Onder deze omstandigheden kan een militaire oplossing verschillende decennia in beslag gaan nemen, dat wil zeggen gesteld dat er nog Vietnamezen

32)John Woodruff in de Sun van Baltimore, 25 oktober.
33)Terence Smith in The New York Times van 24 oktober. Er is uitgebreid geschreven
over de aard en de omvang van de onderdrukking van dissidente meningen in ZuidVietnam. Zie bijvoorbeeld Herman en Duboff, op.cit. en de verwijzingen die daar
gegeven worden.
34) Elisabeth Pond, 6 november.
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over zijn om te vechten en Amerikanen om een conflict zonder einde en
zonder uitzicht te accepteren.' 35

)

Twintig jaar geleden werd de Volksrepubliek China gesticht. Een paar maanden tevoren had Dean Acheson een comité gevormd om de Amerikaanse
politiek in Azië opnieuw op poten te zetten nu China 'verloren' was. Het
comité werd geacht te werken aan de hand van de volgende instructie: 'Uw
uitgangspunt dient te 'zijn dat het voor de Amerikaanse politiek een fundamentele beslissing is geen verdere uitbreiding toe te staan van de communis
overheersing op het Aziatisch vasteland of in het gebied van Zuid-Oost--tische
Azië ...' 36) Achesonpreciseerde zijn opvattingen korte tijd later toen hij
over de Russische dreiging schreef: 'Er dient niet alleen rekening gehouden
te worden met de dreiging van een rechtstreekse militaire aanval, maar ook
met die van veroveringen door middel van slinkse praktijken, pressie, overreding, subversieve activiteiten of 'neutraliteit' ...' s 7
In mei 1950 kondigde Acheson aan, dat de Fransen in Indochina economische hulp en militaire uitrustingen zonden ontvangen 'om hen te helpen
rust en orde te herstellen'. Niet lang daarna gaf het Departement van Buiten
Zaken de volgende verklaring van onze steun aan het Franse imperia--landse
lisme in Indochina: '... als Indochina zou vallen.., zou dat door een groot
aantal mensen opgevat worden als een teken dat de macht van het communisme onweerstaanbaar is, en als gevolg daarvan aanleiding geven tot defaitisme ... De communistisch machten aldaar dienen beslissend verslagen
te worden tot het laatste verzet gebroken is' — in naam van het Franse
imperialisme. Ook werden 'rijst, rubber en tin waaraan zoveel behoefte
bestaat' aangehaald als rechtvaardiging van onze steun aan de ongelukkige
poging van de Fransen om hun vroegere kolonie te heroveren. Toen zij
eenmaal voorgoed mislukt waren namen wij de onderneming rechtstreeks
op onze schouders.
)

In 1955 werd de communistische dreiging met grote scherpzinnigheid gedefinieerd in een uitgebreide studie van de Woodrow Wilson Foundation en
de National Planning Association, The Political Economy of American
Foreign Policy, bij welke studie een representatief deel betrokken was van
de kleine elite die de buitenlandse politiek voor een groot deel bepaalt,

35) Le Monde diplomatique van november.
36) Memorandum van Acheson aan Philip Jessup, geciteerd door Gabriel Kolko in zijn
'Roots of American Foreign Policy', (Beacon Press, 1969), blz. 95.
9 ') Geciteerd door Walter LaFeber in America, Russia and the Cold war 1945-1966
(Cornell University Press 1967), blz. 102.
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onverschillig wie er technisch gesproken aan het roer staat. De primaire
dreiging van het communisme is de economische transformatie van de communistische mogendheden 'op manieren die afbreuk doen aan hun bereid
geschiktheid om de industriële economieën van het westen te com--heidn
plementeren'. Het komt er dus op neer, dat het communisme afbreuk doet
aan 'bereidheid en geschiktheid' van onderontwikkelde landen om in de
kapitalistische wereldeconomie te functioneren op de manier van de Philippijnen — om een klassiek Aziatisch voorbeeld te nemen — waar:
'De economie nu bijna een halve eeuw lang weloverwogen is afgestemd op
die van de Verenigde Staten, en wel in dergelijke mate dat McNutt, toen hij
in zijn hoedanigheid van Hoge Commissaris verslag uitbracht, kon zeggen
dat 'onze zakenlieden en politici de Philippijnen de kans hebben gegeven
economisch volledig afhankelijk te worden van de Verenigde Staten, sterker
dan welke uitzonderlijke staat van de Unie ook economisch afhankelijk is
van de rest van de Verenigde Staten.' 38
)

Sindsdien is er weinig verandering gekomen in wat Amerikaans ambassadeur
Salvador Lopez de klassieke kolonialistische economie van de Philippijnen
noemt. Natuurlijk, wij hebben niet nagelaten ze te vereren met de zegeningen
van de democratie. Tillman Durdin geeft een accurate beschrijving van deze
erfenis van een halve eeuw koloniale overheersing: 'Filippino's beschouwen
verkiezingen als een bevestiging van de macht van de rijke zakenlieden en
de gevestigde belangengroepen die beide partijen steunen, maar gewoonlijk
voor de dag der verkiezingen de winnaars uitzoeken en die dan op hun
gemak de meeste steun geven. In dit geval is hun keus gevallen op president
Marcos.' 39) En uit dankbaarheid hebben de Filippino's ons van hun kant
geholpen in onze oorlog tegen Vietnam, — op welke manier, wordt uiteen
een recent rapport van het Symington subcomaité. William Selover-geztin
heeft dit rapport in een recent nummer van de Monitor als volgt samengevat:
Tijdens de hearings kwam bijvoorbeeld aan het licht dat de Amerikaanse
belastingbetaler het geld heeft opgebracht voor de Philippijnse troepen in
Vietnam. Ook is aangetoond dat de Filippino's zonder deze betaling geen
enkele soldaat naar Vietnam zouden hebben gestuurd om de Amerikanen
38

) Rupert Emerson in America's Future in the Pacific onder redaktie van J. C. Vincent,

1947.
s") In

een commentaar op de recente verkiezingen in de New York Times van 16
november 1969. Verder materiaal over de Philippijnse politiek is te vinden bij Onofre
Corpuz, The Philippines, Prentice-Hall, 1965.
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te helpen... Bewindslieden hebben toegegeven dat zij de Philippijnen ongeveer veertig miljoen dollar hebben betaald om troepen naar Vietnam te
zenden. 40)
Onthullender nog is de omschrijving van het doel der Amerikaanse militaire
bemoeiingen met de Philippijnen. Selover vermeldt dat generaal Robert H.
Warren heeft toegegeven dat deze bemoeiingen gedeeltelijk waren opgezet
'om de interne veiligheid en rust te handhaven en op die manier onze eigen
activiteiten aldaar veilig te stellen.'
Senator Symington vatte het bondig samen, aarzelend beaamd door gene
andere woorden, wij betalen de Philippijnse regering om-ralWen:'Mt
ons te beschermen tegen de Philippijnse bevolking die het niet eens is met
de politiek van de regering dan wel een hekel heeft aan Amerikanen.' Tijdens
de hearings werd door officiële persoonlijkheden van het Pentagon toegegeven dat 'de enige werkelijke bedreiging op de Philippijnen wordt gevormd
door interne subversieve activiteiten'. De dreiging houdt misschien verband
met het feit dat voor het grootste deel van de bevolking de levensstandaard
geen materiële verandering heeft ondergaan sinds de Spaanse bezetting.
Deze 'communistische dreiging' is het waartegen wij in Vietnam gevochten
hebben, omdat daar, zoals vaak is opgemerkt, het Vietnamese communisme
een bedreiging vormt voor de nieuwe orde die wij in Azië hebben willen
vestigen in samenwerking met Japan als onze jongere partner, aan Azië
gebonden met in wezen koloniale relaties. Zoals president Eisenhower het
heeft geformuleerd:
Een van de grootste kansen voor Japan op uitbreiding van de handel is
gelegen in een vrij, zich ontwikkelend Zuid-Oost-Azië... In het ene gebied
bestaat grote behoefte aan ruwe materialen, in het andere aan afgewerkte
goederen. De beide gebieden vullen elkaar op opmerkelijke wijze aan. Door
Vietnam sterk te maken en te helpen om de veiligheid in het Zuiden van
de Pacific en in Zuid-Oost-Azië te verzekeren brengen wij geleidelijk het
grote handelspotentieel tussen dit gebied en een in hoge mate géindustriali28 november 1969: 'Uit de hearings is gebeken dat de V.S. ook Zuid-Korea en
Thailand betaald hebben om bij wijze van solidariteitsvertoon hun troepen naar Vietnam
te sturen'. Dit was een beetje duurder. Volgens de Times van 1 december beliep de
omkoopsom voor Thailand een miljard dollar.
40)
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seerd Japan tot ontwikkeling, tot nut van beide. Op deze manier zal de vrijheid in het westen van de Pacific zeer sterk komen te staan.' 41)

,

Het staat nog te bezien hoe lang Japan in staat zal zijn weerstand te bieden
aan een vorm van economische interventie zoals die West-Europa steeds
meer verandert in een filiaal van multinationale handelsmaatschappijen met
een basis in Amerika, die 'Amerikaanse ondernemingen die in hun totaal
op twee na de grootste mogendheid ter wereld vormen — met een bruto
produktie die groter is dan die van alle andere landen op de Verenigde Staten
en de Sovjet Unie na.' 42)
Het is allesbehalve waarschijnlijk dat de bevolking van het imperium — de
geïntegreerde wereldeconomie, gedomineerd door Amerikaans kapitaal, om
het technisch eufemisme te gebruiken — rustig zal blijven, onveranderlijk
bereid om de industriële economieën van het westen aan te vullen. Vijf
jaar geleden, vlak voor de Amerikaanse invasie in de Philippijnen-enzvtig
tijdens een oorlog, die afgezien van de omvang veel leek op onze huidige
oorlog in Vietnam, hekelde de Philippijnse nationalist José Rizal zijn landgenoten omdat zij leken op 'een slaaf die alleen maar vroeg om een windsel
voor zijn ketenen zodat zij niet zo erg zouden rammelen en zijn huid niet
aan het zweren zouden brengen'. Die tijd is voorbij. Zij die door Marx
'slaven en werkezels van de burgerlijke orde' genoemd zijn zijn niet langer
tevreden met een windsel voor hun ketenen, en hun ontevredenheid zal
aanleiding geven tot opstand en de gewelddadige onderdrukking daarvan,
zolang wij erin toestemmen.
Op welke manier kunnen wij invloed uitoefenen op de dingen die komen
gaan? In de eerste plaats moeten we niet de fout maken vertrouwen te stellen
in de regering. De grote bloei van de anti-oorlogsstemming kan een effectief
4 april 1959, geciteerd bij Harry Magdoff, The Age of Imperialism, Monthly Review
Press, 1969. Zie voor gegevens over de Amerikaanse politiek in dit gebied vlak na de
oorlog John Dower, 'Occupied Japan and the American Lake' in America's Asia onder
redaktie van M. Selden en E. Friedman. (Ter perse bij Pantheon). Hij voert materiaal
aan ter staving van de analyse van 'kritische Japanse commentatoren' dat 'Japan niet
alleen ontwikkeld moest worden tot een militaire basis tegen China en de Sovjet Unie,
maar eveneens als een economische basis ter ondersteuning van de contrarevolutionaire
zaak in Zuid -Oost -Azië', een politiek waartegen verzet rees niet alleen bij de Russen
maar ook bij letterlijk alle leden van de Commissie voor het Verre Oosten. Zie ook
zijn essay over de militaire relatie tussen de Verenigde Staten en Japan in het Bulletin
of Concerned Asian Scholars van oktober 1969. (Vgl. noot 7). Zie voor nog oudere
achtergronden Gabriel Kolko, Politics of War, Rnadom House, 1968.
4 ) Leo Model, Foreign Affairs, juli 1967, geciteerd bij Magdoff, op. cit.
41 )
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uitgangspunt worden voor een verandering in onze nationale politiek, als
er voeding aan gegeven wordt door verder te gaan met massale acties in het
hele land. Zo niet dan zal de regering niet in staat zijn om de storm te keren
en als voorheen doorgaan met de maatschappij van Zuid-Vietnam en Laos
systematisch uit te roeien. Het is moeilijk om week na week en maand na
maand het protest tegen de oorlog op een zekere sterkte te houden. Het is
moeilijk om terwijl de polarisering van de Amerikaanse samenleving verder
gaat en de werkelijke, onvervalste Nixon om de hoek komt kijken in de
persoon van een Mitchell of Agnew, terwijl de dreiging van onderdrukking
steeds meer aan werkelijkheid wint, door te blijven gaan met de soorten
verzet en protest waar de Vietnamese ramp om vraagt. Het zal misschien
steeds moeilijker worden om terwijl de berichten over massamoorden en
geautomatiseerde moord steeds meer aan de orde van de dag beginnen te
komen, weerstand te bieden aan de impuls om te reageren met geweld,
ondanks het feit dat men zich realiseert dat het enig mogelijk effeet hiervan
zijn kan, dat de massa van de bevolking 'geen oog meer heeft voor de daaruit
voortvloeiende wreedheden'. Voortgezette massale acties, geduldige uiteen
een standpunt, aan principes gebonden verzet kan vervelend en-zetingva
deprimerend worden. Maar de mensen die de aanvallen van de B-52's en
de 'pacificatie'-acties opzetten, vervelen zich niet, en wij zullen even lang
moeten doorgaan met ons werk als zij met het hunne.
Vertaling: Pé Hawinkels
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Hans van de Waarsenburg

Enkele notities bij een naderende lente

1.

het behaagt de zon want
met de dag neemt het licht nu toe
reden dus te over om een
ekstra pijp op te steken
rochelt grootvader.

2.

de veren
- vaag ruikend naar
een zuidelijk aroma vallen uit de lucht
god
zeggen de gelovigen
strijkt nu een betere viool
in ieder geval:
stijgt de temperatuur
bevestigen de ooievaar opnieuw hun mythe
en zijn mijn vrouw en ik verwonderd
dat naarmate het licht
ook de ereksies toenemen.
3.
het licht breekt voor de 25e maal
door;
gezien het gemiddelde sterftecijfer
zal ik waarschijnlijk nog menigmaal
het genoegen mogen smaken.
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4.

lange onderbroek uit
een borstrok minder
hernieuwde aandacht
voor de man uit de bilt
biologen wrijven hun handen
stellen zich vogelend op
voor een nieuw seizoen
sommige linke kieviten
vliegen rondom soestdijk
trekken met hun rechtse vleugel
verzorgen het groen en
de zwarte spikkeltjes;
alles en iedereen is duidelijk bezig;
de tijd voor de koekoek is weer aangebroken.
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Charles Bukowski

'met nog twee flessen bier
en ouwe peuken sigaar rokend'
uit: 3 gedichten in Down Here (tompkins square press)

geef me hotdog schaduwen
geef me slipjes onder m'n bed
geef me paard 6 binnenkomend als jesus met 'n
kater
geef me Bogart stervend op film
terwijl ik banden verwissel in Inglewood
& de goedkope krik slipt & m'n arm breekt
terwijl de zon schijnt m'n kop kussend als
'n spin
geef me 'n envelop kopspijkers
van de ex-koning van egypte,
geef me Pound Hum! beklimmend & de licht blauwe
rivier
afglibberend
geef me die 3 vogels op 'n oud tapijt
buiten Dallas
toen de bliksem insloeg
poeder me op als 'n ouwe hoer
& vertel me leugens
dat de eeuwen zullen stoppen in een foto van Valentino's linker
neusgat
goed!, jij
Ik heb zelfmoord bij de keel gehad
& z'n blauwe kop tegen het gootsteen gerateld
terwijl jij je gelukkig Nieuwjaar schreeuwde
& oorlogsoverwinningen & kut
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overwinningen
onder & binnen in m'n smalle kamer
in dat hotel
dat
zoals ik
allang
gesloopt had moeten
worden
het is niet nodig om pythons met staven aan te raken om ze
in lelies te veranderen — raak liever lelies aan
met staven om ze in pythons te veranderen zodat ik
tenminste weet
waar ik aan toe ben
in Los Angeles
laat me smerig zijn, sokken dragen voor 'n week,
laat me vergeten m'n reet te vegen, honden vegen geen reten
tenzij, wanneer ze jeuk hebben, aan 't gras, laat me swastikas
en duivels drollen verzinnen, laat me 'n Heilige Zwachtsel vol
slijmbonen te oorlog sturen, laat me gerijpt worden door een veelkleurige engel op Vernon Avenue.
Laat de kwaden jong sterven
laat de goeden geboren
worden,
laat het rijst en scheepsbeschuit regenen
laat Bach z'n orgel kop houden tegen een
worm.
laat ruimte & medelijden & kunst louter schijtlijsters
van ons
apen
maken.
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Charles Bukowski

'n aktiemiddag
uit: 5 gedichten in klactoveedsedstene (heidelberg)
Harold Sain zei z'n rijbewijs
ze vonden hem eenzaam in de houten muren
dankzeggend aan z'n zoutvat, een gekookte aardappel, een
derde kop thee uit hetzelfde zakje, en uit z'n radio kwam nog
het geluid van 'n
reuzen toonaard,
iemands doden simfonie.
op zijn nachtkastje, een briefje:
`Ik drink m'n thee en wacht op oranje morgens of
'n spijker door m'n
kop'.
de spijker was niet door z'n kop
ze vonden hem op de tegels van de badkamer vloer
opengereten, opgehakt, schoongemaakt —
been, vlees en vuil
lakwerk.
hij was 'n slechte huishouder:
onder de gootsteen vonden ze bier & wijn
flessen, een zak sinaasappel schillen,
oude kranten,
en de gootsteen stonk van de afwas
in versahaald romerig water;
wat mieren waren er,
wat
stekelbaarzen.
Van Bukowski kan het volgende gezegd worden: Bukowski schuwt iedere vorm van publiciteit als de pest alle leugens waaraan je je lullige ziel zou kunnen verkopen zijn vorm van self-advertisement - desalniettemin
is hij 'het' opperhoofd van de amerikaanse ondergrond en wordt als zodanig door bijna iedereen die zich
daarin thuis waant na -geaapt en geadoreerd... John en Lou Webb van de Loujon Press in Tucson, Arizona,
droegen een speciaal Bukowski Outsider nummer aan hem op met bijdragen van o. a.Kenneth Patchen Henri
Miller Jean Genet en publiceerde van hem 'crucifix in a dead hand' & 'it caught my heart in its hands' ..
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zijn rijbewijs was verlopen en hij 'n
week achter met
de huur.
toen ze hem naar buiten brachten, toen ze hem door de gang
droegen,
betuigde de 1 uur 's middags vrouwen uit de buurt
hun
oordeel, kritiek, koeierige verschrikking, paardachtige vreugde
terwijl men 2 stekelbaarsjes onder het .aanrecht klemde en
naaide.
geef me 'n goed stuk jonge
kont, nee, geef me wat
dan ook
geef me menselijke wezens in koeienstallen
geef me de huichelachtige predikingen van
de essayist

Camus.
geef me in elk oog
het eenzijdige gekwijl van een halfhart. geef me in de regen, ja geef me in de
regen in bermuda een
sigaar aanstekende pauw
geeft me de dag dat hele legers mens
genoeg zijn om niets meer te willen weten
van Bop Hope danseressen
waar ze naar mogen kijken maar niet aankomen
zeg m'n dochter op te houden met me in het gezicht
te slaan, zeg m'n huisbaas te zeggen,
`vergeet de huur'
laten we de Sadist Uitvinder afbreken &
Zijn arm op Zijn rug draaien, & wanneer
Hij hij wordt & wij Wij worden,
dan
ouwe

meid
zal ik dronken met je worden
& ik zal me niet meer druk maken om m'n
mooie portefeuille
& jij zal je niet druk maken
om je dierbare trutje,
ik zal niet zulke verschrikkelijke gedichten
als deze hoeven te schrijven,
ik stomp deze toetsen nog steeds
ik ben
onheilig, afgeleefd,
versleten schoenen, ogen als
krenten, Duitsland m'n oren
uitkomend, je rolt omver & laat scheten in m'n porem
zoals altijd weet je waar me
te vinden
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Ian Elemans

De Middeleeuwen
Wat waren ze mooi
wat duurden ze lang
de gregoriaanse zangen
de geborduurde kazuifels
de beloofde bedevaarten
de kloosterlijke maaltijden
de primitieve exempels
de gebrandschilderde ramen
de gebeeldhouwde kathedralen
de pontificale missen
de gefundeerde jaargetijden
de eeuwige geloften
de gemijterde abten
de kerkelijke tienden
die naar de hemel kreten
om wraak
omdat de pest
geen pest was
maar honger — niet
de genade ontbrak
de heiligmakende
(heiligen zat)
en die van staat
(standen zat)
maar het eiwit
in het zwartbrood
zonder vlees
of vis.
Nonnen
weefden met goud
de 11001 aureolen
om Sint Ursula
uit die ene dunne draad
van het waar geloof.
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Broeders
spoelden prevelend
elke ochtend
de hoge pot
van hun abt.
Monniken
schreven ijzeren leugens
tot gouden legenden
de punt van hun neus
op het perkament
hebben ze het evangelie
meer verlucht
dan gebracht — piemelend
door een loep
hebben ze de grote
witte billen
van Vrouw Aarde
rood geverfd
zonder ronding
of ruimte
in miniaturen
omgebracht.
Later hebben ze
hun precisieprenten
geprojekteerd
in de ramen
kousen en kleuren
zegevierden
over het bleke geweld
van de kuiten:
met de hemel
in het raam
keken ze nooit
meer naar buiten.
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In het lang
lopend krediet
der getijden
hebben ze hun tijd
gedood — wat
de klok sloeg
was boter bij de vis
wijn bij het wild
uit de bossen
om Echternach.

Oh wat waren ze mooi
en wat duren ze lang
nog wijdt de prelaat
met kwistige kwast
zijn prinselijk paard
zijn zilveren sporen
zijn ijzeren zwaard
de jacht
op de blote kuiten
duurt voort
na de albigenzen
de farmaceuten!

Het eucharistisch congres
in zuid-amerika
lex orandi
lex credendi
gouden monstrans
om een kruimel brood
wie bidt
wordt zalig wie
niet meebidt
gaat gewoon
van de honger dood.
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De zingever
Dr. Jaap Kruithof, De Zingever; Een inleiding tot de studie van de mens als betekenend, waarderend en
agerend wezen Paul Brand Hilversum, 1968. 622 bl. f61,90).

Twee zinnen uit het voorwoord van een boek dat geschreven is tegen de
literaire en — daarom? — onwetenschappelijke tendens in het moderne
filosoferen. De eerste is deze: "Bij de verwerking van de problematiek heb
ik me als norm voor ogen gesteld: eenvoud, helderheid, bondigheid, logische
coherentie, realisme en objectiviteit". En de tweede luidt aldus: "Mijn vrouw
heeft me meer dan ieder ander aangezet vol te houden. Zonder de muziek
van J. S. Bach in de late avonduren zou ik haar dit boek nooit hebben
gegeven". De eerste zin sugegreert pure wetenschappelijkheid, de laatste
roept een wereld van literaire romantiek en emoties op, die daar niets mee
te maken heeft, maar die tegelijk eenvoudig, helder en bondig wordt afgeschilderd als permanent decor achter een wetenschappelijke bedrijvigheid,
waarvan het nuchtere verslag 622 bladzijden telt. Hoe groot zou het verslag
zijn van de emoties die hier verzwegen worden? Zijn die de berg en dit lijvige
boek de muis? Als dat zo is, verdienden zij een langer epos. Of zijn vrouw,
avond en J. S. Bach alleen maar de achtergrondmuziek en is het epos over
de begeleidende emoties met dit ene zinnetje en een terloops aangehaald
voorbeeld op blz. 145 afgedaan? Als dat zo is, vraag ik mij af of mevrouw
Kruithof wel blij zal zijn met dit boek: het is haar dan eerder afgenomen
dan gegeven.
Ik betrap mij bij zo'n inleiding op de wens dat het boek zal gaan over het
probleem dat de inleiding stelt: de verhouding tussen logica of wetenschap
methode en emotionaliteit, de vraag, hoeveel van het een er in het-pelijk
ander zit en omgekeerd. Maar, zoals de ondertitel zegt, het boek is bedoeld
als "een inleiding tot de studie van de mens als betekenend, waarderend en
agerend wezen". Het bestaat uit drie delen, een inleidend deel over de mens
als organisch en psychisch wezen, een deel over de mens als betekenend,
waarderend en agerend wezen en een deel over de mens als zingevend wezen.
Tenslotte bevat een omvangrijk vierde deel het technisch apparaat: een lijst
van definities, een lijst van schema's, een algemene bibliografie en een
begrippen- en namenregister. Kruithof heeft twee jaar aan het boek gewerkt
en de zaak zeer grondig aangepakt. De kans dat een bespreking helemaal
recht doet aan het boek is minimaal en ik schaam mij dan ook bij voorbaat
al over mijn opmerkingen.
Kruithof begint zijn uiteenzettingen zo ongeveer bij de oertijd en dat blijkt
nodig te zijn om ruimte te scheppen voor de eindeloze ontwikkeling waarvan
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het systeem mens een product is. Dat systeem wordt beschreven in de termen
die exacte wetenschappen als informatie-theorie en cybernetica gebruiken.
De beschrijvingen worden geïllustreerd met een aantal schema's, die aan het
boek een — althans voor die verderfelijke alfa's, waar Rietdijk zo'n hekel
aan heeft — op het eerste oog afschrikwekkende aanblik geven, maar die
gaandeweg een hoog intellectueel genot gaan opleveren. Misschien is dat
genot te vergelijken met de uitwerking van J. S. Bach's muziek, maar die
voor dit boek zo belangrijke naam ontbreekt in het register. Geboeid
lezend hoe Kruithof de theorieën over stimulus en response samenvat, zoek
ik tevergeefs naar een response op deze overheersende stimulus. Als goed
wetenschapper heeft de auteur zijn emotionele schepen achter zich verbrand.
Op het eind van het eerste en kortste deel wordt een overzicht gegeven
van het kader waarin het onderzoek geplaatst is. Uitgaande van de stimulusresponse-relaties onderscheidt Kruithof betekenis-processen, selectieve processen en effectieve processen. De S.-R.-relatie wordt dus ten grondslag
gelegd aan de wetenschap over de mens en dit beginsel geeft aan het boek
een duidelijke en in zekere zin spannende systematiek, die ook wel het
wetenschappelijk karakter van deze studie genoemd kan worden. Voorzover
ik kan beoordelen. wordt deze systematiek consequent volgehouden. Dat is
tegelijk indrukwekkend en irriterend. Ik wil dit laatste toelichten. Het
geheugen wordt gedefiniëerd en consequent behandeld als "het vermogen
gegevens in te prenten, te bewaren en op te roepen". In het systeem past
dit uitstekend, maar juist als mens verzet ik mij tegen deze definitie en
wel op grond van sprekende ervaringen. Het geheugen is veel gekker dan
hier beschreven wordt. Het is ook een vermogen om te selecteren, om te
vergeten, om naïef te blijven en elke dag weer te geloven dat erwtensoep
lekker en het bestaan de moeite waard is, het is ook, om de zaak nog
moeilijker te maken, het onvermogen om volstrekt overbodige, totaal onzinnige gegevens, flarden van muziek, volzinnen en reclame-kreten, niet
te onthouden, kortom het heeft meer te maken met de menselijke aanwezigheid, het uitstel en de voortzetting daarvan dan met inprenten en dat soort
van zaken. Het heeft alleen met inprenten te maken inzoverre ik systeem
ben en niet inzoverre ik gek ben. En ik ben niet mens inzoverre ik systeem
ben, maar inzoverre ik gek ben dwz. hooguit "some system". Dat lijkt een
overdreven uitspraak, maar zolang mensen zo'n uitspraken doen en daar
zelf versteld van staan, zolang hun prestaties onvoorspelbaar zijn, is een
anthropologie die deze dingen uit naam van de wetenschappelijkheid en haar
systematiek negeert, een autoritaire, repressieve aangelegenheid en een goed
onderneming, ook al kost ze dan f 61,90.
-kope
Kruithof toont zich een tegenstander van fenomenologie en existentialisme
— wie is dat tegenwoordig niet? — omdat zij weinig pogingen doen "om de
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verwarring inzake de betekenis van fundamentele begrippen te bestrijden"
(bl. 147). Dat is een duidelijke verklaring, maar duidelijkheid in een be
geen bewijs, dat aan de beschouwde werkelijkheid recht-schouwing
gedaan is. Duidelijkheid is nog geen waarheid, zij kan ook naïveteit zijn
of erger nog: roofbouw ten koste van de emotie en J. S. Bach. Het is als
een verdienste van het existentialisme te beschouwen dat het voor deze
duidelijkheid heeft gewaarschuwd.
De duidelijkheid van dit boek heeft kennelijk een didaktische functie.
Toch slaag ik er niet in de talrijke schema's, vooral in het tweede deel,
alleen hiermee in verband te brengen. Telkens betrap ik mij op de vraag:
bestaat de duidelijkheid van de filosoof nu werkelijk in het imiteren van
schema's zoals die gebenedijde exacte vakken die hanteren en zou dit nu
het lang begeerde wetenschappelijke karakter van de filosofie zijn? Misschien
is het wel waar dat er maar één wetenschappelijke methode is, die van de
natuurwetenschappen, maar moet een mens dan helemaal filosoof worden
en op Hegel gaan liggen promoveren om dolgelukkig te zijn met de populaire
afleggertjes van die methode? Waarom dan niet meteen fysicus of mathematicus geworden, desnoods socioloog of psycholoog?
Gevolg van deze methode is behalve duidelijkheid het ontbreken van alles
wat maar enigszins verrassend is. Een boek als "Automat and Mensch" van
Karl Steinbuch — een echte fysicus — stort mij van de ene verbazing in de
andere, terwijl de mededelingen van Kruithof sterk de indruk wekken, dat
ik zelf ook wel op het idee had kunnen komen. Enkele voorbeelden. "Streef
beelden kunnen abstract of concreet zijn". (bl. 190) "Wanneer doet-vor
zich bevrediging voor? Als de streving wordt opgeheven". (bl. 208) "Hier
komen we tot een distinctie in positieve en negatieve autoriteiten". (bl. 431)
Wedden dat er ook open en gesloten, statische en dynamische gemeenschap
zijn? Het boek staat vol met zulke zinnen. Al die zinnen zijn duidelijk-pen
en bevatten informatie, maar die informatie is weinig verrassend. Ik begrijp
niet goed wat iemand ertoe bewegen kan dat allemaal op te schrijven, hele
avonden lang, zelfs met J. S. Bach op de achtergrond. Naar mijn gevoel is
hier sprake van een rationalisme op te korte termijn waarin alleen verhelderd
wordt wat al vanzelfsprekend is en waarin Bach niet meer dan een franje
mag zijn. Gevoelens, zegt Kruithof dan ook, "behoren niet tot de perceptiefcognitieve sector: het zijn geen mechanismen om iets op te nemen of te
betekenen". (bl. 216). Hij voegt daar onmiddellijk aan toe, dat ze meer
omvatten dan betekenende activiteiten, maar daarmee zijn ze al voor de
redelijkheid verloren en is de kans op een werkelijk groot rationalisme —
waarvoor Scheler en het existentialisme een aanzet zouden kunnen zijn —
verkeken. Een mededeling als "gevoelens kunnen kort of lang duren" (bl.
220) kan toch moeilijk beschouwd worden als een verrijking van onze
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anthropologische kennis, tenzij het de bedoeling is de meligheid te cultiveren
als een soort van ascese. Maar ik begrijp niet goed wat er verkeerd aan is,
van een boek dat "de zingever" heet, iets lekkers te verwachten.
Een gelukkig gevolg van deze opzet is wel, dat Kruithof een indringende
analyse kan geven van actie en interactie. Hier levert de scholastieke droog
zijn uiteenzettingen een compleetheid op die bevredigend is. Zijn-heidvan
definitie van macht op bl. 404 lijkt mij intussen wat negatief: "Macht nu
noemen wij het vermogen om mogelijkheden bij zich zelf of bij een ander
te beperken of niet uit te breiden waar er behoefte aan en kans tot uitbreiding is." Macht schept dus alleen frustratie. Gezag is dan "erkende macht ".
Dwang omschrijft hij als "het vermogen een beslissing door te voeren tegen
de wil van de instantie voor wie deze beslissing geldt ", (bl. 405) en "het
kenmerkende van geweld is dat het ingaat tegen de natuur van degene die
het ondergaat ". (bl. 408). Geweld is dus een vorm van machtsuitoefening.
Dat kan natuurlijk zo afgesproken worden, maar hoe noemen we dan de
redeloze uitbarstingen waarin machteloze mensen dikwijls zichzelf meer
schaden dan degenen tegen wie zij zich richten, de woedende expressie die
niet doelgericht, maar vernietigend is, de volkomen mislukking van een
handelend optreden, kortom de ontaarding van menselijke activiteit in
allerlei opzichten? De hier gegeven definitie is in feite de weergave van een
keuze, een maatschappelijk standpunt en geeft niet "de objectief-anthropo
van de notie geweld" weer. Die inhoud heeft waarschijnlijk-logischenud
weinig te maken met macht, zelfs niet als macht alleen maar het vermogen
is om mogelijkheden te beperken. De systematische en berekenende onder
geweld noemt, wordt eerder gediend dan bestrdeen-drukingeKthof
door een definitie die geweld in verband brengt met macht, succes en
efficiënt optreden. Wie het geweld werkelijk wil bestrijden en niet alleen
wil ontmaskeren als slecht, verdorven en egoïstisch, moet het beschrijven
in de machteloze onzinnigheid die het is; anders is zijn bestrijding niet
consequent, maar zou hij het evengoed kunnen verheerlijken. Van de andere
kant: wie geweld niet als macht ziet, zou macht wat positiever kunnen
waarderen.
Het derde deel van het boek, dat pas op bl 497 begint, handelt over de
"zingeving ". Dat is "de activiteit waarbij de mens principes selecteert en
coördineert om zijn denkbeelden te verifiëren, zijn streefprocessen te justifiëren en zijn actie -processen te realiseren." (bl. 514) Kruithof geeft wel
een definitie van zingeving, niet van zin. Ik denk dat in zijn visie zin het
product van zingeving is. Zo kan zout omschreven worden als het product
van zoutwinning en jenever als het product van jeneverstokerij. Zinvol is dan
waaraan een zin wordt toegekend (bl. 584) maar "het zinledige heeft geen
zin ". (bI. 517) Wat is dan dit "geen zin hebben ?" Is het: verstoken blijven
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van de zingevende activiteit of daarvoor ontoegankelijk zijn? In het laatste
geval lijkt "zin" iets te zijn, wat niet zonder meer een product van menselijke
activiteit is. Het zou de moeite waard zijn dat eens te onderzoeken. Niet
alleen de mens geeft zin, zou men dan denken, de zin wordt ook al dan niet
gegeven en bezeten, los van zijn producerende activiteit. Ik wil hiermee niet
polemiseren tegen Kruithof, wanneer die zich op een atheïstisch standpunt
stelt en God als garant voor een zinvol bestaan verwerpt. (bl. 556) Ik wil
alleen erop wijzen dat er een beslissend punt komt in de zingeving, waarop
de bondige, eenvoudige, logische coherente en realistische objectiviteit ophoudt mogelijk te zijn. De vraag is dan niet zozeer, of er al dan niet buiten
de mens een zin "bestaat ", maar wat het is dat de mens in staat stelt het
product van zijn zingeving te ervaren alsof het hem geschonken was. Er is
misschien heel wat aliënatie nodig om in een god als zingever te geloven,
maar hoeveel aliënatie is er nodig om te geloven in de mens als zingever?
Ook in dit geval kan gezegd worden: "Hoe mooier en perfecter de fundering
van zingevingssysteem is, des te schadelijker kan haar aliënerende werking
zijn ". (bl. 541) Hoe gealiëneerd is dan de agerende en in zich zelf gelovende
mens? Het is een vraag waarop ik met even grote beslistheid het antwoord
schuldig moet blijven als waarmee agerende mensen de andere vraag beantwoorden. Als Kruithof spreekt over het "nihilistische menstype dat zijn
dagen in verveling slijt ", over de gevaren van het nietsdoen, als hij het
"creatief bezig zijn" predikt, heb ik sterk de indruk dat dit plotseling opkomende gemoraliseer (bl. 557) te maken heeft met de typische aliënatie
van iemand die alleen in activiteit gelooft.
Tot slot permitteer ik mij nog enkele losse opmerkingen. Het is mij niet
duidelijk waarom een groot Frans ethnoloog in de bibliografie van Kruithof
vier keer achtereen Levy-Strauss (Cl.) genoemd wordt, terwijl één blik op
één van de genoemde boeken ons kan leren dat hun auteur Lévi-Strauss (Cl.)
heet. In het personenregister komt de naam verder niet voor, zodat het niet
uitgesloten is dat Kruithof voor deze blik de bril niet opgepoetst heeft. Maar
misschien bedoelt hij met zijn „algemene biblografie" niet zozeer een lijst
van boeken die hij doorgewerkt heeft als wel het bibliografisch onderdeel
van zijn onderzoek: een lijst van boeken die vermoedelijk met het onderwerp
te maken hebben. Is dat literair, wetenschappelijk of geen van beide?
Op de tweede plaats: Kruithof moet niets hebben van het existentialisme.
Niettemin is hij daaraan een stevige tol verschuldigd zonder overigens altijd
bereid te zijn die te betalen. De analyses op bl. 80 zijn nauwelijks denkbaar
zonder "Etre et Avoir" van Gabriël Marcel, die op bl. 176 niet zonder
Husserl, die op bl. 225 niet zonder Kierkegaard en Heidegger. Die namen
worden ter plaatse niet genoemd — die van Husserl wel op bl. 181 — en
komen behalve Heidegger ook niet in de bibliografie voor. Misschien zijn
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zij wel "uit de tijd" — wat dat ook mag zijn — maar dan ook de analyses
die op hen steunen, want waardoor kunnen ze anders "uit de tijd" zijn dan
door wat ze beweerd hebben? Maar men is niet modern door uit oude
bronnen te putten en die dan niet te vermelden. En men is onwetenschappelijk door die bronnen niet te kennen. Ik laat de keus open.
Tenslotte: in bibliografie en register mis ik namen als J. H. van den Berg
en Ernst Bloch, om maar twee heel verschillende auteurs te noemen. Ik weet
niet of die door Kruithof ook gerekend worden tot de auteurs die in een al
te literaire stijl "gedachtengehelen herkauwen" (bi. 5) maar dat kan ik mij
toch moeilijk voorstellen. Een ding is zeker: de grootheid van Ernst Bloch
bestaat voor een goed deel hierin, dat hij de muziek van J. S. Bach of wie
dan ook niet gebruikt als achtergrond bij het compileren van handboeken,
maar dat hij zich wel degelijk rekenschap aflegt van zijn emoties als bron van
intellectuele inspiratie. Dat betekent dat zijn rationaliteit van een hoger peil
is omdat hij meer informatie verwerkt. En of H. Marcuse, wiens naam
althans in de bibliografie een paar keer vermeld wordt, wel zoveel weten
dan de zo vaak geïncrimineerde maar nooit geëvenaarde-schapelijkr
J. H. van den Berg, weet ik niet.
Corn. Verhoeven
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Een ontevreden lach

Andreas Burnier: Het jongensuur, Amsterdam 1969. Em. Querido's Uitg. N.V.

Zes stukken proza, die te weinig met elkaar samenhangen om een roman, en
teveel om een novellenbundel te heten, vormen Burniers nieuwste werkstuk 1).
Nu kan een hap vlees noch vis ook best smaken, maar je wilt toch wel graag
weten wat je voorgeschoteld krijgt.
Het jongensuur is een geleed verhaal van het conventionele type: met een
vertelster (Simone-ik), een vertelde tijd (1940-1945) en een (niet gespecificeerde) verteltijd. Simone vertelt zes episoden uit haar levensgeschiedenis,
in omgekeerd chronologische volgorde. De zes stukken bestaan ieder uit
een reeks fragmenten, tijdopnamen van Simones leven tussen haar negende
en haar veertiende of vijftiende jaar. Binnen de "hoofdstukken" (de
titels bestaan uit een plaatsnaam en een jaartal) zijn de fragmenten dan eens
vast, dan een losser of los verbonden, maar tussen de episoden bestaan weinig
dwingende relaties: er is bijvoorbeeld geen "psychologische ontwikkeling" in
Simone te bespeuren - ze wordt hoogstens steeds wat neuswijzer -, hoewel de
(pre-)puberteit nogal wat veranderingen pleegt mee te brengen. Wijzigingen
in het "onderwerp" doen zich al evenmin voor: Simone zwerft aldoor van
het ene onderduikadres naar het andere, en wordt voortdurend gekweld
door onvrede met haar vrouw-zijn, zodat zij naar een transformatie tot
jongen verlangt.
Dat transseksualisme, bekend uit Burniers andere werk, domineert het
boek. Wie Een tevreden lach en De verschrikkingen van het noorden kent zal
in het gunstigste geval een schok der herkenning, en in het ongunstigste een
schok van ergernis oplopen - speciaal als hij een beetje thuis is inde psychologische literatuur over Simones eigenaardigheden. Ik zit dichter bij de laatste
dan bij de eerste groep lezers: je kunt je soms niet aan de indruk onttrekken
dat Burnier een of ander handboek heeft uitgewerkt. Of dat nu waar is of niet
(ik denk van niet) doet weinig ter zake wanneer je Het jongensuur op zijn
eigen merites wilt beoordelen, maar voor het oeuvre en de lezerskring van de
schrijfster is het boek wat overtollig.
Behalve aan trouwe lezers en psychologen is Het jongensuur ook aan
liefhebbers van boeken over de oorlog niet besteed. Bezetting en vervolging
Als deel van Wapens en woorden, een werk in voorbereiding, werd in Raam het
verhaal(?) Zanddorp 1944 gepubliceerd.
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zijn nauwelijks meer dan de achtergrond van Simones privé-leven, dat door
haar eigen, noem het: kleine probleem beheerst wordt. Wanneer de oorlog,
van buiten af, in haar bestaan ingrijpt, reageert zij of niet, of met begrijpelijk
protest tegen deze ordeverstoring. Bijzaak blijft het, en het zou onrecht
zijn, Het jongensuur als oorlogsverhaal te evalueren; een vergelijking-vardig
met Het bittere kruid of De geverfde vogel kan het ondanks enkele inhoudelijke overeenkomsten niet doorstaan.
Al met al weet ik nog steeds niet, hoe dit boek te catalogiseren. De bloemlezing uit Simones autobiografie is zo samengesteld dat vrijwel uitsluitend
personen en gebeurtenissen die met haar "vermanning" te maken hebben,
ter sprake komen. Het eenzijdige beeld dat de lezers van het meisje en haar
wederwaardigheden krijgen (soms lijkt er wel een samenzwering aan de gang
om haar onophoudelijk in de richting van de manwording te stimuleren),
berust op haar monomanie: voor zover het boek niet over het verschil
tussen man en vrouw gaat, handelt het over kwesties van cultuur en intellect;
en voor een groot deel komen al die problemen op hetzelfde neer. Simone
is een intelligent meisje, zij is ook zo zelfstandig dat zij haar eigen toekomst
wil bepalen, en zij wil zich kunnen ontplooien. In een mannenmaatschappij
is dat onmogelijk zonder herhaaldelijk met de mannen, met de regels van
wat een meisje wel of niet doet, en met mede-vrouwen in botsing te komen.
Haar transseksualisme is meer het gevolg van de ondergeschikte positie van
de vrouw dan een freudiaans -seksueel probleem, al komt dat erbij.
De selectie van stimulerende momenten zou de indruk van fatalisme
maken als je het boek van achter naar voren las. In het gegeven sujet treedt
er eerder een zekere eentonigheid op - ongetwijfeld bedoeld, maar geen
bijdrage tot het leesplezier. Simones (of Burniers) bewuste schrijfwijze komt
ook tot uiting in de met symboliek geladen passages: bij de eerste ingreep
van de oorlog in Simones leven, als zij met enkele andere joodse kinderen
een arische school moet verlaten, zingt een klas juist als zij weggaan Marlb'rou
se va t'en guerre, met het (te) toepasselijke refrein Ne sait quand reviendra! De symptomen van Simones drang naar het man-schap (het nabootsen
van een mannelijk kruis met een prop zakdoeken bijvoorbeeld) zijn (maar dat
kan aan mij liggen) afgezaagd - wat ook geldt voor de aard van de stimulerende gebeurtenissen: het "verraad" door een vriendinnetje, de dood van de
amerikaanse spion(?) Mick, wat Simone van haar eerste seksuele belevenis
afhoudt, etc. Wellicht zijn deze semi-clichés karakteristiek voor een meisje
als Simone, en dus onvermijdelijk, maar leuker wordt het boek er niet door.
Stel dat dit gebrek aan originaliteit opzet is, imitatie van de realiteit wat ik
mij kan indenken, dan strijdt daarmee de intellectuele, haast cerebrale impressie die Simone vanaf haar negende jaar op de lezers maakt. En nemen we
aan dat zij inderdaad een wonderkind, nee, een mirakelkind geweest is (en
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dat zij niet zo voorlijk voor de dag komt door een al of niet moedwillige
vervalsing in de vertelsituatie van de volwassen Simone), dan klopt dat weer
niet met haar kindertaal en haar kindergedachten die soms ineens aan het
licht komen: "Naast oom Wiebe in het donker in de lits-jumeaux hoor ik hoe
hij na een poosje begint te bewegen. Ik begrijp wat hij doet. In Theo's kast
vond ik een keer een boekje en daar stond het in, dat grote jongens bij zich
vaak masturbantie doen, en dat je daar niet ziek van wordt en dat het-zelf
niet zo erg is. Het is voor mij een vredige gedachte dat oom Wiebe zijn
masturbantie doet waar ik bij ben, alsof hij mij al heel goed kent en mij
vertrouwt als een vriendje." Is dat het intellectuele peil van een meisje dat
Goethe, Schiller, Nietzsche, Stefan George, Rudolf Steiner en Zola heeft
gelezen? Daarbij past veel beter het zinnetje dat, heel "volwassen" geformuleerd, op het citaat volgt: "Terwijl hij een diepe zucht slaakt, geef ik mij
over aan de slaap." (Pag. 68)
Deze "kinderlijkheid" en het gebruik van het praesens historicum in sommige delen, om de wereld van de jonge Simone beter op te roepen, doen aan
als concessies aan het psychologisch realisme, en zijn in strijd met de overheersing van de vertelsituatie. Het teruggaan in de tijd is het procédé van de
vertelster die zoekt naar de wortels van haar ontwikkeling: niet het verleden
zelf, maar het probleem op het moment van vertellen preoccupeert haar. Vandaar de eenzijdige selectie, de eentonigheid, de voorstelling-achteraf van Simone
als vroeg rijp (zo je wilt: vroeg rot), "moeilijk" kind, vandaar de inmenging
van de auteur ("het is meermalen bewezen dat kinderen niet lezen wat er
staat. Het boek dat ze toevallig in handen hebben maakt eigen voorstellingen
en gevoelens los". Een wat pedante, bepaald storende verklaring van
Simones "kinderlijke", in feite allerminst kinderlijke opvattingen over De
mijn van Zola. Blijkbaar kent Burnier wel degelijk psychologische studies.)
Een ander gevolg van de dictatuur van de vertelsituatie is de onverholen
satire waarmee Simone in 1943 de strenge protestanten en katholieken van
"Veendorp" beschrijft. Daar staat de mooiste zin van Het jongensuur: "de
Here Here was erg voor slaan, althans van mensen die niets terug konden doen ".

Om zulke dingen kun je met een ontevreden lach over dit boek oordelen.
In ettelijke opzichten overvleugelt de motivering van de vertelster Simone,
onuitgesproken, de belevenissen van het vertelde meisje Simone. De lezer
wordt niet binnengevoerd in een andere tijd en ruimte, een andere werkelijk
dan de eigen; er is amper een gelezen situatie. De lezer blijft zich door--heid
dat de vertelster niet opgaat in haar verhaal, steeds van zijn lezerschap bewust: hij weet dat hij niet de jonge, maar de oude(re) Simone beluistert. Haar
retrospectie is alleen bekentenis, geen bekentenisroman. Haar verhaal hinkt
op twee gedachten, en het is de lezer die zijn enkel verzwikt.
J. Kruithof

53

Uitgewerkte prik

M. G. Lewis Antonin Artaud, De Monnik, De Arbeiderspers, Amsterdam 1968.

De Monnik wordt

in het nawoord een "meesterwerk" genoemd. We lezen
althans: "Voor Antonin Artaud was de 'kopie' van The Monk een soort
uitdaging; hij vond het erg jammer dat dit meesterwerk niet door hem zelf
was geschreven". Of deze pretentieuze betiteling voor rekening van Artaud
of van de vertaler Pieter Beek komt, is niet duidelijk, maar dit is ook niet belangrijk, want een meesterwerk is deze nogal langdradige gruwelroman uit
1796 zeker niet. The Monk werd geschreven door de 19-jarige Matthew
Gregory Lewis en in 1931 bewerkt door Artaud, in dier vroege, dat hij het
boek ontdeed van aan de tijd gebonden woordorgieën en het zuiverde van
stilistische onvolkomenheden, zoals de flaptekst meldt. Indien de bedoeling
heeft voorgezeten de tijdgebondenheid op te heffen en De Monnik op te
stuwen in de vaart der volken dan is de opzet zeker niet geslaagd, want het
werk is naar sfeer en inhoud volkomen achttiende eeuws.
Uiteraard heeft dit zijn nadelen. Een boek uit die tijd moet wel bijzonder
sterk van gegeven en boeiend van taal zijn, wil het de mens van vandaag
nog iets doen. De periode eind 18de/begin 19de eeuw is immers berucht
om zijn gezwollen stijl en druipend sentiment. Er is bijzonder weinig literatuur uit die tijd, die nog leesbaar is en daarvan bestaat het merendeel dan nog
uit geëngageerde literatuur. Het pamflet "Aan het Volk van Nederland" is
nog steeds een aangrijpend stuk en zo zijn er meer voorbeelden. Aan ver
er niet zoveel. Le Rouge et le Noir natuurlijk en daarnaast-halendromsi
nog een tiental titels.
Er is in die jaren uiteraard veel meer geschreven. In oude bibliotheken treft men
de statige duffe werken nog wel eens aan, terwijl in de diverse pamflettenverzamelingen en in de procesdossiers van het Hof van Holland de "fameuse libellen"
te vinden zijn, die om een of andere reden staatsgevaarlijk of onkuis werden
geacht. Boeken, veelal uit het Frans vertaald, maar toch ook wel producten van eigen bodem, die in kleine partijen werden verspreid en van hand
tot hand gingen. Merkwaardige lectuur vol indicaties en tekens, waarvan wij
de bedoeling niet meer begrijpen, omdat onze antenne anders gericht is. Ze
zijn, hebben we het gevoel, kennelijk bedoeld om te prikkelen, maar ons
prikkelen ze niet meer, evenmin als films van enige decennia geleden dat
doen. Het valt ons zelfs niet meer op dat de dames in deze antieke rolprenten zich veelvuldig over balcons en bloemperken buigen - we zien het, maar
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registreren het niet. Voor de mensen uit die tijd was de ronding van een paar
vrouwenbillen in een jurk echter een erotisch avontuur; zo zullen over honderd jaar de mensen zich afvragen waarom in onze films de actrices zich
veelvuldig van hun bovenkleding ontdoen en in hun ondergoed paraderen of misschien vraagt men zich zelfs dat niet af.
Ik begrijp dan ook niet dat het opnieuw uitgeven van tweederangs literatuur enige zin heeft, aangezien dit soort werken immers per definitie tijdgebonden is. Wij missen domweg de feeling om deze literatuur naar waarde
te schatten. Hetzelfde ziet men nu reeds gebeuren met b.v. de geschriften
van Bomans. De formule - een archaïsch woordgebruik vermengd met populaire uitdrukkingen, understatements en een dosis ironie - veroorzaakte
enige tientallen jaren geleden een soort schokeffect, dat het gevoel voor
humor van de lezer prikkelde. Thans beheerst één op de tien muloleerlingen
deze formule en over honderd jaar zal niemand meer in staat zijn de woord
te wegen; het is oud-nederlands geworden, zoals alles uit onze tijd-warde
oud-nederlands zal zijn en de humor zal vermoedelijk niet meer overkomen.
Probeer maar een een Stuiversblad van een halve eeuw geleden te lezen.
Om tot de monnik te retourneren of zo men wil terug te keren, wie deze
roman leest om de gruwelen zal bedrogen uitkomen. Wat hier aan afschrik
gepresenteerd wordt, haalt het niet bij de gruwelen, waarmee-weknds
wij van kindsbeen af vertrouwd zijn. Er lopen wat spoken en bloedende
nonnen rond en ook de duivel verschijnt nog even ten tonele, doch het effect
is eerder lachwekkend dan schokkend, ware het niet dat het gauw gaat vervelen. Voorts belooft de flap ons symboliek, magie en erotiek. Ik moet bekennen dat ik van geen van drieën veel heb kunnen ontdekken. Je kunt natuurlijk allerlei rare dingen laten gebeuren en een als monnik verklede vrouw,
waarvan je zegt dat zij de assistente van de duivel is, op een met vreemde
tekens versierde spiegel laten blazen, waarna een mannetje binnenkomt met
een hoge hoed op, waarvan je vertelt dat het de duivel is - meneer-zelf zogezegd -, maar is dat magie? En waar staat een en ander dan wel symbool
voor?
De erotiek valt ook zwaar tegen, zodat verwacht mag worden dat degenen,
die op de flaptekst afvliegen, zich zwaar bekocht rillen voelen. We worden
geconfronteerd met een jongedame met aangrijpende vormen, doch zij is
kennelijk met blik betimmerd, aangezien ze nog nooit heeft gehoord
van het verschil der sexen. Voorts een monnik, de hoofdpersoon van het
verhaal, die volgens de berichten een heilige is, aangezien hij nog nimmer
aanvechtingen heeft gehad. Een bijzonder stel mensen derhalve. De duivel
nu stuurt een lieftallige jongedame op de monnik af, waarvoor hij vlot door
de knieën gaat. Hij ziet even een blanke borst achter een halfgeopend
kleed blinken, waarna het met hem gebeurd is. In plaats van verlichting te
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zoeken in koude baden, laat hij zich verleiden, waarna ze zich in wellust
dompelen en dezelfde nacht nogmaals en later nog vele malen, gelijk de
schrijver ons meedeelt. Van de aard der genietingen blijven we onkundig.
De verleiding is precies op tijd gekomen, zodat de hoofdpersoon in contact
gebracht kan worden met Antonia - zo heet de ingevroren sexbom -, die
prompt verkracht wordt, naar wij vernemen. Voeg daarbij de karakters,
die met de witkwast geschilderd zijn en het beeld ontstaat van een breedsprakig, gewild fantastisch en vooral kinderlijk verhaal. Het is ongetwijfeld knap
geschreven en hoogst erotisch, doch niet voor mensen van deze tijd. Kortom, het heeft zijn tijd gehad.
Anton Fasel
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Martin Schouten

Marivana en hasjiesj
Het roken van marihuana en hasjiesj is, meer dan het zoveelste mode
een maatschappelijk verschijnsel waarin filosofische,
-fenom,
godsdienstige en politieke gezichtspunten een grote rol spelen. Voorstanders
van het gebruik schrijven wonderbaarlijke en zegenrijke eigenschappen
toe aan de veelbesproken hennepprodukten. Voortegenstanders is de 'stidk',
behalve het symbool van een onbegrijpelijke rebellie, de eerste stap naar
een zekere ondergang. 'Ik heb geprobeerd daar niet aan mee te doen',
zegt de schrijver over deze moraliserende benaderingen, 'dat was tenminste
de bedoeling'. Hij begint daarom met een overzicht van alles wat er maar
aan feiten en feitjes te weten valt over de soft drugs: verbouw, bereiding,
consumptiemethoden, verbreiding, bestrijding enz. Veel aandacht wordt ook
besteed aan de effecten van het gebruik. Aan de hand van wetenschappelijk
bronnenmateriaal wordt aangetoond dat deze effecten van betrekkelijk
kortstondige en oppervlakkige aard zijn. Waarmee de vraag aan de orde
komt: waarom wordt er dan zoveel drukte over gemaakt?
De 'ideologie van de high' wordt verklaard in een hoofdstuk waarin
de schrijver uitvoerig aandacht besteedt aan de psychologie van de
menselijke waarneming. Gedrag en uitlatingen van bestrijders worden
getootst aan de klassieke theorieën van Adomo over de autoritaire
persoonlijkheid. De conclusie van dit interpreterende deel is dat rokers en
bestrijders vaak meer met elkaar gemeen hebben dan ze zelf denken.
In het hoofdstuk 'hennep als (sub-)cultuurgoed' worden drugs en het gebruik
ervan in een ruim historisch en cultureel perspectief geplaatst. Dit hoofdstuk
eindigt met een samenvatting van alle gangbare argumenten pro en contra
een legalisering van de soft drugs.
Als bijlage is een vertaling opgenomen van Baudelaire's even klassieke
als levendige beschrijving van de high- toestand.

Paperback f 11,— / 160 F
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In mei a.s. verschijnt bij Bruna
Noam Chornsky

De macht van Amerika
en de nieuwe mandarijnen
Noam Chomsky geniet in vakkringen de reputatie van de belangrijkste
linguist van onze tijd. Maar voor een ruimer publiek is hij de laatste jaren
vooral bekend geworden door zijn compromisloze stellingname tegen de
regeringspolitiek van zijn land, de Verenigde Staten. Zijn essay De
verantwoordelijkheid van intellectuelen, in Nederland verschenen in Tirade,
vond in de gehele westerse wereld weerklank. In interviews die door
De Gids en Vrij Nederland werden gepubliceerd kwam zowel zijn politiek
als wetenschappelijk werk ter sprake.
Het centrale thema van de essays in deze bundel is de tweeslachtige rol van
de Amerikaanse liberale intellectueel, die zich enerzijds opstelt tegenover
de macht en de rijkdom van zijn maatschappij en er anderzijds deel van
uitmaakt. Chomsky toont aan dat in veel opzichten de toenemende macht,
en de hoop op macht, van de kant van de Amerikaanse technische
intelligentia, de opkomst van het bolsjewisme evenaart. Hij laat zien hoe
op vele gebieden deze 'nieuwe mandarijnen' een ideologie in het leven
roepen die hun aanspraak op die macht moet rechtvaardigen en die zowel
het heden als het verleden herinterpreteert om die aanspraak te
ondersteunen. Hij ziet in deze macht een groot gevaar voor de beschaving.
Of het onderwerp van een essay nu Vietnam is, de Spaanse Burgeroorlog
of het Amerikaanse imperialisme in Azië gaan het begin van deze eeuw,
steeds reikt zijn visie verder dan het eigenlijke onderwerp en
beantwoordt zijn werk aan een hoge maatstaf van intellectuele integriteit.
Vertaling Titia Jelgersma
Paperback f 16,50 / 240 F
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Journaal
DIE BESTE AD DEN BESTEN
"Wanneer ik Pé Hawinkels in dit verband
plaats, doe ik hem in zekere zin onrecht ".
(Het verband is dat van een soort vastenmeditatie over een imaginair probleem: het
gebrek aan vormkracht in de hedendaagse
Nederlandse poëzie. P.H.) "Hij heeft immers in enkele verzen bewezen dat hij iets
in zijn mars heeft, maar daarvan staat er
helaas slechts éen in zijn nieuwe bundel
Het Uiterlijk van de Rolling Stones. Zijn
verzen zijn van thematiek en toon eerder
lyrisch dan episch, - dus gunt men hem
graag wat meer lengte en breedte dan
anderen. Maar bij gebrek aan concentratie
verlopen al zijn pogingen tot poëzie in
bizarre grootspraak, woordenzwelgerij zon
kop of staart. Wat ik al vreesde, is ge--der
beurd: Hawinkels nam in deze bundel ook
zijn destijds in Raam gepubliceerde Haydnvariaties op. Niet dat ik iets heb tegen zijn
voorliefde voor deze componist - ik deel
die en bewonder zelfs vrijwel dezelfde
muzieken waardoor Hawinkels zich laat
inspireren - maar deze gedichten zouden
voor mijn gevoel net zo goed variaties op
de Rolling Stones of op de barokke schil
kunnen zijn. Haydn als 'kick', --derkunst
en ook daarmee komt er niets anders uit
dan er in zit: ongetwijfeld wat meer dan
bij Deelder, slecht verteerde brokken cultuur bijvoorbeeld, - maar geen poëzie ".
Bovenstaand citaat is afkomstig uit de
poëziekroniek die het fenomeen Ad den
Besten eens per jaar in het maandblad
Wending meent te moeten schrijven. Wie
weet wil hij graag een autoriteit op het gebied van de poëziekritiek worden, maar
als die ambitie bij hem voorstaat, dan
moet ik mijn oprechte twijfel uitspreken
of hij ooit slagen zal. Schrijvers van literatuurgeschiedenissen zijn meestal niet geheel en al op hun achterhoofd gevallen,
Ad, en met dit soort cretinistische non-

2

sens kom je niet ver. Lyriek bespeuren
waar er geen is, is al een slechte beurt, en
ook van 'men' spreken als je 'ik' bedoelt
zal je faam bij het nageslacht geen goed
doen. Maar bleef het daar maar bij, bleef
het maar bij vondsten als 'Haydn-variaties' waar het over 'Haydn-gedichten' gaat,
bleef het maar bij een kreupele woord keuze die je over 'voorliefde' doet mummelen als je 'bewondering' zou dienen te
bedoelen en over 'bewonderen' als je het
over 'voorkeur' zou moeten hebben, bleef
het maar bij verkapte citaten uit Leopold
de Buch over zaken waar je eigen gebit te
voos voor is, bleef het daar maar bij,
ouwe letterslikker, dan had er misschien
in de toekomst nog wel iemand een ver
woordje voor je over. Maar,-goelijknd
letterlievende uilebal, de mensen die jou
ooit zullen beoordelen als criticus, die hebben naast een kritisch vermogen ook een
geheugen. En waar blijf je als ze zich je
stukjes van vorig jaar herinneren? Heb je
daar wel over nagedacht voor je dit jaar
in de zeverpen klom, waarde schoonheidsvriend? Laat ik je geheugen eens opfrissen,
dan kijk jij maar hoe een en ander te
rijmen valt. Doedeltje!
"Barok qua taalgebruik, maar van veel
meer vormkracht toont Pé Hawinkels
zich in Bosch & Bruegel. Zoveel be wondering ik heb voor heel wat incidenteler poëzie van Hawinkels, zoveel moeite heb ik
met zijn drie aanvankelijk in Raam gepubliceerde kunsthistorische gedichtencycli,
waarin hij de fascinatie in woorden poogde te vangen, die er van de schilderijen
van Bosch en Bruegel en de muziek van
Haydn op hem uitgaat. 'Moeite' is te zwak
uitgedrukt, - ik word er dodelijk vermoeid
van. Met name bij de grillige Bosch moét
men de samenhangen wel uit het oog ver
zonder de betreffende werken er--liezn,
naast te hebben, - een tekort van het
boekje! Eigenlijk zijn de Haydn- gedichten

bij mij het liefst, omdat ze niet telkens de
drang tot verificatie in mij wekken. Maar
die zijn blijkbaar voor een latere bundel
voorbehouden. De poëzie heeft niet tot zin
en opgave te beschrijven, - zo zou ik mijn
hoofdbezwaar tegen Hawinkels boek willen formuleren, ook al erken ik, dat hij
meer doet dan enkel beschrijven (maar
ook kunstkritische beschouwingen horen
in de poëzie niet thuis!)"
Vormkracht toen, 'men' ook toen, van
'lyriek' toen geen spoor, en van vrees met
betrekking tot de Haydn-gedichten was er
vorig jaar geen sprake. Rest dus de vraag:
wat is Ad den Besten dit jaar overkomen?
Heb ik hem ergens in een automatiek zijn
gehaktbal afgepakt? Heb ik hem zonder
hem te herkennen in een emmer snot ge
Heb ik zijn meest bewonderde-dompel?
bijbelpassage in obsceen verband gebruikt?
Of hebben zijn ideeën misschien een zekere, hoe zal ik het uitdrukken, ontwikkeling doorgemaakt? In dat geval moge de
God der hutspotvreters ons beschermen:
misschien komt Adriaan naar aanleiding
van mijn volgende bundel tot de conclusie
dat het eigenlijk allemaal gewoon 'objets
trouvés' zijn. Tenzij ik Zijn dienaar dit jaar
ergens in het zwembad tegen het lucide
lijf loop: dan help ik God een handje.

oogs en starren beks komt daar mijn appartement binnen een vriendin, geheten
W. Zij vraagt, of het raam niet open kan,
want, zo zegt ze: "Het stinkt hier." Het
stonk helemaal niet, dat kan men van
mij aannemen, maar ik wilde haar alleen
geen eeuwige trouw beloven, dat is
alles. W. woont in de Bilderdijkstraat in
Nijmegen. Ik dacht bij haar optreden aan
een andere vriendin, en wel met weemoed.
Ik bedoel hier J., een meisje uit een van
's lands beste families, met wie ik vaak
gesprekken gevoerd heb over woorden,
die in de betere kringen absoluut taboe
zijn. Het eerste daarvan, wat J. mij noemde, was "stinken".
De dag na dit incident word ik opgebeld
vanuit Den Haag, door een meisje, met
wie ik enkele dagen tevoren in die stad
relaties had aangeknoopt. Zij nu heet L.
Ik voerde met L., en wel op kosten van
haar stiefvader, een vrolijk telefoongesprek van een half uur, waarbij de exclamaties, zelfspotternijen, wederzijdse
plagerijen en speelse lofprijzingen niet
van de lucht waren. Toen echter op een
geges n moment ook de zelfprijzing aan
bod kwam, ik bijvoorbeeld beweerde, dat
ik de beste basebalispeler van de provincie Gelderland ben, wat nog waar is ook,
kraaide L.: "Zet maar een raam open!",
Pé Hawinkels
dit, zoals ervaren causeurs met mij weten,
met een zinspeling op het gezegde: "Eigen
roem stinkt." Even later gaf zij mij haar
adres op. Zij woonde in de BilderdijkNOGMAALS
laan in Den Haag.
TWEE VOORBEELDEN VAN
Een beetje beduusd zoek ik daags weer
HOE HET TOEVAL EEN ROL
dáárna genoemde J. op op haar apparteSPEELT IN HET LEVEN
mentje, op uitstekende stand, te AmsterVAN EEN EENVOUDIGE
dam. Ik had haar allang niet meer geJENEVERDRINKER
zien, en met weemoed vroeg ik, hoe het
met haar ging, en wat ze zo al op het
moment uitvoerde. Wel, nu moet men
1.
weten, dat J. socioloog is van beroep;
Wat wil het geval? Het geval wil, dat ik ze vertelde mij, dat ze op dat moment
op zekere bloeiende namiddag op mijn een onderzoek deed vanuit een kantoor
kamer zit, verdiept in enige arbeid van aan het Bilderdijkplein.
laat-kapitalistische, burgerlijk-intellectuele
aard. Daar gaat de bel, en fonkelenden
,
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Gisteravond zat ik met een bevriend
schrijver, rood van snor, maar desalniettemin laat-kapitalistisch en burgerlijkintellectueel van instelling, wat te converseren op zijn kamer. En, hoe gaat dat,
naarmate het uur en de fles cognac vorderden, kwamen wij op onderwerpen als
daar zijn Lovecraft, Borges, Poe, Raymond Roussel en zo op het Franse kwak
-zalverstmPuwnBgier,d
samen een boek hebben geschreven over
een door hen waargenomen "Dageraad
der Magiërs". Het is een boek, na lezing
waarvan men het gevaar loopt aan geheimzinnige, hogere machten te gaan geloven, en grinnekend bespraken wij dan
ook dat risico, onder aanhalen van het
voorbeeld van een man uit dat boek, die
jaren lang obscure krantenberichtjes ver
zo een unieke collectie-zameldh,n
bezat van berichten over bloedregens,
kikkerregens, stenenregens, goudregens,
en zo verder tot aanvallen van collectieve
krankzinnigheid in primitieve dorpen toe.
Dat dit laatste best mogelijk was, gaven
wij toe; iedereen, die dit betwijfelt, kan
een kijkje gaan nemen in vele actuele
milieus. Over het eerste wisselden wij
verklaringen uit, ons voornamelijk toegekomen vanuit het gymnasiaal onder
bijvoorbeeld komen tot-wijs.Bloedrgn
stand doordat fijn rood woestijnzand
wordt opgenomen in de regenwolken enzovoorts.
Vanmorgen lig ik in bed wat te wennen
aan het daglicht en met het oog daarop
lees ik een verhaaltje in een boekje met
Kalendergeschichten van Johann Peter
Hebel. Het gaat over bloedregens, kik
-vorseng,t oudregns,
en geeft van al deze fenomenen een redelijke, verlichte verklaring. Ik moet er nog
bij zeggen, dat ik gewoon verder ging in
dat boekje, waar ik de keer daarvoor gebleven was, dus niets heb opgezocht.
P. Hawinkels
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OVER EXCURSIES,
BESCHOUWD ALS
IN DE MOORD
Je maakt toch wel gekke dingen mee. Zo
was er in het verleden op de T.V. een stuk
van de een of andere subalterne Angelsaks
te zien, vertaald door Paul Rodenko, het
gemankeerde wonderkind van voorbije
decennia. De titel, Excursion into murder,
had de bekende ex-experimenteel dichtertheoreticus annex verteller van geniet- en
gnuifverhaaltjes weergegeven met Moord
als kunstzinnig handwerk, wat, zoals zelfs
Alfred Kossmann zal opmerken geen ver
titel, maar wel van de-talingsvde
afgekorte versie van een andere titel, van
een eersterangs werkstuk namelijk van een
eersterangs auteur, On murder, considered
as one of the fine arts van Thomas de
Quincey.
P.H.

VERRAAD
Eind februari - al weerlang geleden, maar
de actualiteit doet er niet toe, zoals nog
zal blijken - zond de VARA een televisie
uit over Peru. Het was een-progam
gaaf stukje werk in het genre "felle aanklacht", waartoe een neo-kolonialistische
katterigheid vooral de bewoners van het
vroegere centrum van slaven- en specerijenhandel schijnt te inspireren, een soort van
moralistische nazorg die het verlies van
werkelijke macht moet compenseren. Er
heersen vreselijke toestanden in Peru zoals
overal in de Derde Wereld, en de schuld
daarvoor hoort eerlijker verdeeld te worden dan destijds de winsten uit de slaven
expressie-middel bij uitstek-handel.Ht
voor deze katterigheid zijn de simplismen
die een eeuw geleden door Marx bedacht
werden. Overal elders gonst de vernieuwing en staat het woord "negentiendeeeuws" voor alles wat maar verouderd en
belachelijk is, maar uitgerekend dit ene

oudje doet het nog best. Daarom denk ik,
dat het een expressie-middel is, telkens
Marx aan te halen. Er hoeft niets meer
mee gedaan te worden. Ook het hardlopen
kan alleen maar tot sport worden bij de
gratie van middelen om zich veel sneller
te verplaatsen: niemand loopt hard om
heel vlug ergens te komen. En niemand
declameert omdat hij zoveel te zeggen
heeft. Sport en declamatie willen niets
bereiken; zij hebben hun doel in zich zelf.
Wie wil dat er niets verandert en er absoluut zeker van wil zijn dat dit ook duidelijk is in zijn manier van praten, moet
negentiende-eeuwse bedenksels declameren.
In deze uitzending gebeurde dit door Drs.
Abram de Swaan. Bij elk beeld was zijn
tekst te voorspellen; alle marxistische kreten kwamen eraan te pas. Eén keer maar
heb ik mij vergist. Er liep een wat dik
echtpaar in de straat, mensen die in de
stad een beetje welvaart bereikt hadden.
Daarbij zei de gevoelige stem van Drs.
Abram tot mijn verbazing en vrolijkheid:
"De krampachtigheid van hun bewegingen
verraadt hun boerse afkomst ". Van zo'n
uitspraken word ik soms boos of althans
bedroefd om redenen die ik al eens uit
heb. Maar die avond stemde het-engzt
mij vrolijk dit vertrouwde geluid weer eens
te horen. Bijna moet ik zeggen: het streelde een latent conservatisme in mij, de
stille hoop, dat er nooit ofte nimmer iets
zal veranderen en de overtuiging dat het
ook helemaal niet behoeft. Ik had het gevoel hierin een medestander te vinden in
de zo uiterst linkse De Swaan. Niets ter
wereld is zo conservatief als een linkse
declamator. Zo'n volop archaïsch geluid in
een context die dreunt van dreigementen
en strijdkreten geeft ongewild de garantie
dat ook die kreten niet echt zijn. Alles is
declamatie en liturgie. Of wat daar "achter" ligt nu onmacht tot verandering of
onwil is, doet er verder niet toe. Hoofd
dat alles gewoon doorgaat en dat-zakis
alleen de manier van declameren een beetje verandert.
Dat is een nogal verreikende conclusie die

ik niet helemaal waar kan maken. Maar
in een betoog dat zich met zoveel grimmigheid aandient is die éne opmerking
zoiets als een steekje dat losraakt in een
strak breiwerk. Het hele geval verschoof
zich naar de vorige eeuw en verloor daar-

door nogal wat aan actualiteit, toen mij
gelijksoortige opmerkingen van Bosboom Toussaint en Van Lennep te binnen schoten, zinnen als "zijn forse kin verried wilskracht", "haar slanke handen verrieden
haar hoge ontwikkeling" of "haar fijne
neusvleugels verrieden haar adellijke afkomst". Door alle lichaamsdelen werd in
die dagen op grote schaal verraad ge
Voor het geoefend oog van de-plegd.
mensenkenner, vooral als die zelf een man
van stand en beschaving was, leek de hele
constitutie van een mens zo lek als een
gieter en iedere kleinigheid was goed genoeg om aangegrepen te worden voor het
definitieve oordeel, dat dan ook met grote
vanzelfsprekendheid werd uitgesproken.
Het was de vanzelfsprekendheid van
standsverschil en onderworpenheid. Wat zo
vanzelfsprekend is, moet er dik boven op
liggen: er is geen verbergen aan. Precies
zoals boeren maar boeren waren, waren
negers maar negers. Blijkbaar is een cursus in marxisme geschikter als middel om
dit soort van zaken te bestendigen dan om
er een eind aan te maken. De grote sociale
bewogenheid, dat lekkere, nobele gevoel,
schijnt toch alleen maar van boven naar
beneden te kunnen werken.
Wat zou de Amsterdamse politicoloog
zeggen van uitspraken als "zijn lange haren verraden zijn werkschuwheid" of "zijn
verzorgde kleding verraadt zijn eenvoudige
afkomst"? Misschien zou hij zeggen, dat
zo'n uitspraken discriminerend zijn of dat
ze onzinnig zijn of dat het in de laatste
gevallen om heel iets anders gaat, namelijk
om een opzettelijke demonstratie en niet
om een onwillekeurige uiting etc. Ik kan
dat verder niet uitzoeken. Voor mij ver
zijn uitspraak, of ze nu opzettelijk-radt
is of niet, dat zijn standpunt niet doordacht is.
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Fritz Senn

Zeven tegen Ulysses

Toen Joyce tijdens een interview met Jan Parandowsld, 'n poolse schrijver
die Ulysses in het frans gelezen had, naar het origineel verwees als zijnde
de enig juiste tekst, 1) was het niet zijn bedoeling het franse vertalersteatn
in diskridiet te brengen, dat hij in ieder geval zelf had bijgestaan. Hij wilde
alleen vastleggen, dat de vertaling bij het origineel ten achter stond, zelfs
meer dan gebruikelijk. Het verrassende is misschien al wel dat er vertalingen
zijn van Ulysses. Toen Georg Goyerts duitse Ulysses was uitgekomen in 1927
was de ontvangst van de kritiek gemengd met verbazing over de vermetelheid van de onderneming.
Een vertaler, die zo een uitgesproken avontuur begint, scheept zich in voor
een ware Odyssee. Wat zijn succes zijn moge, hij verdient onze aanmoediging en bewondering. Hij moet de kundigheid, de vindingrijkheid van Odysseus
zelf bezitten en bovendien diens volharding. En zo mogelijk de hulp van
een vriendelijk gestemde godin van wijsheid - dat is meer dan van ons
commentatoren kan worden gezegd (die noch overdreven hulpvaardig zijn
ten allen tijde, noch dikwijls vriendelijk gezind.) Er zullen godheden zijn
die zich tegen hem keren en voortdurende offers zullen hen niet geheel tot
rust kunnen brengen. Menige storm moet worden doorstaan, gevaarlijke
rotsen ontweken en draaikolken vermeden; op vreemde eilanden schuilen
gevaren; enorme reuzen dienen overwonnen ate worden; vreemde taalkundige
kusten zal men niet kunnen ontwijken en tegenwind heeft 'nog haast niemand
voordeel gebracht. De verliezen zullen in ieder geval zwaar zijn en de reiziger,
die het strand van zijn geboortestreek Ithaca veilig bereikt met wat hem aan
bemanning en lading nog rest, kan zichzelf gelukkig prijzen.
Dit essay is niet bedoeld om fouten te zoeken bij de verschillende vertalers,
maar eerder om de complexiteit van hun taak, enkele van hun specifieke
problemen en enkele mogelijke benaderingen aan te tonen. Er wordt geen
filosofie van de vertaling verkondigd. Door middel van voorbeelden, ontleend aan diverse methoden om in ondiep water te varen, gaan we vergelijken. Voor het gemak zullen de volgende afkortingen worden gebruikt
Sie sagten, dass Sie den "Ulysses" in Franzósischer Sprache lasen. Es ist keine iible
1
ubertragung, ich selber uberwachte sie, aber nur das englische Original ist authentisch".
Jan Parandowski, "Begegnung mit Joyce". Die Weltwoche, Zurich, 11 F febr. 1949.
) "

6

uit de zeven europese vertalingen (aldus Fritz Senn in zijn oorspronkelijke
tekst: in overleg met Senn hebben wij de achtste Europese vertaling, die van
John Vandenbergh, er zonder speciaal commentaar, eenvoudig ter verdere
vergelijking, aan toegevoegd. - B.W.-S.):
F Ulysse, traduction intégrale par August Morel; assisté de Stuart Gilbert, entièrement revue par Valery Larbaud et l'auteur. 2)
DU Ulysses, vom Verfasser autorisier'te Ubersetzung von Georg Goyert. 3)
SP Ulises, traducción por J. Salas Subirat. 4)
ZW Odysseus, översättning av Th. Warburton. 5)
DE Ulysses, paa dansk ved Mogens Boisen. e)
I Ulisse, unica tracuzione integrale autorizzata di Guilio de Angelis, consulenti: Glauoo Cambon, Carlo Izzo, Giorgio Melchiori. 7)
YU Uliks, translated by Zlatko Gorjan. 8)
N Ulysses, vertaald door John Vandenbergh. 29)
Niet dat we de pretentie hebben de meeste van de betrokken talen te
kennen. Maar mogelijk namen we voorbeelden uit de minder bekende talen
in dier voege, dat de mening van de vertalers duidelijk is of kan worden
geraden.
"Infinite variety everywhere" (209/212)

De vertalingen, die we hier gaan vergelijken, strekken zidh uit over een
veertigtal jaren. De allereersten, DU en F hebben het voordeel van ten minste
enigszins geautoriseerd te zijn, de latere hadden een belangrijke hoeveelheid
aan kritieken, om de voortgang van hun werk te bevorderen of tegen te houden.
Voorts geven de vertalingen niet alleen de verschillende nationale of individuele temperamenten weer, maar ook de verschillende tijdvakken van onze
eeuw, en een werk om deze wijdere aspecten te bestuderen zou met veel
succes eens ter hand kunnen worden genomen. Verschillen van lagere graad
2)

Gallimard, Paris, 1948. Eerste uitgave in 1929 door La Maison des Amis des Livres,

Parijs.

s) Rhein-Verlag, Zürich. 1956 (Ungekürzte Sonderausgabe, indentiek met de pocketbook uitgave - behalve de paginering - dtv. sr 49/50„ München 1966). Eerste uitgave
privé gepubliceerd in 1927 in Basel in drie delen. De uitgave uit 1930 van het RheinVerlag in Zurich was aanzienlijk herzien.
4) Santiago Rueda, Uitgever, Buenos Aires, 1959 (derde uitgave). Eerste uitgave in 1945.
5) Albert Bonniers förlag, Stockholm, 1964. Eerste uitgave in 1946.
8 ) Martins Forlag, Kobenhavn, 1964 (vijfde druk). Eerste uitgave in 1949.
1 ) Arnoldo Mondadori Editore, Milaan (vierde druk). Eerste uitgave in 1960. Ook te
vinden in deel III van "Tutte le Opere di James Joyce", verzorgd door Giacomo Debenedetti, Arnoldo Mondadori Editore, Milaan.
8) Otokar Kersovani, Rijeka, 1964, Joegoslavische (Servo- Kroatische) vertaling.
9) Alle bladzijde verwijzingen slaan terug op de oude vertaling en daarna op de nieuwe
druk van 1961 Random House uitgave van Ulysses, New York (b.v. 252/256) en tot de
hierboven vermelde uitgaven, voorafgegaan door de afkortingen (b.v. F 344). Cursifering
wordt in deze studie alleen gebruikt om de nadruk te leggen. Het is niet mogelijk gebleken alle diacritische tekens van elke taal typografisch weer te geven.
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kunnen bestaan uit schijnbaar uiterlijke dingen als het gebruik van aan
plaats van een beginstreepje, wat Joyce prefereerde. DU-halingstek
verlaat alleen Joyce's gewoonte (die het beneden zich achtte typografische
tekens het werk te laten doen om z'n verschillende stemmen uit elkaar te
houden). Dit laadt op de vertaler de extra moeilijkheid voor elk geval om te
beslissen welke woorden tot de dialoog behoren en welke niet - werkelijk
geen eenvoudige opgave. 10)
Door de gevarieerde weergave van twee korte zinnen te vergelijken, kan
de omvang gemeten worden van meer wezenlijke divergenties:
Teens! Tiens! Coup de bélier (F 250)
Posesión plena. Latido pleno. (SP 293)
Tuppete pieno. Palpito pieno. (1 345)
Auf jhr liegen. Wildes Klopfen. (DU 288)
Fuidt top. Fuld skaelven. (DE 263)
Ovanpa. Ovanpuls. (ZW 264)
Zwaar bokkend. Zwaar bonkend. (N 297)

Enige van deze versies, en wel speciaal het eerste deel, hebben erg weinig
gemeen, en bijna ieder bevat elementen die in de anderen niet voorkomt.
Wanneer men nu DU en F neemt - de twee die zogenaamd Joyce goedkeuring
hadden - dan is hat moeilijk ze onder één noemer te brengen. Het origineel,
waarvan de zeven varianten nauwelijks kunnen zijn afgeleid, is "Full top.
Full throb" (252/256), genomen uit de prelude van het Sirens hoofdstuk.
Deze verscheidenheid wordt niet veroorzaakt door lexicologische moeilijk
zijn heel wat ingewgkkelder woorden in Ulysses dan "tup" en-hedn.Er
„

mob

„

En het is opmerkelijk, dat het ene woord, dat Joyce herhaalt en dat aldus
bijzonder belangrijk wordt, zelfs in enkele vertalingen niet voorkomt en dat
de letterlijke betekenis van "tup" als zelfstandig naamwoord alleen in het
frans voorkomt en dan nog misplaatst. De duidelijke kortheid van het origineel en de enge keuze van vokalen wordt nergenstoegepast en zowel F als
DU negeren de symmetrie en de alliteratie.
Verschillen van deze aard echter moet men niet aan tekortkomingen van
vertalingen wijten. In feite mag men rustig aannemen, dat ieder van de vertalingen te rechtvaardigen is. De taak bier was niet het juist en exclusief vinden
van het juiste equivalent voor de twee zinnen. Deze zinnen zijn minder
belangrijk op zich zelf (ofschoon ze een functie op zich vervullen) alswel
dat ze de eerste aanduiding zijn van een thema, dat later in het hoofdstuk
Blooms "It certainly is" (273/278) is naar mijn mening een gesproken antwoord en
niet, zoals het ontbreken van aanhalingstekens inhoudt in "Lieber hier" (DU 312) deel
van Blooms gedachtenstroom.
10)
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wordt geïntroduceerd: "Full it trobbed ... Throb, a throb, .a pulsing proud
erect. Words? Music? No: it's what's behind... Tipping her tepping her
tapping her stopping her. Tup... Tup... Tup... Flood, gush, flow, joygush,
tupthrob". (270-274). "Luid bonsde hij... Bons, een bonzen, een kloppen,
trots rechtstaand. Woorden? Muziek? Nee: Het gaat om wat er achter ligt...
Haar dikkend, dakkiend, dokkend, dekkend. D'rop bok... d'rop... d'rop.. .
Vloed, guts, stroom, vreugdeguts, bokbonsd'rop (N 319). De vertaling van het
uittreksel van deze passage hangt dus af van hoe de verschillende onder
eerste plaats vertaald zijn of, om het anders te bezien, het-delnop
hangt af waarop de muzikale noten worden beschouwd dominant te zijn
om deel te hebben aan ede openingsaccoorden. F vertaald de "Tup... Tup"
sequens als "Tiens... Tiens" en tupthrop als "coup de belier" (268) en de
twee samen zijn in de prelude vertegenwoordigd. "Full it throbbed", als
"Vibrant à plein", is genegeerd. Aan de andere kant was het Italiaans van deze
laatste zin, "Piena palpito" (I 370), wat gekozen was, samen met "Tuppalpito"
(371) een basis, waaruit twee symmetrische zinnen werden gevormd.
DU introduceerde een variatie, die door het origineel in het geheel niet
geëist werd: "Full it throbbed" wordt "Noll erbebte es", maar twee synoniemen worden opgesteld om "Throb, a throb" weer te geven: "Kloefen,
ein Beben," en ofschoon "Beben" weer herhaald wordt in "bebendes Aufihrliegen" (= tupthrob") is het "Klopfen" dat naar de prelude wordt overgebracht. De sexuele boventonen van "Aufihrliegen" hebben hun origineel in
"topping her. Tup": "auf ihr liegen. So " (DU 309). De ZW versie legt
slechts gedeeltelijk verband met de corresponderende passage, waar geen
spoor van "ovan-" te zien is; de vertaler moet het er hoofdzakelijk om te
doen zijn geweest een muzikaal equivalent te vinden.
De opdracht van de vertalers is reeds bijzonder zwaar geworden - er moet
op een betekenisverdichting worden gelet, geluidseffecten mogen niet worden
verwaarloosd (in een episode waar de kunst muziek is), en met een vol
ewikkeld netwerk van motieven, die met elkaar in verband staan,-komenig
moet rekening worden gehouden, ieder uitgedrukt in een woordengroep,
ieder met zijn eigen probleem van toon, ritme, betekenis, associaties en
bijbetekenissen. De vertaling van "Full tup" leidt tot "Tup" en "tupthrob" en dit dient eerst te worden vertaald - en eerst te worden verstaan.
Wat is de betekenis van "Tup"? Is het een dier, zoals de franse vertaler
het nam, is het een werkwoord of is zijn hoofdfunctie een klanknabootsing
te zijn (wat het inzicht van de italiaanse vertaler schijnt te zijn, die "Tup"
overneemt, I 371, ofwel verandert in "Tuppe", "tuppalpito", en van de
spaanse die het licht wijzigt: "Top" (SP 312)? Zou "Tup" bovendien muzikaal verbonden zijn met het "Tap, tap" geluid van de blinde pianostemmer?
"Throb" op zijn beurt zou men op een ideale manier kunnen verbinden met
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het slaan van de dynamo's (283/242) en het trillend geluid van de stemvork (260/264). Deze "wheels within Wheels" (160/163) zijn een integraal
deel van Ulysses.
Het is wel duidelijk, dat van geen enkele vertaling kan worden verwacht,
dat het de volle orkestratie van Ulysses recht zal doen. Vertaling, wat
eigenlijk altijd ook interpretatie is, wordt dikwijls een kwestie van selecteren
en is een noodzakelijke simplificatie. Voor het doel van dit essay zullen we op
dezelfde wijze in hoge mate moeten vereenvoudigen om ons te concentreren
op enkele aspecten van de roman, die wat kunstmatig moeten gescheiden
worden.
"In rhythmic resonance"

(291/290)

Een overdaad van klankpatronen en ritmen is een van de opvallendste
kenmerken van Ulysses. Een vertaler zal nauwelijks zo'n groot taalkunstenear zijn als Joyce. Maar zonder ook zulk een vreugde in de mogelijkheden van taal zal geen vertaler in staat zijn genoeg moed te verzamelen
om zulk een intrigerende taak aan te pakken.
Er is geen linguistische bekwaamheid voor nodig om te kunnen waarderen hoe iedere vertaler, met de hem beschikbaar staande middelen het aan
om Joyce's vertolking van het uit elkaar spatten van het zeewater-pakt
tegen de rotsen te herscheppen: "In cups of rocks it slops: flop, slop, slap:
bounded in barrels" (50/49) (In rotskelken plenste het: kilts, klets, klots:
in vaten opgesloten. N 61). De germaanse talen vormen gemakkelijk de
samengestelde woorden en deze dienen hier als vervangers van de levendige
opeenvolging van Joyce's monosyllaben. "Plasker i klippebaegre: plask,
klask, plask: fanget i fade" (DE 54). "Klatsahar i klippbloekskoppar: klatsch,
klitsch, slatsch instangt i tunnor" (SW 56). "Platscht in Felsbeeken: platsah,
plutsrh, platsch: in Fasser ,gezwa.ngt" (DU 59). Dans les tames de rochers le
flot flaque: flik, flac, floc: bruit de barils" (F 52) "In coppe di roccia sguazza:
plop, blop, blap: imbrigliata in banili" (I 72). De spaanse versie is opanerkingswaard om z'n dubbele weergave van de centrale sectie, eerst is er zorg
gedragen voor de betekenis door drie woorden, die een geluidspatroan doen
ontstaan, maar een werkelijk nauwkeurige imitatie van het ori gineel is toegevoegd als om de exacte muzikale notatie er bij te leveren: "En was de roca
se derrama: aletea, vierte, golpetea: clap, slop, slap, embalado en barriles"
(SP 82). Succesvol als al deze oplossingen zijn, ze nemen alle hun toevlucht
tot woorden, zover ik zien kan, die louter klanknabootsingen zijn, terwijl de
woorden die Joyce gebruikt, zowel een betekenis hebben alswel klanken nabootsen. Green enkele vertaler schijnt de leuke dubbelzinnigheid hebben gevat
van het woord "bounded".
,

,

w

Als een verbaal motief door het uitsluitend gebruik van monosyllaben
wordt gekarakteriseerd, zoals in: "Deaf blad Pat brought pad knife took up"
(252/256) dan is een identiek effect onmogelijk in andere Europese talen.
Maar niettemin kunnen de vertalingen voortreffelijk zijn: "Sordo pelado
Pat trajo earpeta ouchillo ttarnó" (SP 294). "Pat sourd déplunné buvard
apporte Couteau remposte" (F 250). "Sordo salvo Pat portó tampon cioltello
asportó" (I 346). "Tauber kaihler Pat brachte Unterlage nahm Messer fort"
(DU 288). "Dove skaldede Pat bragte tra:pap r kniv tog ud" (DE 264).
"Dove skallige Pat kom med läskare harntade kniv" (SW 264). "Doof kaal Pat
bracht bloc nam mes mee". (N 297).
De snelle driedubbele opeenvolging van dezelfde tweeklank door een daar
achteraankomende vierde drukt op een hoorbare wijze de zichtbare
vreugde op het gelaat van Professor MacHugh uit; het tweede gedeelte van
de zin klinkt weer als een echo, door een gelijkaardig ritme gepaard gaande
met alliteratie - waardoor een nergens in het boek geëvenaarde eenheid van
klank en ritme wordt bereikt.
A smile of light brightened his darkrimmed eyes,
lengthened his long lips (132/133).
Men kan de pogingen van de vertalers beter demonstreren dan omschrijven:
"Un sorisso di duce ugli illuminó gil ocehi nerocerchiati, allunga ale sue lunghe
labbra" (1184). "Ein lichtvolles Lächeln leuchtete in seinen schwarz-gefassten
Augen, längte seine langen Lippen" (DU 153). Het gebruik van het koppelteken is onnodig in het duits en is strijdig met Joyce z'n consequente gewoonte
om alles aan elkaar te schrijven, een gewoonte die in het italiaans wordt
gerespecteerd, waar samenstellingen zeldzamer zijn dan in het duits: "nero
dans leurs disques noirs, at-cerhiat").Unsoulcdeéairyx
allongea sea longues lèvres" (F 131); "Ett ljust leende lyste upp hans
márkkantade ógon, förlangde hans tanga lappar" (ZW 141). "Et lyst smil
klarede op i hans moPkrandede ejne og farlaengede hans lange liber" (DE
139). "Een lichtend lachje deed zijn donkergerande ogen oplaaien, maakte
zijn lange lippen nog langer". (N 155).
Uit de virtuose prestatie van het Sirens hoofdstuk zullen we een voorbeeld
afzonderen ter vergelijking:
Miss Douce turned to her her tea aside.
He sighed, aside:
- Ah me! Oh my! (258/262)
Afgezien van de klankstructuur zal deze passage weinig problemen opleveren.
Muzikale termen zouden waarschijnlijk kunnen worden toegepast, maar voor
de vergelijking is het voldoende op te merken, dat "aside" waarmee de
eerste korte zin eindigt, een rijmend "He sighed" met zich meebrengt,
waaraan het aanvankelijk gebruikte "aside" als een echo of een parallel is
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toegevoegd (evenwijdige lijnen snijden elkaar niet zou weer het. gemis van
Lenchan om contacten te leggen tot uitdrukking brengen ?) De derde lijn
kan ook weer in twee gelijke en harmonieuse delen gesplitst worden.
Het is natuurlijk mogelijk van de ene kant, Joyce z'n eenvoudige klankbouw helemaal te negeren: "Miss Douce wandte sigh wieder ihrem tee zu./
Er seufzte: / "Ach! du liober Gott!" (DU 295). Geen spoor is overgebleven
van "aside", wat Lenehans geïsoleerdheid vastlegt, maar in plaats hiervan
wordt een verwijzing naar God ingevoerd, die niet gerechtvaardigd is.
In tegenstelling hiermee gaat de franse vertaling er op uit het rijmend
effect op eigen manier na te doen, door er zelfs een zin aan toe te voegen:
"friste sire": "Miss Douce, elle, se tourne vers son thé, en aparté. / En
aparté, it soupire, triste sire: / -Ah mon vieux: Mon pauvre vieux!" (F 256)
"Miss Douce si valse al sue tè, fra. sé. / Lui sospiira, fra sé. / -Ahimè!
Povero me!" (I 354). "La Senorita Douce se apartó hacia su té. / El suspiró
aparte. / - Ay de mí! Pobre de mi' (SP 300). "Miss Douce vendte sig afsides
om til sin te. / Han sukkede afsides. / -Ash ja, aah jo!" (DE 269). "Miss
Douce vände sig till silt te. / Han suckaide, bortväd: / -HMiajaja!" (ZW 270).
"Miss Douce wendde zich tot haar thee, terzijd'. / Hij krijt, roerzijd': /
-Wee mij, 0 mij!" (N 304).
Zonder ook maar een woord te verstaan is het toch mogelijk te horen wat
de bedoeling van de Joegoslavische vertaler was: "Miss Douce se ponovo lati
caja, odsutna-sama- za- sa. / Sam-za sa on tuzno uzdahne: / - 0, moj
boze, bogo moj!" (YU 320).
De oorspronkelijke compositie van Joyce, na het eerste "aside" bevat
geen elementen, die zich niet rigoureus aas het geluidspatroon aanpassen.
De hele structuur blijft helder en resonerend en lijkt minder gekunsteld als
de vertalingen wel moeten zijn.
"Everythong speaks in its own way" (120/121)

Joyce's indrukwekkende weergave van een weerkaatsende donderslag, ge
een logge regel, gebed in Teutonisohe alleteratieve verzen, bete--volgdr
kent een uitdaging, die de vertalers moedig het hoofd bieden:
A black crack of noise in the street, slack, bawled, back.
Loud on left Thor thundered: in anger awful, the hammer'hurler.
(388/394)
Commentaar is overbodig bij het aantonen van de successen en de mislukkelingen van deze klanken waar zij vertaald zijn in acht talen:
Ein sdhwartzer Schlag v'dn Larm auf der Strasse nun oh Rache brullte
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zuruck. Laut zur Linken donnerte Thor: schrec klich im Zorn war der
Hammerwerfer. (DU 445)
Vid detta fraanrót ett buher pá gatan, aak, sitt tack. Högt i det höga Tor
tunvlade: vild •i vrede viggslungaren. (ZW 400)
Her led et sort skrald, en staerk stoj paa gaden, et krak, et buldrende
ekko. Heit til venstre rtordnede Thor: fzygtellig i vrede var nerkasteren. (DE 401)
Un noir fracas, rumeur dans la rue, éclata, quel trac, hurla, retourba.
Da sa senestre sinistrement Thor tonna: en grand fureur le dieu marteleur. (F 388)
Un negro estallido de ruido en la calle: ay! gritó, percutió. Ruidosamente
a 'la izquierda Tor troon: en ira horrorosa el lanzador de martillo.
(SP 434)
Un atro schianto di fragore netla strada ecco, accosto ululd, echeggiante.
Alto a mand manca Thor tuon3: con ira orrenda lo scagliatore del
maglio. (I 543)
Cm prasak na ulici prasne, jeka se zatalasne pa se zgasne. S lijnave Tor
tutnji: bog bäta bijeson batom barata. (YU 484)
Een donkere klap rumoer op straat nu, o wee, bolderde het antwoord.
Links luid donderde Thor: vreselijk verbolgen de hamerhanteerder.
(N 457)
Joyce neemt zelden zijn toevlucht tot pure beschrijving. Hij wendt al zijn
vernuft aan, om de watheid van een ding of gebeurtenis te doen uitstralen
(to epiphany). Neem de vuurpijl in Nausicaa:
A monkey puzzle rocket burst, spluttering in darting crackles (366/372).
Als de vuurpijl zelf rijst de toon tot een climax is bereikt in het korte
explosieve "burst", waarna de toon weer daalt en het ritme verandert in
overeenstemming met het vuurwerk dat aan de hemel zichtbaar wordt. In
zijn op- en neergang is de zin een kort gebnip van het hele hoofdstuk, het
beschrijft de kurve van Gerty's emoties en Blooms physiologische reactie.
Een dergelijke prestatie te vergen in een vertaling is wel veel gevraagd."Een
knalraket barstte, sputterde uit knetter -de knetter-de-knetter." (N 431) De
italiaanse zin knettert heerlijk: "Un razzo a girandola scoppia in aria,
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sputacChiando i suoi petardi dardeggianti" (I 502) Ofschoon hij culmineert,
niet in een zichtbaar of hoorbaar teken van de explosie, maar in het neutrale
"aria". "Une chenille à détonation éclata, orachant see pélards-éclairs" (F365)
is expressief, maar het geluid en het beeld van de ontploffing is te vroeg
ingezet, voordat de vuurpijl - ofwel de zin - zijn volle hoogte bereikt heeft.
Er is geen stijging of dalen en alleen maar een zwakke uitbarsting in "Fine
Sprührakete ging los, spruhte, .kna.tterde" (DU 419) Heel wat krachtiger is
"En svärmarraket blixtrade till och sspralcade sönder i fräsande gnistor" (SW
378) maar als in F schijnt het geluid te vlug af te gaan en de top van Joyce
z'n ballistische kurve wordt niet bereikt.
"Wat is the real meaning of that word?"

(76/77)

Vertaling is hoofdzakelijk het vinden van de juiste woorden en dit is natuurlijk een zaak van het goed snappen van de juiste betekenis. Er zijn een
paar vertalers die schijnen te geloven dat "shoneen games" ierse spelen
zijn in "shoneene games the like of lawn tennis" '(311/316): "les jeux irlandais
qui rappellent le lawn-tennis" (F 310), "oh irländska lekar som liknade
lawn-tennis" (ZW 323). De duitse versie is wat vaag en dubbelzinnig: "caber
irischen Sport and Spiele so ähnlich wie Lawn Tennis (DU 355) - het
moeilijke woord schijnt te zijn omzeild. Deze vertalingen missen juist waar het
op aan komt - wat "di quelli anglofili" (I 427) en "y juegos de inglesot s"
(SP 355) goed aangeven - en daarbij verzuimen te impliceren, dat Bloom
daarbij bijzonder onfortuinlijk is in zijn pogen de conversatie terug te
brengen op lawn tennis. (Hier volgt de nederlandse vertaling: "en van die
Engelsen nageaapte sporten zoals lawn tennis" N 367). Aangezien vertalers niet
alwetend zijn, zijn dit soort vergissingen niet te voorkomen. In feite is een
vertaler in een heel wat moeilijker positie dan de critici en commentatoren
zijn. Deze kunnen zich veroorloven bijzonder selectief te werk te gaan en
kunnen het weinigje inzicht dat zij hebben en hun eruditie ten toon spreiden
met een air .thuis te zijn waar dan ook door het hele boek heen - maar
de vertaler kan zich aan geen enkele passage onttrekken.
"For aged and virtuous females" (218/221) is geworden "Fur alle and
tugendhafte Weiber" in DU (250). "Weiber" is .geringschattend, als ook
"females" vermag te zijn en "alt" is recht op de man af, wat "aged" niet is.
Klaarblijkelijk nam de vertaler aan dat dit aan de gedachtengang van Father
Conmee ontleend was. In werkelijkheid zijn deze woorden geen gedachtenassociatie van Father Conmee. Hij passeert "St. Joseph's Asylum for Aged
and Virtuous Females" - leest de inscriptie en herinnert zich het weer op
Portland row, no: 4 - 8. 11) Joyce is naturalistisch nauwkeurig en "Weiber" is
11)
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Thom's Official Directory for the year 1905, Dublin 1905, p. 1622.

een woord dat men nooit vinden zal om een instelling van deze aard aan te
duiden, nrx h zou het woord "alt" worden gevoerd. Maar hoe kan een ver
dat weten zonder uitgebreid speurwerk te doen? Nooit zullen de resul--taler
taten van jaren wetenschappelijk spitten de omvang van een volledig commentaar bereiken.
Dictionaires en naslagwerken zijn onmisbaar, maar hun bruikbaarheid
is beperkt. Verscheidene van Joyce's scheppingen staan er niet in. Een
barok monster als "contransmagnificandjewbamgtantiality" (39/40) is wijselijk zo letterlijk mogelijk vertaald door ieder van de vertalers.
Als Bloom aan het nadenken is over de vergankelijkheid van alles wat
door menselijke arbeid gebouwd werd piekert hij over goedkope moderne
woningbouw: "Rest rubble, sprawling suburbs, Kerwan's mushroom houses,
built of breeze" (162/164). De meerderheid van de vertalers nemen voor
"breeze" de noordenwind: "batCies de vent" (F 161), "construidas de viento"
(SP 199), "aus Luft gebaut" (DU 187), "byggda av luit' (ZW 172), 'bygget
af luften" (DE 171). Het is in feite een ander woord (n1. "cinder-dust"),
wat koolslak of kool- sintels betekent en wat gebruikt wordt om as-stenen te
maken - een goedkoop soort bouwmateriaal. ("De rest puin, voortwoekerende buitenwijken, alles revolutiebouw, Kerwanhuizen die als paddestoelen
uit de grond schieten, van cokesgruis vervaardigd." N 191-2) De bijbetekenissen van stof en as passen prachtig in Blooms mistroostige stemming,
herinnerd aan Prediker. Hierop maakte de italiaanse vertaling ons attent:
"fatte di sabbia" (I 223).
De italiaanse vertaling goed en de andere verkeerd te noemen zou echter
de zaak wat al te eenvoudig voorgesteld zijn. In geen geval kennen al
diegenen, die het Engels tot moedertaal hebben, die tweede en nogal technische betekenis van 'breeze" en het is beslist niet duidelijk of dit het geval is
met Bloom. Voor zover we weten zou hij de uitdrukking genomen hebben
als een hyperbool, als hij er over na zou denken: Lucht is nog ondeugdelijker materiaal dan koolsintel. In ieder geval zou het vreemd zijn als
Joyce erop betrapt werd slechts één pijl op zijn boog te hebben. Indien de
vertaler zich van enige dubbelzinnigheid bewust is, dient hij goed met zich
te overleggen, welk van de mogelijke betekenissen hem het belangrijkste-zelf
voorkomen.
,

"Quintessential triviality" (190/192)

De wijsheid van de regel, nooit letterlijk te vertalen, is betwistbaar bij een
schrijver, die zo bewust zijn woorden kiest als Joyce. Het gebruik van
"paralysed" in "And Ned and J. G. paralysed with laughing" (337/343) kan
worden betrokken op des sprekers zin voor overdrijving - wat natuurlijk
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ook naar voren gebracht dient te worden. Als we doordrongen zijn van het
sleutelconcept van "paralysis" in al Joyce's werken - reeds vanaf het ogenblik,
dat hij de eerste alinea van "The Sisters" herschreef - zullen we de juistheid
van dit "paraliseid" noch zijn bijgedachten over het hoofd zien. Symbolisch
zijn de toeschouwers van de woeste aanval van de Citizen (Ned.: de burger)
"paralysed". het is daarom wel vreemd, dat alleen de spaanse vertaler
voldoende vertrouwen had in Joyce z'n passie voor le mot juste om dat
woord te laten staan: "Y Eduardo y J. G. paralizados por la riza". (SP 381)
De anderen stellen zich tevreden met min of meer gemeenzame zinnen, die
verminking suggereren ("bras et jambes coupés," F 336) of onmacht ("non
ne potevano pin," I 462. "kennen nicht mehr." DU 386), die wel in zekere
mate passend zijn, maar niet zo doelmatig als het origineel. i 2 En Ned. en
J. G. lamgeslagen van het lachen" (N 398).
Het is niet hoofdzakelijk de opvallend Joyceaanse woorden, die de vertalers
zo ongelukkig maken. Er is geen enkele zin zo nagespeurd als die eerste vraag
van Molly: "Yes. Who is he when he's at home?" (64) Als regel zou de taak
van
an de vertaler vervuld zijn, wanneer hij een gewone zin nam uit z'n eigen
taal in plaats van de uitdrukking, die in Ierland gebruikelijk is: "Was ist das
fur'n Ken" (DU 75) "Come la ahamiano in famiglia?" (I 90). "D'ou sort-i1,
celui-là?" (F 63)."De donde salió eso? (SP 96). "Vad är det for nanting?"
(ZW 70). "Ja, hvad er det for en?" (DE 68). Deze versies voldoen op een of
meer náveau's, maar ze schieten te kort om de overgrote trefzekerheid van
Molly's korte uitspraken weer te geven, die haar kenmerkt als naturalistisch
en als symbolisch. Op de manier waarop zij dat zegt, is het woord (ze piekert
over "met him pike hoses") vlees geworden, en nog wel mannelijk vlees in
dat: "Who is he... "Dit is in enkele van de vertalingen naar voren gekomen,
maar het italiaanse "Come la ahianiano," die het vrouwelijke voornaam
gebruikt, is niet gelukkig. Op een belangrijk overeenkomstig niveau is-word
Molly de Maagd Maria (metempsychose is "re-incarnation" - 64/65), en
een maagd met uitgesproken vleselijke neigingen. "Who is he when he's at
home," verraadt Molly's neigingen door z'n vaag en onbepaald gebruik van
)

"

,

12) F en I maken terloops gebruik van de gelegenheid om het evident verkeerde J. G.
van het origineel in J. J. te verbeteren. Zo nu en dan herstelt een vertaling een verloren
gegane passage van de tekst. Een passage, die door een typografische vergissing weggelaten is uit alle uitgaven van Ulysses (" for Liverpool Underwriter's Association, the cost
of acquired rolling stock", moet worden tussengevoegd na "and Holland and" 704/719,
zie Madtes, Richard Eastman, "A textual and Critical Study of the "Ithaca" Episode in
James Joyce's Ulysses", dissertation on microfilm, p. 103); ze is reeds in haar geheel in
enkele van de vertalingen opgenomen: gedeeltelijk in "et agents des Assureurs Associés
de Liverpool" (F 643) en volledig in DU, ZW en DE: "für die Liverpool Underwriter's
Association, erstreckt, wobei die Kosten für das rollende Material..." (DU 735), etc.
Het lijkt waarschijnlijk, dat de vertalers van F en DU, toen zij een leemte in de tekst
zagen, zich tot de auteur wendden om hulp. (De nederlandse vertaler verzuimde de gelegenheid deze verbeteringen aan te brengen. B.W.-S.)

ÍS.1

"he", en is een voorbereiding tot het laatste hoofdstuk, wat overvloeit van
ongespecificeerde "he's".
De deense versie zinspeelt, misschien, nog het meest op een mogelijke
correspondentie met "Quis es homo ?" (81/82), een lied, wat natuurlijk
eens .gezongen werd door Molly. De vraag, Wie is de Mens? Wie is Christus?
Wie is Bloom? is misschien wel de kern van Ulysses, (In deze algemene
vorm kan het ook gezegd worden in het DU aanwezig te zijn). Alleen
de italiaanse verwoording "in faaniglia" doet het betrokken zijn op "at
home" bewust worden. Er zijn in de lang uitgesponnen actie van dit
Bloomsdag epos twee mannen "at home" in Ecolesstreet 7. Alles in het
Joyceaanse heelal wijst terug naar het te-huis. Bloom is niet zo erg "happy
in his home", z'n pseudonym Henry betekent "heerser van het huis", hij
denkt aan Home Rule en komt er nauwelijks aan toe en de kunst van deze
episode is de huishoudkunde. (Ja. En hoe noemen ze hem thuis?" N 76)
Ik ben niet aan 't proberen Molly's zin volledig van aantekeningen te
voorzien, maar door enige inherente mogelijkheden van een onschuldiguitziende zin te suggereren hoop ik dat er iets van de geweldige moeilijk
naar voren zal komen. Men zou wel bijzonder van geluk moeten-heidor
spreken als een vertaler dezelfde diepte en rijkdom zou kunnen bereiken.
Aan die critici, die Joyce's parallellen en analogieën uitsluitend verbaal
beschouwen, ze onnodig vinden en zelfs artistiek niet te verantwoorden,
moet deze kwestie natuurlijk wel irrelevant lijken. Maar al zou dat nu zo
zijn, het is toch een deel van Joyce's presentatie en kan daarom toch niet
worden veronachtzaamd zonder vervalsing van dat type kunst dat hij,
hetzij terecht of ten onrechte, schreef.
Een niet .te vermijden consequentie is dat vertalingen tenminste een dimensie missen, zij kunnen niet geheel het gevoelen en de weelde van het origineel
weergeven, noch z'n ingewikkeld inelkaargrijpen. Zo nu en dan kan een
stukje van het verlies worden gecompenseerd door een gelukkige zinswending, door een woord, dat zelfs het origineel overtreft. Wanneer Bloom, het
magnetisme en de sexuele aantrekkingskracht vergelijkt (3,67/374) komt het
franse woord voor magneet, l'aimant, goed van pas in: "L'aimant et 1'acier"
(F 367). En in dezelfde alinea doet het Duits voor "Dress up", "Ziechen sirih
fain an" (DU 421) het uitstekend, -aangezien anziehen ook de betekenis heeft
van attractief zijn. Zo kan een woord, eerder in een passage naar voren gebracht - misschien zonder enige bedoeling - zijn weg vervolgen op een
manier, die zelfs Joyce niet had kunnen voorzien.
"Never know whose thoughts you're chewing (168/171)
Vertalers moeten even consequent zijn als de auteur. Een en hetzelfde ding,
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zoals O'Haras Tower moet niet "O'Haras Turin" op de ene en "O'Haras Tower"
(DU 428-783) op de andere plaats zijn, los geen nog van het gekke Molly
een vreemd woordt te horen zeggen, 'n engels woord in dit geval. Maar
dit zijn vergeetachtigheden. Ernstiger wordt de fout ten opzichte van "Dislike
carry bottles likethat hag this morning" (369/375) in vergelijking met
"A bent hag crossed from Cassidy's clutching a noggin bottle by the neck"
(61). Daar de "hag" dezelfde is, dient men ook hetzelfde woord te nemen.
In het Frans verschilt "une v~eille fée" (F 60) van "ia vicille sorcière de oe
matin" (F 369). Noch zal een lezer - die we voor ons doel aannamen
bijzonder attent te zijn - van de italiaanse of duitse tekst geweldig zijn
geholpen door de variaties in "una vegliarda" en "quella strega" (I 85,507)
of "sine gebeugte, alts Hexe" en "wieder das alte Weib" (DU 72,432).
"Hou niet van meet flessen rondlopen zoals die kol vanochtend" (N 434).
"Een gebogen kol kwam uit de zaak van Cassidy en stak de straat over,
een drankfles bij de hals omklemmend" (N 72).
Men kan natuurlijk aannemen en terecht, dat onze hypothetisch attente
lezer zich nog steeds kan indenken, dat Bloom dezelfde oude vrouw in
gedachten had, met welk woord hij ook naar haar verwijst. Dit nu gaat
niet langer op bij een telkens opkomend beeld als Bloom aan vaartuigen
denkt: "pitched about like snuff at a wake" (372/378). Dit is een echo en
wel een verbale, van een vroegere gedachte: "Kicked about like snuff
at a wake" (92/93). Er is echter in verscheidene vertalingen geen enkele
echo: "dansant comme les bouchons sur l'eau" / "chassé de partout comme
un chien galeux (F 372/92); "saltando de aquí para alla sobre las ondas"
/ "Andar con él a los punntapiés por ahí Como rapé en un velorio"
(SP 417/127). In het duits valt het op dat het de betekenis van "snuff
at a wake" slechts eenmaal behouden heeft, maar juist niet in het Hades
hoofdstuk, waar de verwijzing naar de begrafenis beter op zijn plaats zou
zijn geweest, dan in Nausicaa: "umhergeworfen wie Sehnupftabak bei einem
Leidhensahmaus" / "Umbergestossen wie Strassendreck" (DU 426-7, 109).
Het is tekenend, dat de latere vertalingen - geschreven in een tijd, toen men
de belangrijkheid van terugkerende thema's had ingezien - consequenter en
letterlijk zijn: "kastas omianing som snus pá en likvaka" / "Aker omkring som snuset vid en lidvaka" (ZW 384, 100); "kastes omkring som en lus
paa en tjaerespaan" / "Tumlet omkring som en lus paa en jae^respaan"
(DE 385/98). De italiaanse versie schijnt 't nog het dichtst te benaderen:
"sbattuti qua e là come tobacco da fuuto a una veglia funebre" /
"Passato di mano in mand come una tabacchiera durante una veglia funebre"
I 511, 130, maar ten koste van de omgangstaal van het origineel. "Heen en
weer gesmeten als snuif bij een wake (N 438). "Van de een naar de andere
geschopt als snuif bij een wake." (N 109)
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"Must be connected with that" (368/375)
Geen enkel element in Ulysses kan worden beschouwd en (theoretisch)
vertaald als een alleenstaand geval. Zich uitstrekkend ver buiten z'n onmiddellijke context vormt alles een deel van een groter structureel geheel. Dit is
duidelijk bij de met zorg uitgewerkte motieven, die een wel zeer netelig
probleem voor de vertalers zijn. Het Throwaway motief, een onder velen,
zal aan een kort onderzoek onderworpen worden. Z'n hoofdbestanddelen
zijn de naam van een paard, kansloos en toch winnaar, Blooms terloopse
opmerking "I was just going to throw iet away" (84/85), en een "throwaway",
die in zijn handen werd gestopt om de komst van Elia aan te kondigen.
(194/151); De symbolische (symballein, letterlijk: to throw together) ineenstrengeling van al deze draden reikt zeer ver; en op een meer allerdaags niveau zijn de consequenties van Blooms niet bedoelde tip ook van
gevolg voor zijn eigen lotgevallen des namiddags, Een bijgedachte - dat
niets werkelijk wordt weggeworpen,- drukt zelfs op de vraag aangaande
de letterlijke vertaling: niets mag totaal verwaarloosd worden. Veronachtzaamde personen, onbeduidende gebeurtenissen en weggeworpen voorwerpen kunnen op slot van rekening belangrijk zijn voor deze dag. Een complete
toelichting van het motief zou niet alleen een boel ruimte vorderen, maar
zou ons al spoedig leiden op controversieel terrein - ideale condities voor
een academisch debat, maar een enigszins frustrerende toestand voor de
vertaler, wiens beproeving al groot genoeg is en wiens nederige taak het is
het model met geschikte woorden te bekleden - en zonder deze woorden zou
het legpuzzle model zelfs niet bestaan. De tabel op pag. 20, die zich concentreert op een paar saillante trekken van de uitgebreide vertakkingen van
het motief, laat zien, welke verbale schakels van het daedeliaanse netwerk
konden worden tot stand gebracht en hoe.
Geen van de vertalingen slaagt erin alle elementen op alle tijden in elkaar
te passen. SP schijnt het helemaal niet te doen. Sommige schakels worden
verbroken - dat is onvermijdelijk. Het is niet gemakkelijk om te zien, hoe
Bantam Lyons, of de lezer uit "J'allais justement le jeter" een tip op Prospectus kunnen halen. In de Italiaanse versie en in DU, DE en ZW wordt
de naam van het paard synthetisch afgeleid van het werkwoord, wat in
Blooms mond wordt gelegd aan het eind van de Lotus Eaters. Dit maakt een
ongewilde tip geloofwaardig maar, oppervlakkig beschouwd, lijkt het toch wel
erg onwaarschijnlijk - tenminste in DU - dat men een paard de naam geeft in
de vorm van een verleden deelwoord. Men heeft zich gewetensvol moeite gegeven om het Ella strooibiljet in verband te brengen met Throwaway, Du en
De nemen hun toevlucht tot een verklarende bijzin, die hierop slaat ("een
strooibiljet, dat direct wordt weggegooid ") wat wel een schakel oplevert,
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Naam van het paard

Throwaway
F Prospectus

to throw away

throwaway (strooibiljet)

I was just going to
throw it away (84/85)

a throwaway
(149/151 etc.)
un prospectus

J'allais justement le
jeter (84)

I Buttavia

per buttarlo via (119)

un volantino (204) un
volantino da buttar
(878)

SP Billete
DU Weggeworfen

por tirarlo (118)
Hitte sie doch wegge
-worfen(10)

un volante (185)
einen jener Zettel der
gleich wieder weggewonen wind (172)

DE Kastbort

at kaste den bort (90)

ZW Bortkastad

Den hade bliviit bort-

en seddel... der straks
kastes bort (157)

kastad (92)

YU Letak (399 etc.)
Letkova (773)
N Strooibioem

Upravo sam ii htio
baciti (108)

Het is toch maar een
soort strooibiljet. (100)

en flygblad (158) en
flygblad (som han
bortkastat (661)
plakatic (183)
propagandni letak (278)
letak odbaciti (808)
een strooibiljet (175)

maar de gelijkmatige stroom van de vertelling ontsiert en de indruk wekt
een commentaar van de auteur te zijn. De Zweedse vertaling gaat aan de
verbinding in de eerste hoofdstukken voorbij en houdt het achter de hand
tot aan het laatste moment (ZW 661) en plaatst het in een tussenzin en
een tussenzin is natuurlijk wel in overeenstemming met de algemene stijl van
het Ithaca hoofdstuk.
In tegenstelling met het "Thowaway" complex kan de verbale vorm van
andere motieven practisch constant blijven. "U.P.: up" verschijnt alleen in
deze vorm en de vertaler kan er aan blijven vasthouden, als hij eenmaal
een geschikte remplaçant in zijn eigen taal gevonden heeft. Maar waar de
letterlijke betekenis van alle componenten van het Thowaway complex
begrijpelijk zijn, geraken we in moeilijkheden waar het "U.P.: up" betreft alhoewel we heel aardig kunnen gissen wat het betekent. In zijn samenwatting van de verscheidene mogelijkheden concludeert Robert M. Adams dat
"Joyce ons geen adequate gronden voor beslissing gegeven heeft" 13) voor
1, )

Robert M. Adams, Surface and Symbol, Oxford University Press, New York, 1962,

p. 192-193.

0

de letterlijke betekenis. Een vertaler heeft zich echter tot een betekenis
te bekennen zo zal dan de vertaling èn beperkter èn tevens duidelijker
zijn dan het origineel. DU beperkt zich tot de gevolgtrekking van krank
pleur" (DU 180), F combineert hetzelfde thema met-zinghed:"PLEM
een verwijzing naar nederlaag en naar sexualiteit: "Fou. Tu.: f tu"
(F 155). "ESTAS LISTO" (SP 192) is minder vaag en minder suggestief als
"U.P.: up." De andere vertalers volgen het origineel wat de vorm betreft
en gebruiken twee of drie letters als ware het een afkorting: "P.i.p.: pip"
(DE 164), "U.p.a.: upa" (ZW 166), "S.U.: su" (I 213), O.P.: op (N 183).
"What's in a name?"

(206/209)

Men kan de naam van een paard, en zelfs die van de echte winnaar van de
Gold Cup in 1904 vervangen door een die meer in overeenstemming is met
bepaalde non-naturalistische oogmerken; maar wat te doen met persoonsnamen? Het probleem is niet eenvoudig, daar Stephen Etienne genoemd moest
worden in het Frans, zoals Joyce dat zelf een poosje dacht, toen Mme BlochSavitsky aan het werk was aan A Portrait. 14) In SP is Stephen Dedalus
Esteban Dedalo geworden (in de spaanse versie van A Portrait) echter blijft
hij Stephen Dedalus). De duitse naam is ook lichtelijk aangepast, Stephan
Dädalus. De titel van het boek is vertaald in al de verschillende talen uitgezonderd DE, DU en Ned.
Van de voornamen is men als regel afgebleven, maar van deze regel is
dikwijls afgeweken. The reverend Ananias Praisegod Barebones, die een
speech van een britse handelsdelegatie in Cyclops (328-334) vrij vertaalt, ziet
zijn naam hier vrij vertaald in "le Révérend Ananias Esperandieu Saodos"
(F 327), "el reverendo Ananias Creondiós Purohuesos" (Sp 373) en "ii
reverendo Ananias Benedict Tuittoss" (I 450), "Ananias Loofdenheer Veloverbeen" (N 387), terwijl de andere vertalers (uitgezonderd YU: "Ananias
Hvaliboga-Mrsavko," p. 409) zich op der lezers bekwaamheid verlaten om
de komische elementen in de onveranderde engelse namen te zien.
Als een grap in een naam verandert, zoals gebeurt in het geval van
Cockburn, wat Joe Hynes tot de opmerking brengt "I know that fellow from
bitter experience" (293/298), kan ede vertaler of de grap opofferen en de
naam weergeven zoals hij is (in welk geval de lezer de opmerking wel verkeerd
kan opnemen, als zijnde een verwijzing naar een persoon in het boek, die
de spreker bekend is) of anders een geschikte remplant voor de naam
vinden. Natuurlijk berooft men de nieuwe naam, in de taal van de vertaler, van
zijn engelsheid (en het engels zijn van de namen daar gaat het net om).
14 )

Richard Ellmann, James Joyce, p. 500.
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Alleen de franse vertaling volgde deze koers en veranderde Cockburn in
"Claudelance" (F 292) - om duidelijke redenen. ("Pikbrand" N 346) Zo
ook wordt Dunne ("Dunne, says he. Ay, and done, says I" 314/320) veranderd in Lebas ("et Trien bas que je dis", (F 314) of in Bastan ("y bastan," SP
359). Maar dat zijn niet langer namen, die een Dubliner zou opgeven in een
pandjeshuis. Het is interessant dat DU probeert te spelen met de originele
naam - "Dunne... ist grade oft genug dune" (DU 360) en dat DE zowel 'de
naam, als het engelse woord "done" overneemt - "Ja och done, siger jeg"
(DE 327.)
Het is bekend, dat veel van deze voorbeelden genomen kunnen worden
uit het Cyclops hoofdstuk, waar de verwantschap tussen de naam, en de
identiteit de meeste aandacht krijgt.
De franse vertaling gaat verder dan alle anderen in z'n neiging eigen
aangnepaste namen te geven: Hornblower wordt Cocorne, Wisdom Hely
Lesage Hely, Father Coffey le Père Sequeux of Cerqueux, Nosey Flynn is
Blair Flynn, en we krijgen Henry Fleury, Daahe Boyland, Alexander Cleys
en le révérend Hugues C. Amour. Zelfs de Freeman's Journal wordt veranderd
in L'Homme Libre, El Hombre Libre in het spaans. M'Intosh is in het spaans
Impermeable, ofschoon de naam, die door Joe Hynes werd neergeschreven
op de begrafenis Encerado is. In Yva Fernadez' vertaling van "Clay" in het
frans - tussen twee haakjes - is Maria om een of andere reden Ursula
genoemd. 15)
Enkele van die namen, die aldus vertaald werden, behoorden tot echte
personen in Joyce's Dublin, die met de literatuur niets te maken hadden.
Hier moet de vertaler van de roman terdege op bedacht zijn, hij die in ieder
geval nauwelijks op de hoogte kan zijn welke van die namen gefingeerd zijn
of niet. En dikwijls schijnt de naam alleen maar te zijn opgenomen om er
wat mee te spelen. "....miss Dubedat? Yes, do bedad. And she did bedad.
Huguenot name I expect that. A miss Dubedat lived in Killiney I remember."
(173-175) Bloom had het bijna goed. Er was een mrs Du Bedat in l 'ney. 1 e)
Dit feit is minder belangrijk, dan het gebruik dat van de naam gemaakt
wordt. De germaanse talen hebben minder moeilijkheden om de naam vast
te houden en een adequate echo te vinden in hun eigen woorden, die erbij
past. (Ja, in der Tat", DU 200, etc "Juffrouw Dubedat? Ja doe dat. En ze
doet me dat en hoe." N 205) De romaanse talen vinden een naam uit:
"Mademoiselle de Saint-Prix? Je vous en prie. Et elle en prit sapristi" (F 172),
"... miss Deperbac? Si, dia perbac. E gliela dié perbac" (I 238), en ".. .
senorita Dupuch. Si, la pucha. Y elle se, pucha digo" (SP 210). Alleen
,

15) Gens de Dublin, Editions Pion, n.d. "Cendres", p. 205-218.
16) The Post Office Dublin Directory and Calendar for 1896, Alex. Thom & Co.,
Dublin, 1896, p. 663.
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de spaanse vertaler heeft er geen erg in, dat Miss (en ook een keer Lady
Dubedat nog twee maal verschijnt in Circe. Daar - in het spaans - wordt ze
"Lady Gwendolen Delbidet" (SP 522), wat op zichzelf weer een basis is voor
"Miss DubedatandshedidbedaC (571/586): "la senorita Delbidetysidelbidet"
(SP 608) wat geen spoor meer bevat van de vroegere senorita Dupuch.
Zelfs de naam van een gevestigde literaire figuur - zij het van de tweede
orde - Dr. Richard Best, waarvan men toch onmogelijk zeggen kan dat hij
een gefingeerde persoon is 1 ?) wordt niet met rust gelaten. F en SP behandelen hem alsof hij alleen maar een gefingeerde figuur is. Dit is gemakkelijk
te zien waarom dat nodig is. Van die variaties als Stephens "Mr Secondbest
Best" (201/203) moeten eetbij behandeld worden. Dat is zonder moeite
gelukt in het duits: (Zweitbest Best," DU 232), Beens (Mr Nsteloest Best,"
DE 211), zweeds (Nästbäst Best, ZW 212) of in het nederlands: (Mr Opeen
italiaanse vertaler laat Mr Best ongemoeid. "Mr-nabestB",(N238).D
Best di seconda scelta" maar plaatst een verklarende voetnoot die er op
wijst dat er een woordspeling op de naam plaats plaatsvindt (I 276). In 't
frans wordt Mr. Best altijd M. Bon genoemd alleen om dit zinnetje voor
te bereiden: "Mr. Moinsbon Bon" (200). De spaanse vertaler, die in het
algemeen en in het bijzonder dikwijls F volgt - vindt senor Ouden het
juiste woord: "senor Segundo Orden" SP 239). In het Joegoslavisch is gospodin Bonus gemetamorfoseerd in gospodin Nebasnajbolji Bonus (YU 249).
Een naam kan 't onderwerp zijn van allerlei diepgaande associaties, als
Aaron Figatners naam, een juwelier die (echt) aan de Wellington quay
woonde. "Bloowhosse dark eye read Aaron Figatner's name. Why do I always
think Figather? Gathering figs I think" (255-259). Het isweer in de germaanse
talen, dat de naam betrekkelijk dicht bij het respectievelijke woord voor vijg
staat, ofschoon de associatieve sprong van "Figather" naar "Feigensammler",
"Samla fikon" of "Saville figener" nog vrij groot is. De franse vertaling bouwt
de naam op vanuit "gauler des noix". "Bloodont l'oeil noir était en train
de lire Ie nom d'Aaron Gaudenois. Pourqoui est-ce que je pence toujours à
Gaulenois? A cause de noix probablement" (F 253). De spaanse oplossing
is in de grond dezelfde: "Bloom cuyo negro ojo leía el nombre Aarón
Yountigos. Por qué sierpre pienso Juntahigos? Jutando higos, pienso yo"
(SP 297). In het italiaans is de naam alleen wat geretoucheerd: "Bloodelquale l'ocehio scuro leggeva it nome di Aaron Figolter. Peróhé me uien sempre
in mente Ficoltor? Raccolta di ficchi probalmente" (I 350).
Als eenmaal een vertaler van het origineel is afgeweken moet hij wel op
zijn hoede zijn. Aaron Figatner, b.v. neemt deel aan de achtervolging op
17

) Richard Ellmann, "The Backgrounds of Ulysses", Kenyon Review, XVI, 3, Summer,

1954, p. 337.
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p. 571/586, wat voor F als voor SP een struikelblok blijkt te zijn, omdat
beide hem hier weer als de onveranderde Aaron Figatner (F 532, SP 608)
invoeren. Hierdoor is het boek dus met een romanfiguur verrijkt. Dezelfde
inconsequentie kenmerkt de Joegoslavische vertaling, waar een etymologisch
opgepoetste "Aarona Feigenbratta" niet noodzakelijk zal worden geidentificeerd met een latere "Aaron Figatner" (YU 316, 703).
"But then the allusion is lost" (167-170)

Of de mogelijke allusie in "vijgen plukken" op Math. 7:16 of luc. 6:44 in
de verscheidene vertalingen, tot hun recht komen is meer dan ik met zekerheid kan uitmaken. Joyce's allusies kunnen wel het meest verbijsterende
probleem voor de harwerkende vertalers vormen.
Men kan - dat is duidelijk - niet veel doen met allusies betreffende zuiver
ierse aangelegenheden. 'n Cliché als "an entirely new departure" (450/458)
brengt ierse politiek uit de tijd van Parnell in gedachten. Allusies, stevig ver
een speciale geschiedenis of kultuur, zijn haast onmogelijk te-ankerdi
vertalen in een andere taal of kultuur, vooral niet als het slechts een vage
verwijzing is.
Ook zal niemand het de vertalers verwijten, als zij een Shakespeare woord spelling vereenvoudigen als "the sledded poleaxe" (185-187) meet z'n schrander gebruik van een variante spelling van de tekst in Hamlet. Als de vertalers
de letterlijke betekenis overbrengen hebben ze gedaan, wat maar menselijk
mogelijk is, wat ze dan ook allemaal doen, nl. zich concentreren op de slagers
maar vergeten. (...die de slachtbijl hanteerde N 219). DE-bijlendPoacks
vormt een uitzondering, waar de engelse uitdrukking gewoon is overgenomen
en cursief gedrukt. Deze methode verzekert het bewaard blijven van al de
mogelijke betekenissen van de allusie, maar - practisch genomen - is het
buitengewoon onwaarschijnlijk, dat de allusie zal worden herkend als zodanig,
want het is natuurlijk niet de ontwikkelde deense lezer, die in staat is
woordspellingen en allusies in het engels te kunnen apprecieren, die zich
met een vertaling behelpt. Overigens sdhept de zin, die in een vreemde taal
staat, een speciale atmosfeer en neemt hem wel al te zeer uit de context weg.
Maar op zijn beurt helpt hij de lezer gewaar te worden, dat er meer in de
passage schuilt, dan hij mocht verwachten. 18
Men moet natuurlijk aannemen, dat het geen vertaling lukt Joyce in al
zijn allusseve omwegen 'te volgen. Maar toch blijkt steeds dat er gelegen)

18) Deze truc wordt dikwijls toegepast in DE wanneer het onmogelijk is een zin te vertalen: "The unfair sex" (DE 165), "Poched [sic] eyes on ghost" (DE 171), "Det er mor somt at se the unpar eet r alleled embarra er der ikke to r'er? to e'er ment of a harassed
pedlar..." (DE 127), etc. Zie ook "Dunne" boven vermeld.
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heden gemest zijn om de tekst te verlevendigen. In Cyclops verweeft 1e
verteller, die bovendien een zeer bekwaam verteller is, de titel van een
patriottisch lied in zijn ironische commentaar: "So off they started

about Irisch sports... and building up a nation once again" (311/316).
Het zou echt niet eerlijk zijn van een vertaler te vragen, dat hij alle
fragmenten van ierse liederen herkent, waarvan het Cyclops hoofdstuk
alleen al doorspekt is - en dan nog hiernaar te verwijzen in een andere
taal. Maar zo nu en dan levert Joyce een voetnoot zelf tot de allusie als een
parodie, die onmiddellijk op de smalende opmerkingen volgt. "... by a
remarkably noteworthy rendering of the immortal Thomas Osborne Davis'
evergreen verses (happily too familiar to need recalling here) A nation once
again..." (311/317). Daar de lezer van welke vertaling dan ook, vertrouwd
gemaakt kan worden met het overbekende lied, is het jammer, dat geen
enkele vertaler gebruik maakt van de gegeven titel en van de voorgaande
opmerking. Men kan nauwelijks verband vinden tussen "reconstituer une
nation" en "Rentrant au nombre des nations" (F 310-317) of "e rleonstraire una nazione" en "Nuovamente nazione" (I 427-428), of 'Viederaufbau der Nation" en "Wieder einmal Nation" (DU 355-356), etc. Deze
twee passages horen niet meer bij elkaar en verhelderen elkaar ook niet, zodat
de woorden van de verteller bittere ernst worden. Het ironische van pas komen
van het lied zelf (het duidt op "passions vain and lowly," "cruel passions",
waar Ierland van bevrijd zou moeten worden 19) en - in Cyclops - waarschijnlijk nog niet bevrijd is) gaat natuurlijk altijd verloren. (... en de opbouw
van eindelijk weer een natie. N 267; Eindelijk weer een natie. N 368).
Quotations every day of the year"

(276/280)

Er zijn middelen om naar de overbekende Shakespeareaanse aanhalingen
en bijbelse echo's te verwijzen in de vertalingen. Hiermee is nog niet
gezegd, dat zelfs de meest bekende aanhalingen altijd opgevangen zijn. "Es
leebe das Leben" (SV 165) is beslist geen verwijzing naar Genesis zoals "Let
there be life" (143/145). ( "Daar zij leven" N 168.) Maar dikwijls is er
gewoon geen equivalent in de andere talen. A Song of Sixpence kan alleen
maar in het engels worden gezongen en als Joyce Bloom er in zijn gedachten uit laat aanhalen worden de vertalers gedreven tot het gebruiken van
een redmiddel. Niet alle aanhalingen en allusies kunnen worden gemist
(zoals de verwijzing naar A nation once again" uiteindelijk het geval is.
ofschoon niet zonder schade). Soms moet men de aanwezigheid van enige
verwijzing laten voelen, al zijn er geen grondvesten om op te bouwen.
"A Nation Once Again ", Walton's Treasury of Irish Songs and Ballads, Dublin, geen
datum, p. 87.
19)
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(Hier volgen drie regels uit A Song of Sixpence. B.W.-S.) "The maid was in
the garden" (67/68), 'the king was in his countinghouse" (68) en "Queen
was in her bedroom eating bread and" (74/75) vormen een passend parallel
en horen bij elkaar en worden herkend ook door de minst ontwikkelde
engels sprekende lezers. Met de moeilijkheid voor ogen van een totaal
gemis aan kinderrijmpjes, of iets wat daartoe bruikbaar is in zijn eigen
taal, kan de vertaler het ritme van een versje gebruiken om duidelijk te
maken, dat Bloom niet eenvoudig iets vaststelde, wat in werkelijkheid
gebeurde en dat de drie regels met elkaar in verband staan: "Og pigen stod i
haven. / Kongen sad i skatkam'red. / Dronningen var i sit sovegemak og
spitste breng og" (DE 72, 73, 79).
Het parallel logen kan worden bereikt door de phrasering: "La sirvlenta
estaba en el jardin. / El rey estaba en su tesoro. / La reina estaba en su
domitorio oomiesxdo pan y" (SP 100, 101, 107). In het frans is als een
teken des ondersaheids een deuntje toegevoegd: "La servante était an
jardin, et rin et rin. / Le roi compait ses éaus, et ru et ru. /... le reine était
dans son lit qui mangeait son pain bis, biribi" (F 67, 67, 73).
Een lezer, die "Das Mädchen war in Garten (DU 79) tegenkomt denkt er
immers niet aan dat er geen meisje in de tuin is en dat Bloom zich slechts een
rijmpje herinlnert. En er is ook geen verband met 'Er war allein in
seiner Kammer" (DU 80). Er is wel duidelijk een poging gedaan om aan te
tonen, dat Blooms gedachten niet helemaal prozaiseh zijn. De nadruk op
eenzaamheid wordt nauwelijks gewaarborgd (terwijl Bloom in een situatie
is, waar - als regel - alleen zijn gewenst is). Niets is er meer van de King overgebleven, of van Joyce's aardige vergelijking wan het outhouse met de countinghouse met z'n bijkomstige Freudiaanse boventonen (helemaal uitgewerkt
in de laatste bladzijden van Calypso). Consequent aan z'n omissies vervolgt
de vertaling een paar pagina's verder: "Und int allein mit ihrem Jammer"
(DU 88). Ofschoon het thema en de rijm de lezer terugverwijst, is er niets
van Mr en Mrs Blooms koninklijke attributen overgebleven. Dat de analogie,
aangebracht door de auteur wordt verlaten, mag dan minder ernstig zijn; de
tekortkomingen van een ad hoc oplossing: Molly's toestand voorstellen als
zijnde zielig gaat in tegen de teneur van Joyce's tekst, die haar brengt in
koninklijke overzading en zalig nietsdoen.
Naar het schijnt heeft de zweedse ?vertaling zich door de duitse op het ver
laten voeren. Terwijl de eerste regel "Tjanstflickan var i trad--kerdpa
garden" (SW 74) het origineel volgt in betekenis en ritme, volgt het tweede,
"Han var ensam" (SW 81) het thema niet en hij is ook niet nauwkeurig. Die
0) Vgl. Stephens "We walk through ourselves, meeting robbers, ghosts, giants, old men,
young men, wives, widows, brothers-in-love. But always meeting ourselves" (210/213),
"Told him the shortest way to Tara was via Holyhead" (Portrait, 250), etc.
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derde verwijzing, "Ensam in sin kammare" (ZW 81) interpreteert eerder
het origineel dan het te vertalen en spijtig genoeg verkeerd - het is werkelijk
niet Molly's alleenzijn in haar slaapkamer, die Leopold Bloom tot nadenken

brengt.
Ter vergelijking volgen de nederlandse vertalingen: "De meid was in de
tuin". (N 80). "De koning zit waar hij niet gestoord mag worden." (N 81).
"Koningin was in haar slaapkamer en at haar brood met." (N 88).
"Invent a story for some proverb which?" (69)

Er zijn veel spreekwoorden, die huns gelijke of daaromtrent in andere
talen hebben, maar nog meer die dat niet hebben. Blooms wijsheid uit zich
dikwijls spreekwoordgewijs: "Longest way round is the shortest way home"
(370/377). ("Hoe langer de omweg, hoe eerder thuis." N 436). Veel vertalers
vatten dit letterlijk op, DU drukt het wat gemeenzaam uit, zodat het niet in
de sfeer valt van een spreekwoord: "Langster Weg rum ist der kürzeste
nach Hause" (DU 425). "La via piu longa è anche la phi aorta per tornare
al panto di partenza°' (I 509) weet zich er pedant en gemakkelijk van af te
maken en mist de 'home-gedachte (Zie: "Who is he...") Het spreekwoordelijk karakter
ter in F is duidelijk aanwezig, maar het is een heel ander spreek
geworden. Het heeft met 't origineel spreekwoord alleen maar het-word
sleutelwoord "Che+min" -weg gemeen: "Tous les chemins ramènent à Rome
(F 371). Dut wijzigt de gedachtengang van Bloom aanzienlijk en wijkt al te
zeer af van het Odyseesahe en Viconiaanse motief van cyclische beweging
en terugkeer. "Longest way round is the shortest way home" zou bovendien
nog lang niet zo'n gekke samenvatting van de hele "Ulysses" zijn. Dezelfde
aanspraak zou men op "Alle wegen leiden naar Rome" niet kunnen maken,
zonder dat het in Jyceaanse kringen tot tegenspraak zou kunnen leiden.
Een consequentie, waarbij men bij vertaling niet aan ontkomt is, dat de
tekst heel wat minder betrouwbaar is dan de originele van Joyce zelf - datgene, wat opgesloten ligt in "ramènent à Rome", "Jammer", "Ensam" etc. hoort
er eigenlijk niet bij en men zou er zich domweg door kunnen laten mis leiden.
"He quoted elegantly(234/246)

Een stuk van de tirade van de Citizen ("de Burger") tegen de engelse
wreedheid eindigt met "caning on the breech," en geeft aan John Wyse Nolan
een welkome gelegenheid om terug te vallen op een van z'n gevatte aan

-halinge:"'Tscutomrhnedibactnheosrvance" (323-329). De vertaler heeft het hoofd te bieden aan een Shakespeare-
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aanse uitdrukking, die niet ingeburgerd is in niet-engelse kulturen en boven
woordspelingen op homoniemen. De geestigheid en het briljante-dienogmt
van deze combinatie schijnt, op het eerste gezicht, nogal gemakkelijk en
oppervlakkig, 21 ) en daarom dienen er wat aanwijzingen gegeven te worden over wat ermee bereikt wordt in de roman zelf. Allereerst is de dialoog
kenmerkend voor een bepaald soort cafépraat en, hetzij al of niet op niveau,
moet dit in de vertaling worden herschapen. Daardoor wordt de spreker gekarakteriseerd. Nolan is gek op elegante citaten (234/246,319/325). Het citaat
in zijn context is verre van nutteloos. De woorden van de grootste engelse
dichter worden aangehaald om wat van de meer laakbare aspecten van
Engeland's grootheid te bespotten. Impliciet bevestigt .Noland de Citizen's
zienswijze dat "something is rotten in the state of England", maar wij op
onze beurt als lezers kunnen afleiden, dat dat ook het geval is met de toestand van nationalistisch Ierland. De ironie keert zich weer tegen de patriotten zelf, wier gebruiken weinig twijfels overlaten dat hun mentaliteit een variatie is op het "caning of the breech". Het is in feite alleen maar Bloom, die
durft te breken met de gebruiken, die door allen worden in ere gehouden.
De situatie van het Denemarken van Hamlet heeftzijn verdere parallel in
het Cyclops hoofdstuk, waarin ook onmenselijke ongerechtigheid vast op de
troon zit. Het is niet te verbazen, dat er een heel stel van deze relevante bijbetekenissen niet te vertalen zijn.
Als altijd sluit de italiaanse versie nauw aan bij de zin van het citaat:
"E un'usanza meglio onorato con l'infragerla the con l'osservarla" (I 443).
Als in het origineel passen woorden als "oronata" en "osservarla" prachtig
in het uitgebreider thema van aan religie gebonden patriotisme. Aan het
ritme voelt men dat de spreker geen allerdaags proza gebruikt. Er is echter
geen poging gedaan het citaat te koppelen aan het voorgaande "vergate sul
pastriore." Afgezien van het geestige wordt er een air van plechtigheid
gegeven aan Noland woorden.
De Scandinavische talen pennen zich vast aan de woordspeling, die de
twee zinnen verbindt: "... at sxtte skik paa maasen...- Der er en skik,
som ha^dress mer ved brud end lydighed" (DE 335-6). "... för spóslitning ... "Ett brik som v^:llar större slitning je mer det utávas" (ZW 335).
Het aanwezig zijn van een citaat kan wellicht door de lezer worden
geconcludeerd; DE gebruikt zeer knap de standaard Shakespearevertaling.
Hier volgt de nederlandse versie: `het schenden van het achterste" (N 381)
"Het schenden van dit gebruik komt meer voor dan de naleving daarvan."
(N 381).
') Richard M. Kain (Fabulous Voyager, Chicago, 1947, p. 152) denkt niet dat de intrinsieke waarde van de woordspeling van primordiaal belang is en, afzonderlijk genomen, is dat natuurlijk ook niet het geval.
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Er is geen verbale verbinding van "Priigel auf die Hose" en "Diese Sitte
ist umso anerkennenswerter, je weniger man jhr huldigt" (DU 370). De
betekenis van de Shakespeareaanse regel is behouden gebleven, maar de
juiste tint is niet gevonden. Nolans woorden, schoon niet van spotternij
ontbloot, hebben een pretentieuse klank gekregen.
Een heel andere lijn is er in het frans gevolgd "... la bastonnade à la
culasse" slaat op" - Préférable d'etre le culasseur que le culasse" (F 322).
De grappigheid van de opmerking is bewaard gebleven, maar de betekenis
is gewijzigd. Het contrast "culasseur - culasse" steunt overduidelijk op de
situatie in Cyclops, maar enige spitsvondigheden, die op de Hamlet associaties slaan, zijn in het niet verdwenen.
"Could make a kind of pun on that" (278/282)

Woordspelingen, zoals die ene die hierboven werd aangeroerd, zijn meer
dan decoratieve versieringen in Ulysses. Als een woordspeling duidelijk is
en noodzakelijk, dan is er door elke vertaler fors aangepakt met de middelen, die in zijn taal tot zijn beschikking staan. "... inperio de ultramar o de
semimaru'ltra" (SP 105) lijkt een goede poging om de geestigheid, die Bloom
'ns gelezen had, te imiteren: "Griffith's paper is on the same tack now:..
overseas or halfseaover empire" (71/72). "Het blad van Griffith gooit
het nu over dezelfde boeg: ... een overzees rijk dat halve zeeën leegzult."
(N 85). "Grosses Uberseereich, aber nicht mehr zu ubersehen" (DU 85)
speelt met het woord "Ubersee" evenals het origineel maar doet geen recht
aan de scherpte van Griffith's pen. Daartegenover behoudt de franse weergave het scheldwoord, maar mist de bondigheid van de woordspeling:
"ijl règne sur les mers ce peuple de soulos" (F 71). Het italiaanse "innpero
britannioo o imperio brianconico" (1101) is adequaat, ofschoon het aspect
dat betrekking heeft op de zee onderdrukt is geworden. De scandinavische
versies redden ook een woordspeling: "ett oóverskadligt, inte ens Ihalvdverskadligt imperium" (ZW 79), "et overseisk rige, 'der ikke er til at averse"
(DE 77), waarvan de laatste de duitse versie volgt.
Beelden van de zee en allusies op dronkenschap kunnen gelijkwaardig ver
worden, zonder misschien veel van de essentie te verliezen, zoals enige-vange
voorbeelden bewijzen, maar concrete woorden als "sun" en "son" zullen letterlijk moeten worden vertaald en ze zullen niet hetzelfde klinken in andere
talen - een voor de hand liggende schakel tussen verscheidene belangrijke motieven moet aldus worden gemist. Het is eveneens onmogelijk zulke een
begrippen als "word" en "world" te vervangen en niet alle talen-voudige
maken het mogelijk een tikfout als van Martha Cliffort "that" other wolyd"
(67/77) aannemelijk te maken. ("... dat andere wereld..." N 91). In
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het frans is "monade" nog dicht genoeg bij "mot" om haar vergissing
geloofwaardig te maken: "cet autre monde-là ... oe mot-là" (F 76). Een
vrgissing, die zich over drie letters uitstrekt van een totaal van vijf letters
is natuurlijk technisdh minder waarschijnlijk, dan het inlassen van een
overbodige maar belangrijke letter 1.
In de italiaanse vertaling verklaart een voetnoot dat "quell'altro mondo"
een vergissing voor "nx do" (I 108) is, maar "that other word" wordt ver
als "quella parola." In DE en ZW bleek het onmogelijk de allusie-tald
van Joyce op 't hiernamaals te vertalen en daarom werd er overal en
uitsluitend "word" gebruikt: "det andet ord" (DE 82, etc.), "dar andra
oiidet" (ZW 84, etc.). Dat ander woord heeft jammer genoeg weinig betekenis in een passage, waar Martha's verging associatief verbonden is met
hel: "There is another world after death named hell. I do not like That other
world she wrote" (113/115).
In het duits is er ook geen kosmische dimensie t.a.v. Martha's woorden:
"well ich das andere Wort nicht leiden karn" (DU 90); In Hades echter is
het verandert in: "Ich kaan die andere Welt nicht leiden, schrieb sie"
(DU 133), wat de betekenis van de passage redt, maar het wijkt af van de
waarheid, daar het niet is wat Martha in de duitse brief schreef. De oplettende
lezer moet dan ook de indruk krijgen, dat Blooms geheugen faalt. Van de
andere kant als Bloom „words of power" in het zand schrijft aan het eind
van Nausicaa, keert de vertaler terug naar "des andere Wortes". (DU 430).
De spaanse vertaling houdt de middenweg. Ze beperkt zichzelf tot "word"
in Martha's brief: "esa otra palabra" (SP 110), verandert het in "world" in
Hades: "Non me gusta ese otro mundo, ella escribió" (SP 149), waarbij
dezelfde opmerkingen gemaakt dienen te worden als in DU. Maar als een
andere wereld is geintroduceerd, blijft dat zo en als de grote-malde
"I.AM.A" in het zand schrijft, denkt hij heel toepasselijk aan woorden en
werelden: "eso otro mundo" (SP 421).
De beperkingen, die iedere taal oplegt om woordspelingen te maken,
sluit b.v. ook het dubbelzinnig gebruik van een woord als "race" uit, wat
zo mooi de hele alinea afsluit met "previous intimation of the result" van
de Gold Cup race: "... bearing in his arms the secret of the race"
(660/676). Zeer economisch en komisch is Bloom aldus aan de Hebreewsche
profeten gelieerd, een parallel die waarlijk niet verwaarloosd mag worden.
Maar de vertalingen kunnen dat niet bereiken en de een dan wel de ander
van de betreffende betekenis zal moeten worden gekomen. De meerderheid
van de vertalers beslissen voor het menselijke (of joodse) ras: "la race"
(F 601), "Ja rraza" (SP 697), "propria razza" (I 897), "rasens" (ZE 661),
terwijl er slechts -twee de wedrennen kozen: "lebets" (DE 652), "des Ren
vertaalde: "... en in zijn armen meedragend-nes"(DU685).Vadbrgh
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het geheim van de rennen, gesneden in de taal der voorspelling" N 750).
Daar het bijna onmogelijk is woordspelingen, citaten en allusies in een
andere taal over te zetten, is het misschien verhelderend om te zien, hoe
Joyce het zelf deed. James Stephen's gedichtje "Stephen's Green" kan men
nauwelijks met Joyce's laatste proza vergelijken en Joyce's vertalingen
in 't frans, duits, latijn, noors en italiaans 22) moet Men vooral niet al
te serieus nemen. Maar Joyce's tendenties worden ondubbelzinnig duidelijk hij gebruikt alle mogelijkheden tot 'het maken van woordspelingen en allusies,
die hij in de vijf talen maar ten toon kan spreiden. Hij speelt met de titel in
het frans en maakt ervan "Les Verts de Jacques", noemt het "Jakobs
duits, voert een platte duitse uitdrukking in: "less los einen-grasliohe"n't
Schrei", en ook een variatie op een spreekwoordelijk gezegde ("Ein Mann,
ein Wort") - "ein Wind, ein Wort". 23 Hij geeft de neutrale wind van het
origineel een specifieke en bijna mythologische dimensie in 't latijn (Boreas)
en voegt er een rituele glans aan toe ( "oremus "). De wind wordt "a bandit
cousin of Fra Diavolo" E 4 in het italiaans en Ragnarok is geleend van de
noorse mythologie.
De kansen zijn groot, dat Joyce niet graag gehad zou hebben, dat z'n
vertalers oven vrij te werk zouden gaan bij het vertalen van zijn tekst, als
hij heeft gedaan met de tekst van Stephens (aan wie hij natuurlijk enkele
principes van Finnegans Wake wilde demonstreren.) Het is moeilijk te
betwisten dat voor Joyce noch woordspelingen noch allusies onbelangrijk
zouden zijn.
)

)

"You cant get on in this world without style" (7361751)

Of critici de obsessie van Joyce, om zoals in Ulysses ieder hoofdstuk
in een aparte stijl te schrijven, met alle excessen waartoe dat kan leiden
prijzen of afkeuren, de vertaler moet deze opzet volgen zo goed als hij kan.
Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Men heeft mij verteld, dat de zweedse vertaling b.v. in haar herschep') Herdrukt in Letters, uitg. Stuart Gilbert, p. 317-19, en Ellmann, James Joyce, p.
668-9. Zie ook de studie van Mr Tysdahl betreffende de noorse vertaling op p. 240-1.
23 ) Mme Claire Goll was zo vriendelijk mij toestemming te geven om een andere vertaling van het duitse gedicht aan te halen waarin, naar het schijnt, Iwan Goll ook de
hand heeft gehad:
Der Wind fuhr auf, stiess einen Schrei
Pfiff mit den Fingern laut dabei.
Wirbelt das Laub, das dürr and alt
RingkBmpfte mit dem ganzen Wald Zu Tod! heult er. Zu Tod and Mord!
Gott helfe uns. Ein Mann ein Wort!
(Ins Deutsche übersetzt vom James Joyce and Iwan Goll)
:a) Joyce's brief aan James Stephens, 7 mei 1932, Letters, p. 319.
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pingen van de pedante beschrijving in het Ithaca hoofdstuk uitstekend is.
Dit kan echter niet van de duitse vertaling gezegd worden, die het heerlijk
hoogdravende van "vespertinal perambulation or equestrian circumprocession" (700/715) vertaalt met het allerdaagse "abendliche Spaziergange oiler
Ritte" (DU 730) "avondwandelingen of rondritten te paard" (N 795).
Vergelijk hiermee "déambulations vespérale ou tourneés équestres" (F 639)

of "deambutazioni vespertine o circumprocessione equestre" (I 930). "Eructions consequent upon repletion" (710/715), "oprisping na verzadiging" (N
806) weergeven door "Rülpsen nach demi Essen" (DU 742) is feitelijk goed
en stilistisch fout.
Een voorproefje van de stijl van Ithaca in een van de Cyclopen parodieën
"as to the desirability of the revivability of the ancient games" (311/317)
is briljant gemanifesteerd in het zweedse: beträffende ónskvärdheten av
möjligheterna for ett aterupplivande av de forna idrotter" (ZW 323). In
contrast hiermee lijkt "l'opportunité de voir restaurer les ancient jeux" (F 310)
weinig opwindend, en het duitse, "die Notwendigkeit, die alten Spiele...
wiederzubeleben" (DU 356), die ook een opgeblazen zelfstandig naamwoord
in een ondergeschikte bijzin verandert, valt eveneens in duigen. De duitse
vertaling zou zich gemakkelijk een zwaarwichtigheid als "die Wünschbarkeit
der Wiederbel bbaxkeit" hebben kunnen veroorloven.
De overdaad en de herhalingen van het door gemeenplaatsen overheerste
Eumaeus hoofdstuk vind niet altijd zijn weerga. De vermoeide wijdlopig
een kleinood als "Whereas the simple fact of the case was it simply-heidvan
a case of the husband not being up to scratch" (635/651) is .te zeer gestroomlijnd in "Und der gauze Fall war doch elgentlich uur folgendes:... (DU 657)
Daar er een psychologische reden voor Bloom was het uitgestelde punt
van de zin door een onnodige woordenvloed te verbergen, is de openheid
van de duitse versie bijzonder slecht op zijn plaats. ("Terwijl de zaak eigenlijk
eenvoudigweg 'hierop neerkwam dat de echtgenoot doodgewoon niets presteerde." N 720) De italiaanse versie, die profiteren kan van dertig jaar
wetenschappelijke studie, houdt zich aan de originele tekst, zover de taal
het toelaat: "Mentre tutto l'affare Si lunitavapoi a questo, che era solo
questione di un marito..." (I 844). Het is niet te verwonderen, dat de
vertaler, die er niet in slaagde het humoristisch karakter van de overbodige
bijdragen in dit hoofdstuk te zien, meende dat "Diese humorvolle Gratisbeigabe vief ziemliches Gelächter bei seiner entourage hervor" (DU 656) een
adequate weergave was van "This gratuitous contribution of a humorous
character occasioned a fair amount of laugther among his entourage"
(634-650). 25 (" De ongevraagde bijdrage van humoristische aard verwekte
onder zijn entourage vrij grote hilariteit. N 719).
Zelfs is Gerty MacDowells overdreven naïve sentimentele stijl niet altijd
)
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gemakkelijk te imiteren. Er zijn passages bij waar de stijl van haar gedachten
de manier van Molly's ononderbroken wijdlopige afdwalende monoloog benadert en erop vooruit loopt.
She was wearing blue for luck, hoping against hope, her own colour
and a lucky colour too for a bride to have a bit of blue oomew-here on
her because the green she wore that week brought grief because his
father brought him in to study for the intermediate exhebition and
because she thought perhaps he might be out because when she was
dressing that morning she nearly slipped up the old pair in her inside out
and that was for luck and lover's meetings if you put those things inside
out so long it wasn't of a Friday (344-5/351).
Het hoofdzakelijk bezig zijn meet kleren, de bijgelovigheid en het gebruik
van "he" en 'his" zonder een duidelijk antecedent liëren Gerty met Molly
Bloom. Maar de verbinding wordt ook aangeduid door de stijl. Er is, op een
uitzondering na, geen interpunctie en een van Molly's thematische woorden,
'because", verschijnt viermaal (daarom hier cursief ter vergelijking). Iets van
deze stilistische affiniteitmoet ook in de vertaling uitkomen.
Het blauwe stel droeg ze omgeluk te hebben, ondanks alles toch hopend, haar eigen kleur en ook de gelukskleur voor een bruid die altijd
ergens iets blauws moet dragen omdat het groene dat ze nu een week
geleden droeg haar ongeluk had gebracht omdat zijn vader hem binnenhield om te studeren voor die beurs voor de middelbare school en omdat
ze dacht dat hij misschien uit was gegaan omdat ze zich toen die ochtend
aan het aankleden was ze bijna haar oude binnenstbuiten had aangetrokken en dat betekende geluk en samenzijn met de geliefde .als je die
dingen binnenstbuiten aantrok zo lang het ten minste geen vrijdag was.
(N 406)
De duitse vertaling - die geen enkele interpunctie gebruikt voor Penelope breekt Gerty's ademloze stroom kapot •tot kleine hijgende grammaticale
eenheden, aan elkaar geregen met alle versieringen die (dat dacht Joyce) de
mannelijke geest gebruikt om rationale gedachten onder - en nevenschikkend te rangschikken: komma, dubbele punt en verscheidene voegwoorden:
Sie trug Blau des (lliickes wegen, gegen alle Hoffnung hoffte sie, ihre
eigene Farbe and such die gliickbringende Farbe für eine Braut, irgendwo woilte sie unbedingt ein bisschen Blau tragen, well das Grin,
welshes sie an jenem Tage trug, ihr Unglück gebracht katte, denn sein
Dat ik de nadruk op de duitse vertaling heb gelegd komt hoofdzakelijk door de
overweging, dat 't op gebied van stijl misschien het verstandigste is zich aan zijn eigen
taal te houden.

z5)

) Budgen, James Joyce and the Making of Ulysses, Indiana University Press, Bloomington, 1960, p. 263.
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Vater hate iihn reingeholt, dass er fur den Stipendiumwettbewerb arbeitete: sie dachte such, er könnte vielleicht noch draussen sein, denn
als sie rich an jenem Morgen anzog, haatte sie beinahe die alte verkehrt
angezogen, and das bedeutet Gluck and dass die Liebenden such treffen,
wenn man so was verkehrt anzieht, es darf nur kein Freitag sein.
(DU 394-5)
Uitdrukkingen als "des Gluckes wegen," de dubbele punt die de hele
zin stopzet en een nieuwe start nodig maakt, en het gebruik van "denn"
(dat altijd een gewichtige hoofdzin inleidt) naast "well" wat in Penelope
gebruikt wordt (DU 757), dit alles geeft aan de zin een al te beredeneerd air.
De zin zou psychologisch gestructureerd moeten worden, niet volgens de
klassieke grammatica. Ook de franse vertaler moest voegwoorden gebruiken
voor Joyce's enkel, ' because": "car", "puisque" en "parce que" (F 344).
Een gelukkige vondst als het geladen woord "exhibition" is een van die
Joyceaanse trekken, die zich aan de greep van de vertalers onttrekken.

"Doesn't go properly" (177/180)

De vraag of grote literatuur eigenlijk wel vertaald kan worden, d.w.z.
overgezet in een taal die anders is dan die waarin zij geschreven is, is betwistvaar en kan misschien objectief worden beantwoord. Het hangt af van hoe
men staat tegenover taal, literatuur, kunst en leven. Al mijn commentaar,
waarvan ik hoop dat de voorbeelden, die ik genomen heb respresentatief
zijn voor de bestaande vertalingen, leidt tot de gemeenplaats, dat zelfs onder
de beste onstandigheden en buiten de fout van de vertalers om Ulysses toch
iets van zijn essentiële kenmerken verliest. Het verliest in zijn onmiddellijke
invloed, in z'n diepte en in het nauwgespannen weefsel van z'n menigvuldige
patronen.
Op deze punten zullen wat critici van mening verschillen. Deitaliaanse criticus Francesco Flora, om er een te noemen, zou het er nadrukkelijk niet
mee eens zijn: "La recente fatica condotta de italiani ha rivelato la tradueibilità sostanziale dell'opera e dunque la sua vitalità, confermando 1'opinione
in me sempre piu radicata che la pagina intraducibile non merits d'essere
tradotta, perché non è essenziale, non avendo raggiunto quella universa ità
che sarebbe comunicativa in qualsiasi diverso linguaggio, diventata conoscenza e belleza.." 27
We zullen eerst te bepalen hebben wat essentieel is en wat niet. Wat is
hoofdzaak en wat is bijkomstig in een roman, die het unieke aan het licht
)
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brengt van zulke ontzettend onbeduidende en onessentiële gebeurtenissen als die op 16 juni 1964, van zulk een doodgewoon iemand als Leopold
Bloom? Maar aan hen die geloven, dat er geen nuttoloze bijdragen zijn,
dat niets voorgoed wordt weggegooid, zal nauwelijks een enkel facet van
Ulysses ooit niet-essentieel voorkomen.
Dit is geen ontkenning van de enorme waarde van al de vertalingen, waar
hier voorbeelden genomen zijn en die misschien oen beetje unfair critisch-uit
bekeken zijn. 28) Ze hebben, voor zover ik weet, allen hun waarde bewezen
- de vroegste zonder twijfel - ze hebben de literatuur van hun land beinvloed en hebben het klimaat van hun tijd helpen vormen. Zij allen
verhelderen en interpreteren een boek, dat zozeer rverheldering en inter
heeft. En ze bestuderen is, meen ik, boeiend interessant.-pretaivnod
Ook hun fouten kunnen "portals of discovery" zijn. Feitelijk kan men wel
stellen, juist omdat het vertalen van Ulysses in zekere zin onmogelijk is,
dat het daarom zozeer de moeite waard is om het te doen.

Unterengstringen, Zwitserland.
Vertaald uit het engels door B. Wijf f els - Smulders.

47 ) Francesco Flora, Poesia e Impoesia nell' Ulisse di Joyce, Nuova Accademia Editrice,
Milan, 1962, P. 15-6. Iemands opvattingen over de vertaalbaarheid van Ulysses zullen
aanzienlijk verschillen, naarmate hij het op een lijn stelt met Finnegans Wake, Joyce's
latere ontwikkeling of dat hij het vergelijkt met de Bergrede, zoals Mr Flora doet: "Chi
chiederd se it Sermone delta Montagna sia o no traducibile?" (p. 16)
E 8 ) Verschillende overwegingen moeten terzijde gelaten worden, waaronder zulke aardse
als de noodzakelijkheid van de vertalers om de kost te verdienen; anderzijds het niet
bereid zijn van de uitgevers geld te verliezen aan een karwei, dat misschien wel tien
jaar of meer zou kunnen vergen.
29) Ulysses van James Joyce. Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam. 1969. De
vertaling
is van John Vandenbergh.
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R. A. Cornets de Groot

De vaderloze creator
Met andermans veer II

In een nogal zot ingezonden stuk in Het vaderland van 28-7-'42 schrijft
A.F. Mirande, die het nodig vond de louche practijken van plagiator Jan
H. Eekhout in bescherming te nemen tegen de bezwaren van Martinus
Nijhoff en G.H. 's-Gravesande:
'Een "plagiarius" was bij de Romeinen een "mensenroover" een "zielen
Wij beschaafde Nederlanders, die voor iets ergs meestal een vreemd-rove".
woord bezigen (wij zijn nu eenmaal humanisten, d.i. humane lieden) verstaan
onder plagiaat: diefstal van geestelijke eigendommen'.
Maar het woord 'plagiarius' kreeg bij de Romeinen pas de betekenis die
Nederlanders (en Duitsers ook, al zou men Mirande willen geloven) eraan
hechten van Martialis, de dichter, die ene Fidentinus op poëtische maar gevoelige wijze aan het verstand bracht dat het niet netjes is, andermans werk
als het eigene voor te dragen en onder eigen naam uit te geven. Martialis
vergeleek zijn nog ongepubliceerde epigrammen, hem door Fidentinus ontstolen, met vrijgelaten slaven en noemde de letterdief 'plagiarius', - mensenrover, zielenverkoper. Zo onbeschaafd is deze voorstelling nog niet, of ze
doet de beschaving der Romeinen scherp afsteken tegen deze van die beschaafde germanenstam van Nederlanders waartoe Mirande zich blijkbaar
aangetrokken voelde.
De antieke tijd had natuurlijk ook behoefte aan bescherming van geestelijk
eigendom. Maar de wet van die dagen bepaalde zich tot het beschermen van
het meer aardse goed: men kon een gestolen papyrusrol of perkament terugvorderen, indien men de dief wist. Maar niet datgene wat erop stond:
Martialis maakte zich terecht boos.
Hoe daarentegen in de middeleeuwen - dit tijdperk van de absolute heer
originaliteit werd gewaardeerd, is-schapijvndeGtrEzählugbekend: men stelde een oorspronkelijk verhaal liefst als een vertaling voor. .
De renaissance, geworteld in de Oudheid, bracht op het stuk van het geestelijk
eigendom de dagen van Martialis opnieuw tot bloei. Om zeker te zijn van
zijn geestelijk bezit, zat er voor de toenmalige kunstenaar niets anders op,
dan te streven naar een artistieke virtuositeit, die Frans Hals het "kennelijke"
van de kunstenaar noemde, en die niet of moeilijk te evenaren was. Pas met
de creatie van het auteursrecht, deze vrucht van de Franse revolutie, kon de

wet plagiatoren paal en perk stellen. Literaire kunst wordt pas dan voor de
wet iets méér dan bedrukt of beschreven papier, en de waarde ervan is niet
langer afhankelijk van technische, sociale of economische factoren alleen,
maar ook van de erkenning van die kunst als resultaat van een oorspronkelijk
handelen, als de expressie van de beweeglijk-levende stroom van het psychische. Daarom is het onjuist een hedendaags plagiator te willen verontschuldigen door erop te wijzen dat men het in het verleden met andermans
rechten ook zo nauw niet nam. Wij leven helaas in deze tijd, en deze tijd
huldigt andere waarden, en de waarde die in artistiek opzicht nog altijd het
meest opgeld doet, is die van de oorspronkelijkheid. De moeilijkheid is
alleen, hoe vast te stellen wat oorspronkelijk genoemd gaat worden, en hoe
te bewijzen, dat iets is geplagieerd.
Sinds Aldert Walrecht zich inspande om De visser van ma yuan, die zo
langzamerhand wel Luceberts visser geworden is, uit de dood waar Van de
Watering de goede man in gedompeld had, te doen herrijzen, weet iedereen
wel dat Van de Watering zich in de jaartallen vergiste: het gedicht is van '53
en de abom die Van de Watering ter sprake brengt van een jaar later. Hoe
komt Van de Watering aan zijn opvatting dat die bom met dit gedicht in ver
stond? Hij schreef zijn stuk vele jaren na het gedicht, men mag dus-band
aannemen, dat hij - alvorens zijn hypothese op te stellen - de juistheid daarvan heeft onderzocht en dus heeft nagegaan of het allemaal wel klopte met
die jaartallen. Hij moet zich zekerheid hebben verschaft, dat de samenhang
die hij zag, te verdedigen was. Wij mogen niet aannemen dat Van de Watering
op zijn geheugen vertrouwd heeft, dat ten eerste; wij kunnen niet aannemen,
dat hij de jaartallen op hun juistheid heeft getoetst, dat ten tweede. Dit leidt
vanzelf tot de veronderstelling dat Van de Watering zich van de hypothese
heeft laten aanpraten, - maar door wie dan wel? Door niemand minder dan
Remco Campert. In het boek Uit de korf (De bezige bij, Amsterdam, 1955)
schrijft Remco Campert in Een stukje over Lucebert: 'Er is een bom die
een visser doodt. De bom is ontploft en niet geheim meer. De visser is dood.
en zijn dood is geen geheim', waarna hij de tweede strofe van het bewuste
gedicht citeert.
Kende Van de Watering deze tekst? Het blijkt nergens uit zijn artikel, al
zegt hij dat de dood van de visser ons uit de krant bekend is (zijn dood is geen
geheim, RC). Maar iemand die de tekst wèl kende, kan de inhoud ervan
aan Van de Watering hebben meegedeeld, zonder hem de bron ervan erbij
te noemen. Is dat zo, dan is hier als er sprake is van plagiaat - sprake van
these op en komt met een theorie voor de dag, die te danken is aan drie zinonbewust plagiaat. Van de Watering is zeker van zijn jaartallen, omdat zijn
bron daar zeker van is; hij bouwt zonder de gegevens te verifiëren zijn hypo-
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netjes van Campert, maar die bij nader inzien slecht doordacht blijkt.
Maar nu de vraag of hier sprake is van plagiaat. Het spreekt vanzelf - althans
voor mij spreekt dat vanzelf (ik kom er aanstonds op terug) - dat op literair
gebied ideeën niet tegen plagiaat te beschermen zijn. Alleen de vorm daaraan
gegeven, komt voor bescherming in aanmerking. Hoe dat in de wetenschap
en in het reclamewezen zit, weet ik niet, maar het komt me voor dat daar
vooral de ideeën aanspraak maken op hoede door de wet. Nu is het duidelijk
dat het in bovenstaand geval niet om een artistiek stukje gaat, maar om een
wetenschappelijk. Ontlening van ideeën aan Campert had dus niet zonder
bronvermelding mogen geschieden - maar mogelijk is er een tussenpersoon,
al is die nu niet langer nodig om het hier beweerde plagiaat als een onbewust
plagiaat te kunnen zien. Daartoe is alleen maar nodig dat we het erover
eens zijn dat het hier niet om een artistieke schepping van Van de Watering
gaat, maar om een wetenschappelijke bijdrage tot het begrip van Luceberts
gedicht. Voor de onbewustheid pleit nl. de afstand die er bestaat tussen
Camperts stuk (1955) en dat van Van de Watering (1963).
Bij wetenschappers van de alfakant gaat, zoals men weet, een goedaardige
vorm van zwakzinnigheid in voetnoten gekleed: iemands "wetenschappelijk
wordt gemeten aan zijn lectuur. Het gaat er bij hooggeleerde critici-heid"
nl. niet om of men volledig geïnformeerd voor de dag komt, - het volstaat
de schijn te wekken geïnformeerd te wezen. Welnu, aangezien niemand deze
vorm van vakidiotie meer ernstig nemen kan, de wetenschappers zelf nog wel
het minst - wie kent er een bibliotheek over een aspect van een onderwerp
uit zijn hoofd, nietwaar? - ligt het ook voor de hand, dat men het 'nood
maar vervelende formalisme van het opstellen van een lijst noten-zakelij'
uiterst accuraat uitvoert, zij 'het met niet de geringste interesse, en integendeel - tenzij men van nature masochist is - met de grootst denkbare
tegenzin. Ballast, vooral wanneer die de autoriteit vertegenwoordigt, vergeet
men liefst zo snel mogelijk: welke auteur verdraagt een autoriteit?
Van de Watering heeft zich het opsommen van bronnen van citaten in een
lijst van noten bespaard. Maar dat wil niet zeggen, dat hij geen gegevens
verzameld heeft. Integendeel, zijn stuk pleit voor het tegendeel. Maar in de
loop der jaren is hij de oudste daarvan en de minst omvangrijke - drie
zinnetjes - zonder opzet vergeten (en vergeten betekent hier: in het onbewuste verdrongen hebben, en het om die reden niet meer kunnen produceren,
bv. omdat men zich andermans inzicht in de loop der jaren tot eigen geestelijk bezit heeft gemaakt: één van de tegen 'de' autoriteit gerichte afweer
plagiaat getuigt van het verlangen naar een vaderloze-mechanis).Zulk
creativiteit. En dan zeggen ze nog dat de jeugd geen ruggegraat heeft!
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In -een publicatie, Plagiaten, (Zondagspost, 24-12-'44) schrijft Aug. Ver
-meyln:
'Ik sluit me gaarne aan bij een criterium van R.M. Meyer (Kriterien der
Aneignung, in neue Jahrbücher fur das klassische Altertum, Geschichte and
deutsche Literatur): we mogen "ontleening" vermoeden, waar het ontleende

niet organisch samenhangt met de rest, zich gemakkelijk uit de samenhang
laat afscheiden, zonder dat die er wezenlijk schade door lijdt, en waar daar
toeval uitgesloten is; wanneer de ontleener zijn ontleening blijkbaar-enbov
heeft trachten te bemantelen of te verdonkermanen, daar staan we voor
plagiaat'. Vermeylen merkt verder nog op, dat overeenkomst in de vorm een
beslissende factor is bij het bepalen of iets plagiaat is, of niet, - een opmerking
die ik, zoals gezegd, als juist beschouw: niet de ideeën, maar de vormen
moeten tegen diefstal worden behoed. Ideeën behoren tot het gemeengoed
van de mensheid en zijn anoniem.
Maar toetsen we dit criterium aan een voorbeeld:
Toen George Canning zich teleurgesteld voelde in zijn wapenbroeder Robert
Peel, schreef hij een vierregelig versje, dat later extra-bekendheid verwierf,
omdat Peel de brutaliteit beging juist dit gedicht te hanteren tegen een van
zijn politieke tegenstanders. Men moet het niet voor onmogelijk houden
dat de mystificator Piet Paaltjens Cannings poëtische uitval heeft gekend,
en er de stof aan ontleende voor zijn gedicht Hem die mij grof beledigt.
Cannings gedicht gaat zo:
Give me the avowed, the erect, the manly foe;
Bold I can meet, perhaps may turn the blow;
But of all the plagues, good Heaven, Thy wrath can send,
Save, save, o save me, from the candid friend!
Indien Piet Paaltjens zijn stof aan George Canning ontleende, wat evengoed
wel als niet mogelijk is, dan valt het bewijs dat het ontleende zich gemakkelijk
laat afscheiden van zijn werk niet te leveren. De twijfelachtigheid van deze
ontlening daargelaten, meen ik toch dat het criterium van Vermeylen-Meyer
lang niet waterdicht is. Zo goed als ieder plagiaat zal immers een transformatie van het voorbeeld vertonen, zonder dat daar kwade wil achter hoeft te
zitten. Tactische motieven spelen in die veranderingen bij bewust plagiaat
de grote rol; bij onbewust plagiaat zijn de wijzigingen uiteraard te danken
aan de onbetrouwbaarheid van het geheugen. Maar, en dat is mijn bezwaar
tegen het criterium van Vermeylen/Meyer, het is bepaald niet nodig dat die
verandering een verzwakking zal zijn van de oorspronkelijke tekst. Wie
autoriteiten aan kant wil zetten, maakt ook de psychische energie vrij die
hem de mogelijkheid biedt om zich na de 'vadermoord' als een vrij en onafhankelijk mens tegenover de onttroonde te handhaven. Het geval Shakespeare toont de juistheid van dit inzicht. En toch! En toch!
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'I've always felt that if a thing has been said in the very best way, how can
you say it better?' - vraagt Marianne Moore, die er geen rekening mee
houdt dat een tekst, losgemaakt van de aanleiding ertoe, door veelvuldig gebruik aan slijtage komt bloot te staan. 'Die Taten des Lichts' zo noemt Goethe
in zijn Farbenlehre de kleuren. Het woord werd blijkbaar pasmunt in het
Duitsland van zijn tijd: Lucebert vond de uitdrukking bij HQlderlin terug. Hij
varieerde erop met 'De daden van het talloos ogige water', en bracht daar
probleem tot een schijnprobleem terug. Het criterium-Vermey--meMor's
len dat hier aan de orde is, zou in de hierboven gesuggereerde richting aangevuld moeten worden. Ik geloof dat het genoeg is, een esthetische waardenschaal vast te stellen en die met een paar beperkende bepalingen aan Ver
ideeën toe te voegen. De renaissancist die de Ouden navolgen wilde,-meylns
kende drie ontwikkelingsfasen: translatio, imitatio en emulatio. Deze drie
trappen lenen zich uitstekend voor een indeling van plagiatoren: de translatoren en imitatoren blijven beneden de maat, de anderen niet. Plagiatoren
in eigenlijke zin zijn alleen zij die in de eerste twee categorieën te classificeren
zijn, of zoals Milton zei: 'to borrow without bettering is plagiarism'. Maar in
hoeverre opponeert deze uitspraak met de ideeën van Vermeylen/Meyer?
Plagiaat zegt Edmund Bergler in Das Plagiat, Deskription and Versuch
einer Psychogenese einiger Spezialformen (Psychoanalytische Bewegung IV)
is een 'Berufskrankheit von wissenschaftlich, literarisch oder kiinstleriscrh

schaffenden Menschen'.
Inderdaad is plagiaat soms een ziekelijke neiging van schrijvers (geleerden,
letterkundigen, componisten), die, maar dit echter zelden, psychopathologische
vormen aan kan nemen. Het is dan ook de vraag of de wraker van een
plagiaat in zo'n geval er goed aan doet zijn prooi eenvoudig als dief voor te
stellen, en niet als slachtoffer van zijn het zelfrespekt op de proef stellend beroep. Het plegen van plagiaat duidt op afhankelijkheid, op psychisch onibehagen, maar het is er geen teken van. Veeleer is het een teken van streven naar
onafhankelijkheid, een onzekere stap naar een in de toekomst verborgen
ideaal. Wellicht hangt alles af van het ideaal dat de plagiator voor de ogen
staat, van zijn streven daarnaar, en van de kracht van dat streven, dat de
onbewuste drift achter de iiinitatiedrang vernietigen en tot vormende krachten
ombuigen kan. Voor de 'emulatoren', de gelukkigen die ontlenen èn verbeteren, is 'plagiaat' een daad van psychagogische betekenis - een symbolische daad van onafhankelijkheid, een zich ontdoen van het voorbeeld.
Milton uitspraak opponeert met die van Vermeylen, omdat Milton inziet,
dat ook het meest bewust gepleegde plagiaat niet laakbaar hoeft te zijn, en
dat het in dat geval de geest niet zelden bovenmate verrijkt. Zijn uitspraak
opponeert evenzeer met die van Bergler, omdat een bewust plagiaat geen
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psychische afwijking hoeft te zijn, zoals de laatste stelt. Het kan - als het
geen emulatio is - bij voorbeeld ook een symbolische identificatie zijn met
een autoriteit met een zekere aantrekkingskracht voor de plagiator; het is in
dat geval een inderdaad niet ongevaarlijke, maar dan toch: een mijlpaal
op de overigens volstrekt niet abnormale, laat staan pathologische ontwikkelingsweg van een 'imitator'. Het kan een vingerwijzing zijn naar het eigen ik,
al zal geen plagionianiak dat willen geloven.

41

William Wanting

Het ontwaken
Ik vond de bij zoals ze over de grond morrelde
Haar poot vermangeld, haar vleugel opengereten, haar angel
weg
Ik raapte haar op, verwonderd over haar aandrang
om door te gaan, in weerwil van het dom brute
ding dat zich had voorgedaan
Ik ging na, herinnerde de fatale strijd
de doodangst op het gezicht van gewonde vrienden
& dezelfde domme drang om door te zetten
Ik werd kwaad om het ongelijke konflikt geleden
door wil en organisme
Ik werd gewoon, Ik werd onbezonnen, Ik werd
extra- vagant
Ik bekeek de bij, daar, in mijn palm liggend
Ik keek & bevool in een harde & wrange kreet
HOU OP!
Toen hield ze op met tegenspartelen en werd, hoe dan ook
plotseling wonderlijk gaaf, en ze verhief zich
en vloog weg
Ik staarde, Ik was ontzet, Ik was overweldigd
met verantwoordelijkheid en Ik wist niet waar te beginnen .. .
Vertaling: Gerard Belart

Witaam Wanting - geboren en getogen in middenwesten van Amerika. Onmiddellijk na middelbare school
als soldaat in koreaanse oorlog. In 1958 veroordeeld tot 5 jaar San Quentin voor heroine addiktie. Publiceerde 5 bundels po&ie, waarvan 'het ontwaken' zojuist bij Rap & Cargill in Engeland is verschenen.
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P. A. van Gennip

Telemachos
Fragment

Ik ben nog uit de tijd van vóór de grote filosofen.
Opleiding maar zo-zo; ik weet alleen dat ik voortijdig
wees geworden ben. En verder wordt de tijd besteed aan zwijnen
hoeden, moestuin schoffelen, en citherspel, en goede wijnen.
En toch: mijn pa, - zijn hart een zwaluwnest, zijn hoofd vol
stoute maar wel goed doordachte plannen -, schijnt
nog niet dood te zijn. En moeder is nog steeds
een fel begeerde vrouw.
Penelope van Ithaka
koe-ogige godin in slepend lang gewaad
- zij kleedt zich ouwelijk -.
Ik laveer mijn dagen langs bonkige lui die naar haar centen vrijen
en loeren op een kuiltje in haar bed en in haar buik;
- of die bij mij, een jonge griek, een kansje wagen; wel leuk
als ik zodoende voor één nacht in bed mijn thuis kan vinden-.
Zij rekt het spel al zeven jaar; uit weemoed of genoegen
wie weet? Ik zie alleen dat zij zich soms als hoer
maar meestal als een weduwe gedraagt, wat me kwaad
eenzelvig maakt, en stil: een vrouw die als geliefde niet
geborgen is loslopend paard in de spattende branding
langs grillige vloedlijn van drijfhout, tranen zout zeewater, zweet
kan niet, zou niet moeder mogen zijn.
En dus denk ik aan hem.
Odysseus, veellistig en sterk
dolend naar nergens en overal
onweerstaanbaar charmeur met het heldere oog.
Voor zijn leeftijd tè bang om gevestigd te zijn, al sinds jaren op
oorlogspad, zwerversvoet, vogelvlucht; zeilend op windrichting
toverspreuk van de bekoorlijke vrouw: een lied van verleiding.
Tuk op alles mee willen maken maar nergens in blijven;
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precies, ben ik bang, als die hier tafelschuimen, en stoeien
en spelen, wanhopig en driftig zoals mijn vermoedens;
ik kijk naar mijzelf.

Telemachos met fraaie kop en lenig lijf
ongedurig warhoofd als papa
besluiteloze twijfelaar als moeke
en weerloos motief in het zelfs door de nacht niet
niet te ontrafelen weefsel van mijn tijd.
Nog uit het ridderlijke jaar van vóór geruststellende gedachten,
opleiding ondermaats, zal ik er noodgedwongen op
uit moeten trekken.
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P. A. van Gennip

Fragmenten over mijzelf
I
Ik woon in een heel deftig huis in de bovenstad
tussen geleerden, filisters en oeroude bomen.
Ik ben kinderlijk, onderhoudend, verstandig,
achter weekdiervitrage, toch nog oorspronkelijk gastheer.
Soms,
soms kijkt een lichaam, een mens van verlangen, van honger
naar mij als naar een geliefde, de minnaar, - naar mij .. .
Snel word ik dan "eventjes geestig" of "levensecht diep"
met de trefzekere lafheid der wanhoop.
Na het afscheid, steeds hartelijk, soms wat beteuterd,
kniel ik en neem ik de Schrift en ik eet,
bij het knipogend rood van de godslamp:
het is zoet in de mond; in het onderlijf bitter.

H
Als je in mijn buurt wilt komen wonen
kun je riante bijgebouwen ter beschikking krijgen.
Mijn kasteel zelf heeft maar twee vertrekken:
het ene heet droom en het ander gedachte.
Zelden rustig dwaal ik doorgaans heen en weer
maar struikel nogal vaak over de drempel.
Als je bij mij in wilt trekken
breng dan je platenspeler mee, of je fluit:
muziek verruimt de geest.

III
Als ik schrijf, vrij en ontspannen beelden droom
komt er geen goed woord meer uit.
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Mijn weerloos gedicht is stem van verveling,
van wanhoop; en wie weet van tenslotte ook
waanzin. Ik ben bang.
Duizendmaal daags vangt mij en raak ik verward
in het peinzende wier in de kreken, zo brak en toch helder,
zwoel dansende leden, ontvleesde tentakels van schimmige
wezens, van vissen misschien of vleesetende planten.
En ik verdrink, duizendmaal uitvaartsdaags
in eigen spiegelbeeld. En ik ben bang.
En duizendmaalduizendmaal daags
schreeuw ik,
schreeuw ik wat niet wordt gehoord, omdat ik zo
vriendelijk ben, onderhoudend, verstandig,
converserend, studerend. Het betere werk op visite
het galante jongleren met klinkend chinees porcelijn:
"Er is kamille en muntthee, en java, jasmijn."
Bloemrijk bedankje. Maar het vloekt en het schreeuwt.
Want het is bang, bang-bang, pief-paf-poef,- báng.
IV

Adempauze nacht tussen twee zuchten licht
- van acht-in-de-avond tot vier-in-de-vroegte Brakke gedachten uit sponzige hersens verweekt en
in ogen verlammende maalstroom van donkere meren.
Eindeloos staren, fixeren, verwachten - niet leuk meer
maar overspel van het stiekeme hart, zegt
Augustinus, en wat er nog bij komt is toegift.
Drie springen, - "Drie wat?" -, in de Waal waar ze niet
uit kunnen komen; misschien ook niet willen.
Bestuurders op weg naar een feest bij hun lief, overrijden drie katten, een kraai en een kind,
wat wel laat nog op straat is.
Adempauze nacht. Deze, mijn nacht: emplacement
waar Boll over schrijft, bekwispeld met eau-de-bonbon-de-dologne;
of Kerouac, in een mist marihuana, en myrrhe, en onmacht
in het spaarzame booglampenlicht van het Highschool-diploma;
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of ik, en in mij gloort het proper idee:
beslist eindigt het spel in remise,
wat niet onbevredigend is.
V
Groot speurder belandt in een netelig vraagstuk.
Aanvankelijk krijgt hij geen poot aan de grond
in een woud onweerstaanbare vrouwen, krijgshaftige mannen
- of net andersom -.
Dan: staalharde blik schiet in hulpeloos tegenweer wortel
en feilloze vuist gaat zich planten in weeige buik.
Vluimscherpe nagels van helder verstand, in- en deductie
krabbende de jeukende bladluis die twijfel heet af.
In één uur groeit van een vent dan een boom:
onheilspellend en sterk, verzorgd, zelfzeker.
En hij zuipt als een ketter, maar niet uit behoefte;
als aardige voetnoot bij ongevraagde volharding
van heilige helden: The Saint, die voorwaar Simon moet heten.
God bewaar me!
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Richter Roegholt

Radijs
De dikke vrouw
in Leningrad
daar staat zij op het trottoir
met scheve schoenen
zij komt van ver
zij biedt haar koopwaar aan
haar tassen zijn te zwaar
wat groente en radijs
roerloos wacht zij op haar kans
zij staat naast het gareel
haar eigen radijs
is haar eigen vrijheid
die is heel klein
maar de toeschouwer weet
dat die is als een gedicht
als zitten aan de gracht
verkeerde boeken lezen
doen wat niet mag en
wat wij noemen vrij zijn
dit was de dikke vrouw
het systeem
heeft op haar geen vat
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Richter Roegholt

Of: 00
Een meisje in krantepapier
op het toneel in De Brakke Grond
het krantepapier wordt verwijderd
niet ineens
en wel te verstaan door de dames
wat overblijft is dat meisje erg bloot
en zelfs mooi
vooral de lijnen langs haar buik
toch zo zonder iets aan
maar een pover schaap
en zie in de zaal
wordt niemand door wellust bezeten
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Ian Elemans

Vermeulen Sr.
Hij was
een welbespraakt man
als hij sprak
voor de kleine boeren
over zijn grote idealen
schudde zijn haardos
van de geest
die de veertigjarige
tegemoet woei uit
Quadragesimo Anno.

Nu wordt
de kuif van
zijn weerbarstig gelijk
ieder jaar dunner
schemert zijn kletskop
er met de dag
duidelijker doorheen
wordt de kerkgang
langzaam een last
slaapt hij
onder de preek
de kin op zijn pro
ecclesia et pontifice.
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Als hij
naar buiten gaat
naar de Italiaanse populier
zet hij zijn hoed op
tegen de tocht
het groot waaien
boven zijn hoofd
gaat hoog
over hem heen
hij kijkt pijn
lijk naar beneden
het gaat moeilijk
het duurt lang
het doet zeer
dat na
drup
pelen

van re
rum
no
va

rum.
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Frans Hoppenbrouwers

Tuinman
het strijden moe
staat hij
tussen de rododendrons
- een oud vehikel
de koplampen gedoofd
door het geringe zuurgehalte
van zijn accu 12 volt (vandaag de dag
koop je een nieuwe
voor 90 piek)
ja ja de tijden zijn veranderd
ondanks de uitlaatgassen

en de insekticiden
wijs geworden
staat hij
tussen de rododendrons
en eet een puntgave
rode appel
de oude adam
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j. carel damsté

straten zonder naam
1
de aardkloot dekt zich
in de morgen
met een kleed van zedig roze
klinkers
met haakse verhogen
als hoekige holen
gewichtig tegenwicht voor
de naakte natheid van de zinnelijk
oseaan
op de straten slapen klanken
steelband-music
als glazuur — goden
grieken en barbaren
lopen door met dichte ogen
terwijl van vroeg tot ver
— ergens —
een toptune jankt
van vergankelijkheid
2
de hongerende mensheid
staat (in ongelijke groepen
opgesplitst) de kleurenblokken
blauw des hemels
op te tellen ten behoeve van
het stervenszieke nageslacht
hun profeten profeteren
-- vreest! het einde
is nabij — maar
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op elke tweede straathoek
staat hun uniforme macht
gereed ons voor te houden
dat wij vrij
ons leven leven in een vrij
vrij land van melk
en vrijheid overvloeiend
3
in menig grijze ochtend
ziet men otoos
otoos baren parend
onder wollen lagen
uitlaatrook en gewapende mensen
afwezig hun doden begraven
intussen ontwaakt

de natuur — in de stad
even goed als daarbuiten
(waar de oude boer
van 't staren naar de hemel
blauwe ogen heeft — wanneer
de boerenzwaluw laag vliegt
krijgen wij wellicht
een strenge zomer)

4
onophoudelijk passeren
duizend mensen zonder naam
de brede weg nog zonder kleur
: een effen mozaiek met
duizend bonte randen

en in de dakgoot drijft
een fles in
duizend scherpe stukken —
op het etiket stond:
schudden voor gebruik
(vergif)
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en wij verklaren ons
onschuldig — lopen hand in
hand in hand in hand om
nooit alleen te zijn — zonder
een doel of bepaalde behoefte

5

maar dan
is het bedtijd — toch
nog vroeger dan verwacht
wie geen bed bezit
verdwijnt (meedogenloos
zijn wij gebleven)
kolossale blokken kamers
krot en woonkazernes worden
saamgeschoven opgetast
— gelieven geliefkoosd
en de lichten één voor één
behoedzaam uitgeblazen
want de nacht
laat men niet wachten
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Elkerlijk een spiegelpaleis
Dr. Willem Asselbergs, D e stijl van Elke r I Ulk, Zwolle, W.E.J. Tieenk Willink 1968

Nog in 1968 deed de redactie van de Zwolse reeks van taal- en letterkundige studies "in dankbare herinnering" als nr. 19a Dr. Willem Asselbergs,
De stijl van Elkerlijk, verschijnen, eerder dat jaar al gepubliceerd in Dietsche
Warande en Belfort. Blijkens het colofon is het de tekst van een in Bonn gegeven gastcollege, waarin een serie Nijmeegse colleges is verwerkt.
Met de Navolging van Christus en de Lof der Zotheid is Elkerlijk een uitzondering op de regel, dat literaire werken van Nederlanders nooit doordringen tot de wereldliteratuur. Alle drie werden ze geschreven in de Bourgondische tijd. Wie hun stijl onderzoekt om hun succes te verklaren, moet
deze in verband brengen met hun tijd van ontstaan.
De schrijver van Elkerlijk was een tijdgenoot van Rogier van der Weyden,
Dirk Bouts en Hugo van der Goes. In hun schilderen had de portretkunst
zich nog niet losgemaakt uit de symboliserende allegorie. Zij waren o.a. uit
op zivhtbaarmaking van in wezen onzichtbare, geestelijke gebeurtenissen. Hun
tijd was tevens die der flamboyante gotiek, die zich uitleefde in een spel
van elkaar weerspiegelende lijnen. De Nederlanden werden onder Karel
de Stoute zwaar beproefd. Afgezien nog hiervan was het plotseling sterven
(zonder priesterlijke bijstand) vrij alledaagse realiteit en schrikbeeld van
velen.
Asselbergs neemt aan, dat Elkerlijk is ontstaan als regie-tekst, en pas later
is gedrukt; de oudst bekende druk is van ± 1496. Door deze druk kreeg
de tekst een dimensie meer: 'het werd een boek, ter meditering. Bepaalde
stijlelementen, die niet kunnen overkomen in een voorstelling, moeten hier
verklaard worden. Het zijn vooral deze stijlelementen die het object-dor
zijn van Asselbergs' studie. Stijl is hier te verstaan in de veel omvattende
betekenis van: bouw, structuur, voorzover juist het kunstmedium taal deze
mogelijk maakt.
Als het belangrijkste van de "stijl" van Elkerlijk ziet Asselbergs dan de
"spiegelwerking" die in het stuk zit, de paralleltechniek, in het groot en in
het klein, vaak binnen de tekst werkend, somd uit de tekst op de lezer afspringend. De titel, Spiegel der zaligheid...., wordt hierbij ook in het geding gebracht, evenwel in het besef, dat spiegel de geijkte betekenis had van:
beknopte samenvatting ter lering, maar evenzeer met de overtuiging, dat de
schrijver de schaarse metaforen diè hij gebruikte, actief wilde maken.
De spiegelronding waarbinnen alles zich afspeelt, ziet Asselbergs in de omstandigheid, dat in het begin waarin God spreekt, Elkerlijk nog geen persoon
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is, maar slechts "s mensen person", algemeen. Hij krijgt pas langzamerhand een persoonlijke gestalte, om deze weer te verliezen op het einde,
waarin hij "elk mense" is, en een Engel het spel weer besluit. "Deze spie
dramatische delen is kenmerkend voor heel de structuur-gelwrkinvad
zegt
Asselbergs. Figuren, taferelen, uitspraken, zinsdelen,
van het spel",
woorden, tussenwerpsels en klankvormen weerkaatsen elkaar onophoudelijk. Het toneel is een "spiegelpaleis" met maar één uitgang.
De tekst laat zich splitsen in twee delen. De eerste helft geeft Elkerlijks ontmoeting met vier buiten hem staande "personen". Deze laten hem in de
steek, met als gevolg: hopeloze verlatenheid. De tweede helft vertelt over
Elkerlijks ontmoeting met "personen" die wezenselementen van hemzelf zijn,
Kracht, Schoonheid, Vroedschap en de Vijf Zinnen. Ook deze verlaten hem,
maar nu tijdens een proces van toenemende zekerheid, als is dit tegelijker
een proces van sterven, van afnemend bewustzijn. De spiegeleffecten zijn-tijd
talloos. De vier monologen van Elkerlijk in de eerste helft bijvoorbeeld,
staan in spiegelverhouding tot de vier lyrische intermezzi in de tweede, maar
zowel de monologen als de intermezzi houden ook onderling elkaar vast, hun
werking versterkend.
Zo kan men lang doorgaan. De conclusie is dan dat een schrijver die geen
enkele originele gedachte debiteert, die helemaal past in de literaire en andere tradities van zijn taalgebied, die weinig bloemrijke taal gebruikt en zelfs
"taalpover" is, waarheden die alleen maar glashelder zijn, door zijn doorwrochte paralleltechniek de werking van een diamant geeft. Opmerkelijk is
nog - en typisch Asselbergiaans van argumentatie - dat op grond van de scholastieke leer over de kenvermogens de Vijf Zinnen heel stellig als "de Zin
worden verstaan. Zij verlaten Elkerlijk pas na het verdwijnen van-tuigen"
Vroedschap. Kennisse blijft aanwezig, maar gaat niet mee op Elkerlijks
"pelgrimage", zoals Deugd. Kennisse en Deugd zijn beide de menselijke natuur overstijgende kwaliteiten.
Ik wil de lezer waarschuwen, dat hiermee niet alle zaken die Asselbergs
belicht, ook maar zijn aangeroerd. Want het is, in zijn geringheid van omvang,
letterlijk een rijk boekje. Al is het denkbaar, dat men niet in alles met de
auteur meegaat, meeslepen laat men zich gemakkelijk.
In De stijl van Elkerlijk is ons een gelukkig staal van Asselbergs' benadering van een tekst nagelaten. Als gewoonlijk begeeft hij zich op collegiale
wijze in gezelschap van de maker om met hem op speurtocht te gaan, waarop
weinig dingen zijn aandacht ontsnappen, schijnbare kleinigheden inbegrepen. Intuïtief en creatief, nauwelijks direct gebruik makend van studies van
anderen, vouwt hij geleidelijk alle geledingen van de tekst open. Zo was
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zijn benadering menigmaal een vruchtbaar uitgangspunt tot beter begrip of
minstens betere werking van een tekst. Balancerend op het slappe touw van
zijn intuïtie, was hem soms de verleiding te groot om op de stevige grond
van zijn ontzagwekkende historische kennis verder te wandelen, maar in dit
laatste boekje blijft hij delicaat hier steeds even boven verheven.
Ook als persoonlijk document is dit boekje waardevol. Asselbergs heeft
er een echt college in nagelaten, als steeds, verre van verward te zijn, zorgvuldig voorbereid en doorwrocht, al gebiedt de eerlijkheid erbij te zeggen:
het behoort tot de meer boeiende, waarvoor de student vaak minder tot zijn
verbeelding sprekende uren over moest hebben.
De omstandigheden waarin deze studie tot stand kwam verlenen er nog een
dimensie meer aan. Ook zonder het getuigenis van zijn zoon Fons in het
colofon bespeurt men er een persoonlijk en gelovig bezig zijn met de dood
in, dat het oog van de auteur scherpte voor de diepste menselijke aspecten
van deze tekst "over een toneelfiguur in de schouwburg en ( . . . . ) over
iedereen op zijn sterfbed ".

M. C. A. van der Heijden
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Romantisch doodsgevrij

Gerrit Komrij, Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker,
De Arbeiderspers, Amsterdam

Retoriek is manipuleren met het overgeleverde woord, en waar geen woord
zo overgeleverd is als het bijbelse, is er weinig dat hachelijker lijkt, dan een
persoonlijke behandeling juist daarvan.
De evocatieve werking van een uitdrukking als 'Alle vlees is als gras' biedt
nauwelijks uitzicht op iets meer dan op de tegenstelling ervan: 'Het woord
des Heren in der eeuwigheid' (Petrus 1: 24). Men moet inmiddels toch bijbelvast genoeg zijn om de tegenstellingen van 'vlees' en 'gras' zo te formuleren
als Gerrit Komrij het doet in het verklarend zindeel uit de titel van zijn tweede
bundel gedichten Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker.
Het is een mooie titel die goedmoedig-ironisch aandoet, omdat het demonisch-sarcastische ervan zich niet op slag openbaart. Een voor de hand liggende vergelijking van deze poëzie met die van Piet Paaltjens moet men dan
ook, geloof ik, toch met een zeker wantrouwen trekken. Sarcasme is Piet
Paaltjens nu eenmaal vreemd, en trouwens zijn hele persoonlijkheid ... Ik
bedoel: de tekst van diens gedichten suggereert dat Piet Paaltjens (deze uit de
tekst) zijn gespletenheid te boven komt door middel van de 'drank, terwijl
Gerrit Komrij (die uit de tekst) de veelvraat die hem is ingebouwd, niets in de
weg legt. Romantisch pessimisme en dito optimisme bij beiden: bloeiwijzen
van orale gevoelens van lust en onlust!
Komrij doet overigens geen moeite zijn gespletenheid voor de wereld ver
te houden. In de verhalende afdeling van de bundel maakt hij gewag-borgen
van de hellevoogd de Spiering en diens vraatzuchtige compagnon, de Windbuil, die, naar het zich laat aanzien, geen geestelijk voedsel tot zich neemt
('na weken stond 't boek nog steeds onaangeroerd') en integendeel de Spie
smeekt: 'laat mij toch slorpen van dat rode, dat rode daar' - de carni--ring
voor!
Komrijs poëzie is grillig, kantig, frivool en misschien 'leeg', waar blijkbaar
alles in het 'lege' geworteld is. Maar onder de lucide schijn houdt zich iets
verborgen - een inzicht in de vergeefsheid van elk streven, met als tegenwicht een sterke gebondenheid aan de aarde, die zich paradoxaal uit in 'een
romantisch doodsgevrij', zoals Wim Zaal dat noemt.
Wie zich afsluit voor het gevoel, zet de sluizen van zijn geest open, en geeft
de humor een kans. Er bestaat een houding die het lijden afwijst en die metterdaad tonen wil - humor veronderstelt altijd het diepste ongeluk - dat de
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ellende van de wereld ons zelfs plezier kan doen: er is een verdriet dat tot
vrolijkheid verleidt, zoals blijkt uit een Epiloog in de vorm van een Dichtstukje op de Herfst:

Ze zeggen dat je, als de blaren vallen,
Met de treurnis één wordt, en de
Zwarte zweep van de dood hoort knallen,
Er is zeker nog niet genoeg ellende.
R. A. Cornets de Groot
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Struikelen over het meer

Judicus Verstegen. De koekoek in de klok. Amsterdam 1969. (Em. Querido's Uitg. N.V.;
Reuzensalamander 83).

Judicus Verstegen is na J. J. Voskuil en Rudolf Geel de derde schrijver die
zich op de Universiteit van Amsterdam geworpen heeft en lelijk ten val is
gekomen. Hij heeft meer succes geboekt dan zijn beide voorgangers, maar
de G.U. schijnt zo'n weerbarstig onderwerp te zijn, dat zelfs het Verstegen
toegeschreven talent tekort schoot.
De koekoek in de klok is een ouderwets auctoriële roman, waar de auteur
als in de dagen van Potgieter, zich zelfs persoonlijk in het verhaal mengt. Al
in de vierde zin van het boek laat hij blijken dat de toekomst geen geheim
voor hem is: "er moest nog een winter vol honger en oorlog voorbijgaan."
Met dergelijke uitingen van alwetendheid is het eerste deel van de roman
vooral, gelardeerd.
Verstegen geeft het relaas van twee universitaire affaires: Gordijn -Ezemer
en Voerman-Oosthoek. Tegenover de hoogleraar Gordijn (volgens de sleutel
die in het blad Student gepubliceerd is, in werkelijkheid prof. Ketelaar) als
exempel van corruptie en autocratie, staat dr. Kommer Ezemer (fraaie
schuilnaam voor ene Dr. Dranen), als advocaat van de gerechtigheid, bezield door zijn "verplichtingen jegens de vertrapten", een introverte, monomane vrijgezel.
Ezemer is de centrale figuur van het eerste deel. Hij bemoeit zich als enige
met de verlopen, stinkende King Kong, eerstejaars sinds mensenheugenis;
hij gedraagt zich in de Augias-stal die de Alma Mater geworden is, als een
Christus in de tempel - maar prof. Duivenis (Van Tongeren), een der weinige bona fide figuren zegt ook: "Ik heb hem in de steek gelaten. Ik was naar
de Antillen. Kon ik niet één moment bij hem waken?" Dat over de moeilijkheden, waarin Ezemer door zijn ijzeren, recalcitrante volharding zich gemanoevreerd heeft. En een ander zegt tegen Kommer; "Christus leed niet aan
spijkers door zijn handen, maar aan zijn eenzaamheid."
Het heeft er veel van weg dat Verstegen zijn Ezemer als een lijdende
Christus wil laten uitkomen, als een fanatieke verdediger van academische
idealen, die zich bijkans identificeert met wie onrecht aangedaan wordt, met
de underdogs, met King Kong in de eerste plaats: "(King Kong) droeg Ezemers tas naar de tramhalte, terwijl de fijne regen hen omhulde, zodat moeilijk
was te zien, wie de een en wie de ander was."
In het tweede deel van de roman raakt Ezemer enigszins op de achtergrond.
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(Het eindigt, rijmend op het eerste deel, met de "dol gedraaide" Ezemer
- term van Student -, die rekesten tikt.) Het schandaal in het middelpunt
van Voerman - Oosthoek is het conflict tussen de twee hoogleraren in de
titel, dat zich toespitst op een anonieme brief door Oosthoek (Colpa) aan
Voerman (Hoytink) gestuurd.
Het hele boek is een grootscheepse ridiculisering van hoog- en zeergeleerden, het stelt hun machinaties en onbetrouwbaarheid aan de kaak - hoogleraren die konkelen over een leerstoel, die zich compromitteren met het
bedrijfsleven, die zich ideeën van hun assistenten toe-eigenen, een prof die
met de maîtresse van Rauter en Lages slaapt, twee vrouwelijke hoogleraren
die een lachwekkende verhouding aangaan; kortom een zootje.
Als het allemaal waar is wat Verstegen over de chemische subfaculteit
(vermomd als geologische) vertelt, is zijn boek een superieur staaltje recherche. Ingewijden schatten de hoeveelheid roddel en fictie op 0,3 tot 30 procent,
dus zal dat wel goed zitten. (Ook deze getallen stammen uit Student. De
auteur van het desbetreffende stukje blijft overigens als B.E. praktisch anoniem. Het lijkt Colpa wel.)
Verstegen is evenwel geen detective of journalist, maar romancier, en
dan komt er nog wat anders om de hoek kijken, waarin hij het er niet zo
best afbrengt.
Ezemer is een tragische figuur, Oosthoek ook wel een beetje, maar Ver stegen distantieert zich zozeer van wie zijn helden moesten zijn, dat de
lezers hun partij niet (kunnen) kiezen. Niet alleen door de betweterige opmerkingen die een auteur zich bij de gekozen verhaalvorm kan veroorloven,
ook door een alles en iedereen relativerend, alle sympathie en antipathie ver
taalgebruik: ironisch, sarcastisch, parodistisch. 1
-nietgd
Verstegen laat zien dat hij de touwtjes in handen heeft: wat ook de correlaten in de werkelijkheid van zijn personages en misstanden mogen zijn, hij
hanteert ze, componeert ze tot een roman, heeft ze overduidelijk door - hij
maakt zijn figuren tot personificaties en zijn boek tot een universitaire
Elckerlyc.
Een roman is De koekoek in de klok eigenlijk niet geworden. Het is (dat
hangt ervan af, aan welke kant je staat) een strijdschrift of een schotschrift,
van erg oneconomisch formaat. Wie in de rebellie aan de G.U. iets wil
bereiken, kan beter een pamflet laten stencillen, lijkt me. Kennelijk pretendeerde Verstegen méér, en juist over dat meer is hij gestruikeld.
Let je alleen op het "engagement" van het boek, dan kun je het goed
vinden - zoals Ben Bos in De nieuwe linie, die het met een tijdschriftnummer
)

en Verstegen schrijft met de ondertoon
1 Een hoogleraar sterft (zielig, nietwaar
van kijk mij eens komiek wezen: "(hij) loste op in de dood als een suikerklontje in
hete thee Ontroerend.
?)

)

".
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besprak, alsof dat allemaal één pot nat is 2). Let je alleen op het "literaire"
van het werk, dan is het demonstratieve karakter van textuur en structuur
een hindernis voor de lezer die tot een "wereld in woorden" poogt door te
dringen; wat inhoudt dat de roman mislukt is. Wat geeft de doorslag?
Een principiële vraag aan de criticus, net als: wat is belangrijker, de
structuur van Max Havelaar of het lot der Javanen? Het principiële antwoord van de criticus: de structuur voor het boek, de Javanen voor de wereld.
Conclusie over De koekoek in de klok: goede bedoelingen genoeg, en veel
koren op de molen van de A.S.V.A., maar literair kaf. (Kaf onder het
koren, het is ook van Multatuli gezegd. Maar Van Vloten bedoelde dat
andersom).
(Slotopmerking voor Verstegens geëngageerde lezer: de roman speelt
niet aan de G.U., maar aan de universiteit in Z., uit welke plaats Ezemer
naar... Amsterdam reist voor onderzoekingen.)
Jacques Kruithof

) Deze Bos leek zijn leven te beteren, toen hij Gunther Grass' Ortlich betäubt ondanks
de hem sympathieke strekking, als literair slecht afwees, maar recidive trad op toen
hij vervolgens Campert om Hoe ik mijn verjaardag vierde op indifferentisme (hoe
verzint-ie-'t), d.i. gebrek aan engagement "betrapte". Dat woord spreekt boekdelen,
ja, verzamelde werken. Van wie, is duidelijk.
2
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Van de vertaler John Vandenbergh,
aan wie dit jaar de Martinus Nijhoff-prijs werd toegekend,
verscheen eerder in de reeks Grote Beren
de vertaling van William Faulkner: The Sound and the Fury, onder de titel

Het geraas en gebral
Dit werk verscheen in Amerika al in 1929, het jaar van de beurskrach in
Wall Street. Dat maar weinig mensen in ons land het boek niet alleen van
naam kenden lag voornamelijk aan de zeer persoonlijke wijze waarop
Faulkner zich van de taal als uitdrukkingsmiddel bediende. Daardoor was
het boek slechts toegankelijk voor hen die over een zeer uitgebreide kennis
van het Amerikaans beschikten. Het is dan ook de grote verdienste van de
vertaler John Vandenbergh dat hij het heeft aangedurfd The Sound and the
Fury in het Nederlands over te brengen, en wel op een wijze die alle lof
verdient.
Voor deze Nederlandse uitgave heeft John Vandenbergh een inleiding
geschreven waarin hij in kort bestek de lezer wegwijs maakt in de wereld
van William Faulkner, die als geen andere schrijver van zijn generatie
de lezer inzicht heeft gegeven in het labyrint dat in ieder mens aanwezig is.
Grote Beren 26, f 9,25 / 135 F

via de boekhandel verkrijgbaar
A. W. BRUNA & ZOON — UTRECHT / ANTWERPEN

1970
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Tellen tot nul
1. Spanning als uitstel.

De antieke toeschouwers bij een opvoering van Sophocles' Oedipus wisten
exact hoe het stuk zou aflopen. Het einde was hun even bekend als het begin,
want de stof is ontleend aan een overbekende sage. Toch is er spanning van
het begin tot het einde. Er gebeurt niets onverwachts in het stuk, in werkelijkheid gebeurt er bijna niets en schijnt zelfs elk gebeuren geweerd te worden. Het schouwspel is allesbehalve een spektakel. Al In het begin van het
stuk weten de toeschouwers, hoe Oedipus eraan toe is, en wat meer is: ook
Oedipus zelf weet het, want Tiresias zegt het met evenveel woorden. Het
enige wat er gebeurt is dat dit verworpen weten langzaam wordt omgezet in
een aanvaard weten. Het drama is een bewijs, verlopend volgens strikte regels. Wat het aan lyrische en elegische gevoelens wekt, roept het op door
de mathematische strengheid van zijn constructie. Daarbuiten bestaat !niets.
Wat begin en einde van een verhaal of drama verhindert onmiddellijk
identiek te zijn kunnen we de spanning noemen. Spanning is de kracht die
de eenheid in stand houdt, maar dan als probleem; zij behoudt ze en ze
bedreigt ze, zij is het feit dat de eenheid niet vanzelfsprekend is. En de
spanning die de lezer of toehoorder voelt is een participatie in de spanning
van het verhaal zelf, groeiend inzicht in de constructie van een identiteit.
Het medelijden en de vrees, waarover Aristoteles spreekt en door de
zuiverende werking waarvan de tragedie zich volgens hem kenmerkt, is een
participatie in de spanning van een problematisch gebeuren. Het meest komische blijk van zo'n medeleven is het verlangen in te grijpen in de ver
situatie, b.v. de hoofdpersoon te waarschuwen voor gevaren die hem-halde
bedreigen. Het is niet alleen komisch omdat dit ingrijpen onmogelijk is, maar
omdat het de identiteit van het verhaal als constructie van begin en einde
negeert en op het spel zet. Zich bemoeien met het verhaal is het verhaal
beroven van zijn status. Wie de hoofdpersoon waarschuwt door als het ware
in het verhaal binnen te dringen, doet een absurde poging het verhaal tot
een amorfe werkelijkheid te maken. De spanning van de hoorder kan zich
niet anders uiten dan door zich te identificeren met de spanning van het
verhaal of het drama zelf, dus door lijdzaam de afloop van de constructie
af te wachten. Spanning dwingt tot verbaasde beschouwelijkheid en maakt
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van het gebeuren een schouwspel. Dat is een essentieel element in het klassieke drama. De houding die het vraagt is niet zozeer intellectualistisch als
wel beschouwelijk. Het gaat evenzeer om een waarheid als om een gebeuren,
niet minder om taal dan om realiteit.
Het aristotelisch medeleven en de vrees horen hier thuis. Een participatie
die zich uit als het verlangen om in de situatie in te grijpen, is zo komisch
en primitief, omdat zij dit negeert. Zij voltrekt zich op een alleen psychologisch interessant niveau van eigenbelang en spontane reactie, van activiteit
dus, terwijl de door het drama afgedwdngen beschouwelijke houding belangeloos is, niet uit een overmaat aan edelmoedigheid of zelfverloochening, maar
uit passiviteit en onmacht. Het overkomt de toeschouwer beschouwelijk te
zijn: hij trekt zich niet het belang van de hoofdpersoon aan door zich zelf
met hem psychologisch te identificeren, maar zijn medeleven bestaat hierin
dat hij oog krijgt voor de avonturen van een identiteit. Alleen hierdoor, niet
door een zinloze opwinding, kan het zuiverend werken. Zijn activiteit is het
toezien, oog worden; zijn spanning is niet zo groot omdat hij via een omweg
de illusie krijgt dat zijn eigen belang op het spel staat, bv. omdat ook hem
kan overkomen wat er voor zijn ogen met de held gebeurt, maar integendeel
omdat hij bezig is zich zelf te vergeten en te verliezen. Zijn belangeloosheid
is de hoogste mate van object-gerichtheid. Hij betrekt de situatie niet op
zich zelf, maar raakt zich zelf kwijt in de situatie. Hij is theoretisch in de
antieke zin van het woord, zoals de hele tragedie dat is. De theooria is het
verwonderd en gespannen toezien, het betrokken zijn bij een weerbarstige
identiteit die in het verhaal als aan een model gedemonstreerd wordt. Begin
en einde zijn de polen van een gebeuren dat bezig is zijn eenheid te vinden.
Spalening is uitgestelde identiteit. Vertellen is rekenschap afleggen van dat
uitstel, tellen tot het uitgangspunt.
"De Aeneis verhaalt dus de uitgestelde stichting van Rome, zoals de
Odyssee de uitgestelde thuiskomst van Odysseus verhaalt, een politieverhaal
de uitgestelde vangst van de moordenaar, en een liefdesroman het uitgestelde
huwelijk der minnaars. In een roman is elke plot slechts oponthoud en uitstel. Wel is dat oponthoud hachelijk, omdat, wat opgeschort blijft, ook blijft
hangen tussen zijn en niet zijn en suspense is in de eigenlijkste zin van het
woord. Maar als ze omschreven kan worden als uitstel, betekent dit ook
dat een plot maar een voorwendsel is, dat vrijheid te over biedt in het opschortingsmateriaal". (Fons Sarneel, Inleiding tot het lezen van romans,
2e dr. Brussel 1967. bl. 39-40). Dat materiaal is onze hele geschiedenis en
onze hele cultuur. We leven in het uitstel van onze identiteit en een plot
hoeft alleen maar verzonnen te worden om dat duidelijk te demonstreren.
De plot verhoogt de spanning door de participatie aan te moedigen. Hierdoor vergroot zij tot op zekere hoogte het uitstel en probeert het waar-
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schijnlijker te maken. Zij kan zo ook de verkeerde participatie in de hand
werken en daarmee de komische lust om in te grijpen in plaats van zich te
verwonderen. De omweg naar het begin wordt gestoffeerd met avonturen
die moeten suggereren, dat er geen omweg is, dat er tussen begin en einde
werkelijk iets geheel anders gebeurt, een wonder dat het strenge regiem van
het identiteitsbeginsel doorbreekt. Het avontuur vult het uitstel van de identiteit met de illusie van iets totaal anders dat niet bij die identiteit betrokken
kan worden. Hierdoor wordt dat gesubstantiveerd en gemythiseerd: de constructie verbrokkelt tot een lange reeks en de verteller telt maar door in een
amorfe en eindeloze juxtapositie, waarin begin en einde willekeurige beslis
zijn. De spanning van de lezer kan dan niet meer identiek zijn met-singe
die van de constructie, maar zij vervreemdt daarvan. De waardering die het
psychologiseren in romans lange tijd genoten heeft, zal wel hiermee verband
houden, dat de psychologie de vraag naar extroverte en uitbundige avonturen
beperkt, het wonder minder in verre gewesten en uitzonderlijke voorvallen
zoekt en zich meer toelegt op de afwikkeling van wat al gegeven is. Meer
dan een omweg hierheen kan ook het psychologiseren niet zijn: wanneer
het niet de ontvankelijkheid voor eigen status van het verhaal verhoogt,
maar de pretentie heeft aan het verhaal een binnengesmokkeld realisme te
geven, is het nog naïever dan het meest uitbundige avontuur.
Ook in dit opzicht is de Oedipus voorbeeldig. Het stuk is een feilloze
constructie. De toeschouwers kennen de afloop, maar worden door het uitstel van Oedipus' zelfkennis toch niet minder geboeid dan door een detective
of een avonturenverhaal. Spanning blijkt niet uitsluitend veroorzaakt te worden door de onzekerheid omtrent de afloop. Er is hier geen afloop, er is
alleen herkenning en herstel van identiteit. De constructie zelf slorpt alle
aandacht, vrees en medelijden op. Iets anders, een realiteit buiten het ver
staat niet op het spel. De spanning wordt bepaald door het uitstel van-hal,
de identiteit van taal en werkelijkheid, door het onvermogen om in dit uitstel
een beslissing te nemen.
Waardoor is dan een wedstrijd spannend, als de spanning niet door de
afloop veroorzaakt wordt? We moeten bedenken dat ook bij een wedstrijd
de afloop al voor vijftig procent vaststaat: een van de twee partijen zal winnen. Er hoeft maar tot twee geteld te worden. En de spanning is groter naar
beide partijen meer gelijkwaardig en elke overwinning dus meer toe--gelan
vallig en gebeurlijk is. Hoe beter de wedstrijd is, hoe belangelozer de toeschouwers zijn met betrekking tot de uitslag. Het onbeslist zijn is maar één
aspect van het uitstel. Daar komt nog bij dat de beslissing hoe dan ook door
een constructie van veeleisende regels gebonden en beperkt is. Is een wedstrijd zonder regels ook spannend? Er is dan eerder sprake van een werkelijke strijd en in dat geval is er geen plaats voor een beschouwelijke houding
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en spanning. De regel weert uit de wedstrijd de chaos van een amorfe en
dus spanningloze werkelijkheid en bepaalt daardoor mede de spanning. Hij
maakt van de wedstrijd een geconstrueerd gebeuren, waarin de toeschouwer
zich niet kan mengen. Spanning is een beschouwelijke aangelegenheid. Wij
ervaren gebeurtenissen als spannend inzoverre wij de afloop ervan niet kunnen bepalen, terwijl we dat wel zouden willen. We kiezen actief partij en
beslissen over de uitslag, maar tegelijk zijn wij noodzakelijk passief. Spanning is de gelijktijdigheid van het ene en het andere. Drama en wedstrijd,
verhaal en uiteenzetting zijn constructies die ons confronteren met deze ge
wedstrijd dramatiseert de poging van het andere zich te-lijktdghe.D
verzelfstandigen en op avontuur te gaan. De regels zijn pogingen dit te be
Beide pogingen zijn cdnstructies waarin de spanning van een identiteit-letn.
zichtbaar gemaakt wordt. Het "of .... of" van de wedstrijd is listig opgebouwde schijn, de spanning wordt bepaald door de duur van het "en.
en", de gelijktijdigheid. De regel weert het totaal onverwachte, het ongeluk,
uit de wedstrijd en sluit het avontuur uit. Het avontuurlijke van een wedstrijd
is evenzeer gebonden als van een drama. Ook in het drama gebeurt niets
met de absurde onverwachtheid waarmee in het werkelijke leven bijvoorbeeld
een ongeluk gebeurt. Tussen begin en einde is het gebeuren ingeperkt tot
de maat die door de constructie zelf wordt toegelaten. De beruchte eenheden
van plaats, tijd en handeling zijn alleen maar regels voor het drama inzoverre
zij de constructie veroorloven het uitstel van de identiteit te hanteren als
gelijktijdigheid. Zij begrenzen het avontuur en oriënteren het op de terugkeer.
2. De terugkeer uit het avontuur.

Het avontuur is er om overleefd en verteld te worden. Het wordt onder
oog op een behouden thuiskomst, temeer waar het wordt-nometh
opgedragen met het oog op de ondergang van de held. De Odyssee, de oudste
avonturenroman, is het verhaal van een uitgestelde thuiskomst: nostos, terugkeer, is het sleutelwoord van het hele verhaal. Het avontuur is de drastische
uitdrukking van het besef, dat de weg een omweg is, zo drastisch, dat in de
vertelling de terugkeer soms op de achtergrond raakt en het avontuur zich
losmaakt van de persoonlijke geschiedenis, waarin het thuis hoort. De weg
terug begint als "Sehnsucht in die Ferne"; het avontuur is "een heimwee
dat zich zelf nog niet heeft herkend, en zich nog zo misduidt dat het zijn
object gaat zoeken zo ver mogelijk van huis weg". (L. van der Kerken,
Filosofie van het wonen, Antwerpen 1965. bl. 123). De hardnekkigheid van
deze vergissing bepaalt de dynamiek van reis- en avonturenverhalen. De
vergissing heeft als het ware een zo grote mate van objectiviteit, het avontuur is zo noodzakelijk als element van een verhaal, dat het weinig verschil
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maakt of de held uit eigen beweging dan wel in opdracht op avontuur uit
gaat. In de meeste sagen wordt de held uitgezonden en is het avontuur een
bedreiging van zijn bestaan. Zijn terugkeer is louter behoud en overwinning
op een vijand; het overleven van de bedreiging geeft nieuwe en definitieve
betekenis aa!n zijn bestaan. Hij leeft nog lang en gelukkig in het Jenseits
van een krisis die zijn identiteit bedreigde.
Ook Odysseus zoekt het avontuur niet; het overkomt hem. Dat maakt
zijn omweg en zijn nostalgie exemplarisch. Het betekent dat terugkeer en
drang naar de verte dezelfde weerspannige beweging is, dat een mens zijn
identiteit niet vindt, wanneer daarin zijn geschiedenis niet ingecalculeerd is
als datgene wat hem bij zijn activiteiten overkomt. Het zijn en het gebeuren
horen bijeen; de geschiedenis die ligt tussen begin en einde bepaalt mede de
constructie. Het vertellen, tellen van die geschiedenis is een manier om die
calculatie tot stand te brengen. De filomuthos is in zekere zin een filosofes,
zegt Aristoteles dan ook. Met "in zekere zin" zal hij, verwaand als filosofen
zijn, wel bedoelen dat de verteller een zwakke afschaduwing, een populaire
versie is van de denker. Hun verhouding is moeilijk exact te bepalen zomin als die van gebeuren en zijn, geschiedenis en structuur. Wie het zijn
denkt zonder gebeuren, zonder avontuur zelfs, vergist zich waarschijnlijk
niet minder dan wie het gebeuren vertelt als een avontuur zonder het zijn
te denken. Hun gelijktijdigheid bepaalt de spanning van verhaal en uiteen
Vertellen is evenmin vanzelfsprekend als uiteenzetten.
-zeting.
"Een van de kenmerken van middelmatigheid", zegt La Bruyère (Car.
XII), "is het: altijd te vertellen". Een ander is het: niet te kunnen vertellen,
blind te zijn voor de historische dimensie van zelfs de meest rationele structuur. In zijn ware, van alle grofheid ontdane gedaante lijkt het avontuur een
allegorie van het grote gebeuren, van het inzicht dat het zijn als gebeuren
aan de greep van de mens ontsnapt. Avontuur is het zijn inzoverre het alleen
verteld kan worden. Het grote, verre en gevaarlijke avontuur is alleen de
mythische schaalvergroting van edit inzicht. "Om de meest banale gebeurtenis
tot een avontuur te laten worden, is het nodig en voldoende dat we beginnen
ze te vertellen" (Sartre). Het avontuur is de utopische demonstratie van de
mogelijkheden die in het dagelijks bestaan niet aangesproken worden, een
voorlopige substantivering van het andere, voorbestemd om eens in het eendere geïntegreerd te worden en de identiteit te verrijken. Zo "kan ook het
leven in zijn totaliteit een avontuur schijnen, als de filosoof het zich voorstelt zoals het ingesloten is door geboorte en dood, zwevend boven een
oceaan van het niet-zijn vanwaar het komt en waarheen het terugkeert".
(V. Jankélévitsch, De beleving van de tijd, Aula. Utrecht 1966. p. 41).
Maar de grote vraag is hoe het einde verschilt van het begin, wat het precies
is dat de held onderweg meemaakt, welke veranderingen de omweg teweeg
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brengt in hetzelfde, wat zich achter de sluier verbergt of nog anders: waar
het punt te vinden is, waarin een vicieuze cirkel niet gesloten is.
Odysseus keert uiteindelijk terug, beseft aanvankelijk niet in zijn eigen
vaderland ontwaakt te zijn en wordt daarna alleen herkend en dus in zijn
identiteit bevestigd door een stervende hond, zodat de herkenning weer terstond ongedaan gemaakt wordt. Penelope lijkt niet meer dezelfde te zijn.
Het behoort tot de avonturen van Odysseus, dat zelfs zijn thuiskomst niet
onmiddellijk een einde maakt aan zijn vervreemding. De thuiskomst is zelf
een avontuur, gevaarlijker dan zijn reis en zijn ontmoetingen met monsters.
Op het punt waar de cirkel moet sluiten dreigt hij weer geopend te worden.
Dit wordt ook al meteen in het begin van de Odyssee aangekondigd als een
omstandigheid die zijn terugkeer oneindig riskant maakte, en het neemt ook
het grootste deel van de vertelling íin beslag, zelfs bijna de hele Odyssee,
wanneer we afzien van Odysseus' eigen epos in het epos. Het avontuur is
al een herinnering wanneer het verhaal begint: alleen de terugkeer, de herkenning, moet nog verhaald worden.
De ring sluit zich uiteindelijk en de constructie wordt gered, maar het
scheelde bij herhaling bijna niets of de held was zijn identiteit kwijt geraakt
en in een storm van gebeuren weggevaagd uit het zijn. Voortdurend wordt
hij door een trechter gedreven en gereduceerd tot de rest van wat hij eens
was. Hij verliest onderweg al zijn schepen en al zijn gezellen; zijn geheugen
en daarmee zijn wil om terug te keren wordt bedreigd. Telkens moet hij
zich verzamelen en slaagt hij er alleen in zich terug te vinden in de gedaante
van een elastische maar taaie nostalgie. Zijn identiteit wordt zelf tot uitstel.
Pas in de herkenning groeit zijn rest-wezen uit tot zijn oorspronkelijke
substantie en is zijn terugkeer voltooid. Dat maakt zijn avonturen zo
exemplarisch.
Het avontuur van Oedipus, zijn drang naar de verte, is de hartstocht,
waarmee hij overal de schuldige zoekt behalve in zijn eigen bestaan. Hij
ontwikkelt een geweldige centrifugale kracht om des te harder naar het
midden teruggezogen te worden. De slingerbeweging die hij in zijn situatie
maakt, is veel minder uitbundig en extrovert — er is geen reisverhaal van
te maken — maar zij is er niet minder heftig om. In zekere zin is Oedipus
de overwinning op het avontuur. De grootheid van het hier gepresenteerde
gebeuren bestaat er niet in dat het verre horizonten bereikt of enorme
veranderingen tot stand brengt: het is alleen groot inzoverre het als passi
erin slaagt zich met de menselijke activiteit te vereenzelvigen. Het-vite
vindt plaats in de smalle marge waarin Oedipus, allang teruggekeerd van
zijn avonturen, nog niet samenvalt met zijn eigen mogelijkheden. Zijn
avontuur is geen reis, het speelt zich af op de plaats waar hij zich na zijn
avonturen gevestigd heeft, waar hij al teruggekeerd is. Het verhaal con-
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centreert zich op het punt waar de cirkel gesloten lijkt te worden: het staat
bijna stil en bereikt daarin een toppunt van spanning. Het enige wat er
tussen begin en einde gebeurt is de herkenning.
3. De herkenning.

De bode die Oedipus probeert gerust te stellen door te zeggen dat hij
niet de zoon van de pas gestorven koning Polybos is, bewerkt door wat hij
daaraan nog toevoegt het tegendeel van wat hij bedoelt. Wat als troost
begon, leidt tot vertwijfeling. Hier ligt het keerpunt in het drama, door
Aristoteles peripeteia, omslag genoemd. „Omslag is de verandering van de
handelingen in hun tegendeel en wel volgens de regels van de noodzaak of
de waarschijnlijkheid." (Poet. 1452 a.) Het drama is een constructie waarin
de afloop ingebouwd is. Wat de hoofdpersoon ook doet, het overkomt hem
en terwijl hij denkt zich te bevrijden, steekt bij zonder het te weten zijn
hoofd in de strop. Zelfs zijn activiteit blijkt passiviteit te zijn, een onontwarbare gelijktijdigheid van eigen initiatief en noodlot, schuld en argeloos
omslag is de schok waardoor een reeds verworpen inzicht actueel-heid.D
wordt. Oedipus wist al van Tiresias hoe het met hem gesteld was, maar dit
weten moet door de loop van de gebeurtenissen actueel worden. Het verloop
van het drama is een bewijs van de stelling die zijn begin was. Het einde
voegt aan het begin alleen het weten toe.
Ook voor dit plotseling dagende, maar langdurig voorbereide weten
heeft Aristoteles een naam; hij noemt het „anagnoorismos", „herkenning".
„Herkenning is, zoals de naam aanduidt, de overgang van onwetendheid
naar weten... de mooiste herkenning is er, wanneer er tegelijk een omslag
plaats heeft". Als voorbeeld van een „mooie" herkenning geldt weer Oedipus,
het drama bij uitstek. De overgang van niet-weten naar weten moet hier
toch her-kenning genoemd worden, omdat er al een weten was in het begin.
De mogelijkheid van het weten is voortdurend aanwezig geweest; er is alleen
te ver gezocht. De cirkel was te groot opgezet en moet tot zijn eigen centrum
gereduceerd worden. Zonder nadrukkelijk gegeven kans op weten is er geen
sprake van herkenning en het meest nadrukkelijk is de kans die met de
situatie zelf al gegeven is. Zij maakt het zoeken tot een bijna komische
omweg, gedoemd om tot het uitgangspunt teruggebogen te worden. Het is
daarom niet zo merkwaardig dat de herkenning behalve in de meest tragische
tragedie zo'n grote rol speelt in de antieke komedie. De zoeker zoekt daar
met hartstocht naar de pijp die hij al die tijd in zijn mond heeft. De herkenning luidt daar het happy end in. Zij is dan niet alleen een schoksgewijs
tot stand gekomen inzicht in de eigen situatie, maar een werkelijk terugvinden bv. van een verloren gewaande zoon of dochter. Toch is zij een
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herkenning en niet een simpel gebeurlijk terugvinden, want de zoon speelt
in het stuk vanaf het begin mee en hoort dus bij de reeds gegeven situatie.
Het happy end valt bijna samen met het begin. De herkenning wordt van
het begin af voorbereid: zij verrijkt de terugkeer naar het begin en maakt
de omweg lonend. Het weten kan dus als het centrum en het doel van de
handeling beschouwd worden en het vertellen als een wijze van uiteenzetten.
Het opvoeren vaten een drama is een didaktische handeling en werd ook met
didaktische termen aangeduid.
In zekere zin gebeurt er niets; er wordt alleen iets afgewikkeld dat er al is.
De cirkel die in het happy end gesloten wordt, blijkt geen vicieuze cirkel
te zijn, maar zijn eigen openheid in zich te bevatten. De gegeven werkelijk
binnen de cirkel blijkt rijker te zijn dan werd vermoed, de tautologie-heid
wordt vruchtbaar. Het gebeuren in het drama komt niet van buiten af,
maar het is een proces dat met de situatie zelf gegeven is. Kennis, bewustzijn
is de omslag waarin een aanvankelijk blind aanvaarde situatie in een nieuw
licht wordt geplaatst. Het enige wat aan de situatie toegevoegd wordt, is de
prikkel tot inzicht, aangedragen door boden die van buiten komen. Het
verhaal is een logos en logos is ook: rekenschap of bewijs. Het zien van
het drama is een theooria, verbaasde beschouwelijkheid. Het drama is de
allegorie van een kenproces, ede fundamenteelste en daarom meest schok
verandering in het bestaan. Odysseus en zijn zoon, elkaar na goddelijk-kend
ingrijpen herkennend, „weenden schel gelijk vogels": in hun ontroering komt
hun identiteit tot stand als in een omgekeerde en herroepen explosie.
Het grote gebeuren van de werkelijkheid wordt op een exemplarische
wijze ingedamd en tot een afronding gebracht. Er wordt een identiteit tot
stand gebracht en herkend. In deze herkenning wordt elk einde een happy end
in die zin dat het zijn kathartische effect mag sorteren. Verdriet is tragisch
wanneer het zelf zijn eigen troost is. Zelfs een open slot moet door de lezer
gesloten worden. De cirkel moet zo dicht eindigen bij de plaats waar hij
begonnen is, dat hij gesloten lijkt. Dat is constructie: zonder constructie
ontstaat geen cirkel en vindt geen enkele lijn haar eigen uitgangspunt terug
in de oneindige ruimte. De herkenning, de cirkel houdt de mythe van de
identiteit in stand.
4. De identiteit van Oedipus.

Oedipus is een brandpunt van fatale en gelijktijdige gebeurtenissen en in
die positie vindt hij geleidelijk zijn identiteit. Pas wanneer hij zich zelf uit
de diaspora van zijn extroverte zorgen verzameld heeft, herkent hij zich zelf
en kan hij zijn eigen geschiedenis op zich zelf betrekken. En op datzelfde
moment verliest hij zijn greep op de wereld en wordt hij een vreemdeling.
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De spanning houdt op met het bereiken van de identiteit: zij verpulvert tot
vanzelfsprekendheid.
Zoekend naar de schuldige zoekt Oedipus naar zich zelf. In dezelfde
beweging zoekt het verhaal zijn hoofdpersoon. Buiten dat verhaal bestaat
Oedipus niet en elk medeleven is misplaatst als het zich niet richt op de
immanente beweging van het verhaal zelf. Oedipus zoekt zich zelf niet als
iemand die er al is. Hij zoekt naar zijn eigen identiteit die pas in het zoeken
ontstaat en daardoor wordt opgebouwd. Als Tiresias hem de waarheid
omtrent hem zelf zegt, weet hij het nog niet omdat hij nog niet weet wie
hij is. Dat hij niet weet wie zijn werkelijke ouders zijn is daarvan de dramatische uitdrukking. Het zoeken van de ouders is het zoeken naar een grondslag voor zijn identiteit. Die ontstaat pas in het drama. Begin en einde
daarvan zijn begin en einde van zijn identiteit: het drama demonstreert het
uitstel en uitstel betekent geleidelijkheid, dosering van de herkenning. Spanning is dosering van een schok. Oedipus wordt niet ineens zich zelf, maar
in fasen. Zijn identificatie verloopt dialektisch, als een bewijs, een syllogisme.
Aansluitend bij een Griekse grammaticale structuur, die ook in het Latijn
en in onze taal bestaat, kan het ontstaan van die identiteit in drie fasen
beschreven worden. In het begin is Oedipus alleen maar de „hij", de „autos",
„is" of „dezelve". Hij is aanwijsbaar aanwezig, maar niet in het centrum
van de vraag naar de schuldige. Die vraag is nog naief en open. Alles is nog
mogelijk en Oedipus is nog volkomen centrifugaal. In een tweede fase
ontwikkelt hij zich tot de hoofdpersoon ook binnen de cirkel van de vraag
naar de schuldige. Hij wordt „dezelfde", „ho autos", „idem". Deze identiteit is het product van een herhaling en vergelijking. „Dezelve" wordt
dezelfde" is" wordt idem" (is-dem") en autos" ho autos" als hij
terugkeert, als anderen hem beginnen te herkennen en hij zelf begint te
reflecteren. Te midden van de berichten wordt hij steeds meer dezelfde en
vindt zich zelf. „Dezelfde" overbrugt een uitstel, een verschil tussen twee
situaties en geeft het punt aan waarin ze vergelijkbaar zijn, een punt van
„zijn" te midden van een stroom van „gebeuren". Oedipus wordt hoofd
een eerste uitstel te overleven; zijn identiteit is wat blijft. Het-persond
ene, blijvende wordt eender door herhaling en door vergelijking met het
andere, het krijgt zijn substantialiteit door de geschiedenis die het overleeft.
Zonder uitstel, geschiedenis is er geen identiteit. Het verhaal legt van die
geschiedenis rekenschap af als een omweg of terugkeer. De lijn wordt een
kromme die naar zijn uitgangspunt terugbuigt.
In de derde fase wordt dit „zelf" exclusief: „autos", „ipse" („is-pse").
,,Zelf" is niet meer „hij” of „alweer hij" maar „hij en niemand anders".
Bij de herhaling voegt zich de reflexie en de uitsluiting en samen maken zij
elk ontsnappen onmogelijk. Identiteit is iets wat door herhaling en uitsluiting
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moet blijken. Terwijl er bijna niets gebeurt wordt de identiteit van de hoofd
een onontkoombaar gegeven, waaromheen zich een ijzeren ring-person
schijnt te sluiten. De herkenning is de bevestiging hiervan, het accepteren
vain het geleverde bewijs. De constructie brengt Oedipus tot een totale een
binnen een identiteit zonder spanning of uitstel. Zijn wereld-zamheid
schrompelt ineen tot één punt. Hij wordt een monade zonder vensters en
steekt zich de ogen uit.
5. Het bewijs.

De gebeurtenissen in het drama verlopen als een syllogisme. In hoeverre
is het dan waar dat de filomuthos een filosofos is? Het verhaal brengt de
concrete wijsheid omtrent een eenmalig gebeuren onder woorden. Hiermee
lijkt het radicaal te verschillen van elke uiteenzetting, waarin op didaktische
wijze een stand van zaken wordt behandeld. De dynamiek van het gebeuren
vraagt om een andere benadering dan het statisch gegeven, zo lijkt het.
Toch is er onmiskenbaar ook sprake van een grote spanning in een goede
uiteenzetting, waarin niets avontuurlijks gebeurt. Verhaal en uiteenzetting
verschillen niet zo radicaal als op het eerste oog lijkt; het gebeuren waarop
het verhaal betrekking heeft, moet tot op zekere hoogte identiek zijn met
het zijn waarop de uiteenzetting zich richt.
Er is weliswaar geen spanning als er geen grond is voor een concrete
verwachting, dus voor een gebeuren, maar wanneer zijn en gebeuren samenvallen of het zijn door de benadering zelf tot een gebeuren wordt, vallen
verhaal en uiteenzetting samen en kan het uitstel van een al gegeven identiteit dezelfde spanning veroorzaken als het grote gebeuren. Het einde is het
begin, vermeerderd met herkenning en dus in een meer nadrukkelijke identiteit.
Het verhaal is een tautologie en de spanning is een verwondering over
de aanvankelijke onherkenbaarheid daarvan. De uiteenzetting ontleent haar
spanning niet aan het verhaal, we lezen haar niet als een roman, maar om
lezen een roman als een uiteenzetting, de spanning van het-gekrd:w
verhaal illustreert de verwondering over de tautologie en de herkenning van
de identiteit. Wanneer de vader wenend zijn verloren gewaande zoon herkent,
die het hele stuk lang zijn buurjongen geweest is, betekent dit happy end
een geconstrueerde overwinning van het identiteitsbeginsel. A wordt uit
na lange twijfel, onwetendheid en ontkenningen, herkend als A-eindljk,
zelf en niets anders dan A. Deze bevestiging is dan niet meer een platitude,
maar het definitieve toppunt van alle lyriek, een omgekeerde explosie, het
inbegrip van alle vertroosting. De identiteit is gebeurtenis geworden.
Het avontuur is een omweg naar het uitgangspunt terug, precies zoals het
bewijs een omweg is naar de tautologie. Of ook: de tautologie is geen ge-
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geven, maar een proces; zij komt tot stand door een geconstrueerde terugkeer, een herhaling. De spanning die het spel met tautologieën bv. in de
wiskunde oproept, en die vanuit de tautologie A = A heel verwonderlijk is,
is niet zoals Ayer zegt, een gevolg van de beperktheid van onze rede, maar
van de verwachting dat de werking van die tautologie van buiten af, door
onverwachte gebeurtenissen en ingrepen, besmet en gestagneerd zal worden.
In het drama gebeurt dat soms door een deus ex machina, in de werkelijk
ons onvermogen om „hetzelfde ", waarover de tautologie spreekt,-heidor
geheel te constitueren en antiseptisch te scheiden van „het andere" dat altijd
en overal gelijktijdig daarmee gegeven is. Zelfs de waarheid van een tautologie staat niet zonder meer vast: ook zij moet, door avonturen en onverwachte gebeurtenissen heen, blijken.
Verhaal en bewijs hebben dezelfde spanning, zij hangen beide aan dezelfde
zijden draad van een telkens weer bedreigd identiteitsbeginsel. Beide zetten
zij dat beginsel op het spel, het verhaal door het zijn mee te sleuren in een
onvoorstelbaar gebeuren en het bewijs door aan het gebeuren elke kans te
ontnemen en daardoor de identiteit te bedreigen met banale vanzelfsprekendheid. Elk wiskundig bewijs is tegelijk een lyrische triomf omdat het een
happy end betekent en een teleurstelling omdat de weg een omweg blijkt te
zijn naar een al overbekende plaats. Bewijzen zijn tragisch omdat zij niets
opleveren.
Ik wil proberen daarvan een voorbeeld te geven, uiteraard aangepast aan
het niveau van mijn geometrische en rekenkundige ontwikkeling. Het overkwam mij eens dat ik 's avonds wakker bleef liggen en schaapjes ging tellen.
Ik verbaasde mij over de stelling van Pythagoras en over het feit dat de
getallen drie, vier en vijf daar zo mooi in passen en andere opeenvolgende
getallen niet. De som van de 'kwadraten van de eerste .twee is gelijk aan het
kwadraat van het derde. In gedachten tekende ik de situatie uit op ruitjespapier: ze wordt dan zichtbaar en vanzelfsprekend. Ik ging het toen eens
proberen met het verschil van kwadraten en bevond dat vijf maal vijf,
verminderd met vier maal vier, gelijk is aan vijf, vermeerderd met vier. En
dat gaat voor alle getallen op. Het verschil van de kwadraten van twee getallen is gelijk aan de som van die getallen, vermenigvuldigd met hun verschil.
Dus: het verschil van de kwadraten van twee opeenvolgende getallen is
gelijk aan de som van die getallen. En: het verschil van de kwadraten van
twee getallen, waarvan het verschil twee is, is gelijk aan de som van die
getallen, vermenigvuldigd met twee. Het bewijs voor deze regel en voor
andere soortgelijke regels bv. dat het verschil van de derde machten van
twee opeenvolgende getallen gelijk is aan de som van hun kwadraten, ver
hun product, is heel simpel; het herleidt de stelling tot een-merdt
tautologie.
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De algebraïsche formule die daarbij gebruikt wordt, b.v. (x + n) 2 — xE =
n(2x + n), is alleen een middel om de stelling te bewerken en de tautologie
aan het licht te brengen. De formule zelf verandert aan de bevinding niets.
In de syntaxis van de „literair" weergegeven regel is die tautologie niet zo
duidelijk. Wel valt het daarin op dat de genoemde rekenkundige bewerkingen
met een plechtige omslachtigheid optreden en elkaar in onderwerp en gezegde
in evenwicht schijnen te houden. Die bewerkingen hebben in dit minuscule
drama tot functie de herkenning even uit te stellen. Zij begeven zich op
omwegen, lopen elkaar voorbij en spreken in ,,terzijdes" om het spel te
rekken, precies zoals de personages van een antieke komedie. De bewerking
is een rituele amfidromie rond een verdwijnend puist.
En toch is de regel voor mensen die wiskundig niet al te verwend en die
dus tot oordelen bevoegd zijn, tamelijk verrassend en zelfs ergerlijk: het
eerste wat iedereen doet is een poging wagen, de waarheid ervan te ontkennen en een tegenvoorbeeld te vinden, dwz. aan de regel zijn algemeenheid te ontnemen en de stelling terug te brengen tot een anekdotisch verhaal.
Maar vijf maal vijf min vier maal vier is vijf plus vier en dat gaat voor alle
getallen op. De regel is als een klein drama geconstrueerd rond een tautologie
en er kan niets gebeuren. Het verhaal zelf is de stelling: het algemene is het
bijzondere, maar dan: verteld en geobjectiveerd. Het fatum dat hier heerst
is de onherroepelijke identiteit en de spanning is het voorlopige uitstel daar
gebaseerd op ons verzet. De toeschouwer kent de afloop en die is vanaf-van,
den beginne in de constructie zelf vastgelegd. De verteller telt maar tot nul
en naargelang zijn verhaal nadert tot nul nadert de spanning tot oneindig.
De grootste spanning wordt bereikt in een geslaagde cirkel, in de ontroerend
definitieve identiteit van een kiezel, in een situatie waarin zo weinig mogelijk
avontuur en zoveel mogelijk immanentie is.
6. Wat doet de literatuur?

De gelijkstelling van een verhaal met een uiteenzetting of bewijs is een
van de ergerlijke dingen die in het voorafgaalnde met enige noodzaak gebeurd
zijn. Een ander punt van ergernis kan het zijn, dat verhaal en bewijs, hier
op één hoop geveegd, op een tautologie berusten. Hoe kunnen zij op die
manier de kennis verder brengen en de vooruitgang bevorderen? Wat doet
de literatuur, wanneer zij op die manier wordt voorgesteld? En wat heeft
engagement te betekenen? Mijn vermoeden is dat literatuur bijna niets doet
en dat het engagement bijna niets te betekenen heeft. Medelijden en vrees,
kathartische werking, de klassieke uitdrukkingen voor wat literatuur doet,
stellen ook tamelijk weinig voor. Moeten wij verder komen dan loutering
en inzicht? En is de literatuur dan daarvoor het geëigende middel?
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Waarom is de vraag: wat doet literatuur? en niet: doet de literatuur iets?
De vraag veronderstelt als vanzelfsprekend dat de literatuur iets doet en
vraagt een beetje ongeduldig naar de aard en de omvang daarvan. De zekerheid dat er iets gedaan moet worden, ook door de literatuur, blijft op die
manier buiten de discussie. En zo doet de vraag een beetje denken aan de
kreet „doe dan toch iets" die in slechte romans de paniekerig geworden vrouwen haar stoergeachte mannen toeschreeuwen wanneer er een muis of een
spin in huis is. Een panische doe-cultuur is al zonder kritiek en met vanzelf
aanvaard voordat deze vraag zo gesteld wordt: wat doet de-sprekndhi
literatuur? Een bronstig engagement, vol heroïsche pathos, lijkt al het minste
wat verondersteld kan worden bij een auteur. De vraag informeert alleen
nog maar naar de producten daarvan, de meetbare resultaten.
De vraag of literatuur iets doet, eventueel moet doen, is fundamenteler
dan de vraag wat zij doet. Het antwoord op die vraag is niet zonder meer
vanzelfsprekend ja. Het kan bv. heel goed zijn dat de literatuur iets „doet"
in die zin dat zij een niet-literaire uitwerking heeft, zonder dat die uitwerking
nadrukkelijk te intenderen of te verplichten is. Zij blijkt dan er te zijn,
maar gaat buiten het literaire proces om haar gang, misschien wel als
loutering of ongeneeslijke verwondering. Wat wij ervan verwachten moet
dan hier gezocht worden, ook het schokken, kwetsen, wakker schudden en
hervormen. De pretentie van de literatuur heeft geen bredere basis dan dit
„bijna niets". Wordt die uitwerking nadrukkelijk in het proces betrokken,
dan richt zij alleen maar onheil aan. Er is geen onfeilbaarder manier om
kitsch te produceren dan door het engagement nadrukkelijk voor te schrijven.
Hieruit kan niet geconcludeerd worden dat het engagement altijd kitsch
oplevert, want dat is volstrekt niet waar, maar dat de nadrukkelijke ver
daartoe een literair onding is.
-plichtng
Als literatuur iets doet, iets blijkt te doen, dan doet zij dat niet op de
eenzinnig-efficiënte wijze van het technisch handelen. Literatuur is geen
handeling, geen rechtstreeks veranderen van de wereld. Hoe meer zij de
pretentie heeft onmiddellijk, eenzinnig effect te bereiken, des te meer
frustreert zij zich zelf. En hoe minder zij die pretentie heeft, des te meer
kans heeft zij iets te doen in die zin dat zij iets uitwerkt.
Maar haar eigen terrein ligt evenzeer als dat van de wetenschap binnen
het gebied van de tautologie. Zij moet altijd van haar avonturen terugkomen,
omdat het een constructie is. Zij kan niets anders zijn dan wat zij zelf construeert. Haar pretenties met betrekking tot de werkelijkheid worden vanuit
deze constructie beperkt; haar vooruitgang kan alleen maar hierin bestaan
dat zij de spanningen binnen haar eigen identiteit vruchtbaar weet te maken.
De enige vooruitgang is een toenemende immanentie.
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Jacques Kruithof

De schrijver aan het werk
voor Mariëtte

"Heb je het gehoord? Eline is dood!", vertelden elkaar de Hagenaars in
december 1888, toen het doodsbericht in Het Vaderland had gestaan, en
zij vervolgden hun gissingen over wie die schrijver toch wel bedoeld had met
Eline Vere, gestorven in het vijfendertigste hoofdstuk van het gelijknamige
feuilleton door Louis Couperus, hun mede-Hagenaar 1 ).
En zo'n vijftig jaar later schreef ene S. W. F. Margadant 2 in het,
natuurlijk haagse tijdschrift De Schakelaar: "Couperus heeft het zelf getuigd: "Over Eline Vere hebben ze allerlei verondersteld; het zou deze, het
zou die geweest zijn... wil ik je eens zeggen wie Eline Vere was... Eline
Vere... dat was ik! ".
Eline Vere was "maar een verhaaltje", niettemin werd het meisje dat
die naam droeg, de hartsvriendin van duizenden. Duizenden die van haar
doen en laten op de hoogte waren, die wisten wat haar bezielde, die van dag
tot dag met haar meeleefden, voor wie Eline een open boek was. De speculaties over het meisje -dat voor haar model stond, ontsprongen aan de heilige
overtuiging dat Eline, of op z'n minst een Eline, net zo "echt" als de koning,
baron Mackay en Abraham Kuijper, rondwandelde in de werkelijkheid. In
hun werkelijkheid, anno 1888 en binnen de gemeente 's-Gravenhage.
En ineens is daar Couperus die verkondigt dat hij Eline is, dat hij voor
haar geposeerd heeft - weliswaar een tijd- en stadgenoot, maar volstrekt ongelijk aan de Eline van wie de lezers op het Lange Voorhout of het Nassauplein een glimp hoopten op te vangen: "dat is ze nu!". Zij, de lezers en vooral
de lezeressen, treurden om de dood van Eline als om het overlijden van een
dierbare bekende, vertelt Henri van Booven 3 ), maar de "echte" Eline was
springlevend. Wat samen kon gaan doordat Eline Vere "maar een verhaal" is.
"Das Epos", schrijft Emil Staiger 4), "hat in der Geschichte seinen
genau bestimmten Ort. Hier bleibt der Dichter nicht allein. Er steht in
einem Kreis von Hörern and erz"lhlt innen seine Geeschicshte." Een schrijver
vertelt. Hij vertelt iets. Hij vertelt het aan anderen. Maar het schrift heeft
)

1) Henri van Booven, Leven en werken van Louis Couperus, Velsen 1933; p. 104.
2) Cit. H. W. v. Tricht, Louis Couperus, een verkenning, Den Haag 1960; p. 209.
9 ) Van Booven, a.w., a.p.
4) Emil Staiger, Grundbegrif fe der Poetik, 2e dr., Zurioh 1951; p. 134.
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de stem verdrongen, en de kring van toehoorders steeds wijder om de verteller getrokken, tot hij achter de gezichtseinder van zijn auditorium verdween, en wèl alleen kwam te staan.
Desondanks vertelt hij. Hij treedt op als taalgebruiker en bezigt de grafische
symbolen, de betekenaren van zijn taal.
Hij vertelt iets. De taalbouwsels houden ieder voor zich en gezamenlijk,
in onderlinge wisselwerking, een zeker "weten" in, en de som van alle weten
is het verhaal.
Hij vertelt iets aan anderen, merendeels wildvreemden. Taal is coöperatief,
"of zij is niet", zegt Reichling 5). De lezers kennen de tekens waarin de
schrijver zijn verhaal gecodeerd heeft, en kunnen de informatie die hij
verstrekt, van het papier af-lezen, decoderen. Zij vertonen "teken-gedrag" in
antwoord op dat van de schrijver.
Tussen de naburen, schrijver en lezers van het verhaal komt communicatie
tot stand, maar een allerminst alledaagse. Eén richt het woord tot velen, die
in tijd en ruimte ver verwijderd kunnen zijn. Ik noem het, bij gebrek aan
beter aan de traditie vasthoudend, communicatie, maar het is een indirecte,
hoogst onpersoonlijke vorm van menselijk contact. Het is per se niet de
communie die de oudere literatuurbeschouwing erin zag.
De lezer leest. De lezer leest iets. In het creatief proces functioneerde een
hoeveelheid informatie als invoer, en vormde de tekst de uitvoer. In het
leesproces, spiegelbeeld van het creatieve, is de tekst de input, waaruit de
lezer informatie wint. In diagram:

I

weten tekst weten
schrijven
lezen

1
Niet omdat de abonnees van Het Vaderland de meneer L. M. A. Couperus
leider nur eine schlechte Kopie van Eline konden vinden, vraag ik me af
of die twee wel identiek zijn, hoogstens een beetje vanwege het effectbejag dat
spreekt uit de pauzes die Couperus (of was het Margadant?) voor de pointe
der onthulling inlaste: "... wil ik je eens zeggen wie Eline Vere was... Eline
Vere... dat was ik!" Ik wantrouw Couperus voornamelijk omdat hij, deze
uitspraak ex cathedra ten spijt, gezien de tegenstrijdigheid van zijn opmerkingen inzake zijn eigen oeuvre geen betrouwbaar zegsman mag heten.

) Anton Reichling, Verzamelde studies over hedendaagse problemen der taalwetenschap, 4e dr., Zwolle 1966; p. 24.

6

ik heb vooral gebruik gemaakt van hfdst. 2.
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Aan E. d'Oliveira 6 ) schreef hij: "U vindt alles wat misschien licht kan
ontsteken over mijn persoonlijkheid, in mijn boeken, te meer omdat ik mij
in die boeken eigenlijk geheel geef als ik ben, en u dus, zoo u ze aandachtig
leest, mijn eigen analyse daar vindt." In een brief aan André de Ridder 7
maakte hij de nodige restricties: alleen de artikelen die in Van en over
mijzelf en anderen en dergelijke bundels opgenomen waren, dragen een
openhartig karakter.
Bovendien gaf hij zijn roman Metamorfose (1897; over de schrijver
Hugo Aylva) een motto mee dat uit het laatste boek van die roman genomen,
en daardoor uit de fictie losgemaakt is: "Ik leef een metamorfose. Meer niet.
Ik geef mezelf zo weinig, als ik waarlijk ben, in mijn boeken, dat mijn
lezers er nooit Hugo Aylva in zullen zien. Ze zien nooit meer dan een
zielgenoot. En al zou ik nu eens schrijven een boek waarvan de held
een modern auteur was; al zou ik die held laten schrijven werken, die
verwant aan de mijne waren, de held zou niet ik zijn, zijn kunst niet de
mijne; en de roman zou een roman blijven, niets dan een roman, en zich
nooit realiseren tot autobiografie."
De "held" van Metamorfose lijkt wellicht op Couperus; in elk geval
kun je de boeken van Hugo Aylva "identificeren" als werken van
Couperus. Metamorfose gaat voor Couperus' autobiografie door, maar
juist door de overeenkomsten tussen de schrijver en de schrijver die hij
schreef, kon hij het motto als een waarschuwing aan zijn boek vooraf
doen gaan.
Een schrijver die tegen zichzelf verdeeld is, kan geen standhouden. Met
Couperus' uitlatingen kan ik alle kanten op, behalve die waar ik heen wil, en
dat dwingt tot het inslaan van een eigen weg, tot hypothetiseren over de
banden tussen werk, werkelijkheid en maker. Ik breng de schrijver in een
huis vol open deuren onder: waar geen bewijs voorhanden is, valt geen wet
van Meden en Perzen te verwachten; deswege beperk ik me, in de hoop
het luchtkasteel te omzeilen, tot vanzelfsprekendheden en vermoedens. In
de woorden van Dr. Johnson: "I do not mean he has taught us anything,
but he has told us old things in a new way." En ook dat hoop ik.
)

Couperus schreef zijn roman met gebruikmaking van zijn topografische
kennis omtrent Den Haag, en van zijn ervaringen in de residentiële demi
Geen deur kan wijder open staan. Hij putte, wie zal het zeggen, nog-monde.
uit andere bronnen: uit naslawerken, uit de krant, uit wat hij ooit gehoord
of gelezen had. Bij het vergaren van non fiction (in een levenslang leerproces,
e) E. d'Oliveira, "De jongere generatie", Amsterdam z.j. (1914); p. XV.
7 ) André de Ridder, Bij Louis Couperus, Amsterdam 1917; pp. 2-3.
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misschien tevens doelbewust, met het oog op zijn boek) bleef het niet.
Hij heeft ook als penvoerder, als "Schriftsteller", aan zijn roman gearbeid:
zijn unieke taalbeheersing (woordkeus, zinsbouw, stijl, ideolect) determineerde de vorm die het verzamelde ontving.
Dat is evenmin het laatste woord. Truman Capote's auteurschap van
In cold blood bestond uit nieuwsgaring en formulering, vormgeving, en
daarmee is (volgens Capote) de kous af. Een journalist kan de was doen.
Het simpele gegeven dat Eline, ondanks haar veelgeprezen "levensechtheid"
nimmer door de haagse straten flaneerde, duidt erop dat Couperus met zijn
stof iets meer, of iets anders heeft gedaan.
Ofschoon de haagse romans de reputatie hebben van realistisch te zijn,
noteert Couperus niet "objectief" (voor zover het vu à travers un tempérament dat toelaat) wat hij hoort en ziet: zijn coin de la nature; hij houdt er
geen Wahrheitsanspruch op na; hij is schrijver, geen beschrijver.
"Sommige zijner kennissen ", meent Van Booven 8), "droegen tot de
typen van het boek en tot die van de hoofdfiguur bij. In min of meer
gewijzigde vorm kon ieder wel iets Van zich of haar zelf in die figuren
terugvinden, doch uit één enkele levende figuur ontstond Eline niet." Met
andere woorden zegt Asselbergs 9) hetzelfde: "Waarneming van personen
uit de Haagse omgeving bracht hem tot een vernuftige combinatie van karaktertrekken, zonder dat hij herkenbare gestalten naboetseerde."
Niet ieder boek verhoudt zich tot de wereld als een foto-van-taal. Een
schrijver kan, naar inzicht en willekeur, retoucheren en monteren, overdrijven, verdoezelen, kopiëren en vervalsen, combineren, toevoegen en weglaten.
Maar zodra hij van die vrijheid gebruik maakt, is hij veel nauwer dan de
pretentieloze plaatjes-schieter bij de ontwikkeling van zijn werk betrokken.
Stellig heeft Couperus in de loop van het creatief proces een aantal
van die bewerkingen toegepast, op personen die hij kende, op gebeurtenissen waarbij hij tegenwoordig was, op gebouwen die hij betreden en voor
hij in handen genomen heeft. Maar het was niet alles "mimesis",-werpndi
waarin hij uitblonk. Hij zag, door andermans ogen, meer van de wereld dan
alleen zijn eigen Umwelt: Heliogabalus en diens keizerlijke entourage kende
hij over honderden jaren heen. Hij zag een ongekende wereld van sprookjes:
Psyche, Fidessa. En dat zijn maar voorbeelden.
Het wordt tijd voor een summiere typologie van het materiaal.
Voor de Anton Wachter-romans heeft Vestdijk duchtig van eigen waarneming
8) Van Booven, a.w.; p. 86.
°) W. J. M. A. Asselbergs, Het tijdperk der vernieuwing..., Amsterdam enz.

z.j.; p. 166. (Gesch. left. der Ned., onder hoofdred. v. F. Baur, IX).
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en ervaring gebruik gemaakt - Nol Gregoor 10) heeft dat allemaal haarfijn
uitgezocht. Zulk materiaal, uit de levensloop van de schrijver, noem ik
REALISME - de term komt er niet zo op aan.

Tussen het leven van de parisienne die, in travestie, rond 1850 als
"monsieur Hawarden" in België leefde, en Monsieur Hawarden (1969)
van Harry Klimel, liggen het dagboek van Alex Micha, een jongeman die
hem /haar kende, een roman van de waalse auteur Henri Faffin, en een novelle van Filip de Pillecyn, die Jan Blokker voor zijn scenario gebruikte Ii).
Materiaal uit het leven van anderen dan de auteur, dat hem van heinde en
verre en uit alle tijden bereikt , heet DESCRIPTIE .
Het kan nog anders. Wat in De kellner en de levenden 12) gebeurt, is
ongehoord en nooit gezien, is eigen noch andermans ervaring. In een
verhaal kan het onmogelijke gebeuren, en gebeurt het mogelijke, maar niet
gebeurde - in een verhaal kan alles. Eline is niet geboren en niet gestorven,
vraag het maar aan de burgerlijke stand, maar het verhaal laat het laatste
gebeuren, en gaat uit van het eerste. Een schrijver "staat met zijn taal voor
niets" 13); alles kan. Deze derde mogelijkheid is de FICTIE.
Drie soorten materiaal, van tweeërlei oorsprong. Realisme en descriptie *)
zijn in deze of gene uithoek der aarde schon dagewesen; de schrijver heeft ze
voor het oprapen. Fictie stamt uit een soortelijk verschillend kader: hier
beschrijft de schrijver geen mensen, dieren, dingen die er waren of zijn, hij
schrijft ze, en ze zijn er. (Dat ze met de werkelijkheid - die de fantasie vorm
geeft - te maken hebben, doet hieraan niets af). Ik denk mij voor het creatieve
proces derhalve twee sequenties:
auteur

--

r

_

j

fictie

-

ant
aut I
eur
J-^ ^ ncur
realiteitJ -.I realis
–
me 1 1—

preparation

incubation

ant

orde

illumination

our

WE RK

i

verification

IQ) Nol Gregoor, Simon Vestdijk en Lahringen, de biografische achtergronden van de
Anton Wachter-romans, Amsterdam enz. 1958.
11 ) Zie de filmrecensie van B. J. Bertina, De Volkskrant 15.3.'69; p. 25.
1L) Uitgan^apunt van het boek is een droom, zie Vrij Nederland 3.5.'69; p. 9.
u) Reichling, a.w. 50.
*) Kortheidshalve heb ik mij in dit stuk wat onnauwkeurig uitgedrukt: realisme en
descriptie zijn: informatie over de wereld, fictie is informatie over de fantasie.
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Een schema is een vereenvoudiging. Om de gang van zaken exacter
weer te geven, zou ik de blokken "auteur" met gedetailleerde diagrammen
voor informatieverwerking 14 ) moeten opvullen; om de generalisering, die de
toedracht van het afzonderlijke creatieve proces vervalst, te corrigeren, zou ik
de verbindingslijn onderaan - eigenlijk een bundel van lijnen - zo'n hele
pagina dik moeten tekenen. En dan nog: dit is een model, een globaal
overzicht. Ik zeg het maar even, want schematisering schijnt misverstand te
provoceren.
2

Na deze onvermijdelijke preliminairen eindelijk een poging de aard, ik zou
haast zeggen: de portee van de creativiteit te beschrijven. Er zijn vier
"auteurs ": de meest linkse is de biografische persoon, bijvoorbeeld meneer
Couperus, die zo weinig op Eline lijkt en feitelijk ook buiten de creativiteit
staat. De drie verticaal geplaatste blokken vertegenwoordigen de schrijver
als schrijver, in een fase of een facet van het creatief proces.
Een schrijver selecteert de informatie die hij de lezer wenst te verstrekken.
Hij verzint een verhaal - door een inspectie van zijn geheugen, wat grasduinen in de boekenkast, desnoods in oude kranten en archieven, zorgvuldig
de bruikbare schapen van de onnutte bokken scheidende. Dat gaat niet
slechts op voor de research wanneer hij een historische roman schrijft, dat
geldt ook voor de schrijver die een plan uitwerkt, die een vooropgezet
idee verwerkelijkt, het geldt bijvoorbeeld voor de cerebrale werkwijze van
Kees Ouwens 15), waar geen "inspiratie" aan te pas komt. Het kan ook
zijn dat er een "natuurlijke selectie" optreedt, waarover de schrijver niets
te zeggen heeft. Het werk evolueert, lijkt het, volmaakt zelfstandig, de
gegevens lijken zich aan te melden om opgeschreven te worden. Mulisch
en Gregoor hebben een deel van hun radiogesprekken 16) besteed aan
langs elkaar heen praten over dit punt. Het kan, tenslotte, voorkomen dat
een schrijver zowel zoeker als vinder is, niet uitsluitend weloverwogen concipiërend, niet alleen fungerend als "een grote vulpen ", om met Hamelink te
spreken 17). Zo schrijven denkelijk de meeste schrijvers de meerderheid
van hun verhalen.
De kiezende schrijver stelt zich op tussen de wereld, inclusief zichzelf, en
14)Zie A. F. Sanders, De psychologie van de informatieverwerking, Arnhem 1967;
pp. 17, 77, vooral 106 en 108.
15)Interview, hem afgenomen door Lidy van Marissing, De Volkskrant 1.2.'69; p. 23.
16)Nol Gregoor, In gesprek met Harry Mulisch, Amsterdam 1965; met name het

eerste gesprek.
17)Zie interview hem afgenomen door Bibeb, Vrij Nederland 2.10.'65; p. 3.

20

zijn stof; hij wrikt de gegevens uit hun kader in werkelijkheid of fantasie,
ontheemt ze.
Een schrijver ordent de informatie die hij de lezer wil aanbieden. Hij kan
doelbewust componeren, moeiteloos de rangschikking vinden die de stof hem
lijkt op te dringen, of zich van beide mogelijkheden bedienen. De eclectici
zullen wel weer de overhand hebben.
De ordenende schrijver plaatst zich tussen zijn stof en zijn werk; hij
brengt zijn gegevens, van hun oorspronkelijke identiteit beroofd, in een
nieuw kader onder, en verleent hun dusdoende een nieuwe identiteit als
deel van een "wereld in woorden".
Een schrijver codeert de informatie die hij de lezers wil verschaffen.
Hij ver-taalt zijn stof, in de vastgestelde orde, in de tekens van het alfabet.
Hij kan nog veranderen, herschrijven, toevoegen, corrigeren, maar dan is er
een nieuw creatief proces op gang gekomen, met een bestaande of goeddeels
voltooide tekst als input. In het diagram komt dit vervaardigen van varianten
na het WERK.
De termen onder het schema zijn afkomstig van de amerikaanse psycholoog Graham Wallas 18). Zoals ik ze hier toepas, representeert de "preparation" een episode in het leven van de schrijver waarin de motivatie tot
schrijven zich ontwikkelt; en vertegenwoordigen de andere stadia het selecteren, het ordenen en het opschrijven van het verhaal.
Dit hoeft geen strikte opeenvolging te zijn: een schrijver kan twee of drie
dingen tegelijk doen, hij kan teruggrijpen op een vorig stadium, op de loop
van het creatief proces anticiperen; hij kan op ieder willekeurig ogenblik
alvast iets op papier zetten. Het proces kan stagneren, of met horten en stoten
voortgang vinden. De verbindingslijn onder de blokken "auteur" geeft dergelijke "wash-forward"- en "wash-backward"- tactieken aan; een schrijver
kan er duizend-en-een keer gebruik van maken. Dat getal, 1001, komt allicht de waarheid nader dan een ruw 1-2-3-schema.
Wallas' indeling doet wat triviaal aan, lijkt mij tenminste wat al te vanzelfsprekend. De sequentie in het diagram klopt er aardig mee, maar dat zegt
niet zoveel. Ik had "preparation" ook onder het tweede blok "auteur" kunnen
zetten, en de andere opschuiven, zodat de "verification" een periode na
de voltooing in eerste instantie van het werk wordt.
De transformatie van kader tot kader is de quintessens van de literaire
creativiteit. Hoe heterogeen zijn materiaal ook moge zijn, de schrijver syn1$) Graham Wallas, The art of thought, London 1926; pp. 80 vv.
(Het stadium "intimation" — de schrijver voorvoelt dat het gelukken nabij is zonder
te weten wat het wordt — laat ik nu maar weg).
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thetiseert het tot de homogeniteit van zijn verhaal, waar afkomst - heel
democratisch - niet ter zake doet. Aangenomen dat Eline Vere couperomorf geschapen is, een realistisch personage, dan nog vormen evenbeeld
plus denkbeeld van de levende meneer een dode juffrouw. Wat Couperus
nu van zichzelf in Eline heeft overgeschreven, en wat hij pour besoin de
la cause verzonnen heeft, valt niet uit te maken, en doet er niet toe: Eline
is één figuur, geen samenraapsel, maar synthese.
Stel dat een biograaf, een super-Van Tricht, met verbluffende nauwgezetheid alle elementen van Eline Vere weet terug te voeren op Couperus'
levensloop, op zijn vrienden en vriendinnen, op tijdgenoten over wie hij
gelezen had, op mensen uit vroeger tijd die als voorbeeld dienden, op schrijvers-fantasie - wat doet hij dan in feite? Hij ontneemt die elementen hun
identiteit als onderdeel van het verhaal, rukt ze uit hun ordening, en
plaatst ze terug in het kader waar de schrijver ze aanvankelijk vandaan
haalde. Dat is pure anti-creativiteit; de biograaf doorloopt de creatieve
sequentie in de omgekeerde volgorde, hij is een ontschrijver.
Zo'n vaart zal het meestal niet lopen, dat een biograaf alles en alles tot
werkelijkheid of fantasie weet te herleiden, maar elke reductie van iemand
of iets in het werk tot een (ongelijkwaardig) equivalent in de "preparation"
doet de aard van het werk geweld aan, negeert dat het "maar een verhaal"
is. In Bibebs tweede, nogal libellige interview met Vestdijk 19), beantwoordt
diens vrouw de vraag: "U weet niet of ze (= de vrouw in Vijf vadem diep)
sterft na die zelfmoordpoging?". Zij zegt: "Dat mesje is te klein. Dat mesje
ligt hier namelijk, daar gaat het niet mee." Van wie met de neus bovenop
het scheppingsproces leeft, begrijpelijk, maar niet minder irrelevant. Vestdijk,
tot wie de vraag, eigenlijk gericht was, voegde er - met meer recht - aan toe:
"Bovendien stoot ze tegen een rib."
Wie een ding in het verhaal herdoopt tot een voorwerp in een doornse
woning, of Anton Wachter voor Simon Vestdijk verslijt, of denkt dat Lahringen in Friesland ligt, en wat dies meer zij, die weet kop en staart der
creatieve sequentie niet uit elkaar te houden, die is literatuurblind. (Ik heb
hier niet het oog op Gregoor, overigens).
De wereld waarin Eline leeft, is door een creatief proces geconstrueerd
uit de wereld van Den Haag in het fin de siècle. Dat verklaart, zoals voor
de hand ligt, waarom Couperus' eerste publiek zich in die afgeleide wereld
zo thuis voelde; maar is slechts zijdelings van belang voor Eline Vere als
entiteit, waarin Amsterdammers, Londenaren en Berlijners even gemakkelijk
terecht kunnen als de Hagenaars die Couperus' geschreven stad met het
origineel konden vergelijken.
1

+) Vrij Nederland 3.5.'69; p. 9.
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3
Doordat homo scriptor meer aandacht kreeg dan de werkzaamheden die zijn
belangwekkendheid bepalen, en doordat "creativiteit" niet een bij uitstek artistiek of literair fenomeen is, maar zich ook als wetenschappelijke inventiviteit
manifesteert, is de psychologie bij het onderzoek van wat de schrijver aan het
werk doet, niet bijster behulpzaam. Wallas' terminologie illustreert dit.
Enige psychologische bevindingen volgen hier, meer als intermezzo dan
om hun importantie. Tussen veel schrijven en goed schrijven bestaat volgens
W. Dennis 20) een duidelijke correlatie, en dat gaat in allen gevalle op
voor Couperus, Vestdijk, Shakespeare, Thomas Mann, enz. De creatieve
persoonlijkheid, heet het, wordt gekenmerkt door onafhankelijkheid, ondogmatische opvattingen, erkenning van de eigen irrationele impulsen, voor
voor nieuwe en complexe zaken, gevoel voor humor, en nadrukke--keurn
lijke hantering van theoretische en esthetische waarden 21). De opvattingen van de psychoanalytici zijn welbekend, en omstreden 22). Een oudje, dat
het nog steeds goed doet: de typologie van Ernst Kretschmer, die de dichters
leptosoom van lichaamsbouw en schizothym van karakter vond, in tegenstelling tot de romancier en novellist, die pycnisch en cyclothym zijn 23). (De
dichter is, grof gezegd, lang en dun, de schrijver kort en dik; de dichter
is bovendien wat in zichzelf gekeerd, de prozaïst meer extravert. 't Is uiteraard wel lang geleden, dat Kretschmer hier opkwam.)
Tenslotte H. C. Lehman 24), die na een grootscheeps onderzoek "ages
of maximum rate of very superior contributions" vaststelde:
25-30 jaar - lyrische poëzie, balladen, oden, elegieën, pastorale en epische
poëzie, sonnetten
30-35 jaar - satirische poëzie, korte verhalen, religieuze poëzie, blijspelen
35-40 jaar - treurspelen, "most influential books", hymnische poëzie, door
vrouwen geschreven
40-45 jaar - romans, hoofdwerken in een oeuvre, uiteenlopende prozastukken, waaronder essays.
Leuk om even te weten, daar niet van, maar het zegt niet veel meer dan dat
20)W. Dennis, Variations in productivity among creative workers, in: Scientific Monthly
1958 (80); pp. 277 vv.
21)F. Barron, Creativity and psychological health, Princeton N.J. 1963.
E 2) Samenvattend: P. C. Kuiper, Psychoanalytische biografie der creatieve persoonlijkheid, in: Raster I, 4.
Verder René Wellek, Concepts of criticism, 3rd. pr., New Haven etc. 1965; pp. 3, 4,
8 e.v.
23)Ernst Kretschmer, The psychology of men of genius, Londen, 1931.
24)H. C. Lehman, Age and achievement, Princeton N.J. 1953.
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de leeftijd (ervaring, rijping, aftakeling) iets met de creativiteit te maken heeft.
En dat in opvallend lodewiokige termen.
Het ligt voor de hand, de relatie tussen maker en maaksel als een tweezijdige
te beschouwen, omdat het materiaal en de bewerking daarvan erin betrokken
zijn.
Een schrijver schrijft over zichzelf. Hij verstrekt de lezer informatie over
bijvoorbeeld Louis Couperus in de vorm van informatie over Eline Vere.
Die camouflage is veelzeggend; om dat te erkennen, behoef je het extreme
standpunt van T. S. Eliot 25) niet eens te delen, dat "the more perfect the
artist, the more completely separated in him will be the man who suffers and
the mind which creates." Dat meent een innovateur van de autonomiegedachte, maar Forum-vent Du Perron schrijft, gematigder: "Deze eerlijkheid
op het papier valt mij niet mee, nu ik alles herlezen heb; ik ben niet ontkomen
aan de mysterieuze wet die, zodra men verhalen schrijft, van elke "ik"
toch een personage maakt." 26) En hij zegt zulke dingen vaker.
De identiteitswisseling is volkomen. Desondanks de schrijver willen opsporen, betekent een negatie van het verhaal als verhaal: de autopsychografische stof - realisme - ondergaat in de loop van het schrijven een zielsverhuizing: van maker naar maaksel.
Een schrijver schrijft wat hij denkt. Hij vervlecht expressis verbis zijn
inzichten (filosofische, ethische, religieuze, politieke) in het verhaal, door ze
aan een verteller, aan een personage in de mond te leggen. De weg terug
naar de auteur is, wat deze stof betreft, nauwelijks begaanbaar: zelden valt
precies uit de doeken te doen waar de auteur achter staat en wat hij, al is
hij een andere mening toegedaan, in een bepaalde context te berde laat
brengen.
Een schrijver schrijft met het oog op de lezers. "When asked, he is more
likely than not to reply that communication is an irrelevant or at best a
minor issue", beweert I. A. Richards 27), maar die generalisering komt mij
ongefundeerd voor. Ongetwijfeld zijn er schrijvers die zich tijdens het schrijven niet door een toekomstige lezer op de vinger laten kijken, maar het
communicatieve karakter van de taal impliceert een lezer, al heeft de schrijver
wel wat anders om handen dan bij die lezer te verwijlen zolang zijn werk
niet af is. De lezer is er, in zijn achterhoofd, wel degelijk. De schrijver die
een bedoeling heeft met zijn boek, zal vaker aan zijn publiek denken, omdat
hij iets bereiken wil.
2 ) T. S. Eliot, Tradition and the individual talent, in: Robert W. Stallman (ed.),
Critiques and essays in criticism, New York 1949; pp. 377-383. Cit. op p. 380.
26 ) Het land van herkomst, aanhef hfdst. 32.
5 7) I. A. Richards, Principles of literary criticism, 3rd. pr., Londen 1960; p. 26.
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Doorgaans is diens opinie niet exclusief binnen het verhaal van kracht,
maar tevens, of a fortiori, voor het kader waaruit hij zijn stof gekozen
heeft. Niet die keuze - Che of Christus, Vietnam of 's schrijvers liefje, dat
speelt geen rol - maar het "engagement", de intentie, heeft ten gevolge dat
het verhaal betrekkingen met zijn herkomst blijft onderhouden: tendenskunst
ontstaat in een creatief proces dat de transformatie van kader tot kader niet
geheel en al voltrekt; sleutelromans en gelegenheidswerk bewaren evenzo
bindingen met de werkelijkheid.
De waarde van een literair werk staat of valt niet met de juistheid, de
wetenschappelijke houdbaarheid, van 's schrijvers denkbeelden. Het gelijk
van Douwes Dekker is in genen dele decisief voor de kwaliteiten van de
Havelaar, al is het boek bedoeld voor discussie. Een sleutelroman kan het
verrassend vaak zonder sleutel stellen: die van Gil Bias is verloren gegaan,
maar het blijft een leuk verhaal. Edmund Wilsons Memoirs of Hecate County
is een sleutelroman, en een venijnige, over zijn ex-vrouw Mary McCarthy,
maar niet iedereen weet dat. De Kronhausens 28) bijvoorbeeld wisten het
niet toen zij het boek als superieur staaltje van "erotisch realisme" aanprezen
- het boette voor hen niet aan waarde in. Wat is er over van de "transcendentie" van Vincent Haman, van de Havelaar? De tachtigers zijn dood, de
Ind(ones)iërs vrij - nou ja, een beetje. Het engagement, de uitspraak over een
actuele kwestie in een literaire vorm die niet essentieel, of: essentieel niet
actueel is, is het meest sterfelijke deel van het werk: de tijd snijdt de banden
door die de schrijver intact liet. Je kunt volhouden dat Animal Farm na de
dood van Stalin, en in het bijzonder na de destalinisatie, weinig politieke
actualiteit heeft overgehouden, zonder dat de kwaliteit van de allegorie, of
van het verhaal, daaronder te lijden heeft. Het blijft goed, denk ik, doordat
Stalin niet de enige is die op het varken Napoleon lijkt - despoten, intriganten,
slachtoffers zijn te algemeen om bij het lezen van Orwell's boek alleen aan
het kader van de russische revolutie te denken. Het "klopt" oak niet: Old
Major, het varken dat de opstand predikt, sterft voor de machtsovername,
terwijl Lenin nog zo'n vijf jaar leider van de Sovjet-Unie geweest is.
Wat een schrijver op papier zet, functioneert voor de lezer doordat het
te maken heeft met de werkelijkheid, dat is buiten kijf, maar zo precies aan
jaartallen en eigennamen is die functie niet gebonden. De lezer begrijpt
Elines gevoelens doordat hij zelf gevoelens kent, en niet doordat Couperus
ze misschien ooit gehad heeft - al moet hij gevoelens gehad hebben om erover te kunnen schrijven. De lezer kan zich het huis van Eline voorstellen
doordat hij eerder huizen heeft gezien; de polynesische hutbewoner zal eerst

28

) E. en Phyllis Kronhausen, Wat is pornografie

?,

3e dr., Den Haag 1963; p. 271 vv.
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moeten vragen wat een huis is. Dat heeft geen enkele relatie met des biografen constatering dat de beschrijving van Elines woning overeenstemt met
gegevens in het kadaster. Wie nooit in Harlingen geweest is, weet toch wel
waar Vestdijk het over heeft.
Niet het specifieke, het bijzondere, maar het algemene, voor mijn part
het algemeen-menselijke; niet het tijdelijke, het actuele, maar het tijdeloze,
voor mijn part eeuwige; niet het locale, het particularistische, maar het
collectieve, voor mijn part universele. Wanneer de lezers van Animal Farm
de naam Stalin in een encyclopedie moeten opzoeken, is er allicht - laten we
niet te optimistisch zijn - nog een dictator voor wie het gevleugelde woord

"all animals are equal, but some animals are more equal than others"
opgaat; het wordt niet voor niets uittentreuren geciteerd.
Zoals de Polynesiër "huis" niet begrijpt, zo zijn ook europese lezers soms
genoodzaakt een gegeven uit een verhaal te herleiden tot zijn correlaat in de
werkelijkheid. De naam Napoleon is voor een lezer anno 1969 geen obstakel,
een verwijzing naar een speciale regeringsdaad waarschijnlijk wel. Tijd, ruimte
en cultuur tasten de integriteit van het literaire werk aan: het algemene wordt
specifiek, en de filoloog moet zich erover buigen.
Een schrijver schrijft op de wijze die hem goed dunkt. Zijn visie blijkt,
niet met zoveel woorden, uit het sujet van zijn verhaal, uit de chronologie
die hij al of niet respecteert, uit het point of view dat hij kiest, uit zijn
vaktechniek. Die visie is impliciet, maar aanzienlijk ingrijpender dan het
uitgesproken engagement.
Literatuur wortelt in literatuur; de schrijver als lezer legt de schrijver als
schrijver aan banden. Van Deyssel beschrijft in extenso een tafel met
broodkruimeltjes; Robbe-Grillet staat, met geheel andere bedoelingen, stil bij
"objects immobiles ou fragments de scène" 29 in de tussenliggende jaren
was die paletschrijverij (Ter Braaks aversie) niet "literaturfahig", zeker
niet in die proporties. Fielding's Amelia begint met een wijdlopig relaas van
de aankomst van Booth en miss Matthews in de gevangenis, en vervolgt
dan met de ellenlange levensbeschrijvingen die zij elkaar vertellen. Zowel
deze aanpak als de herhaalde inmenging van de auteur in zijn en hun
verhalen behoort niet tot de tegenwoordige romantechniek: een terugblik is
nu een flash-back, en de schrijver doet er het zwijgen toe. Hugo Raes hanteert de monologue intérieur dankzij Joyce - de anderen niet te na gesproken - en diens invloed; hij schrijft romans dankzij de romans die hij
gelezen heeft - anders had hij ze moeten uitvinden. Wie in de vorige eeuw
literatuur wilde bedrijven, schreef een Pastorie van Mastland; een dominee
;

')
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Alain Robbe -Grillet, Pour un nouveau roman, Parijs 1963; p. 157.

met dezelfde ambitie in 1969 kiest een ander genre, al zou hij voor vrome
schetsen meer aanleg en sympathie hebben dan voor bekentenisromans.
De vorm wortelt in de inhoud: de schrijver weet wat hij te zeggen heeft,
en bepaalt hoe hij het te schrijven heeft - met verontschuldigingen voor
"l'absurdité de cette expression" aan Alain Robbe-Grillet 30); een uiteen
-zeting
komt aanstonds.
De "toespitsing" van de Havelaar op het tot Willem III gerichte pleidooi
aan het slot, reflecteert structureel de opvattingen van de romancier over zijn
werk. Dat hij zich op koning Gorilla verkeek, staat hierbuiten.
Emants' Een nagelaten bekentenis zowel als Gijsens Joachim van Babylon
begint met de peripetie van hert drama waarover de ik-verteller rekenschap
aflegt. Een ordening die niet meer of minder "zin" heeft dan de goeddeels
aangehouden chronologie van Eline Vere: de onafwendbaarheid van het
noodlot manifesteert zich in de tijd.
In negen van de tien gevallen is er geen beginnen aan, het literaire werk
te ontbinden in de genetische factoren realisme, descriptie en fictie, is het
onmogelijk om vast te stellen of aan een bepaalde structuur of verteltrant de
ene of de andere visie ten grondslag gelegen heeft. In Noodlot springt Couperus met enige nonchalance met de chronologie om; wie weet, heeft hij zich
bij het schrijven van Eline Vere die mogelijkheid eenvoudig niet gerealiseerd,
of zich aan het tijdsverloop gehouden omdat dat te negeren anno 1888 nog
geen bon ton was.
Deze onachterhaalbaarheid is het logisch uitvloeisel van de aard der impliciete visie: zij is een ordenings-, ten dele ook een selectieprincipe, werkzaam
gedurende het creatief proces, en geen aanwijsbaar element van het voltooide
verhaal, tenzij de auteur zich daarin expliciet over zijn werkwijze uitlaat.
In Hamelinks verhalen zit nogal wat egyptisch materiaal verwerkt. Hij gebruikte ergens het woord schallebijter, en vertelde later 31 ), niet geweten
te hebben dat dit van "scarabee" is afgeleid, en dus bij andere elementen
aansluit. Ongemerkt verstrekt hij in zijn verhaal een hoeveelheid informatie,
die een oplettende lezer eruit opdiept.
Zo'n toevallige informatie-winst tijdens de transmissie is één denkbare
vorm van "onbewust schrijven ". Doordat de schrijver een onvolmaakte
code hanteert, kan hij meer vertellen dan hij beseft - en het zal hem welkom
zijn. Voor hetzelfde geld kan hij minder informatie geven dan hij bevroedt en zulke omissies vallen zelden in de smaak.

M) Robbe -Grillet, a.w.; p. 51.
") In: 1. I. Oversteegen, De optiek van de grensganger II, Merlyn II, S; p. 45.
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(Dezelfde verschijnselen doen zich bij het lezen voor: de beide blokken
de aanvang van dit stuk zijn beslist niet identiek. De lezer
leest onnauwkeurig, en ziet iets over het hoofd, hij leest onnauwkeurig, en
vindt meer dan er staat, hij treft informatie aan, die de schrijver ontging,
hij vat woorden anders op dan de auteur, etc.)
Een schrijver kan afhankelijk zijn van ingevingen, zodat het verhaal zijns
ondanks, onbewust, ontstaat, en met een helder bewustzijn de inval(len) op
papier zetten, zoals Mulisch zegt te werken. Ook dit onbewust schrijven is
amper problematisch. Reflectie, introspectie, of wat touwtrekken van Gregoor 32) maakt de tongen los.
De nadruk die sedert 1900, het jaar waarin de Traumdeutung verscheen,
door psychoanalytici en freudiaans geïnspireerde literatoren op het onbewuste
schrijven gelegd is, heeft betrekking op een verschijnsel dat de kern der
creativiteit raakt, de projectie. Met zo'n onmiskenbaar psychologisch begrip
is het uitkijken, met welke voorliefde het ook gebezigd wordt.
Merkwaardigerwijze zijn de psychologen zelf er een beetje voorzichtig
mee. Niet dat ze het bestaan van projectie betwijfelen, maar het empirisch
onderzoek stuit op hindernissen. Als analogon van de literatuur in de psychologische praktijk kan dienen de Thematic Aperception Test (TAT), waarmee
verbale projectie onderzocht wordt 33). Proefpersonen of patiënten krijgen een
serie plaatjes voorgelegd die als aanknopingspunten voor korte verhalen moeten dienen. Ervan uitgaande dat uit de werkstukken eigenschappen van de
maker zullen blijken, behandelt de psycholoog ze als bron van inlichtingen
over diens persoonlijkheid.
De reikwijdte en bruikbaarheid van deze test is echter zeer beperkt.
Hoewel enkele eigenschappen - ambitie 84), ontvankelijkheid voor angst en
agressiviteit S5) - met redelijke betrouwbaarheid zijn af te leiden (al zijn
daartoe speciale testmethoden benodigd), ontsnapten tal van factoren aan
TAT- onderzoek, of waren aan arbitraire uitleg onderhevig 36), waaronder de
immens populaire verstandhouding tussen de auteur en zijn ouders 37).
Projectie wordt door zulke moeilijkheden een dubieus, niet operationeel
begrip. Het valt evenwel te redden door een ruimere interpretatie: de schrijver
WETEN in

32)Gregoor, In gespr. met H.M.; het debat over de zwarte klok, pp. 13vv.
33)Door C. D. Morgan en H. A. Murray in A method for investigating fantasies
gepubl., Arch. Neur. Psych. XXXIV. (1935); pp. 289-306.
31 ) D. C. McClelland e.a., The achievement motive, New York 1953 en andere publ.
van McClelland.
35) P. H. Mussen en H. K. Naylor, Overt and fantasy aggression, in: Journ. abn. soc.
psych. 49 (1954); pp. 235-240.
35 ) Erich Franzen, De psychologische test, 3e dr., Utrecht enz. z.j. pp. 130-131.
") M. M. Meyer en R. S. Tolman, Attitudes and images of parental figures, in: Journ.
cons. psych. XIX (1955); pp. 79-82.
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is het "kanaal" waardoor het WETEN naar het werk getransmitteerd wordt,
om zo te zeggen in de individualiteit van de auteur verpakt. Het "transport"
door de creatieve sequentie geschiedt in bewerkte vorm, in een vorm die
de schrijver eigen is, die hij conform zijn persoonlijkheid ontwikkelt. Wat
tenslotte in het verhaal komt te staan, is niet het materiaal zoals dat tot
de empirie behoorde, of deel uitmaakte van een fantasie -wereld, maar zoals
het langs lijnen van individualiteit door de auteur gezien en herzien is.
In Eline Vere is niet de gemeente 's-Gravenhage te vinden, maar Den Haag
zoals Couperus het waargenomen en ervaren heeft - en zelfs dat niet, maar
Den Haag zoals Couperus opschreef dat hij het zag.
Naast Couperus' romans lijkt Het land van herkomst - het contrast is
van Ter Braak 38) - zijn schrijver gewillig prijs te geven in het "afgebakend
ik" Arthur Ducroo. Is Wijdenes dan ook Ter Braak? Hij is Ter Braak voor
zover Du Perron de waarheid over hem vertelt, hij is Du Perron voor zover
die daar iets aan toe of af doet, hij is Du Perron in zoverre die vastlegt hoe
hij Ter Braak zag en ontzag. Zo is Héverlé de som, of het produkt, of het
quotiënt van Malraux en Du Perron. De schrijver is in de ik-verteller
Ducroo misschien in meerdere mate present dan in andere figuren - dat
is niet kwantificeerbaar -, maar alles is door hem heen gegaan, door hem
gerangschikt en samengevoegd.
Projectie is de adaptatie van de stof aan de schrijver, van het vorm bezittende materiaal aan de formerende persoonlijkheid.
Projectie is per definitie impliciet en onnaspeurlijk. De psycholoog be schikt over tientallen verhaaltjes, onderling en met de TAT- afbeeldingen te
vergelijken, en hij kan door interviews en neventests te weten komen wat
hem dienstig voorkomt. In de literatuur is het hoogst zelden uitvoerbaar,
het "vervormde" materiaal met de "werkelijke stof" te collationeren. Ik
zou het mij rond de Hawarden-versies nog kunnen voorstellen, of bij vergelijking van twee of meer toepassingen van éen motief, van voorbeeld en navol
parallelle situaties in verscheidene verhalen van éen auteur. Een-gin,va
concreet geval: de passage in Het land van herkomst over Wijdenes' erotische
perikelen, naast Ter Braaks roman Dr. Dumay verliest..., en dan wie es
eigentlich gewesen, natuurlijk.

Ik geloof dat, verhoudingsgewijs, de visie belangrijker is dan de projectie,
wanneer de selectie van het materiaal geheel of grotendeels aan de ordening
voorafgaat. Het onderwerp ligt vast vóór het ontwerp; in een ontkenning
van wat De Wispelaere S9 ) meent: "de tekst ontstaat vanuit een volheid
38) Menno ter Braak, Tachtiger, meer dan tachtiger, in: In gesprek
met de vorigen,
Amsterdam 1963; pp. 78-87.
3 o) Paul de Wispelaere, Met kritisch oog, Den Haag enz. 1967; p. 101.
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die leegloopt." De projectie is prominent indien selectie en ordening hoofd
simultaan optreden: "de tekst ontstaat vanuit een leegte die gevuld-zakelij
wordt." 40) Deze polaire mogelijkheden raken aan de nomenclatuur van
W. H. Auden 41 "the maker" en "the possessed" lijken mij met respectievelijk opeenvolging en gelijktijdigheid verbonden.
Er bestaat, denk ik, ook een samenhang met wat Kayser 4E) de tektonische en de atektonische Bauwille van de schrijver noemt: de doorwrochte
conceptie. van de maker, die uit een visie op zijn verhaal aribeidt, versus de
onachtzaamheid jegens het ambachtelijke die de gepassioneerde kenmerkt.
Van hieruit loopt weer een lijn naar de "absolute vorm" en de "adequate
vorm" waarover Kamerbeek 43) schrijft. Men weze overigens wel op zijn
hoede voor stereotypen. De romantisch getinte kijk op de schrijver als middelaar tussen ondermaanse, bijkans ondermaatse wezens en "une puissance
obscure, un au-delà de 1'humanité, un esprit éternel, un dieu" 44), lijkt verder
bezijden de waarheid dan het beeld van de consciëntieuze handwerker:
"le travail patient, la construction méthodique, l'architecture longuement
méditée de chaque phrase comme de l'ensemble du livre" 45), het klinkt
aannemelijker, en is tenminste controleerbaar.
):

Tot dusverre is het derde blok "auteur" er bekaaid afgekomen. Ik bedoel
het in hoofdzaak als verwoordende instantie, als voortbrenger van de textuur.
Stilistische verschijnselen in dit aspect van het creatief proces kunnen met
een impliciete visie samenhangen; verlies en winst van informatie zijn te
localiseren in de hier plaatsvindende codering.
De positionele verhouding van selectie en ordening kan door de temporele plaats van dit derde blok gecompliceerd worden: spontaan, niet "bedacht"
schrijven (met als uiterste de écriture automatique), of, zoals Van het Reve,
zinnetje voor zinnetje schrijven en herschrijven, zijn bepalend voor de relatie
tussen kiezen en ordenen, zogoed als zij daar op hun beurt door bepaald
worden.
Robbe-Grillet, tegen wie ik mij nog moet verweren, acht "te zeggen hebben" en "manier van zeggen", inhoud en vorm, absurde benoemingen - akkoord, het is een onderscheid gemakshalve, van (in het diagram) drie facetten
van het creatief proces. Maar het is, dunkt me, onweersprekelijk dat binnen
40) De Wispelaere, a.w., a.p.
41)W. H. Auden, Psychology and art, in: Geoffrey Grigson, The arts today, Londen
1935; pp. 1-21.
42)Wolfgang Kayser, Das sprachlich Kunstwerk, 9e dr., Bern ènz. 1963; pp. 173, 177 vv.
43)J. Kamerbeek jr., Albert Verwey en het nieuwe klassicisme, Groningen 1966;
pp. 13 vv.
44)Robbe-Grillet, a.w.; p. 12.
45) Robbe-Grillet; a.w., a.p.

een schrijverschap, binnen éen creatieve sequentie, binnen de literaire traditie
alle interrelaties van selectie, ordening en codering mogelijk zijn, en dat zij
in een model een plaats moeten kunnen vinden, bij gebrek aan bewijs van
het tegendeel.
De hoofdzaak van dit blok is zijn produktieve karakter: hier is een generatief systeem in actie, dat "mirrors the behavior of a speaker who, on the basis
of a finite and accidental experience with language, can produce or understand an indefinite number of new sentences." 46) Al zou ik, niettegenstaande de aanhaling van Chomsky, dit derde blok niet graag zonder meer
met een op zijn en anderer generatieve grammatica gebaseerd schema invul
47 ), het is evident dat het een psycholinguïstisch proces symboliseert.
-len
4

"Eline Vere... dat was ik!" Couperus zal het wel met de hand op het
hart gezegd hebben, maar wie staat in voor de poseur? En vergissen is menselijk. Minstens twee lieden nochtans, die zich met Couperus' eersteling hebben
bezig gehouden, kwamen tot de slotsom dat die gelijkstelling op waarheid
berust. Na alles wat ik hier overhoop gehaald heb, moeten hun bevindingen
te toetsen zijn.
G. J. M. van den Aardweg 48) onderzocht (zij het zonder de gebruikelijke technieken te kunnen hanteren) de persoonlijkheid van Eline en die
van Couperus, alsmede beider overeenkomsten. Eline, luidt zijn gevolgtrekking, is een dametje, slap en vol zelfbeklag, dat niet weet wat het wil, en dat
zich optrekt aan verloofde Otto. Couperus, concludeert hij, is een heertje, slap
en vol zelfbeklag, dat niet weet wat het wil en dat zich optrekt aan zijn
vader. Op grond van deze verbijsterende gelijkenis noemt hij Eline Vere
des schrijvers autopsychodrama, naar het therapeutische toneelspel van
Moreno.
Ja, maar hoe weet Van den Aardweg dat Couperus slap was, zichzelf
beklaagde en zich optrok aan zijn pappa? Dat staat vast, omdat volgens
hem iedere respectabele homoseksueel zo hoort te wezen, maar hij haalt het,
horribile dictu, bij wijze van adstructie ook uit een novelle, Een zieltje getiteld, over een jongetje dat Kareltje heet en volgens Van den Aardweg de
jeugdige Louis voorstelt, en over diens oom Frans, die psychologisch bekeken
vader Couperus is.
4) Noam Chomsky, Syntactic structures, 4e dr., Den Haag 1964; p. 15.
47)Schema en kritiek: S. C. Dik, Oppervlaktestructuur en dieptestructuur, in: Forum
der letteren X, 1 (febr. 1969); pp. 19-41.
48)G. J. M. van den Aardweg, De neurose van Couperus, in: Ned. Ts. v. d. psych.
1965.
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De ontschrijver aan het werk - het zij hem, als psycholoog, vergeven,
maar een andere misvatting laat zich niet vergoelijken: om te bewijzen
dat Couperus bij het schrijven van Eline Vere een autopsychodramatische
werkwijze gevolgd heeft, gaat Van den Aardweg ervan uit dat zulks voor
Een zieltje het geval was.
Hij komt tot deze fout doordat relevant materiaal over de meneer Couperus
ontbreekt, en hij, om diens persoonlijkheid te leren kennen, op boeken aan
Dat betekent allereerst dat hij descriptie en fictie voor realisme-gewznis.
aan kan zien: zij zijn in het verhaal niet naar soort gemarkeerd. Ten tweede
is hij niet in staat de werkelijke toedracht van gebeurtenissen in Couperus'
leven uit de tekst te achterhalen, doordat zij via Couperus in de tekst terechtgekomen zijn - als er, naar Van den Aardweg aanneemt, metterdaad van
realisme sprake is. De allicht niet objectieve weergave van, ik noem maar
iets, een mislukt huwelijk in een roman kan nooit of te nimmer uitsluitsel geven over wiens schuld de echtscheiding nu was. De banaliteit ligt bij dit soort
literair-biografische naspeuringen op de loer, maar dat komt straks nog.
Van den Aardwegs' derde vergissing is de miskenning van het unieke, onherhaalbare karakter der creatieve sequentie. Het staat bij lange na niet
vast dat een schrijver voor ieder van zijn geschriften dezelfde werkwijze
volgt, en het ligt voor de hand dat een roman op een andere manier
tot stand komt dan een novelle. De hoeveelheid informatie die bij een roman
getransmitteerd moet worden is aanmerkelijk groter dan bij een kort verhaal,
wat repercussies heeft voor de ordening, die complexer is, voor de selectie,
die meer omvat, en voor het op schrift stellen, dat meer tijd en moeite vereist. Er is een grotere kanaalcapaciteit nodig, er is meer kans op verlies en
winst van informatie. Tussen roman en novelle bestaan daarenboven verschillen in projectie, doordat het werk van langere adem vele figuren, situaties en
gebeurtenissen kan bestrijken, en hun aantal in een kort verhaal noodzakelijk
beperkt is. De visie van de auteur kan in een roman uitgebreider en gedifferentiëerder tot haar recht komen dan in een novelle, etc.
(Au fond is de fout van Van den Aardweg dat hij Couperus' boek wil
benutten ter illustratie van zijn theorie over homofilie, zoals hij ook Gide
aanpakte. De gesignaleerde misgrepen vinden daarin hun oorzaak.)
Dan de tweede Couperus-kenner: H. W. van Tricht, de prins der psychologen 49 ). Hij verdeelt Eline Vere in drie episoden: de verliefdheid op de
opera-zanger Fabrice, de verloving met Otto van Erlevoort en de relatie
met Vincent Vere. Deze stadia vertegenwoordigen successievelijk Couperus'
"exotisch romantisme" en de ontnuchtering daarvan in zijn mislukking als
dichter; de maatschappij die het niet zo op de geaffecteerde Louis begrepen
) H. W. van Tricht, a.w.
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heeft en hem bij voorkeur anders zou zien, en uiteindelijk zijn eigen persoonlijkheid, zijn ware ik.
Ofschoon ik altijd weer de neiging heb, mij over Van Tricht en zijn
rotboek vreselijk op te winden, is dat al weer dermate vieux jeu dat ik mij
in zal houden. Van Tricht, belust op sporen van Couperus' homoseksualiteit,
tracht Eline Vere tot stukjes biografie te herleiden, te ontschrijven, maar
omdat hij geen concrete overeenstemming vindt, zoekt hij het in een globale,
oncontroleerbare analogie. Eline Vere wordt een soort personifiërende parabel, en Van Tricht doet het verhaal de das om 50 ).
Is Couperus dan in Eline Vere absent? Wie alleen het verhaal beschouwt,
ziet de schrijver over het hoofd - die is de X-Eline, de Y-Rougeon-Macquart,
de Z-Buddenbrooks. En toch, al ziet de lezer hein niet, al is hij onbekend
(hoewel niet onbemind), hij laat zich niet wegcijferen. Hij laat zijn gezicht
niet zien, geeft in zijn schepping geen acte de présence, maar hij is niettemin
present. Omnipresent.
Hij is ingekapseld. Couperus heeft Eline Vere voor het verscheen in een
kring van vrienden voorgelezen. Geen hunner had na afloop met nauwkeurig
dezelfde gegevens als Couperus gebruikte, deze roman Eline Vere kunnen
schrijven. Van het eerste tot het laatste woord is het verhaal door de schrijver,
het medium, heen gegaan - het is een eenheid geworden, een ondeelbare
conjugatie: l'union fait la force. Het lint om de bundel gegevens is de
schrijver, niet de meneer, maar de schrijver als schrijver, naar wiens beeld
en gelijkenis het ganse verhaal geschapen is.
De metafysica ligt in hinderlaag. Schrijvers beginnen, in mijn bewoordingen, de goden nabij te komen, maar dat gun ik hun toch niet. Het is vaker
vertoond, en de literatuurbeschouwing volgt de theologie op de voet: Goddaarbuiten wordt God-hierbinnen; zo maakt de transcendente schrijver voor
de immanente plaats.
Van Tricht, Van den Aardweg, de horden ontschrijvers zoeken de schrijver
in het verhaal met het oog op extrapolatie. Het is hun te doen om de schrijver
achter het verhaal, bv. de Hagenaar, journalist, homoseksueel, echtgenoot van
Elisabeth Baud, maar het wezen der creativiteit bestaat in de abdicatie van de
meneer, mevrouw, mejuffrouw ten gunste van de schrijver - geen afsplitsing, fragment, rol van de biografische persoon, eerder een concentratie van
deze op de heterokosmos van het werk, die de schrijver adsorbeert. Na de
Zie de kritiek van J. J. Oversteegen, Driekwart raak en helemaal mis, in: Merlyn I.
1; gedeelte vanaf p. 70.
Enkele verwijzingen naar hier te lande moeilijk te raadplegen psychologische studies
zijn gebaseerd op E. R. Hilgard en R. C. Atkinson, Introduction to psychology, 4e dr.,
New York etc. 1967. Het betreft de noten 20-1, 24, 33-5 en 37.

50)
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voltooiing van het verhaal is de schrijver verdwenen, en rest de meneer, de
mevrouw, de mejuffrouw, en wat de titulatuur verder voorschrijft
De onzienlijke, immanente schrijver is een onbekende in een vergelijking
met talrijke onbekenden, die onoplosbaar is. Wij zijn - eens, maar nooit
weer - in "schrijversland" geweest. Wij kunnen erover oordelen.
Een schrijver schrijft. Schrijft iets. Schrijft tot de anderen.
Een lezer leest. Leest iets.
Een verhaal is.
Schrijver, lezer, werk, deze drie, maar de meeste van deze is het werk.

Amsterdam, X. 66, VI. 69

Frans Hoppenbrouwers

Vulgristl
als uitsluitend manische mannen
zouden paren
met uitsluitend demonische vrouwen
zou er onder de bomen
een nieuw ritme ontstaan
lankmoedige muskaatvogels
zouden weer het strand bevolken
en iedere korrel zeezout
zou weer gewogen worden
op een zorgvuldige hand
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René Marres

Fictie versus werkelijkheid
De roman The confessions of Nat Turner van de Amerikaan William Styron
(al vertaald in het Nederlands) heeft in de V.S. om buitenliteraire redenen
veel rumoer van pro en contra veroorzaakt. Dat is begrijpelijk wanneer
het gaat om een roman over een negeropstandeling uit de 19e eeuw in een
tijd, waarin een gerechtvaardigde negerrebellie zich nog dringender aankon
dan een eeuw geleden. Nat Turner was een plantageslaaf uit Virginia,-digt
een
kort document over zijn leven heeft achtergelaten, waarop Styron
die
zich heeft gebaseerd. De opstand, die hij in 1831 organiseerde, kostte aan
tientallen blanken en honderden negers het leven; tenslotte werd hij gepakt
en opgehangen.
De roman is door de merendeels blanke kritici in de V.S. bijna unaniem
als een meesterwerk begroet. Styron is een schrijver uit de Zuidelijke traditie,
die zich vanaf zijn Freudiaans geïnspireerde roman Lie down in darkness
gefascineerd toonde door tema's als sexualiteit en dood, incest en wreedheid.
Hij. wordt wel de opvolger van William Faulkner genoemd, maar is veel
beperkter. Met dit nieuwe boek bereikte hij een groot publiek. Ik zelf vond
het (in de N.R.C.) ook een indrukwekkend en knap boek.
Van de kant van 'de negerbevolking is echter fel tegen het boek geprotesteerd. Tien neger-auteurs hebben hun radicale bezwaren geuit in William
Styron's Nat Turner. Ten Black writers respond, (Beacon Pr. Boston), waarin
ook de eigen confessie van Turner is afgedrukt. Daarin zeggen ze, dat Styron
niets van zijn personage begrepen heeft en dat de roman beter had kunnen
heten "The confessions of William Styron". Styron zou, wat erger is, zijn
personage verkleind en gedegradeerd hebben; Turner is van een held een
anti-held geworden. Styron zou de geschiedenis vervalst hebben en van
ingeroeste racistische -opvattingen blijk geven.

Nu kan Styron deze beschuldigingen niet afdoen door zich te beroepen
op de vrijbrief van de romancier. Hij heeft zich deze verwijten op de hals
gehaald door een figuur als onderwerp te nemen, die werkelijk bestaan
heeft en door zijn boek uit te geven voor een "meditatie over de geschiedenis".
Deze busdel opstellen is door een paar Nederlandse kritici besproken en
steeds met instemming; wie de bundel leest wordt er blijkbaar meestal door
overtuigd, maar de zaak ligt niet zo eenvoudig.
Dit debat is daarom zo interessant en van veel meer dan actuele betekenis,
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omdat zich hier een conflict voordoet van maatschappelijke eisen - in casu
de eisen van een onderdrukte maatschappelijke groep - met de vrijheid van
de kunst. De altijd al kunstmatige scheiding van kunst en maatschappij-kunst
is privé-zaak wordt in dit geval moeilijk houdbaar.
Deze tien neger-schrijvers staan midden in een actie; deze roman doet in
hun ogen hun actie kwaad; ze hebben een held nodig, een historische voorman,
en dit boek heeft geen held op een voetstuk, geen bruikbare held en daarom
verwerpen en verafschuwen ze het. Dit is de achtergrond van hun protest.
Er staan in deze bundel een aantal emotionele beschuldigingen aan het
adres van Styron, die op slecht lezen berusten en kant noch wal raken. Als
een van de negerschrijvers beweert dat Styron ons niet de Turner toont die
het grootste deel van zijn leven besteedde aan het voorbereiden van de
opstand en van zijn God het bevel hoorde de blanken te doden, is dat
doodgewoon onwaar. Styron schrijft daar veel over, zij het niet uitsluitend.
Maar er wordt ook kritiek geleverd, die op het eerste gezicht doeltreffend lijkt.
Een punt, dat het boek niet rechtstreeks raakt, maar dat zeer omstreden is,
is Styron's bewering in het voorwoord, dat de opstand van Nat Turner
"the only effective and sustained revolt" was in de annalen van de Ameri
slavernij. Deze bewering wordt zo fel aangevallen omdat ze suggereert-kanse
dat de negerslaven niet tot rebellie in staat waren of er geen behoefte aan
hadden op de uitzondering van Turner na. Dat is ook niet juist. Verzet is er
onder de slaven altijd geweest en doodslag, plundering en brandstichting kwamen niet zelden voor. Maar dat is nog geen opstand. Men kan niet zeggen,
dat Styron de geschiedenis vervalst zou hebben op dit punt. Dat blijkt al uit
het feit, dat de negerauteurs geen andere opstanden van even grote omvang
aanhalen. De historicus Aphteker heeft een boek over slavenopstanden
geschreven. Styron - en vele historici met hem - meent dat dit verzet merendeels de naam van opstand niet verdient. Je kunt natuurlijk twisten over
de betekenis van rekbare termen als "effective" en "sustained"• en volhouden,
dat ook andere opstanden dat waren, maar Styron's opvatting is ook
houdbaar.
Tot de hoofdzaak komen we als we het over de roman zelf hebben, over
Styron's uitbeelding van Turner en diens milieu. Om te beginnen is er veel
van aan als een van de negerauteurs zegt, dat de Turner van Styron niet het
type is van een rebellerende neger uit de 19e eeuw. Hij is eerder "a standard
Styron type: a neurotic Hamlet-like white intellectual in black face". Alleen
al omdat Turner past in de rest van Styron's oeuvre kun je je met recht
afvragen, of de echte Turner, waarvan we weinig weten werkelijk zo was.
Waarschijnlijk niet.
Maar deze eigentijdse interpretatie van Styron betekent nog niet dat
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Turner's leven vervalst zou zijn. Styron's portret is niet apert in strijd met
Turner's eigen confessie, al heeft Styron zich enkele veranderingen in de
omstandigheden veroorloofd.
Een belangrijke afwijking betreft Turner's achtergrond. Turner werd opgevoed door zijn ouders en vertelt dat die hem sterk beïnvloedden. In het
boek treedt echter alleen zijn moeder op en krijgt Turner zijn educatie voor
een groat deel van zijn meester, die hem lezen en schrijven leert. Een mis
invloed van de neger-ouders; alle goeds moet natuurlijk van-kenigvad
de blanken komen in de ogen van een racistisch schrijver, oordelen enkele
van de neger-kritici.
Maar met die kritiek verliezen ze Styron's opbouw van Turner's karakter uit liet oog. Styron heeft de neger vader door de blanke meester ver
omdat hij Turner's wraakzucht wilde motiveren: eerst wordt hij als-vange,
veelbelovend persoon behandeld, daarna weer als slaaf verkocht als een
stuk vee. Het is niet te bewijzen wat Styron's motief voor de verandering
was, maar deze verandering past in elk geval volkomen in zijn totale conceptie van Turner. Je kunt ook niet zeggen dat Turner's missie tot wraak
wordt gereduceerd, al speelt de wraak een grote rol.
-zucht
Wat men Styron verder hoogst kwalijk neemt is de afkeer, die hij zijn
personage bij vlagen laat hebben, van zijn rasgenoten. Als 'huisjongen' ziet
Turner neer op de negers, die op het veld werken. Dat is een vrij natuurlijk
gevoel. En later vindt hij de grote massa van hen dom en sloom, omdat bij
moeite heeft hen te organiseren en warm te maken. De negerschrijvers verwerpen dit fel. Het zou de afkeer van de blanke van de neger zijn, die Styron hier
aan Turner durft toe te schrijven. Voor wie hot boek aandachtig leest,
ziet het er anders uit, Turner's gevoel wordt voorgesteld als de - slechts
momentele - afkeer van een leider voor zijn halfslachtige volgelingen, van
een leider, die in ontwikkeling en vastberadenheid verre superieur aan hen is.
Styron heeft Turner ook een psychische afkeer van bloedvergieten toegeschreven. Het is ook bekend uit Turner's eigen bekentenis, dat hij niet meer
dan één blanke eigenhandig doodde. Waarom komt in die bekentenis niet uit.
Misschien omdat hij als leider van de operaties de handen vrij wilde houden.
Styron heeft dus een motief ondergeschoven, maar heeft hij van Turner door
deze afkeer van persoonlijk bloedvergieten een lafaard genaakt, zoals enkele
van de negerauteurs het zien? Als laf zou hij zijn voorgesteld als hij zijn eigen
leven niet had durven wagen, maar deze moed onthoudt Styron hem niet.
Het punt, waarop Styron het meest van zijn vrijheid als romancier gebruik
heeft gemaakt, is Turner's sexuele leven Turners eigen confessie zwijgt daar
Maar Styron heeft van hem een celibatair gemaakt en hem een sexueel-over.
leven geleend, geënt op een neo-Freudiaanse zienswijze. Styron heeft zich
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laten inspireren door Reich en een verband aangenomen tussen sexuele repressie en revolutionair leiderschap.
Turner's sexuele fantasie-leven is vooral op blanke vrouwen gericht.
En men verwijt hem, dat hij zo weer een blank stereotype over de neger tot
het zijne maakt. Dat zou des te kwalijker zijn omdat een paar gegevens er
enigszins op wijzen, dat Turner wel een vrouw zou hebben gehad. Maar omdat Turner het niet de moeite waard vindt die eventuele vrouw te noemen
in zijn eigen confessie, wordt dat weer dubieus.
Opnieuw ziet men niet goed waar het Styron om gaat. Turner's begeerte naar blanke vrouwen is in Styron's versie niet louter lust maar de
begeerte om ze rte vernederen en verlagen. Het woord 'defilement' is niet
van de lucht. Dat is niet zo ongewoon in deze decadente psychologie. Van het
Reve is deze associatie ook niet vreemd, wanneer hij ergens schrijft "en nu
werden mijn haat en verachting zo sterk, dat ik hem met grote felheid
begeerde".
Maar al heeft Turner deze sexuele wraalcfantasieën over blanke vrouwen,
uiteindelijk geeft hij opdracht ze te doden. Daarmee zouden de negerkritici,
die verontwaardigd zijn, dat Styron Turner niet vlot en met gemak laat
doden, tevreden kunnen zijn. Maar ze zien niet welke speciale inhoud
Styron aan Turner's karaktertrekken geeft. Wel is waar, dat Turner's fantasie over de ene blanke vrouw, die hem speciaal aantrekt, ambivalent is en
niet alleen door haat gemotiveerd, maar ook - en tegelijk - door liefde. Maar
daar wordt heet iets persoonlijks, dat niet meer de algemene tendens raakt,
waar Styron's kritici over vallen.
Waar het bij al deze kritiek op de creatieve vrijheid, die Styron zich ver
om gaat is dat Turner volgens de mening van de negerschrijvers-orlft,
verlaagd wordt door Styron's visie. Geen moment was dat 'bij me opgekomen,
toen ik het boek las. Turner kwam mij als een grote figuur voor, als een
leider door zijn vermogen anderen te beïnvloeden, zijn intelligentie en
volharding. En die indruk stemt overeen met Styron's bedoeling. Hij heeft na
de publicatie gezegd, dat hij niet de bedoeling had om zonder onderscheid de
figuur van de negerrebel in de hoogte te steken. Implicerend, dat hij dat
met Turner wel had gedaan. Terwijl de negersehrijvers de indruk hebben, dat
hij van Turner een laf, gefrustreerd, verwijfd individu heeft gemaakt.
Groter wederzijds onbegrip is wel niet mogelijk. Hier botsen twee visies van
wat een grote figuur uitmaakt op elkaar. De ene visie is de mytische: een
held, die geen vrees kent, geen aarzeling, geen frustraties, die alleen zijn
eigen vrouw bemint; iemand uit één stuk. Dit idee van grootheid lijkt me
primitief en irreëel. De andere visie is de moderne, waarop Styron een van
de mogelijke variaties geeft. Het is veelzeggend, dat juist een schrijver van
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niveau als Baldwin zich wel bewonderend over de roman heeft uitgelaten.
Hoe zou iemand als Turner onder de omstandigheden, waaronder hij leefde,
niet in zekere mate gefrustreerd hebben kunnen zijn? Het was irreëel geweest
het anders voor te stellen.
En dan de manier, waarop Styron Turner's omgeving beschrijft. Styron
stelt het zo voor, dat sommige van de negers onder invloed van de slavernij
wat men noemt een 'samibo- karakter', een onnozel-kinderlijke, goedmoedige
houding ontwikkelden. Dat is ook een racistisch vooroordeel volgens enkele
van de negerschrijvers. Het is moeilijk te beoordelen. Er wordt door sociologen en historici over gevochten, of dit karakter inderdaad voorkwam. Het
lijkt niet onwaarschijnlijk dat sommige slaven het zich aanmaten als een
soort zelfbescherming. Maar van de negerschrijvers mag men zo'n opvatting
niet hebben, omdat ze in strijd is met de waardigheid van de neger.
Ook laat Styron zien, dat sommige vrije negers het niet beter hadden
dan de slaven en dat sommige slavenhouders betrekkelijk humaan waren.
Maar voert hij daarmee argumenten aan vbor de slavernij, zoals men hem
aanwrijft? Wat zou hij daar in deze tijd aan hebben? Hij laat hei goed zien,
dat de slavernij op zich een kwaad was, hoe de omstandigheden ook waren.
Dat blijkt vit 'het boek in zijn geheel. Natuurlijk kunnen dergelijke vaststellingen als van Styron argumenten zijn van een racist. Maar het zijn ook
konstateringen van de werkelijkheid, die als men poogt een totaalbeeld te
geven, niet mogen ontbreken.
De argumenten van de negerauteurs getuigen te veel van het zwart-wit denken
van een partijganger. Nat Turner mag - evenals de neger in het algemeen geen zwakheden vertonen, of wat in de ogen van grote meerderheid voor
zwakheid doorgaat. Zoals dat ook voor heiden van het Christelijk geloof
of van de communistische maatschappij verboden is.
De kritiek op Styron's conceptie schiet haar doel voorbij. Ze toont over het
algemeen niet aan, dat Styron's behandeling onverantwoord zou zijn, al was
een andere voorstelling van zaken ook mogelijk geweest, omdat er zo weinig
over de echte Turner bekend is. Alleen al het feit, dat Turner een soort
karakter is, dat ook voorkomt in Styron's andere romans over blanken,
schakelt de veronderstelling van racistische vooroordelen bij hem al goed
uit. Styron maakt van Turner geen slechter of minder karakter dan van-dels
zijn blanke personages in zijn andere romans.
Maar er is een fundamenteler punt, waarop de negerauteurs hem met meer
gelijk en konsekwenter hadden kunnen aanvallen. Het is een punt dat een
van hen even aanroert, als hij zegt "negers kunnen zich vandaag de dag de
luxe niet permitteren dat er met hun leiders gemanipuleerden gespeeld wordt."
Men had Styron het recht kunnen betwisten hun Turner als object voor zijn
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fictie te nemen. Men kritiseert zonder doorslaand succes de manier waarop
hij het gedaan heeft, maar had harm beter kunnen veroordelen op het feit, dat
hij het gedaan heeft. Niemand zou het in zijn hoofd halen een roman over
Lincoln of Washington te schrijven en daarbij af te wijken van wat er over
hem bekend is en er nog een heleboel uit eigen koker aan toe te voegen.
Styron mengt historie en fictie op zo'n manier door elkaar, dat de lezer
gemakkelijk de fictie ook voor historie kan houden, des te eerder doordat
Styron Turner het verhaal zogenaamd zelf laat vertellen. Terwijl deze fic tie
op velen, die een simpele rechtlijnige kijk op mensen hebben ook nog een
dubieuze indruk moet maken. Styron laat Turner wel eens aan zelfbevreriiging doen en homosexueel contact hebben. Wat moet dat voor indruk maken
op een lezerspubliek, dat homosexualiteit afkeurt en -toch al vol vooroordelen
zit over negers. Een dergelijke kijk op je voormannen kun je als je midden
in een actie tot emancipatie zit niet gebruiken. En wanneer het om een
historische figuur gaat, is dat voor de aanhangers van de man begrijpelijker
onacceptabel. Styron had zeker beter gedaan van Turner geen ik-figuur-wijze
te maken -om de pretentie van autencticiteit wat af ate zwakken.
Maar is Turner een historische figuur zoals de negerschrijvers het zien?
Styron meent van niet. Turner heeft volgens hem geen belangrijke invloed
gehad op de ontwikkeling van de geschiedenis. Styron heeft verklaard, dat
de rebellie in zijn ogen historisch gezien een futiele daad was. Daarom heeft
hij er een persoonlijk drama van gemaakt en geen historisch. Dat wordt
hem ook als tekort aangerekend. Hij heeft nagelaten de bredere historischsociale context van de opstand aan te geven.
Het is moeilijk uit te maken wie hier gelijk heeft. Ik neig - met de
gegevens die de negerauteurs verschaffen bij de hand - smeer tot het gezichtspunt van Styron. De opstand van Turner was meer als symptoom van
een onhoudbare toestand, als expressie van haat en vrijheidsverlangen
van betekenis dan als historisch effectvolle gebeurtenis. Maar hoe dat zij,
ook als je Turner als een historische figuur ziet wegens de symbolische betekenis van zijn daad, moet je het wel afwijzen als een romancier hem expl oi
voor zijn eigen doeleinden. Vanuit dat perspectief hebben de neger--ter
auteurs hoe slecht gericht hun concrete kritiek ook is, toch het gelijk aan
hun zijde.
Welke kant je kiest ligt eraan, wat je meer ter harte gaat, een sociale zaak of
de vrijheid van de kunst. Malraux heeft indertijd om de republikeinse zaak niet
te schaden in zijn roman L'espoir gezwegen over de strijd in eigen gelederen
tussen anarchisten en communisten. Was het fout geweest als hij dat niet
gedaan had?

Margaretha H. Schenkeveld

Frits en zijn vrienden
Iets over de symbolen in De Avonden

Een van de intrigerende vragen rondom De avonden van Gerard Kornelis
van het Reve is nog steeds: waardoor is deze roman anders en meer dan
"kopijeerlust des dagelijksvhen levens"? Ook onmiddellijk na de verschijning
van De avonden in 1947 is die vraag al herhaaldelijk gesteld, o.a. door
Annie Romein-Verschoor en Pierre H. Duibois. 1) De laatste die hem heeft
getracht te beantwoorden, is Peter van Eeten in het artikel De avonden met
oudere ogen in het Extra Van het Reve-nummer van Dialoog (1969).
Het meest concreet en richtinggevend is m.i. de verkenning van Kees Fens
geweest. Zonder dat hij het woord symbool gebruikt, blijkt uit Uren, dagen,
jaar (Merlyn 3/2 maart 1965) dat een aantal structuurelementen van De
avonden symbolische betekenis hebben. Fens heeft dit met name vastgesteld voor de tijd in De avonden, gedeeltelijk ook voor de plaats. Het geldt
echter voor veel meer elementen in deze roman. Een "zinnig literair oordeel"
over De avonden kan alleen gegeven worden, wanneer men aan de symboliek ervan - in zeer realistische "zetting" - recht heeft doen wedervaren.
Alleen vandaaruit kan deze roman geïnterpreteerd worden. Dan blijkt dat
niet een generatieconflict de kern van het boek vormt. 2) Dat is slechts een
bijmotief, afhankelijk van het centrale motief: een niet -volwassen jongeman
in een isolement. Dit individuele geval is de concretisering van het centrale
thema: de mens op zoek naar zijn idenditeit, de vraag van de mens:
wie ben ik? 3) Om deze beweringen te ondersteunen bespreek ik symbolische
trekken in enkele figuren, in de plaats van de handeling en in de opbouw
en gebeurtenissen van hoofdstuk X.
Met de jeugdvrienden van Frits, Jaap Elders en Louis Spanjaard, is niets
1) Annie Romein -Verschoor, Protest tegen de kleine redelijkheid, De vrije katheder 1947,
opgenomen in Spelen met de tijd, Amsterdam 1957, 191-195.
Pierre H. Dubois, Een schrijver en zijn critici in Een houding in de tijd, Essays, Amsterdam 1950, 32-49.
2) Laatstelijk zo gezien in het Rapport van de jury van de P. C. Hooftprijs 1968, afgedrukt in het in de tekst genoemde nummer van Dialoog, pag. 33. Zo ook door Peter van
Eeten in zijn bovengenoemd artikel, t.a.p., pag. 14.
8) Om de spraakverwarring niet te vergroten heb ik gekozen voor de terminologie en vrij
strakke hiërarchie van Wolfgang Kayser, Das sprachliche Kunstwerk, Bern 1954e, 62.
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bijzonders aan de hand. Frits, Jaap en Louis kennen elkaar vanaf de schoolbanken en hebben allerlei gemeen: het verleden, een morbide smaak voor
het pesten van dieren en voor gruesome stories, een cynische kijk op
anderen. In hun gesprekken bereiken ze elkaar nooit werkelijk, hoeveel ze
ook te vertellen hebben. Van meer dan oppervlakkig contact is geen sprake.
Geen wonder dat Frits tenslotte nog niet weet, waarom Louis geen overjas
draagt (pag. 181, cd. 1967 7). Anders is de relatie tussen Frits en Victor
Poort. Hij is een vriend van later datum, student, heeft een blozend uiterlijk,
vertoont geen enkel teken van ziekte, zelfs niet van kaalheid, woont als enige
uit Frits' omgeving in een huis (met torentjes) dat niet door verval aangevreten wordt. Met hem komt Frits tot echte gesprekken, o.a. over zijn
ouders, zijn mislukking op het gymnasium en God (hoofdstuk V en VII).
Victor maakt boterhammen voor Frits klaar en leent hem een boekje waarvan
hij verwacht dat Frits er veel plezier aan zal beleven (pag. 82). Eerder dan
Frits ziet hij de goedheid van diens ouders (pag. 82).
Er is nog een vierde "vriend ", Maurits Duivenis. Ook hij is student. Frits
zoekt hem nooit uit zichzelf op, maar komt hem op gezette tijden tegen.
Hij is bang voor Maurits, die de kwade eigenschappen van Frits, snoepen,
jokken, dieren plagen, in het groot en openlijk vertoont. Maurits is een dief,
een leugenaar en een sadist (vgl. het gesprek op het kamertje van Maurits
's nachts om 12 uur op pag. 93-94). De angst van Frits voor Maurits behoeft
geen verbazing te wekken: Maurits Duivenis met zijn ene oog en zijn zwaargeladen naam is de geïncarneerde duivel. Van hem nu terug naar Victor
Poort, uit wiens presentatie ik enkele trekken naar voren heb gehaald. Wie de
ware Maurits heeft ontdekt, ziet nu ook een verband tussen de naam Victor
Poort en sommige van zijn handelingen: hij vertoont, hoe zwak ook, 4
enkele trekken van de Goede, van Christus. Ik noem een derde romanpersoon op wier gedragingen ik nader in moet gaan: Bep Spanjaard, de
enige ongetrouwde vrouw in De avonden. Haar naam verraadt niets, haar
karakter en daden wel. Ze is vriendelijk, begrijpend, geeft Frits behalve
het cadeautje voor zijn moeder, ook het wollen konijn mee, "dier der ver
"symbool van zachtmoedigheid" (pag. 139), dat in hoofdstuk X-zoenig",
onschuldig moet boeten. 5) Zij is het ook die Frits de toegang verschaft
tot de hemelse euforie van De groene weidan. Bij nader toezien vertoont Bep
Spanjaard trekken van Maria. Omringd als hij wordt door Kwaad en Goed,
)

4) Zwak n.l. vergeleken met het duidelijker duivelse van Maurits— Victor blijkt bijv. tegen
Frits gelogen te hebben (pag. 90) — maar toch overtuigend genoeg. Ik voeg nog toe het feit
dat Frits naar Victor toegaat als hij een kerstboom wil zien en dat hij na de sadistische
séance op Maurits' kamer het boekje van Victor in zijn zak voelt, als een amulet. Hij
leest erin en komt er later op terug (resp. pag. 83, 95, 173).
5) Hiermee ontken ik geenszins de seksuele component in het gedrag van Frits met betr ekking tot het wollen konijn. Vgl. Peter van Eeten, a.w., pag. 16 en 17.
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krijgt Frits van Egters iets van een Elcerlyc. 6) Nog op een andere wijze
blijkt het algemeen menselijke in de individu Frits, wanneer hij n.l. "deel krijgt
aan het lijden van Christus". In hoofdstuk IX is er iets dat herinnert aan de
Intocht in Jeruzalem: in een soort van extase werpt Frits zijn overjas op de
grond en loopt er overheen (pag. 157). In X, na het laatste (avond)maal van
het jaar (appel-bessenwijn en oliebollen), voelt hij zich van al zijn vrienden
verlaten als hem nergens wordt opengedaan en zegt hij: "Uit de diepten heb
ik geroepen", het De profundis uit psalm 130 (pag. 197). Vlak voordat hij
de overwinning behaalt, spreidt hij zijn armen uit (pag. 199).
Dit geheel van met elkaar samenhangende symbolen maakt De avonden
niet tot een allegorie. Frits c.s. zijn geen "Sinnekens". De figuren aan wie een
symbolische meerwaarde gegeven is, maken evenzeer deel uit van de gewone
werkelijkheid van deze romanwereld als de rest van de personen.
Het verhaal speelt in een grote stad. Het is wel en niet Amsterdam. Enerzijds
is Amsterdam duidelijk herkenbaar, ook voor niet-Amsterdammers, ander
wordt er een sterke vervreemding bereikt, doordat verschillende steeds-zijds
terugkerende punten in de stad, de rivier, de grachten, een groot plein niet bij
name genoemd worden. 7) Dit proces van reductie en stilering maakt Amsterdam tot 'de' stad, het wordt een symbool. Tegen dit decor viert Frits zijn
isolement bot. Vanuit het centrum, Schilderskade 66, beweegt hij zich langs
vaste routes. Zijn vrienden Jaap, Louis en Victor kan hij op één wandeling
allemaal aandoen en broer Joop nog daarbij. De andere route is die naar kan
heen en terug dezelfde weg (behalve in het laatste - uitzonderlijke --tor:
hoofidstuk). Wie niet tot zijn vriendenkring behoren, wonen van de gewone
route af. Twee excentrisch gelegen plaatsen die Frits bezoekt, zijn het Berensgymnasium (hoofdstuk II) en de nachtclub (hoofdstuk VII). Zij symboliseren
de ongewone vrije-tijdsbesteding op de desbetreffende avonden: de ontmoeting
met niet-intimi en de confrontatie met het afgeweerde, verdrongen verleden.
Niet de willekeur der werkelijkheid dus in de gekozen plaatsen, maar een
betekenisvolle organisatie. De symbolische kracht van een aantal plaatsen
in De avonden versterken het isolement waarin Frits leeft.
,

6) Vgl. Andreas Burnier, De afwezigheid van gestorvenen, in het extra nummer van
Dialoog, pag. 20, waar zij De ondergang van de familie Boslowits een Elcerlyc-verhaal
noemt.
7) Het andere middel waarmee vervreemding tot stand komt, is het geven van nieuwe,
doorzichtige namen: 't Wespennest voor de Bijenkorf, Beren(d)s-gymnasium voor Vos
voor Rogge-Smit. Uit het laatste voorbeeld blijkt dat het-siugymna,Gr-Kok
effekt van deze soort van naamgeving beperkt is. Alleen de insider kan er iets mee doen.
Hetzelfde geldt voor vertalende benamingen als „De Zwaaiende Nachtegaal in Zonneschijn Jongen" (pag. 192).
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Hoofdstuk X is door zijn opbouw symbool van de tenslotte gevonden synthese. Binnen het bestek van één hoofdstuk gebeuren de dingen die zich op
de negen avonden van de voorafgaande negen hoofdstukken afgespeeld
hebben, nog eenmaal, maar nu op één middag en één avond. Het isolement van Frits, dat ten diepste een vlucht voor de dood als deel van het
leven is, wordt in het laatste hoofdstuk doorbroken. Als het nieuwe jaar
begonnen is vindt Frits in een flits van goddelijke genade het antwoord op
de vraag: wie ben ik?: "Ik leef... Wat kan er nog gebeuren? Er kunnen rampen komen, pijnen, verschrikkingen. Maar ik leef." Hier wordt de dood-inhet-leven voor het eerst aanvaard, ontstaat er een synthese van die twee.
Er zijn andere vormen van synthese in hoofdstuk X. Terwijl Frits iemand
is die "scherp moet toezien" en graag precieze indelingen maakt, vervagen
er op de laatste dag van het jaar een aantal grenzen. Op pag. 159 driemaal:
"de dienst is als op zaterdag. In werkelijkheid is het echter een dinsdag.
Morgen is het een zondag, maar het is een woensdag. Wanneer we weer
aan het werk gaan, is het dus een maandag, maar tegelijk donderdag. Dan
zullen we dus kunnen zeggen: overmorgen is het zaterdag". "Valt er nu regen
of niet?", zei hij bij zichzelf. "Er is een toestand dat het regent en een,
waarbij het droog is. Daartussen is niets. Toch zijn er minuten, dat je het niet
nauwkeurig weet, je hand uitsteekt en niet zeker er van bent." "Heerlijk",
zei hij zacht, over het water van de gracht ziend, "het lijkt wel of de mist uit
het water dampt. " Op pag. 165: "Kijk", dacht hij, "zie toe, hoe het licht
binnenvalt in de kamer. Licht is het niet, maar onvolledige duisternis." Pag.
166: "Dit is de laatste dag van het jaar", dacht hij, "tot middernacht is het
nog december van dit jaar. Onmiddellijk daarop is het de eerste januari.
Daartussen is niets." Pag. 171: "Ik ben bang", dacht hij, "maar toch geniet
ik. Ik geniet van de angst. Hoe kan dat? "Pag. 191: "In een donkere kamer",
dacht hij, "ik ben hier in het donker. Alles wat om me heen gebeurt, kan ik
zien en zelf ben ik onzichtbaar."
Deze vervaging van grenzen is opvallend door de frequentie ervan en
symboliseert het verdwijnen van de grote grens tussen leven en dood. In het
vlak van de realiteit van De avonden - een literair symbool heeft alleen
kracht als het ook werkelijkheidswaarde bezit - duidt het op de verandering
die al bezig is zich in Frits te voltrekken, op gang gebracht door de dronkenschap in hoofdstuk VII en De groene weiden. 8) Een zelfde dubbele
functie hebben een aantal andere passages in hoofdstuk X. Op 31 december
neemt Frits voor het eerst een andere weg van kantoor naar huis (pag. 159);
) In hoofdstuk III verklaart Frits: „Als ik gedronken heb.. . voel ik me natuurlijk lollig.
De volgende dag heb ik de kater, daar is niets aan te doen. Maar de dag daarop, de derde,
dan voel ik me goed! Het is of ik dan ben herboren ". (pag. 42). De derde dag na de dronkenschap is die van de nachtvoorstelling van De groene weiden.
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hij schrijft in spiegelschrift zijn naam op een beslagen ruit bij Louis, een bewijs
dat hij zich even niet een spion voelt, zoals zo vaak achter ramen. (pag. 176).
Het water van de rivier is niet bevroren, door "een gat in de wolken" zijn
er sterren aan de hemel zichtbaar (pag. 195), terwijl in hoofdstuk I de rivier
geheel bevroren was (pag. 7) en er aan de hemel geen enkele ster was te
zien (pag. 15).
Er komt nog een andere kategorie van symbolische handelingen en situaties in De avonden voor. Ik noem er een paar van om nogmaals te wijzen op
de knappe vervlechting van symboliek en realisme in dit verhaal. Zonder het
indringend realisme zou de symboliek van de roman onzindelijk geworden
zijn. De symbolen die ik op het oog heb, zijn de psychologische. Zij zijn niet
bepalend voor het boven gesignaleerde symbolisch karakter van De avonden,
doordat zij in het vlak van de (psychologische) realiteit liggen. Hun functie
is het isolement van Frits mee uit te beelden. Zo bijvoorbeeld de zolder, de
ramen en de radio. Angst voor de zolder lijkt me bij iemand die op een
bovenhuis zonder kelder woont, te duiden op angst voor het onderbewuste.
(Die manifesteert zich ook in het ontbreken van de monologue intérieur
in een boek waarin zoveel monologen voorkomen). 9) Staande voor de
ramen kan men de vijandige buitenwereld bespioneren, de radio wordt altijd
uitgedraaid om die wereld weer buiten te sluiten. 10) Psychologisch bepaald
lijkt ook de kwasi-bijbelse taal, die Frits gebruikt zodra er iets aan de hand
is tussen hem en zijn ouders (pag. 9, 21, 51 enz.) Wanneer de ouders Frits
teleurstellen, neemt hij onbewust zijn toevlucht tot een hogere macht. Tot
een symbool van synthese worden de woorden van het laatste gebed, waarin
hij tot God spreekt over zijn ouders en na de verschrikkelijke dingen van
elke dag opgesomd te hebben, zegt: "Maar groot is zijn goedheid" en 'mie
haar onmetelijke goedheid." (pag. 198).
Door aanhalingen als de laatste en vooral door te spreken van een flits
van goddelijke genade die aan Frits geschonken wordt, loop ik het risico
te suggereren dat ik De avonden zou zien als een bekeringsverhaal met het
eind-goed-al-goed optimisme van een zondagsschoolboekje. Dat is niet het
geval. Als we ons de laatste blik op de vader in ondergoed die ons via de
ogen van Frits gegund wordt, te binnen brengen en de laatste woorden die
de moeder spreekt: "Val niet over het snoer", dan beseffen we dat de ver-

9) Wanneer men daar tenminste onder verstaat de weergave in woorden van veelal associatieve bewustzijnsinhouden, waarbij een toehoorder ontbreekt. De monologen van Frits
zijn vrijwel nooit associatief, het zijn logische reacties op belevenissen. Hij richt zich ermee tot zichzelf. Vandaar ook dat de stijl ervan niet verschilt van die in zijn gesprekken
met anderen. De monologen van Frits zijn „dialogues intérieurs".
10)De radio mag alleen aanblijven als er goede muziek uit opklinkt. Die muziek is iets
uit „een andere wereld".
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schrikkingen er niet minder op geworden zijn en er geen water in de wijn
gedaan is.
De verandering voltrekt zich in de visie van Frits en betekent na de benauwenissen van de voorafgaande dagen ruimte. Naar die ruimte verlangde
Frits: "Meer ruimte", zei Frits bij zichzelf, "ruimte" (pag. 173). De ruimte
is er in de symbolen van de open plek aan de bewolkte hemel en de niet
afgebakende tijd van het nieuwe jaar. Maar dan is het vertaal uit.
15 oktober 1969

j. carel damsté

but don't worry 'bout me
wanneer ik waanzinnig word
(mocht,
gesteld dat)
(niet een beetje
maar het grote
totale werk)
zal er niets veranderen —
een betrouwbare dwangbuis
kan ik mij niet veroorloven
steden verschijnen
uit geboortegrond
en zakken weg maar
geen hond
likt mijn hand
— misschien heft één
verstrooid een achterpoot
bij matige tot krachtige

noordoostewind
(mocht,
gesteld dat)
drijf ik af
als een vergeten geur
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I. caret darnsté

De rivier
en nu zit ik weer achter het bijna-vierkante raam, het enige raam dat mijn
kamer rijk is
zoals gewoonlijk, zoals gisteren en morgen, kijk ik naar de rivier, die traag
(lusteloos ?) voorbij slentert
presies even traag als eergisteren, als overmorgen, waarschijnlijk
ik geloof dat zelfs een orkaan de rivier (mijn rivier, denk ik soms) niet uit
zijn gewone doen zou kunnen krijgen
ik zou eens een orkaan willen zien, misschien in een droom
aan deze kant van het water staat het vol bloemen, die nog geen naam hebben
(als r. dit leest zal hij zeggen, dat ik weer eens als een sentimenteel oud wijf
heb zitten ouwehoeren)
de rivier (rivier voornoemd) is breed (minstens vijftig meter, denk ik) en
bijna zwart; fascinerend als de vurige ogen van de oude zigeunerin
op een dag zal ik erin springen en niet meer boven komen
zelfs wanneer ik niet zou willen, zou schreeuwen, mij verzetten
eenmaal eerder dook ik er al in
op een trillend droge zomernacht
van de andere oever dook een donker meisje in een lange doorzichtige sluier
presies in het midden van de stroom, op de bodem, hadden wij elkaar lief,
terwijl een glanzend witte motorboot een lange brede streep over ons
heen sleepte
maar nu zit ik weer achter het raam, het enige raam dat mijn kamer rijk is
en ik staar, ik denk / ik peins / ik mediteer
als zo dadelijk de oude f. binnen komt met het middageten, zal hij zeggen
dat ik teveel pieker
daar is nog nooit iemand beter van geworden, zal hij beweren (en ik zal het
hem niet tegenspreken)
dan zet hij radio veronica aan om mij wat op te vrolijken
als hij weg is zet ik de radio weer af
misschien eet ik wat
maar in hoofdzaak zal ik toch weer voor het raam zitten
de rivier zal nog even loom bewegen als tevoren
zou ik iets van de stroming merken wanneer ik erin spring? (merkte ik toen
iets?)
ik moet uitkijken niet op de bloemen langs de kant te trappen
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de natuur is heilig omdat niets ermee te vergelijken is (is deze definietsie
nieuw?)
ik strijk een lusifer aan — steek een denkbeeldige sigaret op
op het doosje staat een flets kleurenfotootje van bill wyman
ik zit voor het enige raam van mijn enige kamer en luister gespannen naar
de rivier
een soort gesprek
iets als het fluisteren van twee gelieven
er bestaan prakties geen geneesmiddelen tegen heimwee (één misschien,

of twee)
op een dag zal ik ondergaan en niet meer boven komen; geen luchtbelletjes
ook en zelfs geen gedachte
uiteindelijk heb je niets te willen; nu niet; ook niet later
ieder ogenblik kan nu de deur achter mij open gaan.

Klaas de Wit

Onbewaakte overweg
De jongen knielt tussen het warme kiezel.
Het oor op de glanzendhete reel geperst
verneemt het dreigend zinderen
op kilometers afstand. Zijn haren
vallen uit, zijn benen verdorren,
het water in de beek onderaan de spoordijk
vervuilt in sterke mate. Zijn handen
op het stuur, voet op het gaspedaal,
de anderhalve liter stasjionair,
ziet hij de lange rij gesloten
goederenwagons voorbijglijden,
richting grens.
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P. A. van Gennip

Litanie met Jeroen Bosch
De spiegel van de vijver steelt je vragende gezicht;
het plooit in rimpels weg, onder een dakpan of verroeste
deksel, waar het keerkwis met drie groene hagedissen speelt
nadenkend, met begrip, beschouwd door zeven doodgedrilde kilokers,
uitsloverig bewaakt door zestien overspannen watervlooien.
Gospodi Pomiloej.
En zeventig-keer-zeven-keer struikelt je lijf over
bestofte stoepen ter paleistuin van de Grote Burgerkoning.
Dansen van verbeelding blijken, bovengronds, gekwetste vleugelslag
van vleermuizen, afgericht voor de nacht, en versomberen
tot sprakeloze tekenvlammen op een eiken lambrizering.
Gospodi, Gospodi Pomiloej.
Ontbladerd raakt de ziel in boomtakken verward
en wordt hartstochtelijk, verwilderd, door een bosduif aan
aan vergiftiging met goede wil ten gronde gaat.
-gevrtn,di
Gospodi Pomiloej, Pomiloej Nas.

Vertrouwelijk met paters, nonnen, cherubijnen en castraten
om het laatste lied voluit te laten klinken en het zonnekleur te geven.
Ten diepste wordt het begeleid door overspeligen en schertsfiguren.

Gospodi Pomiloej, Gospodi Pomiloej.
En dan pas wordt barmhartigheid weer vlees, -in Hém.
Hij slaat zijn armen om je heen,
stil, teder, voor zich uit,
noemt Hij je doodgewone naam:
"mijn lief, verloren kind".

Tjebje Gospodi.
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Anima humana quodamodo omnia
M. Lietaert Peerbolte: Psychocybernetica, De Bezige Bij, Amsterdam 1968
R. Zachner: Mystiek, De Bezige Bij, Amsterdam 1969

Er zijn niet veel dingen in de hemel en op aarde waar de mens nooit van
heeft gedroomd. Wat wijsbegeerte en wetenschap van de dromen hebben
gemaakt is een tweede. Maar zelfs als de hooggeleerde toewijding er moeite
mee heeft — vanwege een methodische beperking of wat voor pretentie dan
ook — zich over onze dromen te ontfermen, dan betekent dat nog niet,
dat deze niet op een of andere manier aan het woord zouden komen. Want
waar dan ook krijg je, zoals we plegen te zeggen, de gekste dingen te horen.
Een voorbeeld.
Voorspellingen over een naderend wereldeinde dienen zich aan met een
hardnekkigheid, waarbij vergeleken de regelmaat van de klok slordig aandoet
en nukkig. Er zijn eigentijdse voorbeelden te over. Enkelen daarvan worden
gekenmerkt door een wonderlijke variant: het nakende einde, voor de liefhebbers compleet met het grote kataklysme en alle bloed, zweet en tranen
vandien wordt nu eens niet in sombere bezweringen aangezegd, maar weten
uitgeteld in koelbloedige berekeningen en met heldere argumen--schapelijk
ten. Waarbij voor belangstellenden deze tip: veel sommetjes komen uit op
het jaar 2030; de preciese dag ben ik vergeten, maar hij lag in de buurt
van mijn verjaardag.
Ik vrees dat dit soort vooruitzienigheid mij nietzozeer ligt. Ik houd het
er maar op, dat de "Parousie-Verzbgerung" een duidelijker bewezen feit is.
De angstaanjagende apokalyptieken zouden jaloers kunnen zijn op de duidelijkheid van het feitelijke uitstel. Maar met deze nuchtere vaststelling zijn
wij er niet. Want de vraag blijft voor de hand liggen: waar komt dat rare
gevoorspel vandaan?; hoe moet het begrepen worden?; is het werkelijk niet
voor rede vatbaar?
Waar moeten we zoeken? Het gaat over iets met weinig directe aanleiding
in de feiten, iets wat zelfs voortdurend door de directe feiten wordt weersproken. Het gebruikelijke antwoord is een dooddoener: pure verbeelding;
laat het zo zijn, maar dit mag niet bedoeld worden als slotsom, maar op
zijn best als begin van de probleemstelling. Verbeelding; een veronderstelling
die wordt versterkt door het verschijnsel dat de profeten van de Grote Dag
altijd bereid zijn de kloof tussen hun voorzegging en de feiten toe te geven;
en dat zij deze discrepantie plegen uit te leggen, — hoe onmodern —, ten
nadele van de feiten.
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Vanuit de menselijke verbeelding zou men de Apokalyptiek kunnen uit
als een gecanoniseerde voorstelling van de grensoverschrijding: door-legn
de verbeelding heen worden ondergangsvermoedens begrijpelijke uitweidingen in en van de geschiedenis. De subjectieve structuur van dit verbeeldingscomplex is in beginsel duidelijk, al zou een proefondervindelijke aansleuteling
en nuancering van dit beginsel niet onwelkom zijn. Maar er blijft de wijsgerige vraag of de objectiviteit van deze voorstelling niet toch verder gaat
als op het eerste gezicht lijkt. Per slot is de "uitweiding" een polair gegeven
waarin de vermoedens hun model ontlenen aan ervaringen, aan wat werkelijk
aan ondergang is doorgemaakt; zodat de kern van de "uitweiding" niet
vooral een kwestie wordt van objectivering van vermoedens, maar ook van
de vergroting van de ervaringen.
Het kan er ons hier niet om gaan deze vraag volledig te beantwoorden.
Hoogstens om op een richtinggevend beginsel te wijzen, vanwaaruit het onder
verantwoord kan beginnen. Het is dit beginsel wat wij nodig hebben-zoek
om de toch wel eigenaardige boeken die ons ter bespreking zijn voorgelegd,
enigzins te kunnen plaatsen. Zij hebben niet rechtstreeks van doen met
Apokalyptiek in de technische zin van het woord. Maar men kan ze niet
beter kenmerken dan als getuigenissen van de persoonlijke keerzijde van
hetzelfde uitgangspunt: de onvermijdelijkheid van de grensoverschrijding.
In de na-oorlogse wijsbegeerte gold, na de ontreddering van de jaren 1930
tot 1950, het correlaat wereld-bewustzijn als een der belangrijkste verworven
Ik veronderstel dat het hernemen van dit correlaat in de concrete-hedn.
feiten geworteld was en dat men deze theorie in eerste instantie moet beschouwen als een intellectueel model van de mens die willens en wetens voor
de -opgave stond het verwoeste Europa weer op te bouwen. In de aanvang
was deze theorie een wederopbouw-ideologie.
Dit model is doorgedacht tot een theorie over dé mens en fungeerde in
alle beschouwingen over willekeurig welk bestaansaspect en in de beoordeling
van alle disciplinaire aanpakken. Het bijzondere in het correlaat werd ver
een beginsel, een algemene uitdrukking van een gronddimensie-bredto
van hét menselijke bestaan. Maar de spanning in de theorie tussen ver
beginsel is daarmee niet opgelost.
-bijzonderg
Misschien is het daarom dat we mogen stellen, dat in de mate dat de
wederopbouw slaagde, dat het verwoeste Europa het welvarende Europa
werd, dat in die mate het zelfverstaan vervreemd raakte van deze theorie en
op zoek ging naar nieuwe ideologische grondslagen voor zijn oriëntatie in
deze nieuwe omstandigheden. Deze pogingen worden in het algemeen gekenmerkt door hun, men kan bijna zeggen, ongegeneerd idealistische karakter.
Het correlaat wordt ervaren als te eng, als een benauwend midden. En niet
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alleen de wijsgeer verveelt zich in de zekerheid, maar ieder mens, ook en
misschien wel vooral de gevestigde. De benauwdheid heeft als reactie opgeroepen wat wij gemakshalve als een verruimingsbeweging zullen karakteri
waarin driftig gepoogd wordt de grenzen van én de wereld, én het-sern,
bewustzijn, én beider correlatie te beproeven en te overschrijden.
In deze verruimingsbeweging speelt de verbeelding een fundamentele rol,
verbeelding zowel in de formele zin van "voorstelling", alsook in de meer
personale zin van "eigengereide fantasie". Zij is een wapen, altijd en heden
bewust, een protest. Zij fungeert als een verdedigingsmechanisme tegen de
voortgang van het scientisme en de technocratie, die als dreiging worden
ervaren. Niet zelden kan worden vastgesteld dat het door de verbeelding
bezielde voorbehoud getekend is door de onmacht van de vrijblijvendheid,
de speelsheid, het exotisme. Daarmee wordt de bijdrage aan de werkelijke
vrijwording van de mens voorlopig een wat vaag vermoeden, een bijna
ongegronde hoop. Maar een beginsel van vrijwording is uitgespaard, een
vermoeden dat de vrijwording mogelijk is. En in dit spanningsveld van
vermoeden en ervaring kan de verbeelding een nieuwe werkelijkheid gaan
voorbereiden.
Langs een omweg zijn wij aangeland bij de vraag naar de objectiviteit
van de Apokalyptiek. Ook dit woord betekent een bepaalde verhouding
binnen het correlaat wereld-bewustzijn. Dit correlaat is niet onaantastbaar,
omdat het zich als beginsel steeds moet verbijzonderen in bepaalde cultuur
rische omstandigheden. Dit patroon van omstandigheden wordt achter--histo
haald door de levende reactie van de mens en diens protest tegen een bepaalde richting die de ontwikkeling neemt. In onze omstandigheden komen
protest en gedroomd alternatief samen in het ene begrip "verruiming". De
objectiviteit van dit begrip en al haar concretiseringen moet wellicht nog te
veel als mogelijkheid worden bepaald. Maar de overweging dat alle werkelijk
wordt geboren uit de toegankelijke mogelijkheid (en daarnaar terug--heid
keert), geeft te verstaan dat verruiming bron mag worden van een nieuwe
geschiedenisperiode.
Het omgekeerde geldt voor de Apokalyptiek. Het is niet onwaarschijnlijk
dat een verbeeld wereldeinde werkelijk heeft plaats gehad. Maar de overgang
van verbeelding naar feit, van mogelijkheid naar werkelijkheid schijnt precies
dat uit te zuiveren wat het gebeuren eenduidig en nauwkeurig als het voorzegde herkenbaar maakt. En de particulariteit en geconcentreerdheid van
de voorstelling worden ontbonden en gecompenseerd door, verborgen tussen
de veelheid van feiten en hun samenhang.
Hier en daar kon men de laatste jaren nogal scherpe opmerkingen horen
aan het adres van de uitgeverij "De Bezige Bij ". Over het algemeen waren
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ze nogal onnozel en doorgaans werden ze even onnozel gepareerd. Puritanisme contra snobisme, lange tenen tegen duizelingwekkende breedheid van
geest. Maar snobisme, — "Wij dienen de moderne literatuur" —, is geen
argument tegen een ernstig verwijt van zedeloosheid, tenzij men zeer zelf
een dergelijk grondig verwijt niet ernstig wenst te onder--ingeoms
zoeken. Het gaat er om aan te tonen, dat wat als zedeloosheid wordt verdacht, een verzameling bouwstenen is in een proces van verruiming dat
dienstbaar is aan de waardigheid van de mens. Natuurnoodzakelijk zullen
deze bouwstenen het voorlopig karakter van de verbeelding, en het eenzijdig,
en overtrokken of aangezette karakter van een voorstelling hebben. Maar de
ernst van onze situatie rechtvaardigt deze onvermijdelijkheden niet slechts
in een democratisch genoemde samenleving, maar maakt ze levensnoodzakelijk in een menselijke samenleving waarin velen gekweld worden door
een schrijnend besef van onmogelijke grenzen.
Het zal nogal wat literaire kritiek eisen dit voor alle uitgaven na te zoeken
en nauwkeurig aan te tonen. Maar de ons ter bespreking voorliggende boeken
zijn uit een serie, — "Kwintessens" —, die over deze pretentie toch te
weinig twijfel laat bestaan. Een mens en zijn cultuur zijn zo kwetsbaar en
de gevoeligste plekken zijn niet alleen de bron van de integerste en vrucht
onderzoekingen, maar ook het nest van de gemeenste vormen van-barste
charlatanerie. De delen hier ter sprake riepen voortdurend de vraag op of
men hier geconfronteerd werd met een deftige vorm van charlatanerie, dan
wel met een ernstige poging het exotisme en utopisme in de verruimingsbeweging te confronteren met en te kanaliseren in de wetenschappelijke
kaders, en daarmee hun verwerkelijking dichterbij te brengen.
Veronderstellend het laatste komt men voor het probleem te staan dat
de uitgeverij deze bedoeling van de schrijvers gestoken heeft in een hip en
wel erg populair jasje. Deze kniebuiging voor het grote publiek zal commercieel wel nodig zijn en is ook wel verdedigbaar op andere gronden. Maar
ze maakt de vraag naar de kwaliteit der werken indringender, te meer daar
notenapparaat en literatuuraanwijzingen onder peil zijn en de vertaling een
beetje gewild actueel aandoet.
1) M. Lietaert Peerbolte: Psychocybernetica, De Bezige Bij, Amsterdam 1968.
Een geleerd onderdeel van de "verruimingsbeweging" zal de verwijding van
de wetenschappelijke en levensbeschouwelijke verklaringsmodellen van mens
en wereld moeten zijn. Daarbij zullen twee rekeningen, door het verleden
ingediend, eerst betaald moeten worden. Ik doel op: a) de te scherpe tegen
tussen speculatieve en positieve wetenschappen en b) de eenzijdige-steling
nadruk op en invloed van de laatsten, die beslist mede te wijten is aan
het gebrek aan slagvaardigheid van de eersten.
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Voorliggend werk pretendeert én deze beide rekeningen te betalen, én
tevens een tegoed voor de toekomst te kweken. Dit door de belangrijkste wijsgerige begrippen, zoals geest, liefde, samenleving, tijd e.a., te integreren in
het natuurwetenschappelijk model van de Cybernetica. De cybernetica als
verklaringsbeginsel is op voorhand verbreed vanuit wijsgerige aanzetten. De
vertaling van wijsgerige begrippen in natuurwetenschappelijke (b.v. de hypothese over de snelheid van de geest) en omgekeerd (b.v. de axiologische
interpretatie van het pre-natale stadium), levert uiteraard wel boeiende ver
alle hypothesen op hun juiste waarde te schatten moet-onderstlig.Om
men van beide disciplinaire aanpakken volledig op de hoogte zijn, alsmede
van de stand der inzichten en verworvenheden. Ons ontbreekt die competentie. Toch zouden wij durven opmerken, dat een kenmerk van wetenschap
als zodanig, de voorzichtige terughoudendheid en nuchterheid van oordeel,
in dit proces van vertalingen zover op de achtergrond is geraakt, dat het
geheel van het betoog een te dogmatische toon krijgt om veel vertrouwen
te wekken.
Ook inhoudelijk zal de wijsgeer nogal wat vraagtekens moeten plaatsen
achter wat zo noodzakelijkerwijze uit het methodische uitgangspunt volgt.
Zo lijkt de theorie over het ontstaan van de taal (pg. 60 vv.) toch wel wat
bescheidener gepresenteerd te mogen worden en het lijkt ons ook zeer de
vraag of "emotie" terecht als tegenterm van "bewustzijn" is gekozen (passim).
Het "Hiernamaals" is kinderachtig gekarakteriseerd (pg. 116) en wat van
Hegel wordt gezegd grenst aan de onnozelheid van geschiedenisboekjes van
de middelbare school (b.v. pg. 111).
Toch zou men bij deze wijsgeer een aanknopingspunt kunnen vinden voor
een verantwoorde wijsgerige doorlichting van de theorie: diens dialectiek
pretendeert meer te zijn als een intellectueel trucje en in de speurtocht naar
de preciesere omschrijving van de vitale wortels van zijn methode, zou een
confrontatie met en doordenken van de cybernetica wellicht goede diensten
kunnen bewijzen. Maar de spanning tussen koppeling-tegenkoppeling moet
dan niet al te vlot over de kam worden geschoren van de spanning tussen
these en antithese.
Tenslotte moet er op gewezen worden dat het manuscript van oudere
datum is als de uitgave. Soms op het hinderlijke af. Voor ons zullen nozemdom, de Russische agressie en de populariteit van het existentialisme (passim),
nauwelijks nog aanspreken als voorbeelden uit de actualiteit. Bovendien moet
hierop worden gewezen: persoonlijk filosoferen bergt in zich de verzoeking
tot taalmishandeling. S. heeft aan deze bekoring te weinig weerstand kunnen
bieden en bezondigt zich nogal eens aan een mistige of foute woordkeus.
Wij kennen ten onzent oorspronkelijke denkers, ook afkomstig uit de natuur
bewijzen dat dit niet nodig is (Buytendijk, Van den Berg). -wetnschap,di
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Men krijgt de indruk dat S. een eigentijdse Bergson heeft willen zijn. Of
zijn poging om in het begrip energie en zijn uitwerkingen ervan de gerezen
tegenstelling tussen stof en geest denkend te overkomen, geslaagd is, kunnen
wij uiteindelijk niet beoordelen. Wel, menen wij, kan men n.a.v. het ver
deze poging op het belang van dergelijke ondernemingen wijzen.-schijneva
2) R. Zaehner, Mystiek, De Bezige Bij, Amsterdam 1969.
Lang zijn de woorden mythe en mystiek verdachte begrippen geweest. In de
traditionele referentiepatronen, gebouwd rond een duidelijk normaalbegrip,
waren deze woorden synoniem voor het ongewone, en daarmee verdachte.
Begrijpelijk is dat zij in het kader, van wat wij hierboven hebben trachten
te omschrijven, een nieuwe aantrekkelijkheid kregen.
Daarbij heeft het begrip mythe ongetwijfeld een zekere voorsprong op
het begrip mystiek. Door veel recente studies van literair-kritische, hermeneutische en wijsgerige huize is een zuiverder beeld van de mythe en het
mythisch bewustzijn ontwikkeld, welk beeld ook direktere invloed heeft gekregen op het culturele leven van heden.
Het begrip mystiek echter kan nog steeds al te gemakkelijk misbruikt
worden door allen die menen dat hun ongewoon of vreemd gaan in religiosis
toch gerechtvaardigd zou moeten worden. Bovendien zijn de ten onzent bestaande kerken er niet erg happig op, om het algemeen godsdienstig karakter
in zichzelf te erkennen, en daarmee hun bevattelijkheid voor mystiek. Sinds
400 jaar op zijn minst kan men dan ook rustig van onze mystieke traditie
zeggen, dat zij een dorre tak is. Dit bevordert de bezinning op en vanuit het
verschijnsel natuurlijk niet, te minder daar de vooroordelen tegen het ver
vrij diep geworteld zijn en ook de wetenschappelijke beantwoordings--schijnel
middelen vertekenen. Het wekt dan ook geen verwondering dat de bronnen
van de westerse mystiek, die S. aanhaalt op zijn minst 400 jaar oud zijn.
En deze eerbiedwaardige of belegen figuren moeten optreden als getuigen
voor de stelling, dat mystiek in theïstisch perspectief fundamenteel verschilt
van alle aldus gekarakteriseerde verschijnselen, die noch strikt theïstisch, zelfs
niet altijd godsdienstig van aard zijn. Hoe knap ook de vergelijkende studies
die in dit werk zijn bijeengebracht, de verwaarlozing van de historische
dimensie in de aanpak van zulke belangrijke kwesties wekt argwaan. Temeer
daar de huidige problematiek rond het theïsme juist schuilt in de vraag of
de historische ontwikkeling dit theïstische perspectief juist voor ons niet heeft
afgesloten. Daarmee zou de ouderdom der getuigen niet alleen de behandeling
van de hoofdthese maar ook de interpretatie van de andere bronnen wezenlijk
moeten veranderen.
Zo maakt S. zelf zich schuldig aan het bezwaar dat hij, terecht, meent te
moeten maken tegen het huidige spraakgebruik, dat door elkaar Huxley,
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Rimbaud, de mohammedaanse en hindoese en ch ri stelijke mystici gelijkschakelt
in deze ene karakteristiek, niet meer dan een onmachtig woord, "mystiek ".
Spijtig genoeg is daarmee uiteindelijk ook deze studie geen erg betrouwbare
bijdrage in het onderzoek naar wat mystiek nu eigenlijk is. Dit onderzoek
zal gediend zijn met het bijeenbrengen van zoveel mogelijk historisch en
geografisch verspreid materiaal, maar daarbij zal nauwkeurig moeten worden
uitgemaakt of deze verspreidheid het ene woord uiteenlegt in verscheiden
verschijnselen. Dit mag niet op voorhand worden aangenomen of ontkend.
Als men de veelvormigheid van mystieke structuur wil bewijzen, om de
eigenheid van de theïstische mystiek aan te tonen, dan dient men uitdrukkelijk te beargumenteren, waarom men in zijn beschouwingen uit blijft gaan
van een eenvormig mystiek milieu, waarin Rimbauds Universele Geest, Jungs
collectieve Onderbewuste, Huxley's idee van de onbevangen Geest en het
Brahmaan identiek worden verklaard. Identiek kan hier niet anders betekenen
dan: overeenstemmend met het ène idee van wat volgens S. mystiek is. Iets
dergelijks geldt voor de eenheid van mystiek effect waardoor Qushayri's
expansie (tendentieuze vertaling, o.i.) en lungs positieve gezwollenheid plotseling hetzelfde zijn.
Voorliggend boek bevat enkele analyses, m.n. die van moderne schrijvers,
die boeiend en overtuigend zijn. Spijtig genoeg wordt het geschreven in de
meer bespiegelende passages ronduit onleesbaar. Het zou hier een vertaalprobleem kunnen betreffen. Het lijkt mij nl. moeilijk aan te nemen dat een
typische "Scholar of Oxford", die op andere plaatsen zo nuchter en helder
blijkt, zijn lezers met dit soort onontcijferbare abacadabra de mist zou willen
inzenden.
Tenslotte willen wij opmerken dat de uitgave onbehoorlijk slordig is en
wemelt van drukfouten. Het aantal is te groot, zowel om alles te vermelden,
alsook om dit feit onvermeld te laten.
P. A. van Gennip
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Puzzelen met Ruttkowski
W. V. Ruttkowski, Die literarischen Gattungen, A. Franke AG Verlag, Bern.

Pogingen om orde te scheppen in de terminologische warwinkel van de
algemene literatuurwetenschap getuigen van optimisme en uithoudingsvermogen. De Association Internationale de Littérature Comparée heeft de
opdracht verstrekt tot het samenstellen van een internationaal literatuur
dat ongeveer 600 trefwoorden met verklaringen in het Engels en-lexikon
Frans moet bevatten. Dat die opdracht wordt vervuld door de Fransman
Robert Escarpit, zou al kunnen doen vermoeden dat het niet om een sinecure
gaat. Escarpit is columnist in Le Monde, romanschrijver, literatuursocioloog,
comparatist, literatuurtheoreticus en hoogleraar aan de universiteit van Bordeaux: een man met uitzonderlijke kwaliteiten die blijkbaar voor niets terug
verwacht dat het eerste deel van zijn lexikon over een jaar of-deinst.M
vier zal verschijnen. Met welke moeilijkheden Escarpit en zijn medewerkers
te maken hebben en krijgen, kan men intussen al enigszins vermoeden bij het
doorbladeren van een zojuist verschenen Zwitserse uitgave die een voorlopig
hulpmiddel wil zijn in afwachting van het standaardwerk voor de A.I.L.C.
Bij Francke in Bern verscheen een drietalig Literaturwbrterbuch - Glossary
of literary terms - Glossaire de termes littéraires, dat werd samengesteld door
W. V. Ruttkowski en R. E. Blake en DM 9.40 kost. Hoewel er geen enkele
term wordt "verklaard" en we in feite slechts te maken hebben met lijsten
synoniemen en halfsynoniemen, mag dit boek al een praktisch hulpmiddel
voor studenten in de algemene en vergelijkende literatuurwetenschap worden
genoemd. En wat de "moeilijkheden" betreft die het voor de veelzijdige
Escarpit en zijn medewerkers aankondigt: de eerste de beste blijkt al uit de
titel zelf, want de Duitse term "Literaturw8rterbuoh" schijnt nu eenmaal meer
te beloven dan wordt aangeduid door de Franse en de Engelse titel. Ver
dat in de registers deinde romantische estheticazobelangrijketerm-velndris
"sublime" ontbreekt en dat op blz 23 als Duits synoniem "verfeinert" wordt
vermeldt. Immanuel Kants "Beobachtungen caber das Gefiihl des Schonen
and Erhabenen" had de samenstellers beter kunnen leren! Verder lijkt een
Franse "roman policier" me wel iets anders dan een Duitse "Schauerroman"
(blz. 37). Als een boek hem kippevel dreigt te bezorgen, spreekt de Fransman rechtstreeks van een "roman qui donne la chair de poule": en hij
bedoelt dan wat wij een "griezelroman" noemen en waarbij het de Duitsers
inderdaad "schauert".
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Het feit dat er zo nog wel meer kleinigheden zijn aan te stippen, doet niets
af aan het belang van dit glossarium. En het belang van dit glossarium doet
op zijn beurt weer niets af aan het feit dat Ik een ander recent boek van
Wolfgang Ruttkowski heel wat interessanter vind. Eveneens bij Francke verscheen zijn studie Die literarischen Gattungen (D.M. 16,80), waarin hij
het probleem van de literaire soorten of "genres" aan de orde stelt. Een nog
intensief te bediscussiëren en reeds veelvuldig bediscussieerd probleem, zoals
al onmiddellijk blijken kan uit de 32 bladzijden "Anmerkungen" en de
12 bladzijden "Internationales Literaturverzeichnis" waarmee Ruttkowski besluit. Behalve een extraatje voor bibliografen en detaillisten, bereikte hij
door deze dichtbedrukte toegift dat zijn eigenlijk betoog overzichtelijk
en leesbaar kon blijven.
Met de term "literair genre" worden verschillende zaken bedoeld: ten
eerste bepaalde vormcategorieën zoals "sonnet" en "roman"; ten tweede
bepaalde inhoudsaanduidingen zoals de hiervoor genoemde "griezelroman",
naast de "detectiveroman", de "historische roman", de "politieke" roman
etc.; ten derde de sedert de Grieken bestaande onderscheiding tussen "lyriek ",
"epiek" en "dramatiek ", waaraan dan soms nog als vierde "genre" de
"didactiek" wordt toegevoegd. Ruttkowski spreekt in het eerste geval van
Gattungen, in het tweede van Typen, en in het derde (op het voorbeeld
van Emil Staiger en Wolfgang Kayser) van Grundhaltungen (bv. 'lyrisch')
en Grundbegri f f e (bv. "lyriek "). In het Nederlands zouden we kunnen werken
met de termen "vormgenre", "themagenre" en "hoofdgenre". Waar Ruttkowski het nu over hebben wil, is het laatstgenoemde genre-begrip, dat men
wat mij betreft ook gewoon zou kunnen aanduiden als de "presentatie" - of
"voorstellingswijze ". Een voor de hand liggend bezwaar tegen Ruttkowski's
boek is daarom het simpele feit dat het een verkeerde titel heeft. Ruttkowski
schrijft niet over wat hij zelf "Gattungen" noemt, maar over de "Grundhaltungen" en "Grundbegriffe". Blijkens de inhoud én de ondertitel van
zijn boek (Reflexionen uber eine modifizierte Fundamentalpoetik) heeft hij
bezwaren tegen de bestaande indeling der "Grundbegriffe".
Uit de standaardwerken van - vooral - Emil Staiger (Grundbegrif fe der
Poetik, 1946) en - minder - Wolfgang Kayser (Das sprachliche Kunstwerk,
1948) blijkt voldoende dat de eeuwenoude literaire driedeling in verband
kan worden gebracht met driedelingen op andere gebieden: lyrisch heeft
(vooral) te maken met de syllabe, de eerste persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd, de uiting, het gevoel, de monoloog en het gezang; episch
met het woord, de derde persoon enkelvoud van de verleden tijd, de mededeling, het denken en het verhaal; dramatisch met de volzin, de tweede persoon
enkelvoud van de tegenwoordige (toekomstige ?) tijd, de aansporing, het wil
dialoog en het spel. Dit alles (wat me veel te schematisch lijkt en elkaar-len,d
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voortdurend doordringt) neemt echter niet weg dat zomin Staiger als Kayser
een absolute waarde aan de traditionele drieslag hechten, en dat met name
Wolfgang Kayser ingevolge een eveneens al eerbiedwaardige traditie het "didactische" vermeld als een apart genre, dat echter buiten de eigenlijke,
autonome literatuur ligt omdat het "zweckbestimmt" is: d.w.z. het is gericht op een doel buiten zichzelf. Ruttkowski steunt overigens meer op
enkele uitspraken van Emil Staiger, bij zijn betoog om de oude driedeling te
vervangen door een indeling in vier "Grundhaltungen".
Hij gaat daarbij uit van de verhouding tussen de auteur, zijn stof en zijn
publiek, en ziet dan een toename in bewustheid, tussen twee extremen die
hij aanduidt als "lyrisch" en "artistisch". De laatste term heeft betrekking op
een alsnog officiëel te erkennen vierde "Grundhaltung", en werd overigens
reeds terloops gebruikt door Staiger, die er alle mogelijkheden tot kontakt
met de hoorders of lezers mee bedoelde: het "Publikumsbezogene", zoals
men in het Duits zegt. Bij de lyrische "Grundhaltung" is er geen bekommernis
om het publiek, bij de dramatische en de epische weinig, en bij de "artistische" juist veel. De lyrische mens is volgens Ruttkowski de introverte stamelaar, de epische de verteller, de dramatische mens wil alles in actie omzetten,
en de artistische is de extravert die bedacht is op effect en publiek. Nu
slooft Ruttkowski (die al eerder een boek over het "chanson" schreef) zich
uit om de aandacht te vestigen op typische voordrachtgenres als straatlied,
operette, literair chanson en song, die hij "vorwiegend artistisch iiberformte
Gattungen" noemt. In zijn aantekeningen blijkt echter dat hij ook de retorica
(welsprekendheid) en de vanouds bekende "didactiek" als "artistische" genres
beschouwt. Van "lyrisch" tot "artistisch" ziet hij dan ook niet alleen een
toename in doelbewustheid en inwerkingskracht, maar eveneens in gecompliceerdheid en reflectie. Verder erkent Ruttkowski dat het "artistische" ten
nauwste verband houdt met het "epische" en gaat hij er terecht vanuit dat
de vier "Grundhaltungen" gemengd voorkomen: zodra bijvoorbeeld een
"auctorieel" romanschrijver of een toneelfiguur zich met een commentaar of
een "terzijde" tot het publiek wendt, hebben we een "artistisch" element in
de epiek of de dramatiek.
Men kan zich na dit alles afvragen of Ruttkowski wel zoveel nieuws
brengt. Dat doet hij volgens mij niet. En zeker niet voor de velen die de
"genres" alleen maar beschouwen als een middel tot ordening van literaire
teksten. Ruttkowski zelf, en dat zal uit het voorafgaande al wel gebleken
zijn, ziet in de "Grundbegriffe" heel wat meer dan gewoon middelen om
bestaande literaire strukturen te karakteriseren. Voor hem gaat het, evenals
vroeger voor de "antropologie" bedrijvende Emil Staiger, inderdaad om
"fundamentale Móglichkeiten des menschlichen Daseins überhaupt", om
"Grundhaltungen des Dichters. ... die sich in seinera Werk spiegeln and ihn
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sogar bei der Wahl der Gattung bestimmen". En dat lijkt mij nu weer
"des Guten zuviel". Voor de dagelijkse praktijk van literatuurstudie en
kritiek zou ik er liever vanuit gaan dat literaire genres "structuurgenres"
zijn, die in sommige gevallen nader kunnen worden gekwalificeerd als
"themagenres" in proza of poëzie, en die niet zonder moeilijkheden kunnen
worden geordend in groepen. Ik heb vroeger (in Komma, jrg. IV) al eens
uiteengezet dat de hoofdgroepering m.i. zou moeten berusten op het onder
verbeeldende ("fiction") en beschouwende ("non-fiction") litera--scheidn
tuur: de eerste soort is zo goed als autonoom tegenover de buitentalige werkelijkheid (bv. gedicht en roman) en de tweede is meer doelgericht ("zwevkbestimmt") ten opzichte van de buitenwereld (bv. essay en kritiek). Behalve van
het onderscheid in proza en poëzie, zou men dan bij de nadere kwalifikatie
der verschillende genres inderdaad gebruik kunnen maken van karakteriseringen als lyrisch, episch, dramatisch, artistisch, didactisch, maar met dien ver
dat er mengvormen als episch-didactisch, episch-artistisch, dramatisch--stande
lyrisch e.d. kunnen voorkomen. De traditionele "drieslag" zou dan vooral
van toepassing blijken te zijn op de imaginaire wereld van de verbeeldende
literatuur, maar ook de beschouwende literatuur kan m.i. wel lyrische of dramatische kenmerken vertonen: ik denk aan sommige kritieken van Lodewijk
van Deyssel en aan de (didactische) dialogen van Plato.
Wie hierop doordenkt, zal misschien binnen niet al te lange tijd bezwaren
of voordelen zien. In dat geval sluiten deze aantekeningen in ieder geval
onder één opzicht wel aardig aan bij het diepgaande boek van Ruttkowski.
Hij verklaart namelijk uitdrukkelijk dat hij zijn lezers niets wilde voor
rijven, maar ze alleen maar wou "anregen".
-sch
Martien J. G. de Jong
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De kleine gernegrosz
C. Buddingh', De avonturen van Bazip Zeehok, De Bezige Bij, Amsterdam, 1969

Wanneer loopt, in een titel, iemands naam kans dat hij als symbool voor de
moraal dienst kan doen? Wanneer de drager ervan de exponent is van de
tijd waar het boek in speelt. We krijgen, welbeschouwd, twee categorieën
van dit soort boeken: de eerste is die van de 'historische' figuren, bv. Kenau,
Ferdinand Huyck. De tweede omvat personages die niet alleen tijdgenoot
van de schrijver zijn, maar ook nog een ideaal-beeld voor hem vertegenwoordigen, om niet te zeggen, dat ze hem in zekere zin ook zijn (Sara Burgerhart,
Max Havelaar, Ik Jan Cremer).
In onze tijd gaat dit fraaie schema niet meer helemaal op. In deze eeuw
zijn dertig eeuwen naast en door elkaar komen te liggen, wat een ongecompliceerde visie op het leven eerder in de weg staat dan bevordert. Een
europeocentrische, in feite op het denkbeeld van de superioriteit van het blanke ras gebaseerde opvatting van de mens behoort eigenlijk al tot het verleden
en een 'voorbeeldig' mensenleven als dat van Hamlet, Faust, Don Quichote
zal pas weer mogelijk worden als er een nieuw, 'globaal' mensbeeld gevormd
is. Voorlopig zitten we met een groot brok verwarring, en zolang die globale
mens geen gestalte heeft, moeten we ons zien te redden met Cremers
Uebermensoh of met Untermenschen in de geest van Buddingh's Bazip Zeehok,
een stumper, door achtergebleven onderwijs in vooroordelen verstikt. Van
deze figuur valt te melden, dat hij als type nog niet kan tippen aan Sancho
Panza. Van zijn noodlot is hij zich in geen enkel opzicht bewust, van het
toeval trekt hij zelden of nooit profijt, integendeel:zodra er ook maar even
moeilijkheden zijn, kruipt hij in zijn schulp en vindt de enige oplossing in
weer een verhuizing. Van 'avonturen' gesproken!
Buddingh' heeft zich in de ziel van zijn personages diep ingeleefd en bereikt daardoor dat de lezer ermee eindigt te weigeren zich met Bazip Zeehok
te vereenzelvigen: een knap resultaat, als men bedenkt dat die lezer met
sympathie voor Bazip, met wie hij dan ook een paar vooroordelen gemeen
heeft, begonnen is. Na lectuur wordt het pas duidelijk, dat de lezer met
Bazip meeleeft, maar zonder diens zorgen en ideeën te delen. Volgens
de regels bereikt Buddingh' dus het vervreemdingseffect in strikt Brechtiaanse
zin, en ook daarom is Bazip niet iemand die men meet met de maat die een
Hamlet past, niet iemand die de basisthema's van het bestaan - dood, liefde,
waanzin - doorgrondt. Hij is niet een man die op eigen gezag iets, hoe gering
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ook, ondernemen zou: heel zijn 'idealisme' - hij vindt bij voorbeeld dat
sommige mensen die er een auto op na houden eens een lesje moeten hebben, of hij wil graag een 'held' zijn en 'redt' tot dat doel onder geprovoceerde
omstandigheden een jongetje het leven - spruit uit zijn formalistische vorming
voort. Een diep innerlijk leven dat ruimte geeft aan irreële onderstromen, kent
hij niet, en als hij eens een 'voorspellende' droom krijgt, waarbij de lezer
sensaties ondergaat als die hij bij voortduring kent bij de avonturen van
Harry Mulisch' Tiennoppen uit Het mirakel, dan doet dat als iets ongehoords
aan: want zoveel begrijpt Zeehok doorgaans niet van wat er gaande is. Geen
exponent van de tijd waarin hij leeft, is Bazip Zeehok veeleer de personificatie van al wat in deze grootse tijd ten dode opgeschreven is, maar helaas weigert te overlijden. Het boek is op een ondankbaar gegeven gebouwd. Het behoeft kleine woorden en een groot vakmanschap. Met Buddingh's vakman
boekt men waarschijnlijk toch opzichtiger resultaten met iets dat meer-schap
op Sara lijkt, of op Max of Jan. Maar dat wil Buddingh' niet, en ik vind dat
dat hem siert.
R. A. Cornets de Groot
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Proza van het 'coeur humain'
Jef Geeraerts, Indian summer, A. Mantau n.v., BrussellDen Haag 1969

Het tegendeel van een vervreemdingseffect bereikt Jef Geeraerts in zijn verhalenbundel (waar ook een hoorspel in opgenomen is) Indian summer. Met
de hoofdfiguren uit deze verhalen vereenzelvigt de lezer zich immers gemakkelijk genoeg. Merkwaardig is, dat de schrijver in een 'Kommentaar post
factum', dat ongeveer de helft van het boek in beslag neemt, bij ieder verhaal
een 'vervreemd kommentaar' plaatst. Serieus is dit commentaar niet bedoeld,
al staan er serieuze dingen in: Geeraerts bezwaren tegen de moraal, de kerk,
de Jezuïeten, en erg nodig is de toevoeging naar mijn idee ook al niet.
Het is duidelijk dat dit beraad achteraf, dat achteraf een vervreemdingseffect
bij de lezer te weeg schijnt te willen brengen, in geen enkel opzicht het
gewicht dat de verhalen al hebben, vergroten of verkleinen kan. De diepere
zin ervan zal men daarin moeten zoeken, dat deze vorm de schrijver de
gelegenheid schonk zijn hart te luchten over de meest uiteenlopende kwesties.
Wat de functie van dit commentaar met betrekking tot het boek betreft,
kan een lezer niet anders besluiten, dan dat hem inzicht geschonken wordt
inzake Wahrheit and Dichtung van een en ander, en dat Geeraerts' behoefte
aan 'trucage en theater' zich tot een minimum beperkt. Waaruit blijkt dat hij
met Du Perron een paar ideeën gemeen heeft. Van de verhalen is 'De zeer
goede plek' zonder enige twijfel het zwakst, want hoezeer men ook ervaart,
dat ook dit proza van het 'coeur humain' is, men voelt evenzeer dat in dit
verhaal trucage en theater de boventoon voeren, en als men het niet voelt, dan
kan men het in het vervreemdend commentaar door lezen gewaar worden.
Er is met dit verhaal van alles gebeurd en daarbij werd het 'schrijverspalet'
(om deze term van Ter Braak maar eens van stal te halen), de détaillistische
beschrijvingskunst, pas in de allerlaatste plaats versmaad. De truc hier is het
voortdurend uitstellen van zaken 'waar het eigenlijk om gaat'. Ter Braaks
essay Het schrijverspalet begint met de tirade: 'Van kindsbeen af heb ik een
instinctieve weerzin gehad tegen beschrijvingen in boeken. Wanneer het enigs
doenlijk was, sloeg ik ze over om te spoediger tot de feiten te komen,-zins
waar het om ging'. Voor Ter Braak gaat het om de feiten van het 'coeur
humain', en inderdaad: waar gaat het eigenlijk om, wanneer men schrijft?
Dat men er volledig in opgaat, dat men van het schrijven iets formidabels
maakt, om Jef Geeraerts te citeren. Dat is in dit verhaal helemaal niet
gebeurd. In deze bundel gebeurt het eigenlijk alleen maar, maar dan ook zo
compleet en totaal als men zich maar voorstellen kan, in het titelverhaal van
tien bladzijden. Misschien zal men op willen merken, dat dat dan bijzonder
weinig is. Dat is zo. Maar het is tevens bijzonder veel: die tien bladzijden zijn
het hele boekje meer dan waard. R. A. Cornets de Groot
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Bernadette Devlin

De prijs van mijn ziel
'Voor ik bedolven word onder alle Jeanne d'Ares en Cassandra's en andere
dwaze etiketten die me worden opgeplakt, wil ik vertellen wie de echte
Bernadette Devlin van vlees en bloed is. Ik heb dit boek geschreven in een
poging uit te leggen hoe het complex historische, sociale en economische
problemen het verschijnsel Bernadette Devlin voortbracht. Dit boek is geen
kunstwerk, autobiografie of politiek manifest. Wie dat verwacht zal het
zien als een mislukking. Best. Laat ze maar.' Aldus de schrijfster in haar
voorwoord. De titel ontleende Bernadette aan een boek van haar moeder
dat nooit voltooid werd. 'Hij slaat niet op de prijs waarvoor ik bereid ben
te compromitteren, maar op de prijs die wij allemaal moeten betalen om
onze integriteit te bewaren.' Wie dit boek — één brok Soul, volgens de
Volkskrant — leest, zal ontdekken dat deze uitspraak geen holle frase is.
Paperback f 9,75 / 145 F
ISBN 90 229 7113 9
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Robert Guillain

Japan, derde grote
De grootste krant ter wereld: Ashahi, oplaag 9 miljoen — het grootste
vrachtschip, 300.000 ton — de snelste trein, Tokio-Osaka, gemiddeld
200 kilometer per uur — elektronische apparatuur in zeer kleine vorm en
van de grootste perfectie — de meest vermetele investeringen: er komt
geen eind aan de lijst van Japanse records, voorbeelden van een technische
ontwikkeling waarbij die van de Verenigde Staten en Duitsland bescheiden
lijken. Japan heeft in zestien jaar zijn bruto nationaal inkomen vertienvoudigd.
De eerste minister heeft verklaard dat ze dit in de komende tien jaar nog
eens willen verdubbelen en er is niemand die eraan durft te twijfelen dat
ze dit zal lukken ook, want Japan heeft zich ontwikkeld tot de tweede macht
van de niet-communistische wereld, de 'derde grote' van de wereldeconomie.
De economie, die de ambitie van de gehele bevolking lijkt te zijn en die
Japan gevord heeft tot 'grootheid zonder de bom'.
Robert Guillain, correspondent van Le Monde, kent Japan beter dan welke
Europese journalist ook. Niet iedereen kan zomaar naar de wereldtentoonstelling in Osaka, maar ook voor de thuisblijvers is er heel wat van en over
Japan op te steken.
Paperback f 14,50 / 220 F
ISBN 90 229 7114 7
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Jan H. Cartens
De ongesluierde Venus
Jan Engelmans literair-kritische beginselen

Het komt ons voor, dat men de esthetische
opvattingen van Jan Engelman moeilijk zo
scherp en volledig kan omschrijven in hun
aard en hun samenhang als hijzelf heeft gedaan
als inleiding tot het verstaan van de Strofen
van Andries de Hoghe van P. C. Boutens.
"Het ware", zo schrijft Engelman daar, "openbaart zich anders dan het schone en wordt
ook anders ondergaan. De schoonheid heeft
haar eigen waarheid, die verschijnt met rijke
verrassingen, met plotselinge vergezichten,
met vermoedens die onverdringbaar en niet
zonder werkelijkheid zijn. Zal men de dichters
daarom minder krachtige exemplaren van hun
ras noemen dan de wijsgeren of de mora
Diep en onuitroeibaar in de ziel van
-listen?
de mens ligt het gevoel voor, het verlangen
naar schoonheid. Als het zeer stil is om hem
heen, als de elementaire natuur zwijgt, de
hartstochten zijn bedaard en de oorlogen met
de medemens zonder belang schijnen, voelt
hij soms de stromende beweging van een
ondergrondse rivier in het innerlijkste van
zijn wezen. Zonder oorsprong en zonder einde
zijn die wateren, zij gaan van zingende
harmonie tot zingende harmonie, en de dichter
herkent over die golven een zwevende aankomst van de stemmen uit het paradijs,
verloren, verwoest, maar altijd opnieuw begeerd en altijd opnieuw wenkend met een
verren lichtschijn. Het wordt lente in zijn hart
als hij ze verneemt en hij tracht de melodieën
mee te zingen op de hoogste toppen van zijn
stem.
Als ik hier de benaming "dichter" uitspreek,
kan ik onmogelijk hen bedoelen die de
poëzie een "genre" achten gelijk een ander,
die gedichten slechts ondergaan als de bevallige, maar tevens min of meer toevallige
belichaming - in een vaster schema dan de
overige literatuursoorten bezitten - van ook op
andere manieren te uiten gedachten. Als
dichter beschouw ik in de eerste plaats,
misschien moet ik zeggen: alleen hèm, die

ritmisch, muzikaal bezeten is van een grote
bewondering, een centrale verering, een alle
andere levensbewegingen beheersende, overstemmende liefde voor een hoogste goed,
liefde, die hij door alle aardse ervaringen
heen trouw blijft. Er moet in de dichter iets
zijn van het vermoeden en verlangen ener
hoogste zaligheid, waarvan de ziel afkomstig
is en waarvoor zij bestemd is, gelijk Plato dat
heeft beschreven in zijn onsterfelijke Phaidros
en waarvan, hoewel vager, Novalis getuigde
in zijn mysterieuse Hymne, die men telkens
letterlijk zou willen voorhouden aan de redactie
van het tijdschrift Forum, of aan Anthonie
Donker, wanneer hij de functie van het
dichten tracht te verlagen tot "een hartstochtelijk maar doodgewoon werk, even boeiend
maar ook even pretentieloos als het bouwen
van een brug of 100 meter hardlopen ":

Hutten die Niichternen
Einmal gekostet,
Alles verlieszen sie,
Und setzten sich zu uns
An den Tisch der Sehnsucht
Der nie leer wird.
Sie erkennten der Liebe
Unendliche Fiille,
Und priesen die Nahrung
Von Leib and Blut.
Zonder deze kennis en deze liefde niet die
onvervangbare opvlucht uit de aardse zwaarte,
welke de poëzie haar wezenlijkste kenmerk
verleent, niet die woorden "qui absorbent le
monde". Zonder deze vorm van extase een
poëzie zonder wieken, huiselijk of aangenaam,
menselijk misschien, maar niet vervoerd en
niet teruggaande tot de moeders van het
bestaan.
Het is een krachtig leven, dit gevleugeld
zingen, het is geen bleek geneurie, - het vergt
de uiterste concentratie, van lichaam en van
geest, het is een uitputtend zich-wegschenken.

DE ONGESLUIERDE VENUS

Het is een verlangen naar onsterfelijkheid.
Hier zijn de vragen van waarheid en goedheid
niet ontkend, maar noodzakelijk nevengeschikt
aan de vorming van een interne melodie, die
alle uitzuivering van begeerte, die onder
aan de eeuwige machten en de -werpingbeschikking van het lot veronderstelt. Of men
aan deze machten nu namen geeft welke de
kille wetgever, de kleine zoeker naar algemeen
herkenbare, bevattelijke grootheden bevredigen mogen - wat weten zij, ondervraagd tot
op de naaktheid van hun ziel, van de dingen
waar zij zo hoog van opgeven? -, of dat men
ze in hun onbenaambaarheid tastend en vurig
begerend tracht naderbij te komen, het is niet
van belang. Van belang is slechts dat men
trouw zij aan die innerlijke begeerte, aan dat
verlangen naar de onsterfelijke schoonheid,
waarin de waarheid, in aanleg, reeds mede
wordt bemind. "De liefde en het edel hart
zijn één", zegt Dante, en de oprechte dichter
weet, op zijn plan, met Mechtild van
Maagdenburg, dat hij "een naakte ziel" moet
wezen tegenover "een heerlijk getooide God".
Laat daarom smalen de twistzoekers en geestelijke proleten, zij leiden u nauwelijks af.
Ondergingen zij ooit, in volte, de onverwoestbare droom van een harmonie die buiten alle
menselijke leed is gelegen, de klank der
snaren van de geheime harp, die niet is in
het trommelvlies, maar in het diepste der ziel?
Ook zullen zij onmiddellijk verdacht romantisme speurend waar zij de sporen van hun
eigen goedkoop sentimentalisme niet vinden,
nimmer weten welk een armoede van geest
het eist, om het gedicht te schrijven dat
Edgar Allan Poe noemde "this poem written
solely for the poem's sake", en na hem
Baudel.aire "le poème qui aura écrit uniquement pour le plaisir d'écrire un poème". Zij
zijn verschansingen van de eeuwige filister,
en kunnen misschien de hand reiken aan degenen die met kil verstand ongelooflijk ver
dat er diepe werkelijkheid is in een -klaren,
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eeuwig, de mensheid ingeschapen heimwee:
het verlangen naar die schuldeloosheid en die
harmonie der schoonheid, naar de Sohoonheid - zelve, dat de toppunten van onze beschaving heeft bezield en dat wij niet kunnen
ontkennen zonder ons onherstelbaar te verminken tot gladde en kleurloze Amerikanen.
Droom en daad - "Tevens schoone kinderpaar" - mogen in 't eind gescheiden blijven,
als de daad de droom niet meer kan huldigen
in zijn puurste waarde en zijn helderste vlucht."
De opvatting van het dichterschap zoals
die hier door Engelman werd geschetst,
vertoont opvallende overeenkomsten met die
welke wij in werk en "commentaar" aantreffen bij Adriaan Roland Holst, - over wie
Engelman overigens, en dat wekt bij vergelijking van de bronnen van hun beider
inspiratie minder verwondering, een uitvoerig
inleidend essay schreef -; ook bij hem is er
die "instrumentele" opvatting van het dichter
zijn geheim, zijn geluk, zijn strijd -schap,die
en zijn rechtvaardiging genoemd is en die
mede zijn niveau bepaalt. Ook bij hem is er
verzet tegen de intellectualistische methoden
die zich verdiepen in psychologische categorieën en onderbewuste zielsinhouden die
mogelijk in het dichterlijk werk aanwezig zijn.
Het is dit verzet tegen intellectualisme dat bij
Engelman aan het woord kwam in zijn
beoordeling van dichterlijk werk van Verwey,
van Ter Braak, die ongelovig stonden tegenover
de luister van het tweede gezicht. Is die
instrumentele opvatting de basis van Engelmans musisch dichterschap, dat in zijn
vocalisen het sterkst maar zeker niet het vol
sprak, zij is ook de kern van zijn -ledigst
kritische aandacht en hij heeft haar verdedigd
tegen wat hij de modieuze wanen van de dag
heeft genoemd: humanitarisme, Forumzakelijkheid, surrealisme, atonaliteit.
Deze instrumentele opvatting van het
dichterschap verklaart ook Engelmans afkeer
van ieder voluntarisme in de kunst, of dat
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nu van maatschappelijk -sociale, religieuze of
wijsgerige aard is. Bij herhaling heeft hij zijn
voorkeur uitgesproken voor het "naturel"
waarbij in de kunstschepping al die gebieden
die de kunstenaar hebben beïnvloed en geinspireerd een organische harmonie vertonen.
Geheel in overeenstemming is daarmee zijn
visie op de kritiek op het kunstwerk, of dat nu
van plastische, architectonische, picturale of
literaire aard is. In een badinerende beschouwing in het Hollandsch Weekblad van 3
februari 1940 heeft hij, naar aanleiding van
een geromantiseerde biografie van Matthijs
Maris, van de hand van W. Arondeus, daarover zijn mening uiteengezet. Hij onderscheidde daarbij een vijftal groepen: de
historici, de cultuurhistorici, de maniakken,
de belletristen en de verhevenen, waarna hij
aangaf wat in zijn oog een ideaal uitgangspunt
voor de criticus was.
De historici, zo schreef Engelman, zoeken
de jaartallen op en hechten aan een preciese
chronologische volgorde. Zij leveren verhandelingen die men wetenschappelijk verantwoord
noemt. Zij zijn huiverig voor de zoeklichten
van de psychologie. Het kunstwerk is hun
bestudeerbaar verschijnsel. "Soms vraagt men
zich af, of zij niet met evenveel ijver de
organisatie van het kaatseballen of het sluiswezen zouden behandelen, wanneer het zo
geviel." Hoewel Engelman de historici ver
mensen vindt, vroeg hij zich toch
-dienstljk af
of er niet minder kunstenaars kwamen en
zeker minder kunst naarmate het aantal
kunsthistorici toenam.
De cultuurhistorici "zien iedere figuur in
het kader van zijn tijd en als er geen kader is,
dan construeren zij er een ". Hun opvattingen
zijn veelal gekleurd door wijsgerige en godsdienstige beginselen. Hun streven is de figuur
die zij bespreken te doen passen in deze
opvattingen of daarmee in een schril contrast
te brengen.
De maniakken zijn diegenen die bij voor-
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beeld aan een schilder "laten we hem
Pietersen noemen, één enkele bijzonderheid
hebben opgemerkt, te weten dat hij graag
meisjes met een hazelip schilderde. Hun
ganse leven blijven ze nu bezig te onder
-zoekn
welke geheimzinnige geliefde van
Pietersen in het bezit van een hazelip was. Wil
het gelukkig toeval dat deze maniakken
tevens aanhangers van de leer van Freud zijn,
dan kan men met hen afdalen in de geheimzinnigste en duisterste krochten van de menselijke onnatuur. Van de hazelip komt men
dan spelenderwijs tot nog veel interessanter

gespletenheden."
Voor de belletristen is het onderwerp,
de dichter, de schilder minder belangrijk dan
de val van hun volzin, en de keuze van het
bijzondere woord. Zij leven zich uit op kosten
van dezen "maar menen dat zij hem brengen
waar hij wezen moet."
De verhevenen spreken over zaken van
kunst alsof zij het over de diepste metafysische
kwesties hebben. Als zij eens ontnuchterd
worden door een atelierbezoek, verbergen zij
hun ontgoocheling achter het schrijven van
een essay over de demonie van het scheppen.
Hoe dient nu, naar Engelmans oordeel, de
ideale schrijver over kunst te zijn? "Hij
moet beginnen met tot de kunst in een liefdesverhouding te staan. Hij moet bereid
zijn eindeloos zijn normen te herzien en zijn
smaak te zuiveren. Hij moet ook van de
kunstenaars zelf houden - met mate en
distinctie, natuurlijk - en bereid zijn hun
vreugden en miseres te delen. En verder moet
er in hem iets zijn van de historicus, iets van
de cultuurhistoricus, iets van de maniak, iets
van de belletrist, en .. iets van de verhevene
(want tenslotte is kunst geen kaatsebalspel

of sluiswezen)."
Engelman meende ook, dat het niet goed
is over alle dichters en kunstenaars op dezelfde
manier te schrijven. Men dient zijns inziens
telkens vanuit een andere hoek tot het
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kunstwerk te komen, waarbij wezensaffiniteit
van schrijver en beschrevene van groot belang zijn. Engelman prees in dit verband de
kritieken die Karel van de Woestijne voor de
Nieuwe Rotterdamsche Courant heeft geschreven: "Hij gaf er de maat van zijn dichter
aan en wist het werk van de kunstenaar-schap
te doen kennen door de zuivere karakteristiek
van de kunstenaarspersoonlijkheid."
Over die affiniteit en het vermogen zich
met de kunstenaar als het ware te identificeren
heeft Jan Engelman al in 1928 een belang
opmerking gemaakt, die, zij het -weknd
hier slechts voor één aspect van zijn kritische
beginselen, bewijst hoe constant zijn visies
op dit stuk waren en zijn, bij verschil in
toon, stijl en woordkeuze. Welnu, in 1928
reeds schreef Engelman, naar aanleiding van
Verwey's studie over Vondels Vers: "Ik
prefereer het essay dat het kunstwerk a.h.w.
naschept, dat speurt naar de verborgen
bronnen der conceptie, dat zelve de atmosfeer
draagt waarin het kunstwerk moet ontstaan
zijn: het essay dat misschien niets anders
vraagt dan een feilloos artistiek zintuig en
dat, uiteraard, vooral zal slagen wanneer de
schrijver grote affiniteit vertoont met zijn
onderwerp of er hevige aversie tegen heeft,
dat bovendien, voor zover het zijn stof put uit
het verleden, intuïtief vooral cultuurpe rioden
en figuren naar ons toe zal halen die in hun
geestelijke structuur voor het heden van
belang zijn."
Vooral tegen intellectualistische, nuchtere
benaderingen van het litteraire kunstwerk
(Forum, Ter Braak), heeft Engelman zich
herhaaldelijk gekeerd. Dit is te verklaren uit
zijn standpunt dat de dichter zich op een
wezenlijke manier distingeert van de anderen,
en niet, zoals Anthonie Donker meende,
louter door zijn vermogen een instrument te
bespelen dat anderen niet beheersen. Engelman meende, en hij plaatste die sententie in
een beschouwing over de hypersensitieve Jan
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Hendrik Leopold, dat de vraag gewettigd
was, of juist de gevoeligheid die tot het bespelen van het instrument in staat stelt, niet
innig verwant is aan de gevoeligheid voor
indrukken van buiten en voor bejegening
door anderen. "Een dichter voelt dieper"
mocht dan al een gemeenplaats zijn, Engelman
meende dat 's dichters ontvankelijkheid
bijzonder groot is en dat hij gedwongen wordt
in zijn voorkeuren en zijn afkeer heftiger
partij te kiezen. Hij meende dat er in die zin
wel degelijk sprake was van een verhoogde
gevoeligheid, waarbij "gevoeligheid" zowel
"seelisch" als lichamelijk moest worden opgevat. Juist die ontvankelijkheid voor
allerhand invloeden uit het leven moesten
de beoordelaars van poëzie ervan weerhouden
in het dichterlijke werk slechts één quint te
erkennen en ervan weerhouden de vele geheimzinnige draden die het leven met de
poëzie verbinden zo ongelooflijk gemakkelijk
om hun vinger te draaien. De criticus zou
naar Engelmans oordeel dezelfde sensibiliteit
moeten ontwikkelen als de dichter, dezelfde
waardering van de accenten, datzelfde gehoor voor de stem -toon. Immers: "men kan
niet beoordelen, wat men niet in-heeft."
Dat bij dusdanige opvattingen van het
dichterlijke werk en de beoordeling ervan het
gevaar dreigt dat in de beschouwing en de
waardering toch weer religieuze voluntarismen,
of op zijn minst een zekere wijsgerige voor
binnensluipen, is ook door-ingeomhd
Jan Engelman beseft. In de jaren -twintig heeft
hij, het werk van Maria Viola en Pieter van der
Meer de Walcheren voortzettend, er bij herhaling op gewezen dat de intentie, sociaal of
godsdienstig, het kunstwerk niet redt; dat
kunstkritiek geen levenskritiek moest worden.
Toen in het voorjaar van 1934 de letterkundige
redacteur van De Maasbode dan ook de
veronderstelling uitsprak dat er in de opvat
-tingevaElm
wel een grote omwenteling moest hebben plaatsgevonden daar hij
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waardering had laten blijken voor het toch
zo pessimistisch geaarde werk van J. C. Bloem,
antwoordde Engelman allereerst dat het wel
een vreemde zaak zou worden als men een
verbod zou uitvaardigen om de veder te voeren
voor hen die somtijds droefgeestig zijn en
verder: "sinds de tijd dat ik het eerste woord
meesprak in de literatuurcritiek, heb ik mij
tegen deze roomse kostsohoolnormen en omgekeerde minderwaardigheidsgevoelens verzet
en ik hoop het te blijven doen. Ik behoef
daartoe dus volstrekt geen "draai" te nemen,
zoals De Maasbode vriendelijk veronderstelt,
ik heb alleen consequent te blijven bij een
kunstleer en een aandacht welke door actuele
parolen en onbekookte bevliegingen van z.g.
levenscritiek niet of nauwelijks werden
beroerd. De teksten zijn er om deze woorden
te staven. Als de kruitdamp van ingewikkelde
gevechten en met kunst verbonden oproertjes
is opgetrokken, blijft daar eenvoudig, placide,
geheimzinnig en stralend altijd de Schoon
teksten die deze boutade konden
-heid."D
staven zijn er inderdaad: in november van
1926 had Engelman het in een bespreking
van de poëzie van Karel van de Woestijne
opgenomen voor deze "zwarte" dichter en wel,
naar hij toen al schreef, "zonder ethische
kronkel ".
Kunst als een afspiegeling van waarachtig
en verklaard leven, Engelman vond het voor
uitgedrukt in de enkele malen in zijn-beldig
kritisch werk geciteerde zinsnede uit Rilke's
Au!zeichnungen: "Verse sind nicht, wie die

Leute meinen, Gefuhle (die hat man früh
genug), - es sind Erfahrangen" "Und es
genugt auch noch nicht, dasz man Erinnerungen hat. Man musz sie vergessen können,
wenn es viele sind and man musz die grosze
Geduld haben zu warren dasz sic wiederkommen. Denn die Erinnerungen selbst sind
es noch nicht. Erst wenn sie Blut werden in
uns, Bliek and Gebärde, namenlos and
nicht mehr zu untersoheiden von uns selbst,

5

erst dann kann es geschehen, dasz in einer
sehr seltener Stunde das erste Wort eines
Verses aufsteht in ihrer Mitte and aus ihnen
ausgeht".
Men heeft Engelman, vooral na de tweede
wereldoorlog wel verweten dat hij verlaten
posten weer had ingenomen en dat hij bij de
ontwikkeling der tijden was achtergeraakt;
men meende hem dit te meer te mogen
verwijten daar hij in de jaren twintig en dertig
als een geprononceerd avantgardist had
gegolden. In een aanval op Cocteau's uitlating:
Le rossignol chante mal, heeft Engelman in
1954 in het Critisch Bulletin een verdediging
geschreven van zijn opvatting van de dichterlijke taal die het experiment naar klank
en associatie als het ware in zich sluit.
Inzake poëzie gaat het er naar Engelmans
mening nog steeds om in welke mate men
de woorden vluchtig weet te maken en geladen. Paul van Ostaijen, die Gezelle niet
genoeg wist te prijzen om de verrukking in
de mogelijkheden van de uitdrukking van de
subjectiefste resonans, had hierover naar
Engelmans oordeel een verkeerde opvatting;
het was Van Ostaijen immers niet genoeg
vast te stellen dat men geen waardevol
gedicht maakt wanneer het lichaam van het
vers niet volwaardig en bezield omsluit de
aandoeningen die men heeft uit te drukken,
maar hij kwam ertoe naar een gedicht totaal
zonder onderwerp te streven en dit niet enkel
als stemoefening, - met welke laatste intentie
Engelman zijn beroemde vocalisen heeft
geschreven. Deze opvatting omtrent de poésie
pure is zeer verbreid; het gedicht zou een
sensatie zijn en "niets behoeven over te
brengen ". "Gedichten kregen de totale belangeloosheid van het kindervers en het aftel rijm", wat wij echter in de schilderkunst
van Mondriaan en Van der Leek bewonderen
is er evenzeer bij Titiaan, Veronese en Tintoretto; mutatis mutandis, wat Van Ostaijen
geeft, is ook te vinden in de reizangen van
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Vondel waar echter aan het poëtisch resultaat
de "boodschap" meewerkt, zoals de voorstel
kan meewerken aan het picturale resultaat.
-ling
Engelman heeft deze gedachte uitgewerkt
met betrekking tot De Nachtegaal van Guido
Gezelle: "Ik neem aan, dat ik nu mag zeggen,
dat de nachtegaal fraai zingt, dat Gezelle
het ook deed en dat de Meester bijzonder
fraai heeft gezongen toen hij bezong hoe
fraai de nachtegaal pleegt te zingen. De
schoonheid van zijn vers ligt in de muzikaliteit,
in de volle vocalen en rijmen (maar nergens
te opdringerig aangebracht), in zijn lenig
en met raffinement gehanteerd ritme, waar
regelmaat van het metrum telkens -dore
virtuoos en haast onmerkbaar wordt gevarieerd,
in het rijke uitstorten van zijn taalschat
(leerstof voor de Hollandse kanselarijen!),
en dat alles geeft ons reeds de sensatie van
een kunstlied, uitgevoerd door een zanger die
door de natuur buitengewoon is begiftigd met
geluid en gehoor, maar die zich bovendien
een voortreffelijke zangcultuur eigen heeft
gemaakt." Nadat Engelman dan gewezen heeft
op de werking van de klank, de beeldspraak
en de symboliek van Gezelle's gedicht, besluit
hij met de veelzeggende uitspraak: "En tenslotte draagt aan de schoonheid van het
gedicht ook bij dat na al die zinnelijke weelde
van vergelijking, late erfenis der Barok, het
slot een merkwaardige vergeestelijking haalt
want onverwacht wordt het diertje geidentificeerd met Iemand waar de dichter "niet aan
en kan"."
Engelman is van mening dat deze eenvoud
het resultaat is van een langdurige en met
inspanning gewonnen ontwikkeling en niet te
vergelijken met de primitiviteit die in de
moderne literatuur zo gewoon is geworden
dat ze bij sommigen tot een rage is geworden,
een gewilde verbijzondering die gaat tegenstaan, vooral wanneer de pointe, de vondst
bekleed wordt met armelijke gewaden van
klank, ritme, versificatie. De intelligentie, de

understatement worden zo overwegend en
superieur glimlachend dat men naar eens
volksliedje gaat verlangen. Men beleeft bijna
een herleving van de jaren dertig, meende
Engelman, toen Du Perron en Ter Braak zich
hadden voorgenomen een grote schoonmaak
te houden in de al te esthetische vertrekken
poëzie. Maar de poëzie die zijzelf aantrokken
was af en toe "intelligent" om er crazy van
te worden, berijmde journalistiek vol goed
cynisme. De vijftigers kwamen, zoals -kop
Engelman het omschreef, met de totale afbraak
van de volzin, waarvoor een exuberantie
van woorden en metaforen, surrealistische
vondsten, in de plaats werd gesteld. Dat
sommigen, zoals Lodeizen, Lucebert en
Andreus door dat verbale labyrint .heen soms
ineens in de roos schoten, verandert de feiten
en vooral het enorme epigonisme niet. Men
is de mening toegedaan dat men de chaos
met de chaos te lijf moet gaan. Het kan, zo
repliceerde Engelman, ook met orde. Hij
meende dat in de jongste poëzie ook teveel
aandacht werd geschonken aan psychische
automatismen waarbij men poogt uit te
drukken, hetzij schriftelijk hetzij mondeling
de werkelijke werkzaamheid der gedachten.
Het is een dictee der gedachten, zonder enige
controle van de rede, zonder enige esthetische
of morele vooropzetting. Engelman is de
mening toegedaan dat dit doorslaan naar het
illogische een even groot gevaar voor de
poëzie inhoudt als het intellectualisme.

Er is over de litteraire kritiek van Engelman
tot op heden merkwaardig weinig geschreven.
In 1931 noemde pater J. van Heugten s.j.,
in Boekenschouw, Engelman onder de katholieken de fijnstbesnaarde, de ontvankelijkste,
de musisch gevoeligste speurder en keurder
van schoonheid. Hij kende hem intellect en
schoonheidsapperceptie toe, dat mysterieuze
vermogen waar moeilijk over te redeneren
valt, en zag deze beide bij hem samengaan.

DE ONGESLUIERDE VENUS

Hij prees Engelmans standpunt dat de menselijke ziel als van nature christelijk beschouwde, waarin alle aardse poëzie slechts
Parnassus was, een Vorstufe van het
Empyreum, de uiteindelijke schouwing. Van
Heugten meende dat er gevaar schuil ging in
Engelmans sterk symbolische opvatting van
de poëzie.
Theo de Jager die in 1931 de bundel
Parnassus en Empyreum besprak, meende dat
Engelman eerder bedreigd werd door de
neiging met onderschatting te spreken over
de statische kunstenaars en met overschatting
over de bezielden, de kunstenaars van de
"roes"; hij meende dat dit samenhing met de
extatische opvatting die Engelman van het
dichterschap koesterde. Hij meende bovendien
dat men de kritieken van Engelman voor alles
moest zien als een "graven naar zijn eigen
wezen"; dat zou ook verklaren waarom hij in
de historie alleen die kunstenaars waardeert
die bezeten zijn door de manische roes. De
vormenspraak van het verleden heeft, volgens
de Jager zijn interesse niet. Hij meende dat
deze Rauschlust voor Engelman het gevaar
inhield dat hij zich in "lyrische explosies" zou
verliezen.
Gerard Knuvelder rangschikte Engelman,
ook om diens kritieken op litterair gebied tot
de Bouwers aan eigen cultuur. Hij schreef dat
het behandelde werk voor Engelman doorgaans een aanleiding was tot diepergaande uit
rond dat werk hangende -enztigovr
problemen, over al datgene wat het diepste
wezen van kunst en leven raakt. Knuvelder
prees hem met niet mis te verstane bewoordingen: "zijn psychisch-artistiek invoelings- en
doordringingsvermogen overtreft dat van zo
goed als alle andere contemporaine critici."
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Knuvelder meende dat de hoofdtaak die onder
een vorige generatie Maria Viola vervulde
— hoeder te zijn van de heilige vlam der
schoonheid — thans met even heilige ernst
en overgave vervuld wordt door Jan Engelman.
Persoonlijk menen wij dat men Engelmans
kritische inzichten het best kan leren kennen
uit zijn gedicht Liefde tot de Kunst uit Het
Bezegeld Hart van 1937: Die liefde wordt daar
gekenschetst niet als een voorkeur voor wat
zeldzaam is, maar als liefde voor een edel
wezen, een liefde die hartstocht wordt. In die
kwalificatie vindt men de standpunten terug
die we in het begin van deze beschouwing
hebben vermeld en die men wel niet beter kan
omschrijven als door het verlangen naar de
ongesluierde Venus. De schoonheid immers
wordt nagestreefd als een geliefde, maar zij
is geen abstractie, maar Blut and Gebärde; zij
behoort tot de onsterfelijke wereld van de
goden maar verschijnt evenzeer voor onze
verrukte ogen; zij is niet gehuld in sluiers van
intellectualisme, godsdienstzin en sociale overtuigingen. In de Schoonheid vindt de dichter
de zusterziel, waarvan Plato heeft gesproken;
zij blijft ook ongesluierd een 'bedeesde Venus,
aan wie men trouw blijft met innerlijke begeerte die zich in haar gestalte personifieert
en tevens bevredigd ziet. Zij is de zichtbare
belofte van de onzichtbare voleinding:
Gesluierd kan ik u niet zien,
maar tast natuur tot op het uur
dat eens, een voorjaarsdag misschien
mij opneemt in den eeuw'gen duur:
die zee van ruimte, zee van licht
waarin ons nederstort het lot;
dat eerste beeld, dat eerst gedicht,

de .alpha, omega, den god.
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Hendrik Andriessen
Philomela

De aanhef van Philomela's lied in de eerste
acte van onze opera, koos ik ter gelukwens
van de dichter die in deze "aria" de lof
gezongen heeft van de muziek. Voor de
muzikaliteit der verzen behoefde Engelman
zich geen geweld aan te doen, want de aard
zijner poëzie is zoo echt muzikaal, dat de
componist de klank dezer woorden naar
hun natuur kon aanwenden.
Men moet natuurlijk het gehele gedicht
lezen om gedachte-en-sentiment te waarderen.
Ik getuig hier gaarne van mijn bewondering
voor de muzikaal-begaafde poëet.

Onverloren
in de koren
met de zusters van den dauw;
opgeheven
uit het leven
tot een veld van witten rouw;
weggezonken

en doorblonken
in het maatloos hemelblauw,
is het brooze
namelooze
dat een enkle stem doorgloeit,
het bevrijde
uit de tijden, en het zingt hoe alles vloeit.
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A. van Domburg
Uit vroeger jaren

Terwijl ik dit korte opstel neerschrijf, is
Jan Engelman vermoedelijk op weg naar het
ziekenhuis. Ik heb hem enkele dagen geleden
bezocht in zijn huis in de Joh. Verhulststraat
te Amsterdam. Sinds Sinterklaas is hij niet
meer de deur uitgeweest. Hij lag te bed omdat
hij geen zin had in een zetel. Hij sprak moei
maar wist toch duidelijk te maken, dat -lijk,
hij dezer dagen naar het ziekenhuis gebracht
zou worden, waar de mannen van de weten
zijn, hem helemaal op te -schapvnl
kalefateren, om zijn eigen woorden te gebruiken. Daarom moet hij tijdelijk zijn huis
verlaten, waar hij overigens dag en nacht met
goede zorgen wordt omringd.
Van mij wordt niet verwacht dat ik hem
als poëet zal huldigen. Dit zij overgelaten aan
competenter auteurs, wie ik overigens rustig
durf verzekeren, dat ik meer poëzie van
Engelman van buiten ken, dan sommige van
hen wellicht vermoeden. Ik bedoel maar
duidelijk te maken, dat ik behalve tot zijn
vrienden ook tot zijn bewonderaars behoor en
dat wordt toch bewezen door het feit, dat men
zijn verzen gewoon onthouden heeft.
Het lot heeft ons bij elkaar gebracht in
1928. Op de zelfde dag dat ik ons beider
vriend Van Duinkerken voor het eerst ontmoette, heb ik ook Engelman voor het eerst
de hand gedrukt. Dat was op de kamer van
C. Vos in de Predikherenstraat te Utrecht,
waar ook Marsman en de architecten Van
Ravesteijn en Maas aanwezig waren. Een paar
jaar later zaten we gedrieën, Van Duinkerken,
Engelman en ik, op de kunstredactie van
De Tijd, de enige afdeling, waar geen chef
regeerde, zodat de jongen die de post rondbracht, nooit wist, bij wie hij zijn vrachtje
moest deponeren. Meestal kwam het bij mij
terecht omdat mijn bureau het gemakkelijkst
te bereiken was. Een enkele keer beging de
jonge man de fout zijn boodschappen op de
hoek van Van Duinkerkens schrijftafel te
leggen, waar ze niet helemaal veilig waren,
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want Toon gaf voorkeur aan artikelen boven
berichten en de prullemand was groot en dichtbij. Op Engelmans bureau kwam de post
zelden terecht om de eenvoudige reden dat er
geen plaats was. Hij had zijn werkterrein in
de donkerste hoek van de kamer gezocht,
waar hij vóór alles een lamp nodig had om te
kunnen schrijven. Drie zijden van zijn 'bureau
waren bezet door stapels kranten, ongeveer
een halve meter hoog. Op die verschansing
verscheen nu en dan een wit papier en als hij
klaar was, lagen vele vellen naast elkaar, over
de hele krantenstapel verspreid. Want hij
had veel papier nodig (precies tien maal zoveel
als Van Duinkerken) en hij schreef helemaal
nat, dat wil zeggen met een kroontjespen, en
de interlinie domineerde. Die vellen papier,
die regelmatig opdoken waren één van de
bewijzen van zijn aanwezigheid. Praten deed
hij niet veel, maar nu en dan hoorden we
een diepe zucht of een gerekte geeuw, en
eenmaal per dag zong een hoge tenor: 'Voi the
sapete", wat de titel van een zijner gedichten
zou worden. Soms schreed hij naar het raam,
keek dromerig naar de overkant van de
Nieuwezijds en citeerde Marsman:
Ik zie de zon nog in het venster staan
En reeds vervaagt de schemering de uren.
Ik weet dat het niet lang meer duren zal,
Totdat ik met de dood alleen zal zijn.
Gij hebt mij lief...

Dit was min of meer bedoeld als een beloning
aan mijn adres, in ruil voor de sigaar die hij
zojuist uit mijn voorraad had gevist en waar
an hij een half uur later de peuk in mijn -v
asbak kwam deponeren onder het gemompel
van "verrukkelijk" of iets van dien aard. Dan
dacht ik maar: "Alla, jij mijn sigaar, ik jouw
verzen". Z'n dromerigheid ging soms zover
dat hij antwoord gaf op een vraag of een mededeling, die niet aan de orde waren. Ik herinner
me nog goed dat ik naar aanleiding van een
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storm buiten uitriep: "Hoor je, dat de bomen
kraken in de storm". Zijn enige reactie was:
"Waarom?"
Eén keer ben ik met Engelman naar de
bioscoop geweest. Een filmgek was hij niet,
maar toen in Corso in de Kalverstraat een film
van René Clément liep (was het de magnifieke verzetsfilm "La bataille du rail"?) heb
ik hem meegetroond. Hij was wel onder de
indruk, maar toen hij op een gegeven moment
de wijzers van een klok in een ongewoon
tempo zag bewegen, vond hij dat toch maar
een povere poging om hem te doen geloven
dat de handeling in twee seconden een tijdsverloop van enkele uren onderging. Nee,
de film heeft hem niet echt geraakt, al ging hij
niet zover als Joseph Roth, die in de film
een facet van de anti-christ zag.
Engelman had en heeft een diepe afkeer
van al wat nazi of naziachtig is: "De lucht
is vol van hun uitzinnig razen". Hij heeft
Mussert gekend. Hij heeft Mussert zelfs
gewaarschuwd, niet in de afgrond te springen,
maar het was al te laat, want Anton antwoordde hem: "Dat zal ik wél doen, morgen
namelijk". Aan die woorden moet Engelman
wel gedacht hebben, toen hij in zijn onschuld
op klaarlichte dag in Utrecht een brief ging
posten, helemaal aan het eind van de oorlog.
Hij liep in de handen van een Duitse patrouille,
die hem mee nam naar de IJssellinie, waar
onze poëet met een schop in de handen aarde
moest verplaatsen om Hitler en Mussert aan
een verschansing te helpen. Met poëzie kwam
je niet ver in die omstandigheden, maar een
engel uit de hemel moet hem geleid hebben,
want na een paar dagen nam hij zijn schop
op de schouder en kuierde weg van zijn werk.
Niemand hield hem tegen en iedere mof
die hij ontmoette liet de nijvere delver zijn
gang gaan. Voor hij het wist, liep hij eenzaam
op een weg, al aardig uit het zicht. De schop
had nu z'n werk wel gedaan en de man
wandelde alleen verder. Op een gegeven mo-
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ment doken een paar gewapende verzetslieden
voor hem op, die hem uitnodigden, het beroemde woord "Scheveningen" uit te spreken.
Zij kregen echter een "G.V.D." te horen,
en Hollandser kon het nauwelijks. De heren
hebben hem dan ook vervoer verschaft en
hem ongedeerd in Utrecht afgeleverd. Me
dunkt: zo'n avontuur kun je alleen in een
halve droomtoestand beleven. Toen ik het verhaal voor het eerst hoorde, dacht ik: Het
verbaast me niets .. .
Eigenlijk moest ik in de loop der jaren
op de kunstredactie van De Tijd toch iets
gemerkt hebben van de relatie EngelmanVan Duinkerken. Hij had het altijd over
Willem Asselbergs en nooit over Toon of
Anton van Duinkerken. Deze twee hadden
bewondering voor elkaar, zoals men weet,
en waren trouwe vrinden, maar ze ademden
niet helemaal in dezelfde atmosfeer. "Van
Duinkerken encombreerde mij", heeft Engelman na de dood van zijn vriend geschreven.
En dan: er is verschil in mentaliteit tussen
de volgende citaten:
Vooraf getekend ligt zijn pad
Dwars tegen mijn begeerten in.
Doch die ik 't liefst heb liefgehad,
Gaf aan mijn heil zijn eerst begin.

A.v.D.
en:
Dan zie ik sterren zweven,
dan zie ik duister bloed:
o tweevoud van het leven,
o tussen kwaad en goed

J.E.
Mij heeft voor ogen gestaan de vriend, die ik
heb willen tracteren op enkele herinneringen
die wellicht mede iets kunnen bijdragen tot
het totaalbeeld dat uit deze uitgave van Raam
zal opduiken. Mijn grote wens op zijn zeven
verjaardag is, dat hij zo spoedig mogelijk-tigse
weer gaaf en gezond onder ons zal zijn.

Karel Meeuwesse
What's in a name ?
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voor Jan Engelman op 7 juni 1970

Een der oudste gedichten die ik van Jan
Engelman ken, staat op het bidprentje van zijn
vader Cornelis Johannes Engelman, die op
8 september 1922 te Utrecht overleed. De
tweeëntwintigjarige dichter bewonderde hem
om de voorbeeldigheid van zijn leven en
realiseerde zich de verantwoordelijkheid die
zijn vaders naam hem oplegde. "Een moeilijk
leven zóó te leven, / Zóo nauwgezet en zonder
blaam: / 't Is hoog exempel, hem gegeven,
/ Die draagt zijn onbesmeurden naam". Ik
zou niet kunnen zeggen, of de jonge dichter er
zich toen ook al van bewust was, dat hijzelf
het engelachtige van die naam aanmerkelijk
musischer zou interpreteren dan binnen de
katholieke vroomheidstraditie van die dagen
gebruikelijk was. Zijn geslachtsnaam zou in de
wereld van onze erotische poëzie een
"speaking name" worden, zo sprekend als
maar zelden voorkomt. "Zijt gij een engel of
een man, / in 't klokhuis van uw tooverban?"
Zo begon Alex Campaert zijn in de dertiger
jaren befaamde omschrijving van de emblematische waarde van deze dichternaam l). Het
gedicht is te lang om het hier in zijn geheel
te citeren, ik voeg aan de aanhef enkel nog
het slot toe. "Die spankracht tusschen mensch
en geest / wordt enk'len tot een lyrisch feest. /
Gij bondt de polen van dit vuur, / te samen
in uw signatuur / — en zijt dus v6órbestemd
geweest". Met alle respect die deze proeve
van laat ik zeggen: literair-psychologische
naamkunde verdient, vraag ik mij toch af, of
men Engelmans oorsprong en voorbestemming
wel ten volle recht doet, als men zich uitsluitend tot zijn achternaam bepaalt. Die
sprekende achternaam heeft mijns inziens de
1) Apol in 't Sticht, De Gemeenschap, januari 1935.
2) Ik denk hierbij aan Engelman horoscopisch
commentaar bij zijn geboortedatum. "Wie mijn
geboortedatum raadpleegt" — schreef hij in 1954
in Singel 262 — "weet dat de Tweelingen mijn
sterrenbeeld zijn en wanneer ik er aan toevoeg,
dat Venus in het huis stond, kan men begrijpen,

aandacht al te zeer afgeleid van de voornamen
die het onder het teken der Tweelingen geboren Venuskind nu zeventig jaar geleden bij
zijn doop te Utrecht ontving 2). Zij verdienen
alleen daarom al de aandacht, omdat zij de
traditie aanduiden, waaruit het voortkwam.
Ik ga daarom voor het album amicorum nu
eens van die namen uit. Zij luiden Johannes,
Aloysius, Antonius.
Een naamkundige zal bij die laatste voornaam
dadelijk opmerken, dat de rooms- katholieke
traditie waaruit de Venus-dichter voortkwam
hier een vrouwennaam zou doen verwachten.
Die derde voornaam had Maria kunnen luiden.
Een literair -psychologisch geschoold naam kundige kan er zich alleen maar over verbazen,
dat Engelman deze door de traditie zo kennelijk als omen gewilde voornaam onthouden
werd. Zijn poëzie onderscheidt zich immers
door een "zoetheid, welke alleen den katholiek,
den Maria-vereerder eigen is" (ik citeer hier
uit zijn herdenking van Willem Nieuwenhuis
in De Gemeenschap van januari 1935),
zij is ondenkbaar zonder de mariale traditie
van zijn voorgeslacht en met name zonder
de nawerking van de Marialiederen 3).
Hij zong ze als koorknaap in de kerk van
Sint Willibrord aan de Minrebroederstraat te
Utrecht, zijn parochiekerk, — als zovele intussen gesloten voor het godsdienstig verkeer.

Het maakt me zoo week als de jonge tenoor,
die zong voor het eerst in het avondlof voor:
in de kerk hing al schemer, maar hij zag
het altaar,
dat dit geen gemakkelijk leven verschaft, ondanks

de berichten van het tegendeel ".
s) Ook de dichter zelf is geneigd de nawerking
der Marialiederen voor zijn poëzie van grote
betekenis te achten, zoals Jan Cartens meedeelt in
zijn boekje over Jan Engelman in de serie Ontmoetingen, 1960.
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waar Maria's glimlach, van waslicht klaar,
uit feeder ovaal op de menigte keek.
"Salve Regina" — het klonk bijna bleek
van bevend geluk, dat verstild en fijn
in het donker vonkt als een oud robijn.
"0 clemens, o pia" — ik proef het cantiek
van engelen blank op een Vlaamsch triptiek,
den cymbelslag, het vibrato hoog
waar een arm zich naar de viola boog,
seringen-geur, d'allerzoetste zoen,
een helle fanfare op gouden klaroen
en kolken van licht om mijn slapen heen:
een jubel, die niet te beëindigen scheen.
Vanuit het schemerduister van de neogotieke
Willibrordus dwaalde Engelman over het gras
en over het water achter de beminden in het
voetspoor van de Moeder-Maagd. Het spoor
laat zich volgen door heel zijn werk heen.
Men herinnere zich zijn Maria te Canne, de
Madonna onder de kerseboom (in de magnifieke bewerking van The Cherry-Tree Carol),
de Maria, sterre der zee en vooral ook niet te
vergeten de Maria van de Melodie des Herzens,
de vocalise die de dichter schreef als een
christelijk pendant van zijn cantilene voor
Vera Janacopoulos.

ik viel in de oogen van een ree
verbeelde schepen neem mij mee
Maria moet gaan varen
veel vroeger zong de philomeel
voor Magdalena's bloemprieel
en wind wies in mijn haren
Gezelle steeg op zonnevier
de keel der kolibri is hier
van zomerschoon beslapen
ik snoer u van de klinkerschaal
hoog in mijn mond en als ik daal
Maria wil mij rapen
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Hoezeer Engelman als muzisch en muzikaal
dichter op Maria aangewezen was, begreep
ook de allesbehalve roomsgezinde Vestdijk,
toen hij de dichter van Het Bezegeld Hart met
het oog op diens inderdaad verontrustende
neiging naar het statische en statige waar
-schuwend
toeriep, dat Maria moest blijven
varen. "Zijn Maria moet blijven varen, —
deelnemen aan de mundus sensibilis in zijn
onophoudelijke wisseling en vernieuwing,
hetgeen nu eenmaal het voorrecht is van een
katholieke Maria". Ik wil hier niets aan
afdoen, er echter wel op wijzen, dat de Maria
van de Melodie des Herzens spelenderwijze
samen gaat met Maria Magdalena en dat het
samengaan met juist deze Maria niet het geri ngste prerogativum van de katholieke

Madonna is.
Het zou me niet verwonderen als Engelman
met zijn tweede voornaam vernoemd werd
naar een van zijn verwanten van vaders kant,
naar een Alois uit Westfalen, het stamland der
Engelmans, het stamland ook van de Diepen
-brocks.
Maar naar wie hij ook vernoemd
werd, de dichter van het Venuslied werd zoal
niet bij zijn geboorte, dan toch bij zijn doop
onder de schutse van de heilige Aloysius van
Gonzaga gesteld, de jonge jezuïet uit het
tijdvak der Contra- Reformatie, de patroon
van de studerende jeugd en van wat men in
de dagen van het rijke roomse leven zo graag
de engelachtige deugd der zuiverheid noemde.
Men kan daarom meesmuilen, maar zou dan
eerst toch even Engelmans essay over de
jonge Marsman moeten herlezen. "Er zijn
menschen", schreef hij daar, "die als engelen
in het leven komen en als engelen vertrekken.
Nauwelijks raakt hun mantel de duisternis, in
hun oogen wordt het licht niet gebluscht. Maar
anderen moeten eerst met blindheid zijn
geslagen, zij moeten het paradijs dat zij
meenden te vinden onherstelbaar in zich-zelf
hebben verwoest voor hun een straal wordt
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gegund van het reddende licht". Aloysius van
Gonzaga behoorde tot het genus der volmaakt
angelieken, zoals de dchter van Paradise
Regained tot het genus der tragisch gekwelden
behoorde, daaraan kan geen twijfel bestaan,
men zou zich echter vergissen, wanneer men
ook Engelman zonder meer als een vertegenwoordiger van die tweede soort beschouwde.
Men zou dan dat typisch romaanse element
van zorgeloosheid (van "stoorloosheid", zoals
Vestdijk zei) over het hoofd zien, waardoor
een engelman zich nu juist van een marsman
onderscheidt. Bij alle zinnelijke vervoering
in dienst van Venus behield de dichter van de
Tuin van Eros en andere gedichten iets angelieks. Ik wil daarmee niet suggereren, dat
Aloysius veel oog zou hebben gehad voor de
zuiverheid die Engelman bijvoorbeeld in zijn
Nachtwake bezong. "Uw armen gaan als witte
zwanen / die halswaarts over 't vijvervlak
zich edel-slanken doortocht banen, / totdat
de stroom hun aandrang brak ...". Maar de
aanroeping van Ambrosia in de tuin van Eros
zou de engelachtige jongeling (de "iuvenis
angelicus", zoals hij in 'het Missale Romanum
op 21 juni wordt genoemd) vermoedelijk niet
mishaagd hebben.
Ik ben ontluisterd en ik dwaal
tot ik u eindlijk achterhaal,
Ambrosia, mijn serafskind,
in wie ik alles wedervind
wat aanving met sereniteit
en tot beminnen is gewijd:
de schroom, de weelde stil en kuisch,
het witte licht van 't vaderhuis.
Gij leidt mij in den eersten kring
van 't paradijs waarom ik zing,
mijn lied klinkt lichter in uw spoor,
gij gaat mij als een engel voor.

Maar in de dagen van het rijke roomse leven
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stelde men zich van een Aloysius iets anders
voor dan de engelachtigheid die de dichter
van Ambrosia voor ogen zweefde. Men dacht
dan aan het in gips gegoten beeld van de
jonge clericus met de zoete glimlach der
impotentie op het aangezicht, zoals men dat
in tal van kerken en kapellen, waarover een
rector was aangesteld, bewonderen kon. Het
was met dit beeld van zijn patronus, dat
Engelman genadeloos geconfronteerd zou
worden. Hij zou ondervinden dat een dichter
in de roomse wereld van zijn dagen nog niet
jarig was, als hij oog bleek te hebben voor de
wonderlijke veelzijdigheid van de katholieke
Madonna. Hij werd het gewaar toen de brave
borsten onder zijn vroegere vrienden als propagandisten van de rechtse revolutie het zedelijk
verval der natie te lijf gingen, zoals zich dat
naar hun overtuiging ook manifesteerde in
zijn erotisch lied. Ik heb nooit de indruk gekregen dat de heilige Aloysius toen veel werk
van zijn beschermheerschap heeft gemaakt.
Antonius sprong in de bres. Van Duinkerken
dichtte voor Engelman zijn ballade van de
Polydoorkens. "Weet gij niet, Jan, wat of een
Polydoorken is?
.. .

Zij zijn de mannekens van 't luid verdriet
En klagen schreeuwend hunnen meemens aan
Indien zij voelen, dat zij lager staan
En dat hij simpel op hen nederziet.
Den leeuwerk gunnen zij de hoogte niet,
Zij smijten kluiten naar de blanke zwaan
En haten 't pietevogeltfe om zijn lied.
Wat hun niet aangaat trekt hen altijd aan,
De laster is hun trieste koninkrijk
En waar zij schrijden is verpest gebied:
De Polydoorkens hebben ongelijk!

Engelman mag zich door de exuberante
Antonius dan vaak "geëncombreerd" hebben
gevoeld, zoals hij bij diens dood bekende, hij
zal de dichter van De Polydoorkens in dankbaarheid indachtig blijven.
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Het karakteristiekst intussen is Engelmans
eerste voornaam, die samen met zijn achter
rijmend en wel de signatuur van de -nam
dichter vormt. Men kan bij deze voornaam
even aarzelen tussen de beide Sint Jannen.
Wie aan Johannes Baptista denken wil, ga zijn
gang. Hij zal de dichter niet dadelijk tegenover zich vinden, integendeel, hij komt hem
in zijn Diablerie met de Snotlip, met Klits en
Phillippien een eindweegs tegemoet om rond
de koffiepot van koper uit te zien naar Jan
de Doper: "o koffiepot van koper, / zie hoe
Sint Jan de Dooper / zijn staf plant in het witte
zand / en uit zijn koele, kuisohe hand, / van
doopen gansch versleten, / een sprinkhaan
staat te eten ". Maar Johannes Evangelista was,
ofschoon nog ongenoemd, al aanwezig in het
aan Marsman opgedragen Aan de oever uit
de bundel Sine Nomine.
Verdwaald — maar vaker vluchtling aan
den oever
der beek des levens die mij zingende bespoelt.
Daar ligt een lam, zijn standaard wappert
den hemel over in een wind die alles koelt.
En van dit lam op 't eeuwig boek
het liggen, 't vleien en het zachte, zachte
blaten, dat in d'oorschelp groeit
als waanzin, klagend en alleen gelaten —
tot in het uiterst eind, vermoeid
van liefde die haar doelwit voelt,
men 't hoofd beveiligt in zijn vachten
en met de zuivre geesten stoeit.

Men herkent het apocalyptische beeld van het
lam op het boek met de zeven zegels, maar
de voorstelling is hier zo musisch, zo engelachtig, dat men eerder aan een Agnus Dei van
Wolfgang Amadeus Mozart dan aan het lam
met de zeven horens en de zeven ogen uit het
boek der Openbaring denkt. Veel mannelijker
is het naar de Apocalyps verwijzende Voor
den spiegel uit Het Bezegeld Hart. Het is een
zelfportret. Voor de spiegel staande tekent

de dichter zichzelf in zijn sensuele weekheid,
maar tevens in zijn geestelijke aandrift. Voor
de spiegel geconfronteerd met zichzelf roept
hij bovendien het beeld op van Johannes op
Patmos.
De mond is open en zoo week,
schaduwen gaan in het nabije
veld dezer oogen, waar geen streek
bestendigt en het lichte vleien
nooit af laat van een beter beeld:
den Adelaar, hij zal niet schuwen
't Zwart beest dat mijn natuur verdeelt
en aan het licht vernietiging doet huwen.
O man op Patmos, perlemoer
des hemels doopte mild uw slapen
vol visioenen en de Groote Hoer
vond u koelbloedig, met een pen als wapen.

Ik, voor den spiegel, die niet aad'men kan
zonder zijn aandrift en de open keuze
heb nog mijn naam, het kenmerk van
den man,
en '.t lied dat doorgaat, als een goede leuze.

De strijd va. i de vliegende Adelaar tegen het
zwarte beest, het monster dat zijn natuur
verdeelt, de raadselachtige twee- eenheid van
alles vervullend licht en duistere vernietigingsdrift, men kan het alles natuurlijk betrekken
op de erotische ervaring van de dichter. Men
kan in dit verband herinneren aan het veel
oudere, aan Falconetti opgedragen gedicht
Met Jeanne d'Arc op Kerstmis, eveneens een
confrontatie van de dichter met zichzelf, waar
de pen eveneens als symbool van de geest
fungeert. "Ik ben de clerc, de zatte, wiens
gevleeschde mond / ontluistert en wiens
vingeren vergeten / de pen te omsluiten waar
een vrouw verscheen ". Maar men zou Engelmans zelfportret verkeerd beoordelen, wanneer
men het uitsluitend van deze kant benaderde.
Men kan het beeld van de visionair op Patmos
niet scheiden van het tijdsgew ri cht waarin het
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gedicht ontstond, evenmin als men Durers
apocalyptische voorstellingen kan scheiden
van het onheilspellend herfsttij der middeleeuwen. De Grote Hoer is in het gedicht het
beeld van het grote ontuchtige verzaken aan
de geest, van de gruwel der zinneloze leuzen.
De dichter van de erotische vervoering — daar
wijst onbevreesd op de aandrift -tegnovr—
van de ziener, die ook hem bezielt in de vrije
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keuze tussen goed en kwaad. Hij staat terzijde
van de horde, dankbaar voor wat hem onvervreemdbaar eigen blijft: zijn naam en zijn
lied dat doorgaat, als een goede leuze. Hij
weet wie straks zijn broeder en zijn deelgenoot
in de verdrukking is. De ziener van Patmos,
gewapend met de pen, is zoveel als het oerbeeld van de dichter, waarin hij zich veilig
weet. — Johannes is zijn schutspatroon.

Jan Engelman
Brieven aan Pieter
Tussen de velerlei literaire beschouwingen
over de geloofscrisis die Marsman in de
jaren 1925/1927 doormaakte en die hem
dicht bij het katholicisme bracht, beschreven

o.a. door Piet Calls in "Mensen van de
Koningsstam" (De Gids, 1959, blz. 110-141),
is het volgende briefje een niet eerder
gepubliceerd "document humain".

Utrecht, 25 Januari 1927
Beste P. v/d M.
Ik geloof, dat u adressen heeft, waar men bijzonder goed kan bidden.
Wees toch zoo goed en vraag eens, of ze iets willen doen voor een jongen die
het meer dan anderen noodig heeft. Onder ons, en ik vertrouw dat hij er nooit
iets van merkt: het gaat om Marsman, voor wien ik zeer bezorgd ben.
Dank en beste groeten

U. in X°
Jan Engelman

D. A. M. Binnendijk
Voorjaar
Voor Jan Engelman, bij zijn
zeventigste verjaardag, 7 juni 1970

Langs de spoorwegbermen schaterlacht de brem
Teelgrond drijft de steile sprong der sappen
Die het wervelveld der baadren spant
Bij de bronst van honden en van herten
Naast de wilde geur van gras en hout
Onder vloeiend grijze nevelbranding
Vult de raat van 't hart zich met de honig
Van verlangen - Handen, ogen, voeten
Bannen tijds verstorven wijsheid uit
Maar de ruimte staat om ons gespannen
Met haar glinsterend gebogen ruit
Engelmans veelkleurige violen
Vlagen langs het bronsgroen mos
En de moed van Marsmans rode beuken
Vormt een strijdbaar leger van het bos
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Gerard Knuvelder
Hommage aan Jan Engelman
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1925-1940, Raam, nummer 24 (1966).

In het najaar 1926 bezocht ik te Amsterdam
onder anderen Maria Viola. Zij was toen
redactrice voor beeldende kunsten van het
Algemeen Handelsblad en had als zodanig een
grote reputatie. Deze reputatie was opgebouwd op haar publikaties in Van onzen Tijd
en De Katholieke Illustratie. Naast haar geschriften op het gebied van de beeldende
kunsten — in 1925 ten dele gebundeld in
Pioniers — had zij gedichten gepubliceerd
en studies over letterkunde. Als ik mij goed
herinner, beoogde ik haar te bewegen tot mede
aan Roeping, met name over beel- -werking
dende kunsten (tentoonstellingen in Amsterdam). Daar is niets van gekomen, behoudens
een klein artikeltje over Claude Monet dat in
Roeping verscheen (1926-27, p. 147), echter
niet onder haar naam.
Bij dat bezoek kwam uiteraard het gesprek
ook op de dichtkunst van de katholieke
jongeren die toentertijd nogal de aandacht
trokken. Zonder enige aarzeling zei zij: "Hou
Jan Engelman in de gaten! Die is verreweg de
begaafdste onder de dichters van deze generatie."
Toen Jan Engelmans eerste bundeltje verschenen was, werd dit besproken, vrij uitvoerig,
door Anton van Duinkerken in Roeping, vijfde
jaargang (1926-27, p. 246-251). Van Duinkerken stelde vast: "Door de beschouwenden
aard van zijn temperament is Engelman dus
eerder voorbestemd tot essayist dan tot
dichter" (p. 249). Deze uitspraak viel dus
enkele maanden na die van Maria Viola.
De toekomst heeft, dacht ik, Maria Viola
niet in het ongelijk gesteld.
Het is niet mijn bedoeling hier over de dicht
haar geheel te -kunstvaJEgelmi
schrijven; dat is al gebeurd door Karel
Meeuwesse in Roeping, jaargang 20 (1942),
p. 70-87 en door Jan H. Cartens in Orpheus
en het Lam, Jan Engelman en H. Marsman,

Ik beperk mij tot één gedicht, het eerste
uit Engelmans eerst verschenen bundeltje
Het Roosvenster, Arnhem, 1927. Dit gedicht
draagt als opschrift De Geboorte. Men kan
in Cartens' boek een en ander lezen over de
sfeer waarin de uitgave van deze plaquette
tot stand kwam. Verschillende andere (oudere)
door Engelman al gepubliceerde gedichten
werden — tot groot verdriet van Wies Moens
(Boekzaal 1927, p. 369) — in dit kleine
bundeltje niet opgenomen, De Geboorte wel.
Dat wil dus zeggen dat Engelman, in 1927,
keurend en schiftend, een zekere voorkeur gaf
aan De Geboorte, een gedicht dat in 1925 in
het meinummer van De Gemeenschap verschenen was en, zoals Cartens meedeelt,
(a.w., p. 15) aanleiding werd tot zijn ontmoeting en jarenlange vriendschap met
Marsman. Heeft misschien Marsman ervoor
gepléit het op te nemen?
Om de lezing van mijn kanttekeningen bij
•dit gedicht te vergemakkelijken, begin ik met
datgene wat de lezer van een tekst het láátst
— dat wil zeggen pas na lezing van de gehele
tekst — min of meer duidelijk voor de geest
krijgt: de zin, de grondgedachte, het kerngevoel, de bedoeling of wat in een bepaald
geval ter zake dient.
2
De Geboorte leeft voor welhaast honderd
procent — over de ontbrekende procenten
verderop! — uit de geest van het (katholiek)
humanitair expressionisme uit de jaren
twintig. Het sterk gevoelsmatig sentiment
daarin vormt de wat Ingarden zou noemen
metafysische, alles doordringende, kern van
het gedicht. Het maakt het tot eenheid.
Marsman zocht naar de kern die het gedicht artistiek tot eenheid maakt. Hij schreef
in De Lamp van Diogenes, Utrecht, 1928,
over de kortere gedichten in Engelmans Het
Roosvenster (dus alle andere dan De Geboorte)
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als volgt: "zij halen een streep door veel
aesthetiek, niet alleen door sectarisch-beperkte,
maar zelfs door de ruimste, de meest abstracte: want die eischt allereerst: evenwicht,
een ontzaglijk-gespannen, ondenkbaar -trillend
evenwicht tusschen de functies waarin en
waaruit poëzie leeft en ontstaat: rhythme en
bouw, beeld en toon, beweging en drift —,
en misschien eischt ze wel, dat één dier
functies primair is daarin, en de andere denvaten daarvan; misschien moet één van hen
— het rhythme dan, naar mijn preferentie —
het levende, heersohende centrum zijn, dat
over de rest (emanaties daarvan) hiërarchisch
regeert".
Marsman zocht — terecht — de tot eenheid vormende elementen in de artistieke
kwaliteiten of een artistieke kwaliteit. Hij had
inzicht in wat de Formalisten noemden de
dominanta, de dominerende (artistieke) kwaliteit in een literair werk; Ingarden noemt het
het kristallisatiecentrum, de waarde-dragende
kern, die als het ware de andere kwaliteiten
(overigens geen "emanaties ervan ", zoals
Marsman stelt) om zich heen groepeert, en
daardoor het geheel tot "organische" eenheid
maakt. Marsman vond dit eenheidgevend be
niet; hij miste dan ook evenwicht en -ginsel
hiërarchie; "de poëtische functies bij hem zijn
volstrekt ongeneigd tot eenige samenwerking;
ze gedragen zich ongeneeslijk eigenzinnig,
koppig onafhankelijk en autonoom: het
rhythme stoort zich niet aan den bouw; de
beeldvorm overwoekert welig de toch al
wankele structuur, het sentiment deserteert.
Welbeschouwd heerscht in dit werk een vol
poëtische anarchie, een roekeloze -slagen
decentralisatie".
Desondanks — tegen alle aprioristische
desiderata ingaand — schrijft Engelman toch,
stelt Marsman, poëzie, er is "een fond raspoëzie, maar mijn God, hoe diep ligt dat
fond!" De weinig organische bouw, de uiterst
losse structurering doen het ergste vrezen,
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maar wat er staat getuigt van een diep ver
-borgen
sluimerende poëtische kracht.
Een uitzondering op dit oordeel maakte
Marsman ten aanzien van het gedicht De
Geboorte, dat hier aan de orde is. Ook al werd
z.i. dit gedicht ("Goddank") niet feilloos, "het
logenstraft vrijwel alle bedenking, die rijst bij
zijn kortere werk: het is grootsch van conceptie,
vol van toon, vaart en plastiek; verrassend
in duizend teere nuancen, en jong, jong,
jong".
Bezien we dit, aldus geroemd, gedicht iets
nader.
Marsman roemt de "vaart". De eerste zin van
het gedicht omvat tien versregels die zelfs
over een open regel heen schuiven. Om het
geheel te doen kennen, haal ik dit eerste deel
aan.
Toen de verschroeiende samoen over de
aarde was gegaan —
heuvelen lagen zwart-gebrand en de
steden verdord als gemartelde monden,
de syrinx der vertwijfeling gilde van
horizont tot horizont
en de laatste chimaera grijnsde krankzinnig
op het trillende zand,
een mensch sloeg zijn nagels aan de aarde
die stom bleef —
toen de visschen scholen in de diep-zee,
de wilde dieren met bevende neusgaten
in de ravijnen,
toen de groote stilte nabij was
een knaap ontwaakte op een plek met
bloeiend gras
die in de schaduw van de hand des Heeren
lag.

Versregels van de toenmaals zeer gebruikelijke, naderhand in onbruik geraakte lengte;
zes van de tien versregels van deze eerste zin
konden niet binnen de breedte van de k,lad-
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spiegel gevangen worden! Men kent deze
brede, "vrije ", ritmische versregels uit werk
van o.a. Anton van Duinkerken en, vooral,
Achilles Mussche.

4
De "vaart" is daardoor verklaard; deze vaart
binnen de opbouw van het gedicht geeft uit
aan een inderdaad grootse conceptie.
-druking
Ten aanzien van het vaststellen in een kunstwerk van zulk een conceptie aarzelen heden
ten dage bepaalde literatuurwetenschappelijke
geleerden (ik denk aan Ingarden); zij vrezen
kennelijk "verstandelijkheid ". Het is echter
duidelijk dat zulk een conceptie aan De
Geboorte ten grondslag ligt. Vatten wij haar
samen. Na de verschrikkingen die de aarde
geteisterd hebben ontwaakt de lieflijke knaap
"op een plek met bloeiend gras"; hij wekt
door zijn roep zijn "makkers" en het was
of een hooge golf hun zielen opzoog
in een vaart naar het onbekende land

Dan volgt als derde grote deel de hymne:
eerst is zij geschreven als gesproken (gezongen)
lied, dan gaat zij over in een karakterisering
van het lied dat over heel de aarde gaat en
als het ware "alle rangen en standen" tot
nieuw leven wekt, resulterend in de vraag:
o hart-der-wereld, Christus, kwam Uw
duizendjarig rijk hun diepe hart verblijden,
toen zij ontstegen den weemoed van het
stervende getijde?

Over de enkele regels die nog volgen,
verderop.
Als men dit gedicht nader op zijn artistieke
kwaliteiten beschouwt, valt op, dat in De
Geboorte het rijm ontbreekt (op enkele
plaatsen na, als wasgras, stond-zond). Dat
betekent niet, dat het spel met de klanken
afwezig zou zijn; eer het tegendeel is het geval.
Dit spel is echter vooral geconcentreerd op
de assonance (samoen verschroeit; zwart-
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gebrand; vissen in diepzee-de wilde dieren;
syrinx-gilde; aan de aarde slaat; een knaap
ontwaakte; oever-koele; sprong-begon enz.),
uiteraard evenzeer een middel tot klankexpressie. Hiermee hangt samen de voorkeur
voor het exotische, welklinkende woord
(samoen, syrinx, chimaere).
Wanneer men zoekt naar voorbeelden voor
de onmiddellijk opvallende, wel zeer expres
formulering, kan voor een groot deel een
-siev
beroep gedaan worden op dezelfde voorbeelden:
de verschroeiende samoen die over de
aarde was gegaan,
zwart-gebrande heuvelen,
verdorde steden, verdord als gemartelde
monden,
de syrinx der vertwijfeling die gilt,
de laatste chimaere die krankzinnig grijnst,
de mens die zijn nagels aan de aarde slaat.
Met dit streven naar expressieve formulering
hangt weer samen de merkwaardige voorkeur
voor samengestelde woorden, respectievelijk
samenstellingen, alsook de losmaking van
bestaande samengestelde woorden zoals
Lodewijk van Deyssel deed, zo dat de aan
opnieuw op het element der oorspronke-dacht
lijke samenstelling valt, (zwart-gebrand,
diep-zee, schamp -licht, steenslinger, nooitgedoofde lamp, ijsvloeren, Roelantshoren,
sterren -velden, mastodont-ruggen, wit-gekielde
schepen, bruiloftspronk, werk -nekken, enz.),
alsook op de genitiefconstructies (het lommer
der hooge laan, oog der onvruchtbare
vrouwen, geluk van moeders, de mond des
priesters, het licht van eindelooze meren,
hart-der- wereld, de weemoed van het stervende getijde).
Heel dit spel met woorden (op papier) wijst
in de richting van synthese, van streven naar
combinatie van woorden die niet altijd (of
niet altijd zó) in de geest van de maker ver
-bonde
zaken be- doelen.
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6
Ditzelfde streven, typisch van die tijd, spreekt
uit de gebruikte beeldspraak: steden als
monden, syrinx der vertwijfeling, lied: een
Roelantshoorn, — beeldspraak die naar de
geest van die jaren meer suggestief dan
plastisch genoemd kan worden. Anton van
Duinkerken heeft in zijn artikel in Roeping
nogal bezwaren geopperd tegen "anti-plastiese
gezegden ", waarvan Het Roosvenster z.i. vol
stond. Hij constateerde ook "in de meeste
verzen sintaktiese storingen ". Beide soort
"vergrijpen" zal men in Van Duinkerkens
proza en poëzie niet gemakkelijk tegenkomen.
Zijn het in die van Engelman inderdaad
vergrijpen? Ik dacht dat hier de intellectualistische stijlontleding uit de Franse school, die
Anton van Duinkerken zegt in Ruwenberg
geleerd te hebben (Brabantse Herinneringen),
staat tegenover de poëtische vormkracht van
de dichter Engelman. Men kan het met Anton
van Duinkerken gemakkelijk eens zijn dat
een gedicht als "een vers vol beeldspraak als
'Doopsel' visueel niet meer te volgen is", en
dat het "vol staat van beeldspraak", maar
geen enkel beeld oproept. Dat is voor dit
gedicht waar, maar daarmee is de eigenaard
van Engelman beeldspraak — en die van de
meeste dichters — niet afgedaan. In diverse
schoolboeken vindt men nog altijd de stelling
geformuleerd, dat het beeld helpt om het
onbekende met behulp van het bekende te
verklaren en te verduidelijken. Dit moge al
waar zijn voor de teksten waarin betogend
uiteengezet wordt en ter verduidelijking een
(doorgaans bedachte) vergelijking wordt opgesteld (zoals men die bijvoorbeeld bij Jan van
Ruusbroec in minder geïnspireerde passages
aantreft). Voor wat de poëzie betreft, hebben
de Formalisten al in een vroeg stadium
deze voorstelling van zaken verworpen. Veeleer dan het onbekende door het bekende te
verduidelijken, wordt in het gedicht het gewone
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door het ongewone "vervreemd ". Wanneer
een dichter wolken voorstelt als "doofstomme
demonen" worden de wolken bepaald niet
"verduidelijkt" door de doofstomme demonen,
maar wel vervreemd, dat wil zeggen: door
middel van het beeld op een nieuwe, levende
manier voorgesteld; de "wolken" worden
losgemaakt uit de sfeer van alledaagsheid,
althans duidelijke "bekendheid" die het regelmatig gebruik van het woord heeft meegebracht, het wordt weer "vreemd" in de zin
van nieuw, levend, — in dit concrete geval
onheilspellend, angstaanjagend.
Deze uit de eerste decennia van deze eeuw
stammende opvattingen over de vervreemding,
vernieuwing, staan niet alleen diametraal
tegenover de leerboekenopvattingen, maar ook
tegenover de gedachtengang volgens welke
het beeld "plastisch" moet zijn en het gedicht
in deze "plastische zin" gekenmerkt zou moeten
worden door een duidelijk voorstelbare verbeelding. De Formalisten hebben zelfs onomwonden gesteld dat "een aanschouwelijk beeld
de poëtische waarneming hindert ". Er is maar
weinig visuele overeenkomst tussen "wolken"
en "doofstomme demonen ", zoals ook (het
nu wel verstarde) "vlammend woord" niet op
overeenkomst of aanschouwelijkheid berust.
Veeleer is suggestiviteit in het geding, het
oproepen, suggereren van een beeldende
waarde die het gewone, alledaagse vernieuwt
en levend maakt. Als Engelman schrijft: "De
aarde lachte breed" is dit niet plastisch
voorstelbaar, wel — in die tijd vooral —
evocatief, suggestief.
Het gaat er mij niet om het gebruik van
de beeldspraak van Engelman in Het Roosvenster voor alle gevallen te verdedigen, wèl
om het gebruik van de door Engelman in
beginsel gehanteerde soort beeldspraak, namelijk die van de niet zozeer plastische en voorstelbare, maar suggestieve, opaliserende als
legitiem voor te stellen. Meer dan dat, als de
bij uitstek "dichterlijke". In het verdere werk
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van Engelman berust een deel van zijn poëtische kracht juist op het hanteren van dit
soort beeldspraak.

Ook op andere wijze dan door beeldspraak in
engere zin roept De Geboorte de eigen tijd
op. Voor die tijd typerend is de evocatie van
weidse visioenen, van wat men toen een
"kosmische visie" noemde: alles speelt zich af,
zakelijk geformuleerd, "binnen" het "bereik"
van enorme afstanden: de syrinx der vertwijfeling gilt van horizont tot horizont; de samoen
gaat over de aarde; de vissen schuilen in de
diep-zee, de wilde dieren in de ravijnen, de
vloten snijden de zee, op de stations duizend
treinen, fluitend van het einde der aarde, er
wordt geklommen tot de sterrenvelden,
gegraven tot het hart der aarde.
Deze "kosmische visie" stamt uit het
expressionisme, dat een vruchtbare voedingsbodem vond in de katholieke opvattingen over
hemel en aarde, die men in een grootse synthese
trachtte te omvatten.
8
Van deze tijd zijn ook elementen uit het
opgeroepen beeld van de wereld: er is sprake
van de huilende granaten der slagvelden (die
herinneren aan de eerste wereldoorlog), de
"mastodont-ruggen der stations — ijzeren
korven van het nijver leven" — (uiting van de
voorkeur voor de toentertijd moderne techniek die Futuristen en Expressionisten zozeer
biologeerde), er is sprake van de "zwijgende
kluizen der banken, waar het valsche goud
blinkt", dat doet denken aan de antikapitalistische opvattingen van die jaren, die hun
antipode vonden in de humanitaire idealen,
waarvan dit gedicht leeft. Deze humanitaire
idealen vindt men terug in de voorkeur voor
het geringe en de verworpenen der aarde,
alsook, specifiek toegespitst op katholieke
aspecten, op religieus-humanitaire elementen.
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Als dit laatste het geval is, maakt het kosmische beeld van een universele wereld plaats
voor het meer individuele geval: de man op
de prairie die met zijn paardje spreekt, de
pianist van het strijkje, die insliep na de
laatste dans, kinderen in een donkere bedspelonk die vragen om een boterham, de
pandjesbaas. Daarmee is de richting van de
belangstelling duidelijk; zij culmineert in de
"bleeke proletaren, uit het roet der stegen
gekropen", de jonge mannen met de "uit
werk-nekken"; tegen de verpaupering
-gebrand
en de ellende richt zich het verlangen "op
barricaden met doorschoten vlaggen" te staan.
Maar dan kentert de richting van de belang
-steling
enigszins, namelijk naar de jonge
meisjes, de onvruchtbare vrouwen die het geluk
van moeders begrijpen, de priester die het
kind de katechismus leert verstaan.
Het humanitair expressionisme koestert
verzet tegen het kapitalisme en de slachtoffers
-daarvan, en laat zijn genegen aandacht uitgaan naar de slachtoffers ervan en naar
degenen die — buiten deze situatie van
slachtoffer — tot de misdeelden der aarde
gerekend kunnen worden, met name naar
degenen die liefdevol rondgaanonder de
mensen om het geloof (de katechismus) te ver
zonde te vergeven (daarover in -kondige,
Het Roosvenster het op De Geboorte volgend
gedicht Beati misericordes, dat Anton van
Duinkerken kwalificeerde als "het beste wat
hij schreef' en dan ook in zijn geheel in zijn
artikel opnam).

,

Volkomen onverwacht — hoogstens voorbereid
doordat het juist aangehaalde als vraag
geformuleerd wordt, eindigt het gedicht dan
ineens met de regels:
Zij stonden wit van geestdrift —
maar de oude vijand waagde zijn sprong:
nimmer lieten verleden eeuwen af
waar een mensch zijn strijd begon.
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Een wel zeer onverwachte anticlimax, die in
drie regels heel de humanitair-expressionistische
"hooge golf (die) hun zielen opzoog" als tot
neerval gedoemd schijnt te achten. "Jong,
jong, jong" schreef Marsman naar aanleiding
van De Geboorte, en hij repte met geen woord
van de slotregels waaraan zoal niet een beslis
dan toch een typische betekenis toe te -send
kennen valt. Anton van Duinkerken verwaarloosde deze regels allerminst, hij concludeerde
eruit, dat in Engelmans gedicht twee "aan
zekerheden" naast of tegenover elkaar
-varde
staan: "zekerheid enerzijds van Europaas
verwording, zeker geloof daar tegenover aan
een te verwerven eeuwig behoud van de ziel".
Dit laatste geloof lees ik niet uit het gedicht;
veeleer de vrees (of de zekerheid) dat het zó
nadrukkelijk beleden humanitaire idealisme
door "de oude vijand" te niet gedaan zou

worden.
Door dit alles neemt dit gedicht een zo
merkwaardige plaats in. Mag het tijdschrift
Roeping in zijn eerste jaren al duidelijk staan
in het teken van het humanitair expressionisme,
dit gedicht van Engelman in de eerste — toch
min of meer programmatisch tegen Roeping
opgestelde — jaargang van De Gemeenschap
continueert dit humanitair expressionisme.
Kennelijk inspireerde het ook de jongeren van
De Gemeenschap in de aanvang nog zeer
duidelijk. Alleen de twee laatste, beslissende,
regels nemen er afstand van, niet uit principiële overwegingen — als dát zo was, zou
Engelman dit hele gedicht ("jong, jong, jong "!)
niet geschreven hebben — maar uit een dualis
levensgevoel, dat, náást de gekoesterde -tisch
idealen, een zekere mismoedige overtuiging
kent met betrekking tot "de oude vijand" en
de last van "verleden eeuwen ". De "geboorte"
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draagt tegelijkertijd het afscheid van Utopia
in zich. Deze dualiteit typeerde, toen reeds,
Jan Engelmans werk.
Daarbij mag één kanttekening niet ontbreken. In de eerste publikatie, namelijk in
De Gemeenschap, staat onder de titel van het
gedicht: Fragment. Weliswaar is deze aan
Het Roosvenster weggevallen, -duingmaar
zij geeft te denken. Het gedicht is dus in
eerste aanleg als deel van een groter gedacht
geheel. Waar zou de rest toegevoegd geworden
zijn? Toevoegingen kunnen op alle denkbare
plaatsen worden aangebracht. De aanhef
maakt de indruk het minst hiervoor in aanmerking te komen. Binnen het kader van het
nu bestaande gedicht? Alles is mogelijk! Aan
wat nu slot is? Daar zou een toevoeging, voort
laatste regels, een aanzienlijke -gandeop
wijziging in de compositie teweeg kunnen
brengen en het abrupte karakter van de huidige
slotregels voor een groot deel wegnemen.
Maar dit alles is speculatie.

10
Jan Engelman moet in dit artikel het laatste
woord hebben!
In september 1951 vroeg ik hem in mijn
kwaliteit van hoofdredacteur van De Nieuwe
Eeuw voor dat blad te schrijven over de jaren
1923 tot 1926. Herdenking na een kwart
eeuw? Ik weet het niet meer. Hier volgt
Engelmans antwoord van 26 september 1951:
"Ik zal mijn best doen, om een stukje te
maken. Ik sta wel een beetje vreemd tegenover die jaren 1923-'26. Het is vèr weg — en
er zijn heel wat verwachtingen, toen opgewekt
niet in vervulling gegaan ... Enfin, ik zal —
zoo eenigszins mogelijk, Maandag met een
artikel present zijn ".

Jan Engelman
Brieven aan Pieter

In "De Tijd" van zaterdag 13 maart 1926
had Pieter van der Meer de Walcheren de
opmerking gemaakt, dat de betekenis van het
Utrechtse maandblad "De Gemeenschap"
vooral bestond uit wat hij "het paganistisch
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instinct" noemde. In de volgende brief,
die zoals de andere met toestemming van
schrijver en ontvanger wordt gepubliceerd,
repliceerde Jan Engelman op deze uitlating.

BRIEVEN AAN PIETER

25

Utrecht, 15 Maart '26
Geachte Heer v/d Meer,
Ik las het bijblad van "De Tijd ". De bedoeling van uw artikel is me niet geheel
duidelijk. Maar graag wist ik: meent u werkelijk, dat het "paganistisch instinct"
van "De Gemeenschap" het meest belangwekkende in het blad is, en dat wij
"een schot" zetten tusschen ons geloof en de kunst? Ik zie niet in, waarom een
verschil van opvatting met Henri Bruning over de beteekenis van "vorm" in de
kunst (zijn opvatting wordt al evenmin aangehangen door Gerard Bruning,
Knuvelder, Lichtveld, Nicolas en Wiegersma) tot die conclusie aanleiding moet
geven. Hij had kunnen verwachten dat er op zijn zeer ongemotiveerde uitlatingen
gereageerd zou worden. Van een "verbroedering met de heidenen" was tot beden
geen sprake, wèl van een grooter waardering voor het katholicisme bij mindercalvinistische typen dan Ter Braak, wiens stukje een ignobele bedoeling schijnt
te hebben. Maar u moet bedenken, — vooral u, die zoo goed kunt weten, wat
een erfenis van vier eeuwen renaissancecultuur beteekent — dat u heeft te maken
met jonge menschen, die ieder voor-zich nog een schrikkelijken strijd met zichzelf
hebben te voeren. Hoeveel grooter de kunstaanleg, hoe feller wellicht het gevecht.
Schrijf mij, bid ik u (het is mij diepe ernst) of uw oordeel definitief is. Ik zou
dat van u niet verdragen en direct "de Gemeenschap" er aan geven.

Met vr. groeten
in X °
Jan Engelman

P.S. Weet u meer omtrent den toestand van Gerard Bruning? Door het bericht
van zijn ziekte zijn wij hevig opgeschrikt. De ontsteltenis is algemeen. Weet hij
er zelf van?
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In 1927, korte tijd dus na de oprichting van
"De Gemeenschap ", wilde Engelman met
Gerard Bruning en Marsman een ander,
minder programmatisch periodiek opzetten.

Pieter van der Meer de Walcheren, die in de
uitgeverswereld geen onbekende was, had de

plannen bij Uitgeversmaatschappij Querido
in Amsterdam geïntroduceerd.

Utrecht, 30 Aug. '27
Beste Pieter,

Ten zeerste dankbaar voor de aanbeveling. Als Querido nader uiteenzet wat hij
bedoelt zal ik er zeker ernstig over denken. 't Zal natuurlijk van zijn tijdschrift
afhangen of er "behoefte" aan bestaat. Voor een eenigszins "socialistische"
levens- en schoonheidsleer ben ik overigens wel beducht, en of De Jong wel zoo'n
goed comparant is betwijfel ook ik... Maar wellicht kan het geen kwaad, dat we
ook in deze richting een kleine tribune bezetten en dat P. v/d Meer preludieert
lijkt me uitstekend. Als dat ding maar niet begint met het bestaande Hollandsche
proza, dat zoogenaamd miskend wordt, belangrijk te vinden. Het reikt niet,
zeer enkele uitzonderingen daargelaten, aan de poëzie, wat men overigens van de
levenshouding van Gids- en Vrije Bladen -menschen moge denken.
Las je Van Poll in De Morgen over de Politiek en de Jongeren? Verdomd flauw.
Stijf als een hout. Was de N. Eeuw in den eersten tijd iets anders dan critiek,
zonder de lust, zelfs, om méé te doen? Wat worden we oud!
Is de muurschildering van Matthieu Wiegman al gereed?
Groeten aan mevrouw s.v.p.
toegenegen in X°
Jan Engelman
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Wouter Paap
Jan Engelman, Utrecht en de muziek

Het meest opmerkelijke en vernieuwende
poëtische talent, dat in het tijdschrift "De
Gemeenschap" naar voren trad, was dat van
Jan Engelman. Zijn expressionistisch-barok
gedicht De Geboorte trok door zijn klankvolle
toon, zijn grote conceptie, maar vooral door
zijn jeugdig élan, de bewondering van H.
Marsman. Dit werd de aanleiding tot beider
vriendschap, welke er ook toe leidde dat
Marsman zich spoedig thuis gevoelde in de
Gemeenschapskring. In de tweede jaargang
publiceerden Engelman en Marsman beiden
een gedicht Ichnaton. Beide verzen hielden de
herinnering vast aan het in 1926 opgevoerde
studentenlustrumspel van die naam, dat geschreven was door de toen 23-jarige student
Coen Graadt van Roggen, zoon van de toen
hoofdredacteur van het Utrechts Dag--malige
blad. Men verwachtte nog veel van de schrijver
van dit aangrijpende, rond de Egyptische
farao Ichnaton spelende stuk, dat hoog boven
het niveau van de meeste lustrumspelen uit-

stak. Helaas is Coen Graadt van Roggen jong
gestorven.
Jan Engelman, geboren in de Utrechtse
binnenstad, heeft aan Utrecht twee verzen
gewijd, waarin haar historie en sfeer zo impressief weerspiegeld worden, dat het jammer
is, dat ze in zijn Verzamelde Gedichten niet
zijn opgenomen. Het eerste, Utrecht getiteld,
dat in "De Gemeenschap" werd gepubliceerd,
stamt uit zijn expressionistisch -humanitaire
periode, waar hij later afstand van heeft genomen. Maar voor de poëtische stijl van de
jaren twintig is het kenmerkend:
Uit een ontluisterd rijk gezonken
plooien van gevels tot grijze gelaten:
dof murmelen, dat niet meer praten
en niet gans zwijgen heet —
de gracht versmalt.
Ik beef en weet:
God heeft ons op een wank'len tijd geklonken,
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dat wij verteren en niet vragen
t'ontraadselen de schim die dreigend spleet
en die wij donker in ons dragen —
de aarde valt.

Het tweede, Geest van Utrecht, dat men aantreft in het door Jaap Romijn samengestelde
boek over Utrecht Hart van Nederland, is
rijper en geeft in zijn mijmerende toon de
middeleeuwse statuur van de stad vollediger
weer. Men beluistert als bron van inspiratie
het fonteintje in de oude Kloosterhof, dichtbij
de voet van de Domtoren:
Zacht klater water in de avondvree
en mensen zitten neder op de rand van
een fontein,
Zo roerloos, zo gelaten moet mijn stad
wel zijn —
ik vind haar wezen en ik neem het zingend
mee.
Geest van gothiek en stem van deze stad
met klank van klokken drijft gij om zijn trans.
De hof verduistert, maar de ogen zijn vol glans,
de monden zwijgen en het jagend hart wordt
zat.
Zo wees mij lief en voed een andren gloed
dan in de snel-ontvlamden schijnt.
Men vindt soms avondlijk een licht dat
niet verdwijnt:
het Godsrijk leeft bestendig en kent geen
spoed.

Jan Engelman mag gelden als een der meest
klankgevoelige, muzikale dichters van het
Nederlands poëticum. De vocalisen en cantilenen welke men aantreft in de gedurende de
zomertijd van zijn dichterschap geschreven
bundel Tuin van Eros, vormen een trillend
balanceren op de grens van dichtkunst en
muziek. Van zijn "poésie pure" is het als
cantilene aangeduide vers Vera Janacopoulos
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("Ambrosia, wat vloeit mij aan?") het meest
bekend geworden. Men treft het in iedere
schoolbloemlezing aan, maar vrijwel geen
enkele literatuurleraar weet met de titel raad!
Welnu, Vera Janacopoulos was een Braziliaan
zangeres van Griekse afkomst, wier zang -se
op Jan Engelman (en niet alleen op hem)
een overrompelende indruk maakte, toen zij
op 15 februari 1926 onder leiding van Evert
Cornelis met het Utrechts Stedelijk Orkest voor
het eerst in ons land optrad met aria's en
liederen van Handel, Duparc en Strawinsky.
Engelman was in die tijd muziekrecensent
van "Het Centrum". In tegenstelling tot zijn
collega Willem Pijper, die zijn functie, op alle
slakken zout leggende, uitoefende met ver
-betn
vakmanschap, reageerde Engelman op
hetgeen hij hoorde met de intuïtie en muzische
onbevangenheid van een vrije, aangeboren
muzikaliteit. Vera Janacopoulos was als een
exotische, bonte zangvogel onze bedaagde
oratoriumvolière komen binnenvliegen. Haar
donker getimbreerde, maar toch glanzende
en helle mezzosopraan, die laaiend als een
steekvlam omhoog kon schieten, bracht een
sensatie teweeg als de zangliefhebber misschien
slechts éénmaal ondervindt. Vooral haar voordracht van de aria "Oh! had I Jubal's lyre, or
Mirium's voice" uit Handels oratorium Joshua
en van de als vocalise gecomponeerde Pastorale
van Strawinsky deden het de dichter zozeer
aan, dat kort daarna in "De Gemeenschap"
onder de titel Kanaän als recitatief en aria
een bladzijde muziekpoëzie verscheen, die
uitliep op iets, dat in die dagen als een soort
van klankdronkenschap werd ondergaan:
aëra

aëra

Vera

Vera

helder galmgat wuivend palmblad
zoeloe
zoeloe
oekeloeloe
klankgazelle
Meeserwelle
razend draaft het koene ros
Vera in mijn keel - doe los!
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Vera
Vera
Vera
o o
Vera Janacopoulos

Engelman heeft dit gedicht Kanaän, dat door
de zang van Vera Janacopoulos spontaan
werd aangedreven, nimmer laten herdrukken.
Het blijft echter karakteristiek voor het
Utrechtse muziekmilieu, waarin het ontstond.
Zelf beschouwde hij het waarschijnlijk als een
stemoefening, een solfège, om zijn poëtisch
instrument lenig en ontvankelijk te maken
voor gedichten, die zich louter op ritme en
klank zouden voortbewegen. Met dergelijke
"auditieve" verzen heeft de literatuurcritiek
heel wat moeite gehad. De Nederlandse poëzie
doet niet graag afstand van de gedegenheid
van het woord. Niettemin heeft de uiteindelijke "cantilene" Ver Janacopoulos als een
frisse, dartele klankgolf haar onvervangbare
plaats in onze dichtkunst ingenomen. Zij vormt
een hoogtepunt in Engelmans oeuvre, maar
spoedig wist hij melodie en muzikaliteit met
dieper gaande verbeeldingen en levensinzichten
te verbinden. Naderhand ging zijn klank-
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wereld zelfs over in een brede, neoVondeliaanse trant, zoals het geval is in de
prachtige, diepdoorzongen Monologen van de
engel Gabriël uit zijn mysteriespel Sint
Willibrord, een half historisch, half legendarisch spel, dat bij de Utrechtse Willibrord herdenking in 1939 in de openlucht werd
opgevoerd op de Hofstede Chartreuse, waar
nog overblijfselen zijn van een oud Karthuiserklooster. Lambert Simon vervaardigde de
decors, ik componeerde de muziek, en het
staat mij nog duidelijk voor de geest welk
een bezielend tegenwicht ten opzichte van de
oorlogsdreiging de voorbereiding van dit spel
voor ons drieën vormde.

(Uit het in het najaar bij Bruna te verschijnen boek "Literatuur te Utrecht tussen
de beide wereldoorlogen ", door Wouter Paap
geschreven in opdracht van het gemeentebestuur van Utrecht).

A. Roland Holst
Voor Jan Engelman

Manbaar was hij en op gezang en vlees
belust, en voor geen tegenslag bevreesd.
Toen sloeg zijn lot toe: met het eind voor oogen
wordt hij meer dan hij vroeger is geweest.
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Jan Engelman
Brieven aan Pieter

In 1930 was er in de kringen rond "De

Gemeenschap" grote opwinding ontstaan over
Wijdevelds gedicht "De Droom van Nolens"
en de erop volgende (re)acties. Engelman heeft

over dit alles uitvoerig geschreven in Raam,
nr 26 (1966), blz. 26/43. Van zijn politieke
activiteiten èn zijn visie op "De Paal" wordt
in de volgende brief gerept.

Utrecht, 16 April '30
Beste Pieter,

De aankomst van je brief was in verscheidene opzichten een vreugde. In de eerste
plaats als "teeken van leven ". Hoe gaat het daar in Parijs? Ook homerische
gevechten over kwesties die eigenlijk zoo klaar zijn als bronwater?
Vervolgens veel dank voor het artikel, dat deze week in de Nieuwe Eeuw verschijnt.
Ontvang je het weekblad nog, of moet ik een exemplaar laten sturen? En dan:
mijn waardering voor je oordeel over De Paal. Het ding is te belachelijk om over
te praten. Wij kunnen er niets tegen doen dan enkele pertinente leugens heel
terloops rechtzetten. Als we iets zouden willen beginnen tegen die atmosfeer van
geestelijke achterbuurt (zich voordoend als martelaarschap en integrale heiligheid)
zouden we — behalve dat we er te veel eer aan betoonden — nog in de verdenking
komen dat we er wezenlijk door worden geraakt. De heer Kerssemakers is, na de
verschijning van het Witte Paradijs, begonnen met te zeggen, dat Pieter vroeger
wel een flinke kerel was, maar dat de Gemeenschap hem ... tot in de grond
bedorven heeft. Ik herleid alles tot jalousie en gekwetste ijdelheid. (Wie slechte
verzen en slecht proza schrijft, dat wordt geweigerd, begint een poosje later een
eigen zaakje en moet dan voor zijn fatsoen natuurlijk zeggen, dat alle anderen
van den duivel zijn en de wereld naar den afgrond sleepen). Hetgeen alles niet
wegneemt, dat een woord van jou in deze zaak nog wel gezag zou hebben.
Heb je er geen tijd voor? Lutkie bederft alles door zijn gekke Weltfremdheit.

BRIEVEN AAN PIETER
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Lees het no. van 15 April v/d Gemeenschap en van 15 April van Roeping.
Bezie dan de Paal — wellicht vind je stof — als er tijd is. De "politiek"
ontwikkelt zich prachtig. Ik ben kind aan huis op het Binnenhof en de heeren
zijn waarlijk zeer sterk ontdaan. Na Paschen "De Jeugd en de Politiek" te Amersfoort. Knuvelder spreekt er — ik ben geschrapt, omdat ik, mede, Nolens had
"beleedigd". Heb je de 2e brochure gehad? En weet je van onze ruzie met de
(Nederl.) Kerk?
Beste groeten, ook aan vrouw en Anne-Marie — en van mijn vrouw
t.t. Jan Engelman

De "stukken" waarvan in de volgende brief
sprake is, zijn de reisbrieven uit Griekenland
die Engelman heeft gebundeld onder de titel
"Twee maal Apollo"; deze bundel verscheen
in 1955 bij Het Spectrum in Utrecht en, als

Ooievaar-pocket nr 159, bij Bert Bakker/
Daamen NV in Den Haag in 1962. Het boek
werd bekroond met de essayprijs van de stad
Amsterdam en de ANWB-prijs.
(C.)
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Utrecht, 4 Aug. '55
Beste Pieter,

Het doet me veel plezier dat je van Griekenland "meegeniet" door die stukken
in "De Tijd ". Het is curieus: ik heb nog nooit zóóveel instemming gehad als
juist bij déze stukken, die ik — zij het niet zonder voorstudie — als "journalist"
aan het papier toevertrouw. Vier uitgevers hebben me al gevraagd ze te willen
bundelen.
Ik moet wel aannemen, dat er iets van de genietingen, die ik inderdaad in
Griekenland heb ondervonden, in die artikelen doorstraalt. Het was een verrukkelijke reis, hoezeer ook inspannend. Lui van geest en lichaam kan men in dat
land niet zijn, om er iets aan te hebben. Ik ben overigens bang, dat er wel spoedig
het bekende banale toeristenverkeer zal ontstaan, waarvan iedereen slechter wordt,
behalve dan wat de duiten betreft. Voor het volk buiten de groote steden zou
het jammerlijk zijn!
Hoe het kruis nog ooit in harmonie zal worden gebracht met de tempel, dit is
het grote probleem.
Ik moet bekennen dat de byzantijnsche dingen (hoe mooi op zichzelf) het niet
uithouden naast die van de groote periode der Grieken. Maar ben het met je
eens, dat dit maar een fragment is van het probleem — want dat zal je wel
bedoeld hebben.
Tot ziens, hoop ik, en de hartelijke groeten van
je Jan Engelman

Martien J. G. de Jong
Het adieu van de knaap

In het voetspoor van Paul Valéry (én waar
talrijke andere poëzielezers!) -schijnlkva
schrijft Hugo Friedrich in zijn voortreffelijk
boek over Die Struktur der modernen Lyrik
dat een waarachtig gedicht zich gemakkelijk
vastzet in ons geheugen. Het feit dat een vers
ons bijblijft, is soms zelfs de enige maatstaf
om vast te stellen dat het goed is, meent
Friedrich. 1 ) Volgens deze maatstaf heeft Jan
Engelman enkele zeer goede gedichten
geschreven. Typerend is een opmerking van
Ed. Hoornik in zijn bundel Over en weer:
"Toen mij onlangs in een onvoorbereid
interview voor de radio gevraagd werd, wat
ik het mooiste Nederlandse gedicht vond, was
het eerste wat mij in gedachten schoot Over
het gras van Jan Engelman en spontaan begon
ik het op te zeggen." Hoornik voegt hieraan
toe: "Misschien had ik, als ik lang had kunnen
wikken en wegen, een ander gedicht gekozen,
iets van Vroman of Achterberg, Nijhoff of
Bloem of Breero, maar ik had dat zeker niet
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Sine nomine van 1930, maar werd volgens

de dichter vermoedelijk al in de meimaand van
1928 geschreven:
Ik ben niet meer met u alleen
en op de peluw is er geen
o lieveling die lot en leed
zoo onafwendbaar zeker weet.
Geef mij uw mond en zie mij aan:
lang voor de zon, lang voor de maan
verzinken in de wereldmist
zijn onze namen uitgewischt.
En wat mijn hand te streelen vond
zal liggen in den wintergrond
en wat mijn stem aan u bescheen
is weggedaan en vindt niet een.
Geen slapeling die 't wonder weet
dat uwe zachtheid aan mij deed,
de vlam die door de nachten sloeg
wordt morgenrood en 't is genoeg.

zo gemakkelijk kunnen reproduceren."

Ik heb een paar zinsneden gekursiveerd,
omdat men daarin een nuancering zou kunnen
zien van de uitspraak van Hugo Friedrich.
Zijn "maatstaf" schijnt in de eerste plaats te
gelden voor wat Vestdijk "musische poëzie"
heeft genoemd, en in mindere mate voor de
zogenaamde "signifikatieve" poëzie. Jan
Engelman is in de moderne Nederlandstalige
letterkunde een meester van de musische
dichtkunst. Tot zijn bekendste verzen behoort
het gedicht Adieu, dat ik (natuurlijk!) van
buiten ken, maar zander het ooit van buiten
te hebben •geléérd. De tekst staat yin de bundel
) Struktur der modernen Lyrik 7 p. 103. Hierbij
speelt een rol wat ik elders (Het Nederlandse
gedicht na 1880 e, p. 11) het verschil heb genoemd
in belangstelling voor de "denktotaliteit" of voor
de "denotantia". Vgl. W. J. M. Levelt, Over het
waarnemen van zinnen, 1967, p. 11, en J. F. Staal
in De gids 1967, p. 73.
1

,

Zie sterren reizen langs het raam,
het water stroomt, een knaap ving aan
en zong adieu — dit lied heeft uit
mijn kleine, kleine zomerbruid.

Men 'kan wel afzonderlijke elementen aan
waarvan het unieke samenspel het -wijzen
onmiddellijk aansprekend muzikaal effekt van
deze tekst verklaart. Geraffineerd gespeelde
anafora, alliteratie van stemhebbende konsonanten, assonanties, woordherhalingen, en
strofen-verbindende vokalisdhe (mannelijke)
volrijmen. Daarbij de natuurlijke samen
versbouw en nevenschikkende
-vloeinga
zinsbouw: een schijnbaar moeiteloos ontstane,
welluidende synthese van taalsystematiek en
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verssystematiek 2). Er is in dit "musisch"
gedicht verder de werking van het "ongewone"
in klankrijke woorden gals peluw en slapeling
— wie daar hoofdkussen en vrijer van maakt,
houdt niks meer over —; er zijn typisch
romantische beeld-ingrediënten als maan,
wereldmist, morgenrood, reizende sterren en
zomerbruid; er is het gebruik van de buiten alledaagse en boven-alledaagse aanspreekvorm
u voor de lieveling uit de eerste strofe; en er
zijn tenslotte de latente literatuurherinneringen
die mede bepalend zijn voor onze beleving
van dit gedicht. In de fase der reflektie kost
het inderdaad niet veel moeite je gedichten en
regels voor de geest te halen die "bij nader
inzien" gelijkenis vertonen met de tekst van
Engelman. Th. Govaart (Dietsche warande,
1957) dacht aan Marsman Memento mori en
Jan H. Cartens wees me eens op Marsmans
Zonnige septembermorgen en op Bouten'
beginregel: "En nu — ik ben niet meer
alleen ..." (Lente-maan). Ik voeg daar als
Nederlands materiaal aan toe: "De vlam, die
door het venster sloeg / te onverwacht, te
middernacht" van Werumeus Bunging (Vlam),
"Er is één / Die ik wèl wenschte dat mijn
stem bescheen" van Gorter (Mei), en de
passus met het stromend water ("Het water
stroomde, woest en eentonig klonk -de muziek ")
uit De afspraak van A. Roland Holst.
Waar dan anderzijds bijkomt dat Marsman
in zijn prozastuk De aesthetiek der reporters
(1932) tegenover het vernietigend gevaar van

de techniek als volgt zijn vertrouwen beleed
in de eeuwige kracht van het leven: "De
aarde draait door, ook na de ontzettendste
catastrofen, en de mens leeft verder, de
sterren schijnen en het water stroomt."
D. A. M. Binnendijk heeft in Tekst en
uitleg (1950) een kommentaar op Adieu
gepubliceerd -dat luidt als volgt: "Dit lied uit
Tuin van Eros is een karakteristiek exempel
van de teedere zwierigheid en de achtelooze
droefheid, waarmee Engelman zulk een
gedicht van een even vluchtige als eeuwige
liefde schrijven kan. Want al mogen dan toon
en motief aan de oppervlakte schijnen te
blijven, de tegenmelodie en de bijmotieven
reiken voortdurend naar de diepte en het
eeuwigheidsbesef. Vergelijk bijvoorbeeld den
inzet van de eerste strophe met het slot ervan:
samen versmelten de verzen tot een bijna
speelsahe tragiek. Hetzelfde merkt men op
in de tweede strophe. Dan, in de derde en
vierde, keert het oorspronkelijke thema —
de vergankelijkheid — terug naar den voor
maar het blijft voortdurend gevangen-grond,
in de spheer van vertrouwdheid en innigheid,
die deze angelieke erotiek vraagt. De laatste
strophe stelpt al wat tragisch mocht zijn
geaccentueerd of naar verbittering zweemen
in een Panta Rhei- fatalisme, dat eer herinnert
aan de liefelijke argeloosheid van oude romantici dan aan den sarcastischen, geobsedeerden
toon van moderne ontgoochelden."

) Vgl. voor deze termen Het Nederlandse gedicht
Leiden 1970, P. 13-16, 27.
Aangezien een recensent in Spiegel der Letteren
het gepresteerd heeft om, tegen mijn tekst en
tegen alle rede in, de hier bedoelde begrippen
(benevens een aantal andere zaken) hopeloos door
elkaar te klutsen, vestig ik er even de aandacht op
dat de term systematiek natuurlijk een zekere
wetmatigheid veronderstelt. Zoals het bestaan van
de taalsystematiek wordt aangenomen op grond
van gekonstateerde wetmatigheden, zo kan er

alleen sprake zijn van verssystematiek, wanneer
in het "bijzonder taalgebruik" van een aantal
gedichten of van éán gedicht bepaalde verschijn
bij herhaling optreden, zodat men spreken -seln
kan van een "poëtische conventie ". M. Rifaterre
gebruikt in dit verband de term "macrocontext":
zie S. R. Levin in Mathematik and Dichtung t,
1967, p. 37 e.v. en, in hetzelfde werk, M. Bierwisch,
p. 61 e.v. Vgl. A. Verwey, Ritme en metrum,

2

na 1880, zesde druk,

1931, P. 78; C. F. P. Stutterheim, Stijlleer, 1947,
P. 123; F. Kemp, Dichtung als Sprache, 1965, p. 99.
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Dit is minder Binnendijk op zijn best dan
op zijn vaagst. Ik ben en blijf ervan overtuigd
dat een vers anders moet worden gelezen dan
oen krantebericht, maar dat verhindert me niet
te kijken naar wat er stáát. Waarbij ik er
natuurlijk wel rekening meehoud, dat de
waarde van wat er staat mede kan worden
bepaald door "kontekst" en "situatie", en
waarbij ik eveneens besef dat een gedicht
een spel met thema's en al dan niet "muzikale"
motieven is (Van Ostaijen onderscheidde
"poésie à sujet" en "lyrisme à thème"). 3
Binnendijk ziet vanaf de derde strofe een
thematische wending, maar het komt mij voor
dat daarvan pas sprake is in de vierde strofe.
De tweede en de derde strofe behoren bij
elkaar en verbeelden de onherroepelijke
vergankelijkheid van de gelieven, die al in
de eerste strofe wordt aangekondigd als
"onafwendbaar" ... lot en leed". In de vierde
strofe vervolgt de ik-figuur zijn aanspraak
tot de geliefde (die aanspraak = het gedicht)
maar hij introduceert daarbij een nieuw motief
in minder elegische toon. Zijn onderwerp is
niet meer de toekomst van beider onherroepelijke vergankelijkheid,maar het verleden
van hun samenzijn en het "wonder" dat dit
in hem bewerkstelligt. Tenslotte maakt in de
vijfde strafe het "lot en leed" van de vergankelijkheid plaats — of gaat over in — een
pante-rhei-verbeelding waarbij het eigen
liefdeslied — en met name deze vergankelijke
Adieu-aanspraak die in de tekst haar beslag
krijgt — als het ware "opgaat" in het
heraklitisch stromen van de kosmos.
Enkele "korrespondenties": en op de peluw
is er geen uit de eerste strofe en geen slapeling
uit de vierde; wat mijn stem aan u bescheen
uit de derde strofe en dit lied uit de laatste;
een knaap uit de laatste strofe en ik uit de
eerste; zong adieu uit de laatste strofe en
Adieu uit de titel: dit gedicht verbeeldt
behalve zijn eigen "inhoud" ook zijn eigen
"ontstaan".
)

Een eerste, "vrije" parafrase: "mijn gevoelens
en gedachten gaan niet meer volkomen op in
mijn liefde voor jou, aangezien ik overvallen
word door het besef (en geen enkel minnaar
heeft dat sterker dan ik) dat mijn leed en mijn
lot (of: — hendiadys — mijn lot vol leed)
onafwendbaar zijn. / Kus me en kijk me aan:
ons lat is, dat wij zelf al lang verdwenen en
vergeten zullen zijn voor het einde van de
wereld plaatsvindt. / En dan zal je lichaam
dat ik streelde begraven zijn en het gedicht dat
ik over je schreef vergeten. / Er is geen
minnaar die beseffen kan welk een
wonderlijke uitwerking jouw tederheid op
mij !had, het vuur van onze liefdesnacht
gaat als het ware op in het rood van het
ochtendgloren, en dan is het voorbij en voel
ik mij voldaan. / Kijk naar het bewegen van
de sterren en het stromen van het water en
stel je in die eeuwige beweging het bestaan
van een jongeman voor die ook even in
beweging kwam en een vers schreef: het
gedicht Adieu dat nu voltooid is en dat jou
bezingt als mijn zomerbruid."
Welk "wonder" heeft "uwe zachtheid" aan
de Ik-figuur gedaan (strofe Ill)? Men kan het
in verband brengen met het (voorbije) "met u
alleen"-zijn in de eerste strofe en tegelijk,
in de derde strofe, met een opgaan van de
vlam der individuele en vergankelijke
nachtelijke liefde in het eeuwig ochtendlicht
van het pants rhei. In de bundel Tuin van
Eros volgt Adieu onmiddellijk na het gedicht
Hij daalde sluimrend, waarmee in de vroegere
bundel Sine nomine de cyclus Het grensland
besloot. De beginregels van dat gedicht luiden:

8 ) Voor de termen "kontekst" en "situatie": Van
Bilderdijk tot Lucebert; Leiden 1967, p. 16 e.v.

Het "anders" lezen dan een "krantebericht":
Twintig poëziekritieken , tweede druk, Leiden 1967,
p. 10; voor de onderscheiding van Van Ostaijen:
Het Nederlandse gedicht ... e p. 80.

HET ADIEU VAN DE KNAAP

Hij daalde sluimrend in een tuin
en zocht het lied en zocht het wonder —

De "tuin" is de tuin van Eros, het "lied" is het
gedicht, en het "wonder" is een eeuwigheidservaring-in-liefde, die in de poëtische wereld
van Jan Engelman wordt gesymboliseerd door
het "licht" of het "morgenlicht ". Wie de
"kontekst" van Engelmans afzonderlijke
bundels en hun chronologische (bibliografische)
"situatie" kent, kan in ons Adieu-lied symbool
herkennen die Jan H. Cartens aan- en-warden
na-wees in een aantal andere gedichten uit
dezelfde periode, en met name in het grote
gedicht In den tuin. 4) Het opgaan van de
vlam der duistere liefdesnacht in het zuivere
morgenrood ("de hemelklaarte van het eerste
paradijs ") is de overgang naar de "volmaakt
buiten maat en tijd ", die alleen tot stand
-heid
komt door het "wonder" dat in de liefde aan
de dichter voltrokken wordt. De lieveling
uit Adieu is als de Ambrosia- geliefde uit
andere bekende gedichten van Jan Engelman.
Daarom klopt het volledig met de "kontekst",
dat er sprake is van het "lied" dat 's dichters
"stem" aan haar bescheen. Ook het gedicht
Adieu kent de voor Engelman zo belangrijke
symbolische triniteit van licht, lied en liefde,
gelijk die onder meer bezongen wordt in de
beroemde cantilene Vera Janacopoulos:
O muze in het morgenlicht
o minnares en slank gedicht

We mogen opmerken dat 's dichters "geboeide
lijf" ook in Adieu wordt "bevrijd" van zijn
beperkende individualiteit, om te worden
opgenomen in de stroom van een boventijdelijk
geluk. Maar het morgenrood symboliseert
daarbij even weinig het transcendente "licht"
van ".t vaderhuis" uit het (religieuze) gedicht
) Jan H. Cartens, Jan Engelman (Ontmoetingen)
1960, en 'Orpheus en het lam' (Raam 24).
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In den tuin, als de ogen en de mond van
de minnares ons of de dichter vermogen te
herinneren aan het christelijk "Offerlam".
Het panta rhei van Adieu is zuiver aards en
omvat niet de bevrediging van geestelijke
verlangens naar een hemelse bestemming; maar

het veronderstelt de samenvloeiing van het
menselijke en het tijdelijke in de grote stroming
van de kosmos. Het erotisch "wonder"
bewerkt hier minder een opvlucht van de
"ziel ", dan een vereeuwiging van de dichterlijke
"stem" als uiteindelijke bestemming van de
sterfelijke "knaap ", die al bij de aanvang van
zijn zingen Adieu zong.
Een tweede, en laatste, resumerend "vrije"
parafrase: "Na met u in liefde even ontheven
te zijn geweest aan maat en tijd, verlies ik mijn
angst voor de vergankelijkheid ten gunste van
het besef dat ik eigenlijk voor dit ontheven zijn ben voorbestemd. Onze vergankelijkheid
betekent namelijk alleen maar dat mijn eigen
individualiteit en mijn kortstondige poëzie
verlost zullen worden uit hun beperking, om
te kunnen opgaan in een eeuwig kosmisch
bestaan ".

Leo Vroman
Engelman, en vooral IK

Een stuk zoals dit vertrouw ik voor geen
cent. Altijd staat er eigenlijk vooral in: IK
herinner me nog boe hij MIJ toesprak na MIJ
(nog grotere hoofdletters s.v.p.) de onvergetelijk welsprekende en toch tedere hand te
schudden. Nou, dat zal IK dan toch eens
anders doen, met de bescheidenheid waarmee
de zoveelste verjaardag van een groot man
behoort te worden beschreven door een
ongeveer even groot ander man.
Ja, verdomd, ik herinner me onze eerste
ontmoeting nog best. Ik liep met Tom
Koolhaas over de Nobelstraat, die was toen
in Utrecht, en hij zei kijk daar gaat Engelman.
Een keurige heer verdween op dat ogenblik
om de hoek van die andere straat, achter het
Lucas Bolwerk. De tweede keer ontmoette ik
hem geloof ik toen hij het huis van Wouter
Paap verliet, ongeveer een jaar later. Sindsdien heb ik hem niet veel meer gezien en
verwar zijn gezicht bijna of misschien volledig
met dat van Goris, die ook een bril draagt
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en er keurig uitziet, maar elders. Ander licht
weerkaatst in zijn bril. Soedah, er is genoeg
licht voor ons allen.
Als ik nu goed nadenk en dit overlees,
staat er toch wel wat belangrijks. Ik heb me
die paar seconden van twee en dertig jaar
geleden natuurlijk alleen maar laten onthouden
doordat Engelman toen, en dus ook nu, veel
voor mij betekende. Het zullen vast wel zijn
meest abstracte gedichten geweest zijn en hun
invloed niet alleen op mijzelf maar ook op de
mensen die ik respecteerde, zoals Koolhaas
trouwens. En Paap. Het is zelfs, eerlijk
gezegd, de manier waarop ik zelf het liefst
zou worden herinnerd: als een glimps in het
leven van een of andere voor mij ontzettend
belangrijke dichter, die dat dan zijn leven
lang onthoudt, en daar, wie weet, nog eens
een aardig stukje over schrijft. Nou zeggen
de lezers en lezerinnen dan, dat is ook iets,
nog geen pagina.
Brooklyn, N.Y. 14 maart 1970.

Kees Verwey
Voor Jan Engelman's 70ste verjaardag

Jan en ik zijn even oud. Wij schelen nog geen
twee maanden. Wat mij het meest in hem
getroffen heeft, is zijn warme hart. Dichters
mogen straks zijn zangen roemen: zijn Tuin
van Eros - heerlijk liefdesepos, dat straks
weerkaatst door de spiegel van de nieuwe tijd
zal terugkeren.
Voor mij is hij de dichter met het grote
schildershart. Fel kon hij zijn en verbeten als
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het om waarden ging die hij wilde bewaren en
en beschermen. Want liefde voor de kunst was
zijn leven.
Maar nu is hij moe.
En wij, zijn tijdgenoten
delen die moeheid
Om de tijd,
Om de waanzin,
Om de toekomst.

6 april 1970

Victor E. van Vriesland
Vera Janacopoulos

Om uiting te geven aan mijn respect en
bewondering voor Jan Engelman bij zijn
zeventigste verjaardag meen ik niet beter te
kunnen doen dan een korte inleiding te geven
tot een brief, die ik, ruw geschat, circa veertig
jaar geleden van hem ontving, en die nooit
gepubliceerde brief daaronder af te drukken.
Hij is namelijk uiterst belangrijk om een
omstreden gedeelte van Engelman's poëzie
beter te begrijpen en vooral het ontstaan daar
een ware pionier geweest -van.Egelmis
van een soort dichtkunst, waarvan hij destijds
de grondlegger was. De brief gaat over het
gedicht Vera Janacopoulos, destijds met name
door Du Perron en Ter Braak met weerstand
en spot gelezen, eit in de latere litteratuurgeschiedenis volkomen aanvaard, zij het dan
nauwelijks beter begrepen. Het was het begin
van de dertiger jaren en Engelman is de eerste
geweest, die een dergelijk soort gedichten in
ons land schreef.
Naar aanleiding van het uitkomen bij De
Gemeenschap van de bundel Sine Nomine in
1931 schreef ik over deze nieuwe soort, toen
experimentele poëzie het volgende (Onderzoek
en Vertoog I, Amsterdam 1958):
"De afdeling, die het boek besluit, is, in
technisohen zin, van experimentelen aard. Zij
bevat drie gedichten, welker karakter Engelman
door de ondertitels aangeeft: vocalise;
ritornel en sirene; en cantilene. Zij verschillen
fundamenteel van de andere verzen in dit
boek. Deze drie gedichten zijn het ongetwijfeld
geweest, waarin de dichter, naar 'poésie pure'
heeft getracht. Het zou te ver voeren, hier na
te gaan, in hoever zij aan deze benaming,
waarover zoveel gestreden is, beantwoorden.
De verschillende min of meer theoretische
problemen, die de kwestie der 'poésie pure'
in Frankrijk, vooral naar aanleiding van
Valéry's poëzie aan de orde heeft gesteld,
hebben reeds tot eindeloze discussies en een
ganse op dit onderwerp gespecialiseerde litteratuur geleid. Ik kan er dus niet aan denken,

hier ook maar een elementaire uiteenzetting
van het vraagstuk te geven. Het zij genoeg te
constateren, dat de drie bedoelde gedichten
van Engelman in onze jongere dichtkunst
inderdaad een enigszins afzonderlijke plaats
innemen, waarmede over hun kwaliteit overigens nog niets gezegd is."
"Van Ostayen verloor nooit de werkzaam
zijn scherpen geest, die bewust over-heidvan
wogen, in een irrationele doch muzikaal
nauwkeurig berekende woordverbinding concrete visies bij wijze van associatieve voorstellingen tot stellige, snel aansprekende
expressie zocht te brengen. Bij Engelman
ontbreekt de primaire visie die haar uit
zoekt. Men vindt bij hem een -drukingzich
overgeven aan de euphone deining, het kinderlijk primitieve lustgevoel van de speelse
toevalligheden van het handwerk. Waarbij
niet ideeën, maar blinde sensaties de stof zijn,
waarin de woordklankwerking tot stand komt
en zich afspeelt.
-

"Er is eerder overeenkomst met surrealistische elementen in werk van sommigen onzer
jongste dichters (Halbo Kool, Noordstar).
Maar ook deze is te onbetekenend en opper
om overigens zo ongelijkwaardige -vlakig
grootheden te mogen vergelijken. Want weliswaar gehoorzamen ook Engelman's opeenvolging en groepering van begrippen hier niet
aan logische wetten, tenzij aan die welke zich
ook in dromen openbaren. Maar ze richten
zich bovendien, en dit is het onderscheid,
naar een subtiel toonevenwicht, een keuze en
schikking van klank en melodie. Naar een
proces dus, dat behalve aan werkingen van
het onbewuste nog daarenboven aan het wezen
van den woordvorm inhaerent is. Daardoor is
deze versificatie ook essentieel dichterlijker
dan het lukraak asociëren, waar het, uiterlijk,
aan kan doen denken. Zij onderscheidt zich
derhalve van het gewone surrealisme, doordat
deze surrealistische gegevens thans gegroepeerd
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blijken van het poëtische uit. Niet van het
volledig dichterlijke evenwel: geestelijke ver
moet nu eenmaal blijven ontbreken-diepng
aan ongetransformeerde, uit het onbewuste
vrijwel in hun eersten staat overgenomen
uitingen. Met den onontkoombaren en onnozelen deun van aftelrijmpjes, in welker merk
samenstelling ik eveneens een
-wardige
slechts schijnbaar toevallige, maar buiten het
waakbewustzijn wetmatige taalmanifestatie
vermoed,prenten deze verzen zich ons in.
"Zondert men het tweede gedicht uit, dan
blijven En Rade, en Vera Janacopoulos. Bij
deze beide gedichten ziet men, dat een doorbraak heeft plaats gehad van het geordende
gedachtenleven, niet door een geestelijk vervuld
uiterste aan psychische spanning, niet door
de verfijnde en exacte benadering van een
gewaarwording of een gemoedsstaat, maar
door een passief opgaan in klankverbinding
en voorstellinglozen woordval. Het woord is
hier 'Selbstzweck' geworden. Een gedachteloos,
wellustig onderduiken in het taalmysterie:
het geheim van het psychisch automatisme,
dat wellicht een fascinerende ontdekking van
onbekend gebied betekent, doch met een
lijdelijke, gevaarlijke ontbinding van het
centrale ik de grenzen der poëzie te buiten
gaat.
"Maar het lijkt misplaatst, deze zwaarwichtige en nuchtere Hollandse bedenkingen
te stellen tegenover de zoete, zonnige charme,
die van een gedicht als Vera Janacopoulos een
wiegend, bedwelmend toverformulier maakte,
zo vlinderlicht en beminnelijk, dat alle critische
overwegingen er het zwijgen toe doen."
Deze eerste reacties uit 1931 op de door
Engelman ingezette vernieuwing van onze
poëzie zijn natuurlijk slechts houdbaar als
eerste impressie en voor het overige niet geheel
meer te handhaven. De verdere ontwikkeling
van de Nederlandse dichtkunst heeft ons een
veel verder gaande wijze van associatief
dichten leren kennen, maar tevens duidelijk
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gemaakt dat wij hierboven niet ten onrechte
het woord pionier hebben genoemd. In de
classicistische, wat zeg ik: academische dicht wijze van die dagen — ik beperk mij nu tot
Nederland — behoorde er juist grote geestkracht toe om op deze wijze de conventie te
doorbreken en te trachten volgens gecontroleerde invallen die zich nauwkeurig projecteerden in het klankbeeld een stijlverandering
te beoefenen die zich langzaam maar zeker in
de dichtkunst zou veralgemenen en in de toekomst geen aanstoot meer geven.
Het past ons bij de zeventigste verjaardag
van de dichter met grote dankbaarheid te
herdenken hoe hij de eerste is geweest om
experimentele poëzie te schrijven. Maar geheel
los daarvan hem te huldigen als buitengewoon
erudiet geleerde wat de schilderkunst en haar
geschiedenis betreft, en als te schaars publicerend maar boeiend en scherpziend literatuurcriticus. Wij zijn hem ook bijzonder dankbaar
als mens en als vriend; zeer velen heeft hij
met onvermoeide beminnelijkheid terzijde
gestaan zo lang zijn gezondheid hem dat nog
toeliet.
Zijn poëzie, ook geheel afgezien van verzen
als Vera Janacopoulos heeft een zeer bij
geheel aparte plaats in het totaal
-zonder
Nederlandse verskunst. Deze -belvand
poëzie is een monument van rijkdom en levensvreugde, op overweldigend bekwame wijze
tot uiting gebracht in een opbouw, zo vol,
bloeiend en levend dat alleen de barok-kunst
hiermede verwant schijnt. De barok is in
Jan Engelman tot een nieuw en hedendaags
leven gekomen. Wij zijn hem dankbaar voor
wat hij ons technisch geleerd heeft maar veel meer voor de schoonheidsontroering die zijn
zo levende en blijvende dichtwerk ons in
overstelpende mate heeft gegeven.
Hier volgt dan de brief over het gedicht
Vera Janacopoulos. Hij is helaas ongedateerd
en ook op het poststempel van de enveloppe
was de datum en zelfs het jaartal niet meer
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te ontcijferen. Ik vermoed dat ik er niet te veel
naast ben wanneer ik de brief dateer in de
aanvang van de dertiger jaren.
Verklaring van "Vera Janacopoulos"
(voor menschen die geen verklaring noodig
vinden en vragen, en haar misschien tdch wel
weten).
Het gedicht draagt de naam van Vera
Janacopoulos omdat ik in deze zangeres verscheidene malen de verpersoonlijking zag van
liefdegevoel en algemeen musisch gevoel. Ik
wilde een "cantilene" zingen, even onbevangen
en goddelijk Iicht als zij het vaak deed. Maar
het gedicht is eigenlijk niet voor hddr geschreven, — maar voor een vrouw die ik zoo
hevig bemin, dat ik mij noch de aarde, noch
den hemel kan voorstellen zonder haar.
Ik noem haar Ambrosia. Volg nu de opeenvolging der sensaties: Ambrosia komt er
aan en direct voel ik mijn gansche wezen zóó
sterk geschokt, dat het mij is, of ik door een
andere en betere wereld word beroerd. Ik zie
haar profiel, het veld van haar gezicht
(schedel, wat doet het er toe, het klinkt goed)
en als ik dat tegen mij aan leg werkt dat éven
als een verkoeling. Totdat de appels blozen,
als in het aardsche paradijs ... Maar het
volgend gevoel is er een van groote schuldeloosheid en kinderlijkheid, van eeuwig spelen
als het ware, wat mij aan een frisschen,
jongen mond, aan de zee en aan bloemen
doet denken. Ik ontdek dan dat mijn minnares
óók mijn muze is, dat ik alles ervaar
d66r haar, bezing voor haar. En daar moet
een divien, een goddelijk beginsel in schuilen.
Ik begrijp niet hoe het kan, ik kom er, denkend
en dogmatisch, heelemaal niet uit, — zulk
een "aardsche" liefde, met zooveel schuld, z6ó
licht en wit en onbezwaard. Dat moet meer
zijn dan erotiek. Zou ik het Elysium noemen?
Of het duizendjarig rijk? Het is éven licht en
sereen als mijn "centrale droom" (v. Eyck).
Is het niet mijn centrale droom?
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Ik zal dat later wel ontdekken.
Laat dit voor een enkele keer een uitzondering zijn op de gewoonte, om niet te
trachten het ontstaan van gedichten te ver
-klaren.
Ik doe het omdat jij je voor dit geval
zoo sterk schijnt te interesseeren. Je ziet nu
wel dat ik "Vera Janacopoulos" ook wel veel
langer had kunnen maken en de gevoelens en
begrippen had kunnen "omschrijven". Maar
dan was het toch heel anders geworden. Het is
inderdaad, in dezen korten vorm, in een half
uurtje ontstaan. De aria van Mozart die
Janacopoulos had gezongen was 6ók kort en
gevuld met een, au fond, niet te omschrijven
gevoel.
Wie poëzie voelt kan toch wel zien, dat
"alles er in zit."
Kan je mij de Belgische blaadjes niet bezorgen,
waar Nederlandsche gedichten in zijn verschenen (in vertaling)?
Een week of 3, 4 geleden schreef je er, geloof
ik over.
Heb je 6ók wel eens ontdekt, dat muziek
van Mozart soms direct-inspireerend werkt?
De vergelijking van Ter Braak met Speenhoff
is banaal. Hij had moeten zien dat er, behalve
een "verwerken" van beteekenissen, ook een
climax van ver-ontstoffelijking in zit.
Beste v. Vriesland
Je moet deze mededeelingen natuurlijk voor
je houden. Ze zijn alleen voor jou, als zoo zeer
belangstellende. *)
Beste gr.
tt. J. Engelman

') Voor het publiceren van deze brief heb ik
uiteraard nu de toestemming van de schrijver
verkregen. — v. Vr.

43

Correspondentie

Amsterdam, 2 mei 1970
Zeer geachte Heer Hawinkels,
Eer ik mij zó liet kennen ... Dat was mijn eerste reaktie op uw schriftelijk gegeven blijk
van onbehagen in her fenomeen van mijn persoon. Wie weet, geldt in uw kringen het bezit
van een grote mond en de beschikking over een groot aantal invektieven als bewijs van
literair talent. "Hij heeft veel talent" heet het in sommige uithoeken van ons vaderland van
kanselredenaars met een krachtig mondwerk. Hoe dan ook, u kunt toch nauwelijks menen,
dat u er ook uw gelijk mee hebt bewezen?
Ik treed niet met u in diskussie over de waarde van uw beide bundels, — op wat ik daarover
heb geschreven wens ik niet terug te komen. En nog veel minder wens ik ervdn terug te
komen. Maar een enkele kanttekening bij uw polemiekje lijkt mij wel op zijn plaats.
1. Dat uw poëzie in mijn tweede bespreking wordt gekenmerkt als "meer lyrisch dan episch ",
berust op een kennelijke verschrijving of vertikking. Natuurlijk is het omgekeerde bedoeld,
blijkens wat er onmiddelijk op volgt: "dus gunt men hem graag wat meer lengte en
breedte". U zoudt er zélf op hebben kunnen komen, hetgeen u dan tevens in de gelegenheid zou hebben gesteld te konkluderen, dat ik klaarblijkelijk het epische voor lyrisch
houd en omgekeerd.
2. Dat ik van "men" zou spreken, wanneer ik "ik" bedoel, is een wat overhaaste gevolgtrekking. Hoe zelden trouwens treft men het woordje "men" in de door u gewraakte
passages aan! Kom, kom, geachte Heer, — in beide kritieken komt dat onpersoonlijke
voornaamwoordje niet vaker dan één maal voor, tegen 6 resp. 7 maal "ik", "mij" of
"mijn". Kan dat er nu echt niet mee door? En ik had het gebruik ervan nog wel zo
nauwkeurig afgewogen!
3. Evenmin bedoelde ik "voorliefde" waar ik "bewondering" schreef, en "bewondering" waar
het om "voorliefde" ging. Jakkes, mijnheer Hawinkels, u gedraagt u als het akeligste
soort schoolmeester, dat aan de een of andere universiteit het vak "Taalbeheersing" heeft
gelopen!
4. Inderdaad, "vormkracht" weegt mij zwaar. Ik begrijp niet goed, wat u als dichter daartegen kunt hebben. Of mishaagt het u, dat ik spreek over iets wat u, naar uw eigen besef,
zelf in te geringe mate bezit? Ik zou het me kunnen voorstellen, want juist op dit punt
zag ik u onlangs, geheel onverwacht, pardoes door de mand vallen. Ik doel op het drietal
semi-religieuze liedteksten die u publiceerde, — teksten die bewijzen dat u veel minder
benul van vormtheoretische problemen en ook veel minder praktische vaardigheid hebt dan
ik aanvankelijk wel veronderstelde. En wat een afgang, wanneer er dan onverhoeds
als
het dan eens een keer om eenvoudige, voor ieder verstaanbare taal gaat — zulk een ongaar
filosofietje en zulke doodgewone blaaskakerij voor de dag komen. Kortom, ontbrekend
vormvermogen toegepast op tevoren gereed-gelegde brokken breinwerk. Geen wonder, dat
het alleen maar "praat" en nergens zingen wil!
—

5. Naar de "verkapte citaten uit Leopold de Buch" ben ik buitengewoon benieuwd. Ik kén
die schrijver namelijk niet; indien ik ooit iets van hem heb gelezen, dan was het om te
konstateren, dat hij op een voor mij moeilijk te ontvangen golflengte uitzendt. Wil dus
zo vriendelijk zijn, mij dat geraffineerde plagiaat even voor te rekenen, natuurlijk onder
vier ogen.
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6. U meent mij — nee, de lezers van Raam — op een zonderlinge diskrepantie tussen mijn
beide besprekingen van uw werk te moeten wijzen. Alsof het een mens per se verboden
zou zijn, van mening te veranderen ... Overigens is er van meningsverandering t.a.v. uw
Haydn-gedichten bij mij in het geheel geen sprake (al moet ik wel bekennen, dat ik ze bij
herlezing nog slechter vond dan ik ze in herinnering had). Op het beslissende punt was u
namelijk zo vrij, mijn woorden onjuist te citeren. Ziet u het maar even na, — ik schreef
niét: "Eigenlijk zijn de Haydn-gedichten bij mij het liefst" (wat dat dan ook zou moeten
betekenen), maar: "Eigenlijk zijn de Haydn-gedichten mij nog het liefst". En dat is heel
iets anders. Dat betekent voor ieder die lezen kan: "Ik vind al deze op Bosch, Bruegel en
Haydn geïnspireerde gedichten niet veel zaaks, maar als ik al zou moeten kiezen ..."
Overigens begrijp ik, gezien uw poëzie, heel goed, dat zulke finesses in het woordgebruik
voor u van geen enkel belang zijn. En dat is dan ook precies wat ik tegen die poëzie heb.
— A propos: Ik bedoel hiermee zeker niet, u van kwade trouw te betichten. Dat zou,
gezien de nobele geest die uit uw overwegingen spreekt, niet minder dan een insinuatie zijn.
U vraagt, wat u mij hebt misdaan. Alsof ik aan gehaktballen en emmers snot zo zwaar zou
tillen! Ach nee, geachte Heer Hawinkels, het enige wat u mij hebt misdaan is dit: dat u mij
tot tweemaal toe gedwongen hebt, mijn tijd aan slechte poëzie te besteden. Op zulke dwangsituaties wil ik wel eens een tikje geprikkeld, ofschoon meestal in stijl, reageren.
Wat mij intussen in uw ontboezeming het meest heeft verbaasd, is de angst die zij verraadt.
Weest u toch gerust, bezweer ik u: U behoeft waarlijk niet bang te zijn, dat de "schrijvers
van literatuurgeschiedenissen" iemand die zulke baarlijke nonsens schrijft als ik au sérieux
zullen nemen. Bovendien heb ik zelf geen enkele ambitie in die richting. Wat de toekomst
van mij zal vinden, laat mij koud, en hoe de adepten van allerlei poëzieën van de toekomst
nu al over mij denken, eveneens. Het enige wat mij als poëzie-criticus beweegt is de wens,
diegenen onder mijn tijdgenoten te bereiken, voor wie kritische zin, taalgevoel, vormbesef,
bewustzijn van de wereld waarin wij leven — al die dingen, waar poëzie vanouds mee te
maken heeft — nog enige relevantie hebben. En dat is natuurlijk een volstrekt ouderwetse
ambitie, — daar haal ik niet een de volgende generatie meel Nogmaals, waarde Scribent,
weest u gerust! Ik ben namelijk zozeer overtuigd van mijn gelijk, dat ik nauwelijks meer de
behoefte voel, omdat ieder jaar weer aan een aantal slechte dichtbundels te bewijzen. Natuurlijk hoop ik, dat uw volgende publikaties mij meer zullen behagen. Mocht dat niet het geval
zijn, dan zal ik u gewoon doodzwijgen. Laat mij dit eerlijke voornemen mogen stellen tegenover uw zoveel handtastelijker suggestie om mij de dood aan te doen.
Eén ding nog. — Het moet mij van het hart, dat het mij onaangenaam heeft getroffen, mij
zo onverhoeds door u getutoyeerd te vinden, en dat nog wel terwijl uw woedeuitbarsting niet
eens keurig in een aan mij gerichte brief was gegoten en haar geweld mij dan ook pas weken
later dan de Raam -abonné's bereikte. Mijnheer Hawinkels, waar blijven de goede vórmen?

Met de meeste hoogachting,
Ad den Besten

Silvano Ceccherini
Het meisje van de post

André Dalmas
De achterwereld

Opstanden in Italiaanse gevangenissen zijn
geen zeldzaamheid. De schrijver Silvano
Ceccherini, die twintig jaar achter tralies
doorbracht, heeft er zelf een meegemaakt en
zijn ervaringen in deze novelle verwerkt.
Toch leeft de hoofdpersoon in dit verhaal
buiten de muren; de niet meer zo jonge
postambtenares die het kantoortje op het
eilandje voor de Italiaanse kust beheert,
waar alle post voor de gevangenis passeert.
Ze filosofeert veel over het leven van de
gevangenen en via een briefwisseling ontwikkelt zich een merkwaardige verhouding
met een zwaar veroordeelde. Tijdens de
opstand kunnen zij elkaar echt ontmoeten,
totdat 'orde en rust' op het eiland weer
hersteld zijn.

Na vijfenzeventig jaar of meer een tot op
heden vrijwel rimpelloos bestaan geleid te
hebben, kan ik geen aanspraak maken op het
voorrecht van de fantasie. Het waangevoel
dat ik mezelf en de anderen op den duur
door een soort afstompingsproces zou moeten gaan wantrouwen is mij vreemd. Het
werk heeft me, vroeger vooral, bezig gehouden vanwege de luiheid die eruit voort
een ware gave, de -vloeit.Wanhsp
enige bij mijn weten althans, om te blijven
voortbestaan. Toch ben ik door een luttele
aanleiding gaan inzien...'
Zo introduceert meneer D°°° zichzelf aan
de lezer voor hij hem meeneemt op zijn
bizarre reis naar de (droom?)stad Conceptie,
op zoek naar de onbekende vrouw Thérèse.
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Geert van Beek
Ludieke Dominiek

'Zie je dat, er komen ook een hele troep deftige mensen op af, ja ja, als er maar
een lokkertje is.' Langzaam reed Jacques het pleintje op, ongewoon veel glanzend
blik, smetteloos chroom, roestvrij edelstaal, lijf aan lijf met verwaarloosde carrosseri'eën dierbaar in het gebruik. 'Stap maar vast uit, proberen of ik dat ding nog
in de file kan krijgen.' Vanaf de begane grond, tegels volgekladderd met witte
vogelpoep, abstracte stukjes van natuurtalenten, zag ik hem klungelen met het stuur.
Hij verspilde onverantwoord veel benzine voor iemand die met schrale subsidies
in leven werd gehouden — kunst is maar kunst, een luxe artikel; wat zonder
pardon prevaleert op het budget, meneer de voorzitter, dat is de Centurion, de
Concorde, de olie, de gasbel, het beton — met stank en rottig geloei joeg hij een
troep vogels weg uit de zondagse bomen, waarom wilden die ruige vuisten van
hem niet handiger omgaan met een wieletje. Schuin en veel te ver van de trottoir
and maar dat viel niet op perste het vervoersmiddel ten slotte zijn smalle kontje -b
tegen de uitvoerige grijns van een mercedes. Jacques klapte het portier dicht,
'godverdomme, wat een rotslot, open laten dan maar!' Zijn gezicht zag rood, hij
zweette, onder zijn oksels zou zijn trui wel weer drijfnat zijn en stinken.
De belangstelling was inderdaad verrassend, de expositie was niet alleen een
zaak van officiële uitnodigingen, een erezaak voor representatieve functionarissen:
hele nette burgers drongen het museum binnen op een uur dat de fluitketel glans
gaf aan de zondagmiddag, en daartussen het schilderachtige creatieve publiek
uit kleine autootjes waarin plaats bleek te zijn voor onwaarschijnlijk grote
ladingen. Nou is-ie wel leeg, dacht je, als kleurig geklede mannen, vrouwen en
kinderen hun leden strekten, sprongetjes maakten op de trottoirstenen en lucht
gaven aan urenlang dwarsgelegen, in de knel geraakte ingewanden, maar daar
schoven twee benen in spijkerbroek zich alsnog uit de cosy corner en twee handen
gaven de baby over aan hulpvaardige vrienden, het troepje werd opgenomen in
de stroom belangstellenden, opening zondagmiddag om vier uur precies. Dag
Anton,' zei ik, 'hallo', zei Anton; met een baby op de arm stond hij in de rij,
werkelijk héél mooi versierd met bijouterieën, zilveren kettingen en medailles die
neerbungelden tot op zijn buik, een buikdanser, in zeker opzicht een buikdanser,
baby op de arm, en onder de verwachtingsvol opbollende minirok van het enigszins verwilderde meisje aan zijn zij lag het resultaat van dit gepaarde kunstdansen
stilletjes te wachten. 'Hoe gaat het, goed', zei de jonge vader, 'twee romans in
voorbereiding, een manuscript bij de uitgever, neem je 'm éven over, Hanneke, je
schijnt hier kaartjes te moeten kopen' en Hanneke nam 'm zó over dat haar rokje
van voor naar achter zeer sterk schuin afliep, eigenlijk zette ze de baby boven
de mens die in voorbereiding was, die nu met het hoofd omlaag boven haar benen
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hing, onder haar hart waaraan hij zich nog met zijn tenen, kleine acrobaat, vasthield, maar eerstdaags zou het toch gebeuren, de onweerstaanbare trek, het
opensplijten, de plotselinge glijbaan en de wrevelige kreet wat is er nou in godsnaam met me aan de hand. Ik lachte tegen Hanneke, ik voelde me toegelachen
in de derde macht, ik hield ineens van dit meisje dat ik nauwelijks en dat Anton
kende tot in de warme bodem van haar wezen. 'Jóu gaat het goed, hè, zei Anton
met twee paarsige kaartjes in zijn nerveuze vingers, 'baby's vrij entree, meneer
heeft zeker een officiële uitnodiging ontvangen, meneer heeft een vast salaris
bovendien en pent regelmatig wat douceurtjes bij elkaar.' 'Er is geen reden tot
jaloezie', antwoordde ik vriendelijk, 'in de twin van de buurman... 'is het gras
altijd groener', voltooide hij, 'wie is die barse vent die je bij je hebt, welke
hond is er uit zijn hok losgebroken ?' '0, dat is Jacques, hij blaft, maar bijt niet,
één van de exposanten, wees maar aardig voor hem.'
Jacques stond in zijn lange slobberige okergele trui en manchester broek
tegen een zuil van het voorportaal, een reusachtige man, hij had geen voetstuk
nodig om met kop en schouder boven de menigte uit te steken, wie hem passeerde
rook zweet, paardezeik en koeiemest, dacht 'ik ben hier fijn op het platteland',
snoof nog eens aan de buitenlucht en vervolgde zijn weg het museum in. 'Ongelofelijk', zei Jacques, 'met geen stok zijn ze naar een expositie te slaan, maar je
stopt ze een folder in de handen met een mooie juffrouw, bedondert de kluit met
Ludieke Dominiek, en het loopt storm, leve de democratisering, leve de bourgeoisie.' Een héér in blauw kostuum met zachtgrijze streepjes kwam op ons af,
'prettig dat u gekomen bent', zei hij correct. Aan zijn handdruk kon je voelen dat
hij gewend was mensen af te schepen in opdracht van hogere instanties. Vervolgens
gaf hij Jacques een hand die hij na enig gegeneerd wringen uit de grote vuist
wist te bevrijden. 'De expositie belooft een succes te worden', zei de heer tevreden,
'goed idee, die Ludieke Dominiek, interessant sequeel van enigszins extravagant
initiatief, spirituele inventieve geest, die Joris van Bruggen'.
Voor een deel was de bijeenkomst een reunie van vooral beeldende kunstenaars
met veel omhelzingen, wangen tegen elkaar links en rechts; daartussen een
uiterst net publiek waaronder handen werden geschud en sigaartjes gepresenteerd. 'Nondeju, ik hoop dat ze zich een ongeluk schrikken,' mompelde Jacques
en daar zag het wel naar uit zogauw je de expositieruimte van dit vrij ruime
museum betrad, met zijn twee sombere houten trappen die toegang gaven tot de
galerijen boven, de verwaande bogen vanwaar je superieur neer kon kijken op
de massa. Die zondag speelde alles zich gelijkvloers af. In de diepte van de lang
zaal stond een katafalk opgesteld, volmaakt passend bij het thema dat -gerkt
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organisator Joris van Bruggen had uitgepiekerd, De Dood, in morte sumus, de
bittere ernst ludiek verzacht met prachtige witte kaarsen rondom de zwarte ver
bovenop de katafalk, daar lag een mens in een doodkist, dat was duide-hevnid
lijk, onder het zwarte doek waarin de lijnen van een kist zich aftekenden, mooi
gedrapeerd, met zorg geschikt, daar was een méns gestorven, daar was je zélf
gestorven, daar lag je zelf ademloos te wachten op dingen die nooit en nooit
gebeuren zouden; werd je wakker, kreeg je nog één keer van het goedgunstig lot
de gelegenheid, dan zou je woedend overeind komen en de definitieve laatste
woorden uitschreeuwen,
'laat je niet bedonderen'
niet door psalmen,
niet door sequenzen,
niet door antifonen,
niet door gospelsongs,
niet door spirituals,
niet door gebedsmolentjes,
niet door heilige zalf op het versleten lichaam;
dood en leven vochten een wonderlijk duel uit, heel mooi;
de engelen moge u geleiden naar het paradijs, heel mooi;
soon this life will all be over, heel mooi;
in that great getting-up morning, heel mooi;
en niet door de uitgeputte stem van een vermoorde profeet heden nog zult gij
met mij zijn in het paradijs,
want het paradijs, dat is de aarde, maar gij hebt er een rovershol van gemaakt.
Geamuseerd dromde het publiek recht op de katafalk af, aangelokt door de
kolossale kaarsvlammen, aangelokt vooral door het fascinerende paarse licht dat
dit tafereel in een mysterieuze greep hield, een bovenaardse glans verleende,
kleuren veranderde zodat de heren in het zwart rondliepen met een modieuze lila
boord, weggevlucht uit het daglicht in de overige ruimte van de zaal waar alles
eerlijk was en natuurlijk, waar blauwe ogen blauw bleven en de iris rondom de
zwarte pupil niet bedroog. 'God zal me bewaren', zei Jacques driftig tussen
zijn tanden door, want dáár zat ze, Ludieke Dominiek, schuin voor de katafalk.
We kregen haar nu pas in het op scherp gestelde vizier omdat ze omsingeld werd
door de meute. Was het een méns, een vrouw, of een aangeklede etalagepop?
Ach, hoe geraffineerd had Joris van Bruggen dit alles bedacht om mensen te
trekken naar een confrontatie met een fenomeen dat ze vreesden, haatten en verfoeiden, Dominiek, een lijkwit masker, met grote ogen die de zaal in staarden
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zonder een haartje van haar wimpers te verroeren, zonder met haar donkere ogen
te knipperen en daar was toch alle reden toe: ribfluweel glanzend om buiken en
billen, mooie benen, dikke benen, jakken, truien, schitterende galanterieën, en
niet te vergeten de zwarte heren in plotseling paars gekscherend tegen elkaar wat
ziet u er slecht uit ineens, opgelucht lachend omdat het allemaal maar schijn was,
die katafalk, die doodkist, die vrouw Dominiek, wat een kostelijke vondst; en
vooral niet te vergeten de baby van Hanneke die zacht maar gegarandeerd langdurig begon te jammeren. 'Waarom niet,' zei de vader, en het meisje tilde een borst
boven het randje van haar bloes uit en drukte een vale tepel in het mondje, een
aardige fopperij zo met een nieuwe op komst, maar het klagen hield op. Geen
spier vertrok op het witte masker van Dominek,
en dáárom vooral dacht ik dat ze een levenloze pop was omdat ze zich nergens
over verwonderde,
ze droeg een zwarte trui met een zwarte col tot aan de kin; nu we dichter bij
haar raakten met wat ellebogenwerk van Jacques die bepaald niet zachtzinnig te
werk ging, trapte op zere tenen zonder pardon, weke plekken trof in lendenen en
tailles, zagen we dat ze zat op een wit krukje, een zwarte maillot strak om de
heupen, strak om de benen die met zwarte schoenen steunden op een sport van
het krukje, volkomen bewegingloos, verstard, in evenwicht, haar lijkwitte handen
plat op haar bovenbenen, nefertiti, het zwarte haar plat om de schedel gelegd,
scherp afgeknipt vlak boven haar levenloze ogen. Op een tafel vóór haar was een
plastic hand met de pols in een plank gestoken, gespijkerd, dat was authentieke
namaak die de indruk van levenloosheid in Dominiek versterkte, vingers grijpend,
tastend in een leegte; verzoeke de voorwerpen niet aan te raken, 'hoe maakt u het',
zei ik, en ik gaf de hand een hand, of liever, ik legde mijn bloedwarme huid om
een hand van plastic en drukte zonder tegendruk te ontmoeten, zonder blij je
weer eens te zien,
(hier maken ze nou prothesen, zei ik tegen mijn dochtertje, dacht je dat je die
alleen maar bij een tandarts vond, nee hoor, daar is vooral na en in oorlogstijd en
dus te allen tijde grote behoefte aan, een bloeiende industrie hoor, armen, benen
boven de knie, benen onder de knie, voeten, tenen, alle soorten vingers van pink
tot duim, en ogen niet te vergeten, wat voor kleur moet het wezen had u gedacht,
effen bruin en effen blauw worden het meest gevraagd, bij andere dessins wordt
de keus moeilijker, groen met grijze spikkeltjes misschien kunnen we tot een
compromis komen)
de ogen van Dominiek waren donkerbruin en in dit onwezenlijk licht waren ze
gevat in paarsachtig wit. En toen we ten slotte zo dicht genaderd waren dat we
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haar konden aanraken. angstaanjagend oog in oog stonden, verlegen, onzeker
knipperden met de ogen tegen de starre blik van was het nou een pop ja of nee,
zei Jacques over mijn schedel heen, en ik rook het zweet van zijn oksels, 'lekker
stuk', zei hij, en ik rook zijn adem die rokerige tanden passeerde, en hij legde
een machtige hand met haren tot tussen de knokels op het dijbeen van de dode
vrouw. 'Goddome, ze lééft nog ook, hier, voel zelf maar', en in het oploopje
rondom deze speciale attractie legde ik mijn rechterhand op haar linkerbovenbeen
en ik was verbaasd en verheugde me over de warmte die van haar vlees door
het tricot heen overstroomde in mijn hand, zoals bijvoorbeeld gebeurt wanneer je
een hand legt op de flank van een merrie, en net als bij een merrie trok een heel
lichte siddering door haar huid, onzichtbaar echter onder het tricot, maar terwijl
ik haar aankeek bewoog zich geen spier van haar gezicht en onafgebroken staarden
haar ogen in de ruimte, en ik liet mijn hand glijden, zich tegoed doen aan haar
warmte, naar haar knie toe die koel was zoals vrouwenknieën altijd koel zijn
en ook bij dit tastbaat verifiëren van levend of dood bewoog ze haar ogen niet,
gaf ze geen krimp, kon je ook aan haar pupillen niet zien dat ze lenzen verstelde
van veraf naar dichtbij. 'Als je toch aan het voelen bent moet je 't dáár eens
proberen', hoorde ik Jacques zeggen en ik zag zijn ontzagwekkende hand in de
richting wijzen van haar borst, een beetje bevend zoals altijd op momenten van
hoogspanning, de laatste streek, de eerste lijn, de vrouwenborst, de teerste lijn.
'Doe het zelf, zei ik, maar hij trok zijn vuist terug.
Zo bleef Dominiek het middelpunt van ludieke acties en conversatie, hoongelach en gniffelende oudere heren, die zich van respectabele echtgenotes los
peinzend over leven en dood alles om zich heen vergaten, krachten
-makten
in zich voelden opkomen die ze al tot het verleden rekenden en met enige spijt
zich realiseerden dat het moeder de vrouw was die aan hun colbert trok, kom nou,
er is nog veel méér te zien, en wie de katafalk en de dode vrouw de rug toekeerde
zag in allerlei variaties precies hetzelfde, want Joris van Bruggen had het begrip
Dood zeer ruim opgevat,
en zo liepen wij allen langs de doeken, de beelden, de plastieken;
een lijkstoet, dat ligt voor de hand, een drom in de rouw achter kransen aan,
hein met de zeis glunderend als de president himself onder de hoge hoed van
uncle sam,
geëngageerde skulptuur, grote god, we gaan gebukt onder de last van waterstofbommen, zakken door in onze gewrichten, heffen onze handen ten hemel, maar de
hemel is gesloten en er is geen ene smid in 't land;
een predikant die kogels uitschreeuwt in plaats van woorden van rechtvaardigheid,
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liefde en vrede waartoe gij geroepen zijt in christus jezus onzen heer,
maar ook meer subtiele interpretaties,
een zonnebloem die het hoofd laat hangen nog net niet afgeknapt;
een oud vrouwtje, een murmelmond, beverig hoofdschuddend, waarom hebben
zij mij verlaten voor wie ik mijn bloed heb vergoten;
een groep nonnen in het zwart op weg door een landschap van bevroren sneeuw,
wat doet het ertoe, roepen de kale bomen, krassen de raven, kuis is nu eenmaal
kuis en wij 'gaan allen naar gods huis, witter dan wit, witter kin het niet;
de componist achter tralies, zijn hoofd vol muziek, toonladders breken uit zijn
schedel, leggen een brug naar de vrijheid waar welvaart heerst en overvloed en
zijn verdriet gestold in eboniet wordt uitgegalmd over exquise hors d'oeuvres,
fijn dat er nog gevangenissen zijn;
en aan dode dieren was vanzelfsprekend óók gedacht,
een verdronken paard, van bek tot anus doordrenkt van water dat tussen de
tanden wegsijpelt; dames en heren, hoe is dit paard te water geraakt denkt u, uit
gracht gevallen, mis poes; van ouderdom de weg, het goede pad
-geldni
langs de akkers met klaprozen en margrieten vergeten en in de sloot gestapt tot
schrik van alle kikkers die het al lang hadden aan zien komen en op brede
plompebladen kwakend navergaderden over de gevaren der nadagen, het spijt me,
ook dit antwoord kan ik niet goedkeuren, ja zegt u het maar, al klinkt het onwaarschijnlijk, het trouwe dier heeft zichzelf in een vlaag van melancholie veroorzaakt door schaamte over de heersers der natuur van het leven beroofd, applaus
voor deze meneer, u houdt zeker van dieren, waarom houdt u van dieren, ach,
zijn ze zo onschuldig, schuldeloos zegt u, interessante visie, het dier heeft een
mens getekend;
en ook hing er een schilderij van een naakte man en een naakte vrouw, doodstil
in elkaars armen na het uitwoeden van de storm die zo geweldig opstak, gepaard
ging met regens, overstromingen en aardschokken. 'Dat is een mooi plaatje',
zei Jacques, hij bleef er bij staan kijken, handen in de zakken, hoge schouders,
terwijl ik mediteerde bij een
kruisdood met zijn rampzalige ongewilde gevolgen voor de westerse christenheid,
het theologisch netwerk waarin de eeuwen verstrikt zijn geraakt, waarin de aller
bloedrode draad, opgezet door een joodse meubelmaker, bedolven is onder
-erst
goud en zilver en paars en purper en synthetische kleuren, een kruisdood, een
boom vol verdriet, pijn en teleurstelling, o gelukkige schuld die dit wonder mogelijk
maakte, o felix culpa, laat ons juichen van vreugde en een feestmaal aanrichten,
christus is geslacht, zoals zoveel joden na hem zijn geslacht, 6 miljoen in 4 jaar
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GEERT VAN BEEK

tijds, o gelukkige schuld die dit wonder mogelijk maakte, o felix culpa, mea
maxima culpa.
'Je staat toch niet te snotteren ?' hoorde ik Jacques zeggen, en ik vermande
mijzelven en vroeg hem, zijn blik ontwijkend, naar zijn bijdrage an het feest,
en hij voerde mij naar een uithoek van de zaal en daar aangekomen ontwaarde
ik een groot zwart vlak gevat in antracietkleurige lijst, geen kunst aan zo te zien,
wel interessant, zeer interessant, hoogst interessant. 'Je hebt een somber koloriet,'
zei ik, op mijn hoede, want ik kan over schilderijen vrij diepzinnig zwijgen,
maar slechts met grote moeite praten. 'Ook gij bruut,' antwoordde Jacques, 'en dat
verbeeldt zich dan zich in anderen in te kunnen leven, roerselen der ziel en zo
opschrijven. Omdat jij zo uitermate dom bent, zal ik enige toelichting geven.
Ten eerste: zwart is de duisternis van de dood. Ten tweede: de duisternis van die
dood is zwart. Ergo: zwart is zwart. Snap je dat, intellectueel? En zet nou je
bril eens op je verwaterde ogen, zo, nou zie je toch, hoop ik, dat er nuances van
zwart aanwezig zijn, diepzwart, koolzwart, donkerzwart, lichtzwart, gauwzwart,
grijszwart zelfs. Op die manier heeft iedereen een houvast in zijn leven, en nou
zeg ik er geen barst meer over.' 'Ik zie nergens een lichtpunt, Jacques,' zei ik,
weerbarstig op een timide manier. 'Uilskuiken', reageerde hij en dat was zijn
laatste commentaar.
Glanzend van welbehagen kwam Joris van Bruggen op ons af, heerlijk dat je
gekomen bent, hij trok in de volle borst aan Jacques z'n trui, liet de stof terug springen en bleef een poosje op het borstbeen staan hameren, vitaliteit en vreugde
straalden van zijn gezicht, 'het loopt voortreffelijk, voortreffelijk, wat een be l angstelling, Dominiek heerst over de hele rotzooi, ze luist ze er allemaal in, kom op,
mensen, het wordt tijd voor de officiële opening, geraas en gebral mijnerzijds,
trek je er maar niks van aan!' Voorzover zijn rossige baard die hij in het wild liet
voortwoekeren, retournons à la nature, het toeliet kon je zien dat opgewondenheid zijn huid kleurde. Eindelijk had hij dan eens uitbundig succes met zijn gesjouw,
wie weet wat een moeite hij had gehad om al dit werk los en bijeen te krijgen,
vage beloften, tijdnood, nachten in een gehavende combi met kostbare ladingen,
door de kunstkluizenaars node afgestaan, over smalle binnenwegen, met voort
risico dat een tentoonstelling eenvoudig geen bóódschap had aan het
-durenht
volk, want
kunst zag je ook op teevee,
op teevee zag je óók kunst,
op teevee zag je ook kunst,
geprezen zij de kleurenteevee die een eind maakte aan zwart -wit, door kleuren-
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teevee zag je kunst in haar ware gedaante en in haar oorspronkelijke kleuren
precies zoals de artiest het bedoeld had, rood, groen, blauw, en zowaar nuances
daartussen en mengingen en zelfs paars zag je op kleurenteevee,
zodat Joris van Bruggen dus veel risico liep met zijn reizende exposities en door
instanties op de vingers werd getikt wegens gebrek aan belangstelling en zijn
excentrieke optreden, ofschoon hij rookte noch dronk en bezeten was van het
idee om vóór hij vroegtijdig door een infarct geveld zou worden zoveel mogelijk
mensen te betrekken in het artistieke proces dat het leven blootlegde tot op het bot,
tot in het merg, waarvoor alle middelen toelaatbaar waren, geweldplegingen
desnoods, traangas op openbare pleinen, met de deuren van de musea wijd geopend zodat weerspannige voorbijgangers een toevlucht zouden zoeken tussen
linnen, hardsteen, hout, brons, plastic, polyester, en het huilen hun zou vergaan.
Luidsprekers riepen nu de bezoekers van Ludieke Dominiek bijeen naar de
ingang van de zaal, de heer Joris van Bruggen zal de expositie openen met een
korte inleiding, schoorvoetend maakte de menigte zich los van Dominiek, de paarse
hemden keerden terug naar de werkelijkheid van daglicht, suppoost, controle en
garderobe, en Joris van Bruggen stapte op een podium, legde een papier op
een lessenaar zonder zich bij voorbaat al te bekommeren om wat er geschreven
stond, en ik dacht wat er wel geschreven stond,
want er staat geschreven 'de dood komt als een dief in de nacht'
er staat geschreven 'dat ze het gras der aarde niet mochten beschadigen',
er staat geschreven 'er liep een grote troep zwijnen te grazen',
er staat geschreven 'ik wacht op wie mét mij bedroefd is maar er is niemand',
er staat geschreven 'ik heb medelijden met de massa',
'Lazarus kom eruit zeg ik je' staat er geschreven
en 'wees dus bereid want gij kent dag noch uur',
en er staat geschreven 'wanneer gij hoort van oorlogen en revoluties schrikt dan
niet'
en 'zalig de schoot die niét heeft gebaard en de borsten die niét hebben gevoed'
staat er geschreven,
en er staat geschreven 'let er niet op dat ik zwart ben'
en er staat geschreven 'als een lelie tussen de doornen is mijn liefste onder de
meisjes'
en 'onverbiddelijk als het graf is de gloed van de liefde'
en 'in eeuwigheid niet sterven' ja, ook dát staat er geschreven,
en dus was ik benieuwd wat er wel geschreven stond op het papier van Joris van
Bruggen dat hij gladstreek, wachtend tot het geschuifel vanaf Dominiek en het
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gemompel hadden opgehouden, met een ongetwijfeld bezwete hand die vlekken
maakte op zijn notities.
'Excellentie,
hoogedelachtbare heer,
hoogeerwaarde heer,
edelachtbare heren,
dames en heren',
stond er geschreven,
het verheugt ons,
in groten getale,
kosten noch moeite,
ondankbaar werk,
op de dag van vandaag,
met vereende krachten,
dank verschuldigd,
mogelijk hebben gemaakt,
zonder wier hulp uitgesloten,
hoop uitspreken,
dat alles stond er geschreven, en de heren knikten tevreden. En toen veegde zijn
impulsieve hand het papier van de lessenaar en tot een man die het opving als
een kindervlieger die het niet zo best wil doen, fladdert in de wind, pak ik heb je,
sprak hij minzaam 'laat u maar meneer, het hoeft niet meer' en vervolgens richtte
hij zich tot de drom der samengekomenen en sprak met luide stem: 'Alomtegenwoordig is de dood, onontkoombaar is de dood, ons enige houvast is de dood'
— Ispahan, fluisterde hij daartussenoor, 'wat zegt hij' hoorde ik mompelen, ik zag
een tuinman een perzisch paard zadelen en wegvluchten uit de rozenhof waar hij
snoeide loot na loot — 'midden in het leven zijn wij in de dood; tastbaar is uw
auto, tastbaar zijn de muren van uw huis, tastbaar is de reerug, de ossehaas, tast
zijn de borsten van uw vrouw, tastbaar is de knuppel van uw man, onaan- -bar
tasbaar echter is de dood. Het grote taboe is de dood, de tijd is voorbij dat we niet
mochten, niet durfden spreken over het intieme sexuele avontuur, de gulp is
opengelegd, de schede is geen geheim, maar wij zwijgen over de dood, de laatste
adem is die van een ander, de laatste snik die van een ander — 'godverdomme
zei Jacques, wat een geouwehoer' — en daarom is deze expositie georganiseerd;
wie zich niet verwondert over het leven kijkt de dood verbaasd en ontzet in de
holle ogen, maar wie zich verwóndert over het leven, voor hem is de dood een
vriendelijk metgezel die hem adviseert intens te leven, een ander niet te kwetsen
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of te vermoorden, en met wie hij ten slotte gewillig het eenzame pad van de
duisternis ingaat. 'Want alleen is leven leven, als het tot de dood ontroert', staat er
geschreven, en hiermee verklaar ik deze tentoonstelling voor geopend.'
Het gezicht van de spreker, zijn welgevoede gestalte, waren z6 vitaal dat zijn
woorden stuk voor stuk paradoxaal klonken, maar ik twijfelde niet aan zijn oprechtheid. En terwijl hij van de katheder stapte en de zaal gonsde van commentaar,
prachtig gesproken, de idioot, onoirbare termen, klonk van de andere kant van
de zaal een vliegveldstem willen de passagiers voor Athene, perfect versterkt
door onzichtbare luidsprekers, hi fi 'Hiermee verklaren wij de tentoonstelling
voor geopend', een monotoom computergeluid, en iedereen draaide zich om naar
Dominiek, de drom verplaatste zich van de reële Joris van Bruggen naar de onwezenlijke Dominiek, de plastic hand schreeuwend om hulp, de laatste hand
boven water, de hand boven het graf uitgestoken om ondanks gewroet van
regenwormen en maden en zwijgend vraatzuichtig ongedierte wind te voelen
strelen langs de opperhuid en een gloed van zonnewarmte op te vangen of minstens
de koelte van regen in de herfst, iedereen begaf zich dus weer naar de katafalk
waar de kaarsvlammen onrustig flakkerden bij deze massale toeloop en plotselinge
windvlagen. Nu zou dan het evenement plaatsvinden, het e-ve-ne-ment waarvoor
de meesten toch gekomen waren, wat het dan ook mocht zijn. Vast stond nu wel
dat Ludieke Dominiek lééfde, ze kon praten, haar ogen bleven star, maar haar
mond vormde klanken, zette gedachten om in taal met welhaast futiele mondelinge
acrobatiek van tong en huig en verhemelte en mirabile dictu stemspleet en
strottenhoofd en adamsappel, uitstekend verstaanbare woorden, maar bij táál
alleen zou ze het niet laten, geen woorden maar daden, de hele entourage suggereerde een show, zij het dan van enigszins macaber karakter, een dodendans
misschien, saint-saens, grieg, een luguber cabaret misschien, protestsongs, wie weet,
tegen godgeklaagde misdaden door de mensheid aan de mensheid begaan,
tegen het westerse imperialisme,
tegen de oosterse vrijheidsberoving,
tegen de kapitalistische consumptiemaatschappij,
tegen autoritaire structuren,
tegen bulderbanen boven de moestuin,
tegen het folteren van gearresteerde meisjes,
tegen vergiftiging van de keukenkraan,
tegen archaïtische encyclieken,
tegen de opheffing van lijn zeven,
tegen escalatie, vietnam en cambodja,
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tegen Biafra,
god ja, wat was dat ook al weer, Biafra, honger of zoiets, in ieder geval had het
iets met collectebussen te maken, de teevee was er vol van, die heeft er nog een
prijs mee in de wacht gesleept, internationale jury, beste reportage, man op dak zag
bommen vallen, talrijke slachtoffers, met gevaar voor eigen leven opgenomen
geachte kijkers, genoeg doden en gewonden om te vallen in de eerste categorie,
tegen discriminatie van vrouwen en negers,
kortom, tegen schering en inslag.
Maar — en dit was een bittere teleurstelling — Dominiek práátte wel, voor
de rest bleef alles aan haar mooie gestalte -onbewogen, o ja, in haar aderen moet
wel flink wat bloed voortgestuwd zijn die uren dat ze daar zat en enige beweging
van haar oogleden was nu ook wel toegestaan — je hebt van die poppen, heel veel
poppen zelfs, eigenlijk zijn alleen die poppen in trek, die hun ogen sluiten als
je ze achterover op hun rug legt en til je ze overeind, dan kijken ze je inniger aan
dan tevoren, vragend om nog eens, zodat je ze weer ontroerd te slapen legt — voor
het overige: geen optreden, behalve als gids voor de bezoekers, ze wees hun de
weg naar de diverse exposanten met 'nalam en toenaam. Eerst een stukje stemmige,
ernstige muziek en dan galmde haar metalen geluid 'het werk van Pieter Rosmalen
hangt bij de ingang links', en Ases Tod dreunde door de stenen ruimte, één dood
in elk geval die onsterfelijk was geworden voor alle geslachten, 'de plastieken
van Eduard Hellinga vindt u direct achter het portaal rechts', pavane pour une
infante défunte, maar het publiek liet zich niet zonder meer wegsturen, bleef
onwillig hokken in het paarse licht, 'ik herhaal, direct achter het portaal rechts'
en nog klampten velen zich halsstarrig vast aan illusies, aarzelden om het daglicht
aan te durven en zich met de objecten van de abjecte dood te confronteren. 'Niet
hier aan deze kant dus!' riep Dominiek eentonig voor de slechte verstaanders.
Het requiem in de tongval van solemnes zette krachtig in, zonder droefheid, wel
beslissend en met overtuiging, 'grafiek van Leonard Heidekamp is geëxposeerd
in de linkervleugel', riep Dominiek. Zo bleef de voorstelling een tijd duren,
bath, byzantijns, blues, orgel, eleetronisch, mothers of invention, jiddish,
shocking blues, dylan, bouzouki, Dominiek scheepte de toeschouwers af naar de
dood waarvoor ze niet gekomen waren, meisjes liepen rond met sherry, sigaretten
en sigaren en ik zag Hanneke met haar jongetje op een stoeltje zitten, het te eten
geven uit een blikje olvarit, verstrooid duwde ze met een lepel de brei onder
zijn neus.
'Waanzinnig dat het zo gebeurt,' zei Jacques, 'wat een verrekte flauwe kul,
die Ludieke Dominiek, maar het lukt.' Hij liep op haar toe, terstond verschoot
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LUDIEKE DOMINIEK

zijn ware trui van kleur. 'Wil je eens drinken, bekje?' Hij hield haar zijn sherry
onder haar neusvleugels die even trilden en ik zag haar pupillen kleiner worden,
maar verder reageerde ze niet. 'Godverdommese hoer', gromde Jacques en goot
het verkleurde vocht over haar witte handen, 'wil je nou onderhand niet eens
levend worden!'
'Godverdommese hoer' klonk het plotseling door de luidsprekers over de bezoekers heen die dan toch maar zoals gewoonlijk langs doeken en beelden
slenterden, blij waren wanneer ze een bekende ontmoetten, blij dat ze al dit naars
konden vergeten, en nu geamuseerd elkaar aankeken, godverdommese hoer,
nou nou,
'wat een lekker stuk' riep Dominiek,
'moet je dáár 'ns voelen' riep Dominiek,
'zou die buste echt zijn'
'allemachtig, wat een lelijke knieën heeft die meid'
'die griet kan tegen een stootje'
'als dát geen kouwe kikker is'
'kom Arnold, er is nog wel meer te zien dan dit meisje'
'dooie ogen, hoor, dooie ogen'
'daar zou jij best eens mee naar bed willen hè'
'duurt een tijdje voor die op temperatuur raakt'
'die verwonder zich blijkbaar nergens meer over'
'ik zou wel willen maar ik mag niet van mijn moe'
'hoe hou je 't vol, liefje'
en ook riep Dominiek
'zalig de schoot die u gedragen heeft en de borsten die u hebben gezoogd'
een openbare onthulling van wat wij hadden gezegd en gedacht, en terwijl allen
zo wat grinnikten of zich geneerden riep Dominiek ten slotte
'de show neemt nu een aanvang'
en toen stroomden de bezoekers gretig op haar af in het vreemde licht, want
ze was opgestaan. Hoorde ik haar gewrichten knarsen? Een standbeeld werd
levend, het wonder dat je fantaseert, zittende vrouw, hurkende vrouw, liggende
vrouw, zittend naakt, hurkend naakt, liggend naakt, doodstil gezwegen jarenlang
in parken en zalen, bekeken, beoordeeld, bewonderd, bespot, uitgelachen,
aangerand, verkracht, uitgescholden, geliefkoosd, oorzaak van tranen, erecties en
glimlach, dat wonder vond nu plaats voor onze ogen. Smaller dan je verwacht
had stond Dominiek rechtop in haar strakke zwarte tricot, een zittende vrouw
heeft altijd iets breeds omdat haar billen uitzakken naar beide kanten, maar
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staande trok Dominiek haar billen bij elkaar, rank, dat is het woord, wie durft
het nog te gebruiken, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken, rank, zo stond ze
daar en lenig stapte ze op de verhoging waar de katafalk stond opgesteld, zwart bij
zwart, jawel, maar leven bij dood, en wij drongen allemaal samen in een halve
cirkel vuil, gemeen, vals licht. Hier was dan eindelijk het e-ve-ne-ment, ik zag
Joris van Bruggen op de achtergrond, het brein dat dit alles had bedacht, glim
superieur, benieuwd, daar was iets bijzonders op til. Een saxofoon -lachend,
stierf weg en te leven begon het lied dat gezongen wordt voor een gestorvene die
verantwoording af moet leggen voor de heer van leven en dood, dies irae, met
david en de sibylle als getuigen, wonderlijke monnikenstemmen, sonoor, weldadig,
een feest voor wie de gruwelijke tekst niet kende, niets zal ongewroken blijven
namelijk door de koning van angstaanjagende majesteit, o laat mij niet eeuwig
branden in venijnige vlammen, gun mij een plaats onder de schapen aan uw
rechterhand, straffende gerechtigheid; en solemneel als deze sequentia, even statig,
voornaam en imposant in een gedragen ritme en met bedaarde gebaren
ontdeed Dominiek zich van haar kleding, gespte ze haar zwarte schoenen los,
stroopte ze als in trance de zwarte maillot van haar benen, haalde ze als in trance
de zwarte trui over haar hoofd, quidquid latet apparebit, alles wat verborgen is
zal onthuld worden en de schuldige zal staan met wangen rood van schaamte,
maar rood waren de wangen van Dominiek niet, dat kwam door de verf die
blozen verborg, akkoord, maar er was geen enkele reden om zich te schamen,
u moest zich schamen, welk dier schaamt zich voor zijn lichaam, welke koe
schaamt zich voor haar uier, welke stier voor de pluim onder zijn buik, welk paard
voor zijn lange klepel midden op straat. Wij merkten echter dat we belazerd
werden, want toen Dominiek dan haar tricot had afgeworpen, de zwarte beha
losgegespt, weggestapt was uit haar zwarte slip, toen, dames en heren, stond er
een levend geraamte op het podium. Was het fluorescerende verf, was het nog
een huid? Twaalf ribben, een bekken, scheenbeen, schouderbladen, spaakbeen en
ellepijp, dát was wat het publiek te zien kreeg, en nu trok Dominiek een grijns
over haar kalken gezicht bij het klagen van de monniken, bij het teleurgesteld
mopperen van de menigte waaruit ook wel instemmend gehinnik opsteeg, lekker
voor de gek gehouden, maar Dominiek die alles had uitgetrokken trok zich nergens
wat van aan, maakte een paar passen achterwaarts, zodat je al haar beenderen
en gewrichten zag bewegen, ze sloeg het doek van de katafalk opzij, een doodkist
kwam bloot, blank hout, mooi hout, zo op het oog duurzaam hout, solide in elkaar
gevoegd, gespijkerd, gelijmd, hout dat meegaat een mensen leven lang, daar zult
u geen spijt van krijgen, ze klapte het deksel open, stapte charmant in de kist,
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ach wat, in de laatste verblijfplaats van broeder lichaam, lieve zuster ziel, en
precies op die dag druipend van tranen, lacrimosa dies ilia, trok ze het dak over
zich heen, de heer geve haar de eeuwige rust, dat zij ruste in vrede amen, prachtig
getimed op een seconde af.
'Ze zullen er toch wel gáátjes in geboord hebben', zei Jacques, 'o, o, wat een
godgeklaagde kloterij, die hele vertoning', maar ik zag dat zijn ogen gespannen
stonden naar de afloop, en iedereen stond gespannen te wachten wat er nu zou
gebeuren. Want dit was geen slot, deze irriterende frustrerende strip-tease niet,
deze onbehoorlijke tantaluskwelling, en zeker niet dit na het feest in de kist
stappen, afgelopen uit, overlevenden ik dank u voor de belangstelling. Ofwel er
waren gaatjes in het hout geboord, ofwel Dominiek beschikte over een buiten
lang kun je niet onder water blijven zonder -gewonadmhlistcek,o
te ademen, seconden worden dan hele happen in de tijd, mondenvol tijd, maar op
de chronometer blijven het seconden, zestig tikjes een wijzerplaat rond en dan
heb je nog maar een minuut. De toeschouwers werden ongeduldig. 'Natuurlijk
zitten er gaatjes in', zei Jacques, 'anders was ze al lang gestikt'. Onwaarschijnlijk
wat het dat Dominiek ter plaatse zou omkomen door gebrek aan zuurstof, astronauten overkomt dat,
ruimtereizigers zoals wij allen, geworpen door het moederdier op een planeet die
we niet kennen, waar we aarzelend onze eerste stappen zetten, een planeet met
kraters en vreemde gesteenten en gevaarlijke stralingen en geheimzinnige ziekten.
Is er léven mogelijk op de planeet die aarde heet? Ja er is leven mogelijk op de
planeet die moeder aarde heet, al hebben velen er geen leven, zij die geboren
worden met kroeshaar en dikke lippen, zij die geboren worden met mongolenogen, zij die geboren worden met het voorkomen van jezus van nazareth, zij die
geboren worden in landen waar prelaten en staatslieden innig hun handen
leggen op één buik, en de goedgelovigen hebben er geen leven, de dommen en
de eenzamen; is er diérenleven mogelijk op die planeet? ja, er is dierenleven
mogelijk op deze planeet, het verhaal gaat dat god vogels, vissen en viervoeters
schiep, in reservaten zijn alle soorten te bezichtigen, maar voor jonge zeehonden
o.a. is het oppassen geblazen; is er plántenleven mogelijk op die planeet? ja, er is
plantenleven mogelijk op deze planeet, paardebloemen en orchideeën wedijveren
in schoonheid, vergeetmenietjes vragen voorzichtig om aandacht, bomen leveren
vruchten om te watertanden, tenzij ze vernietigd worden met giftige gassen.
Kan men zich wapenen tegen klimatologische invloeden? ja, men kan zich
wapenen, tegen hitte en kou, men kan zich, geachte vreemdeling het beste wapenen
met gasmaskers en asbestpakken al komt dat vrij hoog op uw begroting; een-
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voudiger is het graven van onderaardse holen, bunkers, mangaten als u wilt:
periodiek vinden namelijk epidemieën plaats, neen, niet gebonden aan een bepaalde keerkring noch aan de stand van de zon het zonnetje, noch aan de stand
van de maan het maantje, inherent aan de bewoners zelf die zich onderling plegen
uit te rooien, he-.ka- tom-ben offeren grote (gin aan wie?
nee, stikken zou Dominiek stellig niet, wij werden allen ongedurig, de baby
van Anton en Hanneke zette een beschroomd geklaag in en dat brák de vervelende
stilte een beetje, en toen, wij zagen het en haalden opgelucht adem, daar ging
het deksel van de doodkist zijwaarts langzaam omhoog, op een kier, half, hele
omgeslagen in zijn scharnieren en we zagen dat het een blánke arm was die
-mal,
de ban brak, plotseling viel het paarse licht uit de lampen weg en straalde een
oranje gloed over de jonge vrouw Dominiek naakt in haar eigen waarachtige
menselijke huid, een vrouw uit duizenden, één vrouw uit de miljarden die de
aarde bevolken, zichzelf oprichtend uit de kist, het prachtige gladde haar om
haar hoofd, haar schouders, 'haar borsten als twee welpen van een hert, haar
navel een welgevormd bekken, haar slanke leest als een palm, haar wiegende
heupen als snoeren door een meesterhand gemaakt, haar schoot als een tarwe
wat zijt gij verrukkelijk, liefste, een crocus van de Libanon,' Dominiek -schelf,
glimlachte terwijl frühlingsglauben, afgezaagde ontroerende melodie van elke
lente opnieuw, sereen haar verrijzenis begeleidde.
'Daar moet een hoopje tricot in die kist liggen', zei Jacques, 'en rommel om
je af te schminken, make-up bovendien, godallemachtig, wat een idéé!' Magnifiek
zag Dominiek er nu uit, haar lippen als een band van purper, haar wangen
blozend als de helften van een granaatappel, een warme kleur op haar oogleden,
de oranje gloed verhevigde het oker van haar huid, ze stapte uit de kist op het
podium, de kleine borsten trots en stevig voor zich uitdragend, een vrouw uit het
bad, vitaal, uitgelaten, geurig, soepel, een ongelofelijke metamorfose, dáár had
de hand van Jacques gelegen en dáár had mijn hand gelegen met de vingers
wijzend in de richting van de kleine behaarde driehoek waar de benen samen
scheiden al naargelang. Eén vrouw uit de miljarden die de aarde be- -lopenf
volken, ongeboren kinderen voeden met hun bloed, woorzien van zuurstof met
hun eigen ademhaling,
misbruikte bazen in eigen buik,

bordeelslavinnen,
wasautomaten, bakovens, stofzuigers, boodschappentassen,
zelfvergeten moedertjes met voorrang bij bombardementen,
verrukkelijke minnaressen,
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nest van veiligheid,
schoot van zaligheid,
beminnelijke moeder,
bewonderenswaardige moeder,
moeder van goede raad,
eerwaardige maagd,
lofwaardige maagd,
wij zagen hoe Dominiek de kaarsen rondom de katafalk uitblies en daarbij
helde ze met haar bovenlichaam een weinig naar toren zodat haar kleine borsten
telkens even trilden, wie heeft er handen genoeg om een vrouwenborst te
omvatten, te strelen, zachtzinnig te kwellen tot de tepels verstijven van
vreugde, en daarbij stak ze haar hoofd een weinig naar voren zodat
de lange lijn van kin naar kuiltje in de hals zich rekte, geen man raakt
verzadigd van kussen op een vrouwenkeel, en daarbij trok ze haar lippen
rond om te blazen, de zuignappen waaraan je je vasthecht tot je stoot
op ivoor en tongen stoeien naar hartelust, oorzaak van onze blijdschap,
heerlijk tgat van godsvrucht, mysterieuze roos, troosteres van de bedroefden.
En of het nu kwam door de intense spanning waarin ze gedurende lange
tijd roerloos had gezeten, of door de opluchting van dit ongedwongen
optreden, of misschien hoorde het allemaal bij het plan de campagne van
Joris van Bruggen, die met glanzende ogen het tafereel vanuit de achterhoede
opnam, ineens greep Dominiek naar haar schoot zoals kleine meisjes
met een handje in hun onderbuik duiken in hoge nood, ze ging op haar hurken
zitten en haar handen steunend op de vloer liet ze
schitterend goudgeel water de vrije loop,
in oranje schijnwerpers, een fantastisch schouwspel,
een warme waterval, een stroom van levend water,
een verlichte fontein bij avond,
zacht klateren en uitruisen, een bedeesde damp trok vluchtig voor haar buik
voorbij.
Toen deinsden een aantal heren met hun dames, achterwaarts, knepen hun
neuzen dicht, stopten hun vingers in hun oren, 'abject exces, entameren voor
capabel gremium, discutabele teneur' hoorde ik de heer in het mooie blauw
mompelen en hij verliet de zaal, een groep aanhangers met zich mee voerend,
maar wij applaudisseerden uitbundig, stampvoetend stond Jacques naast me
in zijn handen te klappen.
'jezus nog aan toe, ze bezeikt ons allemaal', kreunde hij, en dat dééd ze,
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ze bezeikte alles wat aan de wanden hing,
ze bezeikte de wanhoop, de ellende, de duisternis,
ze bezeikte het eigenhandig omgeknoopte touw, de te grote dosis,
ze bezeikte de fatsoenrakkers, de geniepige bedekte termen, de geile knipoog,
ze bezeikte de farizeeërs op de erste rij, het addrengebroed,
ze bezeikte de arsenalen, het harnas, de anti-anti, de loopgraaf in de hitte,
vlaggen bezeikte ze, de stars en stripes, de rode ster, de wit-gele,
welgedane politici, generaals en prelaten bezeikte ze,
ze bezeikte het tweede huisje, het privé zwembad, de playboys,
ze bezeikte de ronde tafel, het groene laken, de bevelvoerende hamer,
en bovenal bezeikte ze de dood,
vanuit haar diepste wezen bezeikte ze de dood,
er waren jongelui die duim en wijsvinger tussen de tanden staken toen Dominiek
rechtop stond, haar armen uitspreidde en allen omhelsde in één wijde beweging,
glimlachend, want
'ik ben de weg, de waarheid en het leven', sprak zij door een microfoon,
'wie in mij gelooft zal leven al is hij ook gestorven, want sterker dan de dood
is de liefde'.
En een jonge vrouw, genaamd Hanneke, drong met haar kind door de
menigte naar het podium zoals teeners handen uitstrekken naar elektrische
gitaren en lakschoenen, idolen, en ze reikte het kind, huilend en wel,
over aan Dominiek, en Dominiek nam het kind in haar eerbiedige handen,
één hand onder de nek, de andere onder het rose plastic broekje, en in diepe
stilte hief zij het kind omhoog, zeggend
'dit is ons vlees'
mijn god, zei ik zacht, niets dan de waarheid,
toen knuffelde ze het kind even, aaide het over zijn kopje en suste het
want het was gaan huilen, wiegde het in haar armen tot het bedaard was, en
wederom hief zij het kind omhoog, zeggend
'dit is ons bloed'
en zij gaf het kind terug aan de moeder die het de tranen van het gezidht kuste.
Maar sommigen begonnen te roepen 'deze lastert god!', duwden hun sigaartjes
plat in cementen schalen en met grote stappen verlieten zij vol boze
bedoelingen het museum en Dominiek richtte zich tot de overgeblevenen
en dat waren er velen en vroeg 'moeten jullie óók niet gaan?' En Jacques
riep boven de menigte uit: 'waar zouden we naar toe moeten gaan? Meid, je ziet
eruit als het eeuwige leven' en ik zag hoe hij temidden van het rumoer,
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het gefluit en geroep haastig in zijn broekzak zocht tot hij het gevonden had,
een plastic fluitje, gekocht op een vogeltjesmarkt, met een rood mondstuk,
een geel pijpje en een witte stift die hij heen en weer kon bewegen
om zelfs niet bestaande vogels te scheppen, een kinderfluitje waarmee hij,
vuile schurk, 's avonds merels van streek en van de wijs bracht, merels
die op teeveemasten uitzongen dat ze gelukkig waren en vrij en vol vréde;
een lachwekkend gezicht was het, die reusachtige man met zo'n tiereliertje
tussen de tanden, het klonk doordringend, oorverdovend en vrolijk, dat vooral,
met een rood gezicht stond hij te jubelen tegen Dominiek die naar hem
wuifde, net zolang tot ze zich buigend als een ballerina
naakt aan het publiek had onttrokken.
Het licht werd wijselijk oranje gelaten; een groot succes, deze expositie,
gesprek van de dag, opzienbarend. In de stilte na de storm, het uitdrijven
van het enthousiaste orgasme, zei ik tegen Jacques: 'Kom, we hebben 't wel
gezien'. 'Moment', zei Jacques. Hij raapte bij een chocoladekauwende groep
een stuk zilverpapier op, liep naar de hoek waar zijn sombere schilderij hing,
spuwde op het zilverpapier en streek het toen glad midden in het zwart,
deed een paar passen terug en knikte. De tweetonige hoorn die ik
ta-tu-ta-tu hoorde naderen dronk tot hem nog niet door.
15 mei 1970
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Corn. Verhoeven
Interscript met Geert van Beek

"Een waardeloos interview", zegt Geert van
Beek tot besluit. "Interscript" zou ik het liever
noemen, of "diagraaf" gezien de nog al schriftelijke manier waarop het tot stand gekomen
is: correspondentie over bezoek en bezoek
over de correspondentie. En waardeloos of
niet, problemen opgelost of niet: de auteur is
in zijn eigen element gebleven.
Je bent nu vijftig. In een tienercultuur is dat
vrij oud, terwijl het toch de klassieke "rijpe"
leeftijd is. Heb je last van dit leeftijdsbesef?
Laten we vooropstellen dat ouder worden een
fascinerend proces is, vol verbazingwekkende
verschijnselen, en dat ik 't ronduit nonsens
vind over je leeftijd een soort gêne te
demonstreren. Héél oude mensen zijn trots
op hun hoge ouderdom, het verdoezelen
viert hoogtij rondom de veertig, Dolle Mina
heeft in dit opzicht ook nog een taboetje te
doorbreken, het temerig gezeur en de
lamlendige consideratie die aan de dag gelegd
worden als de leeftijd van vrouwen ter sprake
komt; alsof het een schande is dat de natuur
haar gang gaat.
Mag je wel spreken over een "tienercultuur"? Ja, als ermee bedoeld wordt dat de
tiener economisch - commercieel centrum is,
wordt uitgebuit door bv. mode- industrieën en
grammofoonmagnaten; wordt aanbeden ook
door allen die de realiteit van het ouder
worden niet onder ogen durven zien, zichzelf
de illusie van een "eeuwige jeugd" niet willen
ontnemen. Néé, als ermee bedoeld zou zijn dat
de cultuur door de tiener wordt gemáákt.
Vanuit de tienerjeugd komen wel verrassende
impulsen tot vernieuwingen, maar de tiener
bepáált de cultuur niet, de jeugd reageert tegen
vastgeroeste ideeën. De volwassen geworden
jeugd brengt veranderingen aan; de wijsheid,
de ervaring van de volwassenen geven de
maatschappij een nieuw gezicht, de volwassenen realiseren de ideeën van de tieners die
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voelen dat er iets mis is, minstens moeten ze
die realiseren. De Tachtigers waren als tieners
al erg actief, maar ze richtten De Nieuwe Gids
op toen ze waren wat men tegenwoordig twens
noemt.
Onder jonge studenten bevinden zich hartstochtelijke en fanatieke activisten, maar de
nieuwe structuren worden uitgedacht door
mannentegen de dertig en ouderen. (Het
protest tegen profs die hun studenten het bit
van hun houterige stokpaardjes in de bek
leggen, zodat er van woord en wederwoord
geen sprake kan zijn, juich ik toe.)
Opvallend vind ik de keus van de
astronauten, de maanreizigers speciaal; het zijn
veertigers, zonder de roekeloosheid, de
bravour, het gepassioneerde avontuur van de
jeugd, evenwichtige, betrouwbare, ervaren
mannen; voor belangrijke projecten zijn
blijkbaar oudere mensen gewenst.
Oud en jong, wat is dat? "Come alive, you're

in the Pepsi-generation", "Go where the action
is". Je kunt best vitaal zijn zonder de
voorgeschreven pepsicola en zonder het
onontbeerlijke smeerolietje, zaken die in deze
opwindende slagzinnen gepropageerd worden.
De "klassieke" "rijpe" leeftijd? Het getal
vijftig is geen enkele garantie dat je "rijp"
bent. Je ontmoet biologisch jonge mensen met
het evenwicht en het inzicht van de zgn.
middelbare leeftijd, en er zijn veertigers en
vijftigers met de mentaliteit van kinderen die
alles nog moeten leren.
De wereld van de volwassenen waar je als
als kind zo tegenop keek is maar teleurstellend,
vaak een voortzetting van de kindertijd met
wat grotere lichamelijke afmetingen en in
grotere, dus luguberder, proporties; kinderruzies worden oorlogen, kibbelarijen worden
veten, en kleingeestigheden, pesterijen en
jaloezieën nemen monsterlijke vormen aan.
(Misschien denk ik dit alles wel omdat ik zelf
nog niet volwassen ben!)
Als jong betekent: open staan naar een
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toekomst i.p.v. zich buigen naar het verleden,
dan voel ik me helemaal geen "oudere" man.
Ik houd van vogels, het woord vogel alleen al
maakt mijn ogen warm, je komt het herhaaldelijk tegen in mijn werk, er hoeft niet te staan
vink of spreeuw, maar gewoon vogel, hulde
aan de schepper van dit woord (en het verschilt
toch maar weinig van kogel), welnu, de vogel
Phoenix vind ik een mooi symbool: elke
duizend jaar uit je as als nieuw verrijzen, bv.
je wordt gecremeerd in het jaar onzes Heren
2000 (dan ben ik tachtig geworden) en komt
als een bloeiende jongeling uit de oven weer te
voorschijn met een millennium voor de boeg;
je zou er toch wel moe van worden op den
duur.
De tegenstelling jong en oud heeft ook te
maken met die van gretigheid en doodsbesef
of opstandigheid en berusting. Jij zit nog
midden in de gelijktijdigheid van die twee, je
hoeft nog niet te dromen van de bloeiende

jongeling.
Iemand vroeg me 'ns in een interview of ik wel
graag leefde, ik had immers zo'n verdrietige
en pijnlijke doodsverhalen geschreven in De
Gekruisigde Rat; ik verlang volstrekt niet naar
de dood, niet in de zin van Boutens' platonische "goede dood" die de poort opent naar de
eeuwige Schoonheid, noch in de zin van
Gezelles "Ego Flos ", de bloem die wacht op
het eeuwige licht. En al helemaal niet omdat de
dood een eind maakt aan aardse ellende of
zoiets.
Naarmate je ouder wordt gaan de jaren
sneller, de seizoenen schijnen op hol te slaan.
En als je vraagt: "heb je last van dit leeftijds
-besf"
dan is dit levensgevoel wel het
antwoord: het besef dat het leven maar een
korte 'spanne tijds" is tussen eerste kreet en
laatste zucht, en dat daartussen grandioze
dingen kunnen gebeuren, gebeuren, om elke
dag over verbaasd te zijn. Als jong betekent:
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vrij willen zijn, zelf verantwoordelijk en zelf
dan voel ik me nu veel jonger dan bv.
-standig,
25 jaar geleden toen je vastgekneld zat in het
harnas van een wettisch geloof, van een
tyrannieke frustrerende moraal, lopend aan de
leiband van hoge mijters. Boven mijn allereerste interview stond geschreven: "op zoek
naar geestelijke vrijheid ".
Aan reacties op mijn verhalen heb ik
gemerkt, dat ik zelf aan deze "bevrijding" bij
anderen heb meegewerkt.
De mensen van G-3, Groenendijk en Fans
Jansen en Josso waren bijzonder ingenomen
met mijn allereerste verhalen, mensen "met
het oog op de toekomst". Van daaruit ben ik
zelfs een profeet genoemd! Maar dat heeft
weinig te maken met de literaire waarde van
je werk; niet het profetische maar het
artistieke gehalte beslist.
Wat vrijheid betreft, in dit opzicht voel ik
me jonger dan vele jongeren die vaak nog
verbazingwekkend vastzitten aan tradities.
Weet je dat er mensen, volwassenen zijn die
op het begrip "persoonlijke verantwoordelijkheid" reageren alsof ze tegen hun scheenbeen worden getrapt, zo in de geest van "ik
denk voor jullie, de kardinaal denkt voor ons,
de paus denkt voor alles wat paars is en de
H. Geest denkt voor de paus ". En dat geldt
niet alleen voor de religie.
Je weet, ik ben docent, ik probeer bij jonge
mensen zelfstandigheid te bevorderen, dat
houdt in een kritisch inzicht.
Ik heb een onuitsprekelijke hekel aan
dictatuur, aan dictatoriale structuren, wáár
die zich ook voordoen, in de politiek, in de
kerk, of in een kleiner maar uiterst belangrijk
verband: een school. Belangrijk omdat dit
kinderen betreft in hun meest kwetsbare en
gevoelige jaren.
Als leraar heb je elke dag contact met
tieners (je had 't immers over tienercultuur!),
dat houdt je ook wel jong, je weet zo ongeveer
wat er roert. In mijn verhalen treden dikwijls
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kinderen op, pubers, adolescenten; daar zullen
mijn beroepsbezigheden wel niet vreemd aan
zijn, naast de overweging dat je onzekerheden,
het zoeken naar een overtuiging, het schommelen tussen ja en nee, confrontatie met
mysteries, moeilijk beter kunnen "illustreren ",
verwerken, dan met labiele jonge mensen die
op zoek zijn. (Ik doe dat overigens niet zo
opzettelijk als hier wel lijkt. Het "overkomt"
me meer.) Ik houd van kinderen, van opi
groeiende pubers. Schrijf je over kinderen
dan schrijf je met de pen op heuphoogte, je
kent toch wel die cowboyverhalen met de

werk een meer voltooide indruk maakt dan dat
van jongeren. Het heeft dan wel de rijpheid
van de middelbare leeftijd, zoals Astère Michel
Dhondt schreef in Elsevier.
Aan bepaalde technieken van de "nouveau
roman" ben ik niet vreemd maar ik heb nooit
de bedoeling gehad opzettelijk een "nouveau
roman" te schrijven. Ik schrijf op de manier
die me op een bepaald moment goeddunkt.
De een noemt het klassiek, een ander expe ri
een ander "nouveau". Wat -mentl,wr
doet het er toe hoe ze het noemen!

revolver op heuphoogte?
Nou, dáár wil ik ook nog eens over
schrijven, over de ellende die kinderen wordt
wordt aangedaan door een schoolsysteem, dat
hen in onbeweeglijke massa's samenklontert
waarin van individualiteit vrijwel geen
sprake is.
"Iedereen die de vorming of stichting van
mammoet -achtige klassen bevordert, verdedigt
of ter hand neemt, dient op staande voet ter
beschikking van de regering gesteld te worden". Staat dit a rtikel in het Wetboek van
Strafrecht? (De godsonmogelijke taak van de

Wat vind je zelf je hoogtepunt? Ik bedoel nu
niet in je levenscurve, maar in je werk? Of
vind je dat het nog moet komen?

leraren laat ik hier buiten beschouwing.) Ach
ja, de keuzevakken, een aanloopje in de goede
richting. Dwaal ik af? We hebben het toch
over jong zijn? Zo te horen wil ik dus graag
jong zijn, en blijven, hè? Het verschil in
leeftijd amuseert me meer dan dat het me zou
hinderen. Onzin vind ik het, per se een jonge
vent te willen lijken, vooral in de ogen van de
jeugd zelf sla je dan een ridicuul figuur. Je
hebt in de loop der jaren zoveel gewonnen aan
levenservaring, aan inzicht en bezonnenheid,
dat het dwaas zou zijn als je daar niet blij mee
was. Je denkt "genuanceerder ", en dat wordt
door jongelui geaprecieerd. Wat ik wel jammer
vind, is dat je energie niet meer zo "bruist"
als toen je 25 was.
Een tegenstelling, discrepantie t.o.v. jongere
auteurs zie ik niet zo gauw. Ik denk dat mijn

Dat is lastig te zeggen. Het verhaal dat me het
meest aan het hart ligt vind ik tot nu toe wel
"De Gekruisigde Rat"; ik was daar zelf diep
van onder de indruk tijdens het schrijven.
Het is geschreven met .grote intensiteit
en persoonlijke betrokkenheid ook,
en het was breder van visie en
opzet dan werk daarvóór. Het was tegelijk
een klaar willen komen met dood, liefde en
religie, en dat is geen bagatel. Gedeeltelijk heb
ik de gebeurtenissen erin ook zelf meegemaakt:
een broer van me lag op sterven in het
Academisch Ziekenhuis te Leiden. (Misschien
is het hetzelfde kamertje geweest van die broer
van Jan Wolkers met wie ik wel vergeleken
word. Daar ga ik niet nog eens op in.)
Toch is misschien "Blazen tot honderd" in
evenwicht en sereniteit objectief gezien sterker.
Een auteur kan dat moeilijk zelf beoordelen.
Na "De steek van een schorpioen" had ik
de voldoening een breed opgezette roman
geschreven te hebben. Stukken daaruit heb ik
met hart en ziel geschreven en klinken nog in
me na. In het algemeen ben je geneigd, dat
wat je het láátste schreef het hoogste aan te
slaan. Dat zou dan nu De 1500 meter zijn,
waarvan ik zelf het slot imponerend vind: een
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jongeman die zich ingraaft aan de rand van
de eeuwige zee.
Op het hoogtepunt nog komen moet? Na elk
intens geschreven verhaal voel ik me leeg,
denk ik: "dit is het einde, ik zou niet weten
waarover ik nu nog zou moeten schrijven!"
Het vat loopt altijd wel weer vol. Ik denk
ook meestal: het kan altijd nog beter. Dan
moet het hoogtepunt dus nog komen. Misschien
wordt het hoogtepunt een satirisch toneel
-stukje.
Af en toe voel ik een prikkel in die
richting.
Wat betekent "voortdurende vernieuwing"
voor jou? Is dat een kreet uit de consumptiemaatschappij of is het een artistieke en persoonlijke noodzaak? Wat vind je van de stelling
dat elke schrijver maar één thema heeft?
Vernieuwing is voor mij geen kreet. Zonder
dat je op elk nieuw verhaal het schreeuw-etiket
"nieuw" kunt plakken, vind ik het wel gewenst
en ook wel onontkoombaar, dat je telkens weer
probeert, experimenterend, iets nieuws te
maken op een nieuwe manier.
Wie stil staat valt in herhalingen, en dat is
erg vervelend, je hoort dan jezelf imiteren of
repeteren, en dat is niet alleen een deprimerend
gevoel, maar ook een onrustbarende gedachte.
Dan kun je beter de pen een jaartje laten
rusten of definitief opbergen.
Heeft Marcel daar niet iets over gezegd?
Zoiets van: "als je trouw blijft aan een
gekozen vorm ben je ontrouw aan ie artistiek

talent".
Wel is het zo, dat je je eigen kracht leert
kennen, dat wat je het beste ligt; voor mij
zijn dat geen typische "short stories"; ook geen
regelmatig uitgesponnen romans, maar is dat
de novelle, werk van een bepaalde adem; ook
de romans die ik schreef zijn in kortere
verhalen opgebouwd.
Het taalgebruik is soberder geworden,
minder gulzig van beeldspraak dan in het
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debuut het geval was. De kwalificatie van Fans
Sarneel — die man heeft magnifiek over m'n
werk geschreven! — vind ik wel toepasselijk,
hoewel niet overal: "Twintigste -eeuwse balladen in proza", dat houdt dus in: fragmentari sch, lyrisch en episch tegelijk, elegisch van
toon, tragisch. Maar ik denk nooit: nou ga ik
weer eens een ballade maken!
Sprongetje: "Van Jan Vos tot Jan Wolkers
it n'y a qu'un pas", aardige titel voor een
proefschrift. Ik heb er eens aan willen
beginnen, maar ik ben geen theoreticus. De
barok bedoel ik, in de situaties, en ook in het
zogenaamde directe taalgebruik van Wolkers'
eerste verhalen. Je moet eens wat pagina's met
een pennetje nagaan in de petticoat van
Serpentina. Ze staan stijf van de beeldspraak.
De Heer behoede ons voor de barok! Ik heb
Ranonkel van Hamel nk mat moeite half
gelezen. Ik ben er van overtuigd dat die mij
zeer sympathieke Jacques over enkele jaren,
zeg een decennium, enigszins gegeneerd zal
glimlachen om zijn taaluitbaitingen, zijn
exuberantie.
Tegenover dikke boeken (literair) stel ik me
a priori wantrouwig op. Je kunt je gedachten
met zelfkritiek condenseren tot iets beknopters
en dus veelzeggenders. Het toppunt is dan ook
het eenvoudige gedicht!
Elke schrijver maar één thema? Ik geloof
niet dat je dat zo absoluut kunt stellen. Wel
is het zo dat een bepaald thema herhaaldelijk
terugkeert, meer geprononceerd dan andere,
zonder dat een auteur zich hiertoe beperkt.
Misschien is dit gebrek aan zelfkennis. Ik ben
me ervan bewust, dat bv. het doodsthema als
een soort obsessie in mijn boeken aanwezig is,
maar daarnaast vind je nogal wat anders ook:
geweld, lijden, oorlog, religie, erotiek.
"Bezeten van het christendom ", schreef Jan
Elemans eens, dat was dus een heel ander
aspect. Iemand zei me eens: "Jammer dat God
uit uw werk verdwenen is". Die vond het niet
religieus meer. Die verwachtte toch minstens
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een paar keer op het woordje God te stoten;
je weet wel, "en van God wisten ze niets dan
de letters waarmee het gespeld werd en de
eerste moest een hoofdletter zijn" (staat in
Het Sletje). Het besef van menselijke kwets
schijnt in veel van mijn werk door-barheid te
klinken, van vergankelijkheid. Dat is dan
misschien wel mijn thema: protest tegen elk
gewelddadig optreden tegen een kwetsbaar
leven dat door de dood tenslotte wordt
vernietigd.
Ik zal je niet vragen waarom je schrijft. Maar
mijn vraag is: wat verwacht je uiteindelijk van
het schrijven? Een plankvol boeken? Roem?
(Luidt het antwoord: ik schrijf omdat ik het
niet laten kan, wil je dan toelichten, waarom
je uitgerekend dit niet kunt laten en zoveel
andere dingen wel ?)

Het is een buitengewoon plezier een boek
geschreven te hebben (niet: te schrijven, dat is
heel wat anders!), het in je handen te nemen
en even te koesteren, dat geestesk ind, zoals je
je pasgeboren kind in je armen neemt. Maar
ik ben geen veelschrijver. Ik werk langzaam.
Ik put mezelf soms helemaal uit en dan duurt
het een tijd voor "de dichtader" weer vloeit.
Ik heb ook gebrek aan tijd door mijn
leraarschap, dat ik overigens niet plezier
uittoefen.
Roem? Ik heb daar wel van gedroomd, als
jongen al, maar dan lag die roem toch op een
heel ander terrein: nl. de sport. Weet je wat
die typisch literaire figuur Paul de Wispelaere
aanvankelijk wou worden? Coureur, op de
kasseikes. Ik zie deze intellectueel, docent,
criticus en romancier, met gebogen rug door
het Vlaamse land peddelen, deelnemen aan de
beklimming van de Mont Ventoux in de Tour,
dat was zijn ideaal. Welnu, het mijne was:
beroepsvoetballer, een vol stadion je naam
skanderend, ere aan de goalgetter. Lach er
maar om; een prudente raadsman heeft me
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toen aan het verstand weten te brengen dat dit
zou uurtlopen op tapkast of sigarenmagazijn.
Gouden roem heb ik toch nog geoogst op dit
terrein bij een match van leraren tegen leerlingen, een dozijn jaren geleden. Toen ging een
oude droom in vervulling: drie goals,
toejuichingen, bloemen en een taxi om me
haast levenloos naar huis te brengen. Roem, ik
ben grootgebracht onder de leus: "sic transit
gloria nmundi". Erkenning is heel wat anders,
daar stelt iedereen wel prijs op, lijkt me. Krijg
je die niet, dan wil dat nog niet zeggen dat je
die niet verdient.
Waarom ik schrijf is iets anders dan wat ik
er van verwacht. Ik wil iets maken, iets wat er
nog niet was. Noem het maar een creatief
instinct, dat niet tevreden is met de dingen die
er al zijn. Alleen dan voel ik me volkomen
happy, verdwijnt een latente onrust, een
vreemdsoortig onbehagen. Ik wil in het reine
komen met een of ander probleem, een vraag
stellen aan mezelf en aan anderen met wie ik
in een boek een dialoog aanga. Ik schrijf niet
voor anderen. Voor niemand. Door de
publikatie maak je contact en zie je dat iets in
anderen ook leeft. Tijdens het schrijven ben je
een a- sociaal wezen dat in zijn isolement
gelaten wenst te worden. Je wilt ook iets
betekenen in het leven; hoe vaag dat iets ook
mag zijn. Je wilt dat er iets van je blijft leven.
Dames en heren, zeg ik in de klas, laten we
de geest van Kloos eens oproepen, en daar
"wiegt hij al gauw zichtbaar op een lichten
zucht "; de geest van Van Eeden, dan gaan we
naar "de mensheid en haar weedom ". Ik
realiseer me zo'n dingen niet met betrekking
tot mezelf! Voorts: ik heb zelf altijd veel en
graag gelezen, ik hoop dat anderen door mijn
verhalen getroffen worden, er vreugde aan
beleven, óók literair. De taal is mijn materiaal.
Ik heb van jongaf van taal gehouden. Taal
boeit me, fascineert me en daagt uit. Ik speel
graag 'met de taal. Uit dromen word ik wakker
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met HET WOORD op de mond. Soms zeg ik
zomaar voor mezelf heen ritmische onzin, en
dat is een erg lekker gevoel.
Speelt de gedachte dat véél mensen eventueel
zullen lezen wat je schrijft, bij jou een rol?
Met hoeveel lezers neem de genoegen? Zit het
je dwars dat je niet "populair" bent, zou je een
succes-schrijver willen zijn?

Ik ben me ervan bewust dat ik een beperkte
lezerskring heb, en ik denk dat dat mensen
moeten zijn met de nodige intelligentie en de
nodige literaire smaak, die zelfstandig en
vooral creatief kunnen lezen.
Dit klinkt pretentieus, maar het is toch
juist, geloof ik. Ik heb ondervonden dat
"ongeschoolde" lezers 'er geen raad mee wisten
of zich een ongeluk schrokken. Het zou
hypocriet zijn te zeggen dat je niet ooit aan
een groot publiek gedacht had, maar ik ben
toch maar blij dat ik geen winkel heb, zoals
Van 't Reve: ik zou me zonder twijfel dood
moeten werken.
Van Schendel schatte het aantal lezers van
zijn verhalen op 1500! Ik kan geen aantal
noemen; er zijn niet zo heel veel lezers van het
type dat ik bedoel, dat weet ik wèl.
Populair is: geliefd bij het volk. Daar mik ik
blijkbaar niet op, hoewel sommige critici toch
vaststellen dat mijn boeken goed leesbaar zijn;
in helder proza geschreven. Voor eenvoudige
lezers lijkt het me toch te lastig. Ik krijg wel
eens een excerpt (o ramp) onder ogen. Ik
herken het werk dan soms nauwelijks.
Ik wantrouw populariteit. Dat is een uiterst
tijdgebonden aangelegenheid, een kwestie van
enkele jaren. De belangrijke auteurs waren
niet de populaire. Dat kan de geschiedenis
leren; lees bv. maar in Wim Zaal over Maarten
Maartens. Graham Greene, die in katholieke
kringen toch wel een belangrijk auteur mag
heten, werd pas na zijn zevende roman bekend.
De succes-schrijver speelt in op vluchtige
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tendenzen, actuele behoeften, op nieuws
ook. Het succes van Wolkers -gierhd is
mede te danken aan zijn volmaakt ongegeneerd taalgebruik en erotisch realisme. Van
't Reves exhibitionisme van de homofilie wekt
de nieuwsgierigheid op van een bekrompen
publiek (meen niet dat ik zijn betekenis
onderschat). Jan Cremer vervult de wensdroom
van d'e burgerman die avonturen wil beleven.
Voor mij is het publiceren een ongelukkige
zaak geweest. Ik begon bij Stols-Barth die
toen, in 1960, al tegen failliet aanhing. Toen
werd ik overgenomen door Desclée De
Brouwer, Brugge-Utrecht, ontzettend fijne en
hardwerkende mensen, maar die in Nederland
geen voet aan wal kregen door hun Vlaamse
en katholieke stempel. De laatste boeken
verschenen bij Querido. Ik denk dat de situatie
er anders uitgezien zou hebben als ik vanaf het
begin dáár gepubliceerd had. Op krantenredacties pakken ze gerenommeerde uitgevers
uit de grote hoop; een soort voorselectie op
waarden. Er worden geen boeken besproken,
maar uitgevers. Je komt als artiest weerloos
in de koude oorlog van de economie. Hulde
daarom aan iedere criticus die dit oneerlijke
systeem doorbreekt. (Kees Fens bv. vestigde
de aandacht op Wolkers die debuteerde bij
Heijnis te Wormerveer.)
Ik vermoed dat er in jou als auteur talenten
sluimeren die tot nu toe niet sterk aan bod
kwamen. Ik denk bv. dat je een groot satirisch
talent hebt en dat de voorzichtige uitingen
daarvan in je eerste verhalen voor een deel de
aantrekkelijkheid daarvan uitmaken, dat die
verhalen toen min of meer per ongeluk in het
rooms-rancuneuze hoekje gedrukt zijn en dat
van daaruit je hele werk onderschat is.

Ja, mijn allereerste verhaaltje in de officiële
letteren, De Ballon, was satirisch, gericht tegen
de done preektoon vanaf de kansel, en in
Halfstok, de eerste echte novelle, staan
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satirische stukjes die ik met veel plezier geschreven heb. Spot, ironie, sarcasme liggen me
wel, vormen ook de dubbele bodem van mijn
mondeling optreden waar echt serieuze mensen
innerlijk fout op reageren. Ik moet nogal eens
speechen. Ik vind dat alleen de moeite waard
als het ironisch getint is. Ik steek graag de
draak met situaties, met mensen die er als het
ware om vragen. Hier voor school heb ik
verschillende cabaretteksten geschreven. Ook
enkele verhalen, als satire bedoeld, zijn uit
mijn pen gevloeid, o.a. De Séance, Vrouwtje
wisselen, noem ze maar humoreskes. Maar ik
heb gemerkt dat de lezers daar vreemd van
opkeken. Ze willen me blijkbaar liever dodelijk
ernstig, dat zijn ze van me gewend. Dat is dus
een gewisse gespeltenheid in mijn leven. Ik had
me, na serieus werk (Rat, Paardje, Schorpioen), voorgenomen om nu eens verhalen te
gaan schrijven waar ik ook zelf plezier in had;
om te lachen dus, zij het dan ook onderdrukt,
meer aan de binnenkant. Ernst kreeg toch al
gauw weer de overhand. Wel hebben veel
ernstige verhalen een ironische toon, die juist
die ernst verdiept en dragelijk maakt. Mis
mis ik de nodige agressiviteit voor het
-schien
schrijven van pure satiren en hangt een zekere
weerloosheid daarmee samen.
In het algemeen houd ik niet van polemieken. De bron van mijn werk is meestal ver
-driet.
Maar ik kan niet ontkennen dat ik soms
veel zin heb om dingen aan de kaak te stellen.
Satire richt zich vaak op actualiteit, en ik
put mijn stof niet uit het vluchtige, hoe lang
dat ook kan duren. Satire veronderstelt een
bepaalde afweerhouding tegen iets wat je hic
et nunc meemaakt. Zo zou je een satire op het
hedendaagse schoolleven kunnen maken.
Hoewel: ik zou liever beginnen aan een satire
op het menszijn als zodanig, op het wezen dat
vreet, paart, anderen doodt, zichzelf verheven
acht boven het dier (dat echter nooit schuld
kent omdat het geen verstand heeft), de meest
barre streken uithaalt en ondervindt en
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tenslotte vloekend of verbaasd definitief de
ogen sluit. Als je geboorte en dood in het oog
houdt, is het lachwekkend te zien wat voor
onbenulligheden in een doorsnee mensen
-bestan
belangrijk worden geacht. Nou, zoiets,
een soort "antropologische satire", denk maar
niet dat ik geen pretenties heb. Ik ben bezig
met de gedachte dat er mensen zijn — en het
zijn de meeste — die zich illusies maken om
het bestaan een waarde te geven, allerlei goden
bedenken die die leegte moeten vullen. Je
schaamt je soms dat je mens bent. (Ik heb dat
getoond in Asperges.) Misschien stamt vandaar
mijn voorkeur voor dieren.
In het rooms-r an cuneuze hoekje? Dat kan
wel zijn. Over rancunes tegen Roomse opvoeding is wel gesproken na mijn eerste boek.
Kees Fens, toen nog in De Nieuwe Linie,
kwam met de even charmante als onverantwoorde omschrijving: "katholieke huiskamer
wat vaderlijke vee -problematik",ng
maningen waarvan ik me wel iets aangetrokken blijk te hebben; er zou nog heel wat
"emancipatie" nodig zijn wilde mijn onbetwist
ontplooiing komen. Op bevel -bartleno
van Fens heb ik me toen onmiddellijk
geëmancipeerd. Niet -katholieke critici deerde
het katholieke van dat boek het minst of (zoals
mijzelf) geenszins, Jan Greshoff bv. Katholiek
is trouwens voor een schrijver een pejorisme;
de term impliceert: inferieur. Dat heb ik
gemerkt aan recensenten die verbaasd waren
dat er van roomse zijde iets goeds kon komen.
Vooroordelen genoeg, zie je wel.
-

Je ernst. Je bent een echte schrijver, die
helemaal voor zijn werk leeft en zich daar
helemaal op concentreert. Soms lijk je me een
zwoeger. Dat is ook wel aan je boeken te zien,
bv. de Steek van een Schorpioen. Is dat
zwoegen de bekende 99 procent transpiratie of
beschouw je her als een vervelende verkwisting
van energie? Otis dat hetzelfde? Wat is de
"muzische" betekenis van het zwoegen?
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Jan Elemans heeft me eens "werkpaard"
genoemd, het paard staat tegenwoordig wel
graag een poosje op stal of zo maar wat te

tijd tot tijd afgewisseld kunnen worden met
perioden van louter literair werk; gaat moeilijk,
heb ik ondervonden. Mijn brood verdien ik
liever niet met de pen.
De schrijfarbeid begint meestal lastig,
eenmaal op gang gekomen geeft ze veel vol
geen -doenig.Varvkwsting
sprake, de energie wordt goed gebruikt, is
effectief en creatief. Ik ben niet gauw tevreden,
breng veranderingen aan, probeer eigen werk
objectief- critisch te lezen. "Muzisch" betekent
zwoegen, werken met de taal, spelen met de
taal, de vreugde van het formuleren, en van
het componeren; kunst heeft altijd een speels
element. Ludiek, dat is het woord van vandaag.
Ik vind het dan ook geen kunst een politiek
pamflet te schrijven, en het doordrukken van
het idee dat een kunstenaar noodzakelijk
maatschappijkritiek zou moeten beoefenen is
even dictatoriaal als de dictatuur waartegen
dan geprotesteerd moet worden, is even onverdraagzaam als de onverdraagzaamheid die
moet worden opgeruimd, en houdt bovendien
geen rekening met het feit dat ieder individu
recht heeft op een eigen levensopvatting, en dat
niet iedereen aanleg heeft voor agitator.
Kortom: dat idee miskent het recht individu
te zijn, wat het juist meent te bevestigen.

grazen, maar dat kun je ook krachten verzamelen noemen.
Helemaal voor mijn werk leven, en me daar
helemaal op concentreren? Nee, dat moet ik
ontkennen. Je weet, ik heb een dubbele job,
leraar-auteur, en van uitsluitende concentratie
kan dan ook geen sprake zijn. Er gaan
maanden voorbij zonder dat ik andere letters
op papier zet dan "goed zo, Anita" of
"kletspraat ". De zomers worden, en al heel
vroeg bij de huidige regelingen, opgeslorpt
door tentamens en examens. Bovendien ben ik
dan zo graag buiten, in zon, wind, dat er
zomers weinig of niets geproduceerd wordt.
Maar: een auteur is altijd bezig, ook als hij niet

met de pen in de hand zit.
Het zwoegen betekent: telkens opnieuw
beginnen, de elke dag afgebroken arbeid
opnieuw opnemen. Dat is geen sinecure. (Weet
jij ergens een sinecure voor mij? Rector aan
een scholengemeenschap, dan hoef je alleen
maar peinzend door de gangen te lopen,
volgens Pelosi.) Schrijven is arbeid, geen
ontspannende hobby.
Wel beleef ik herhaaldelijk inspiratieve
explosies, explosies van inspiratie, dat gebeurt
dan meestal in vakanties, maar niet uitsluitend.
De novelle "De gekruisigde rat" schreef ik in
drie weken, inclusief een paasvakantie; het
bloedhete "Mexicaanse paardje" in een kille
kerstvakantie; "Blazen tot honderd" in enkele
najaarsweken; De 1500 meter schreef ik vlot
grotendeels in een paasvakantie; 80% van De
Steek van een schorpioen kwam tot stand in
een maand stipendium.
De leraarsbaan, daar ben ik toch wel blij
mee, om het werk zelf (het corrigeren niet
inbegrepen!), het contact met de jeugd, de
verrassingen die dit oplevert, en verder omdat
ik anders zou moéten schrijven, een zenuw
-slopend
situatie. Dat leraarschap moest van

Waarom ben je zo betrekkelijk laat gestart?

Eigenlijk heb ik, behoudens dat voetbalprofexces, van jongsaf aan dichter willen worden.
Zoals gebruikelijk kwamen op het gymnasium
de eerste versjes te voorschijn, en wat hadden
ze tot onderwerp, denk je? Een bloem die
geplukt werd, en jammerlijk voortijdig verwelkte; voorkeur voor stilte. Voor iedere antilawaai-campagne zou ik met spandoeken willen
lopen. Lawaai vind ik een van de moeilijkst te
verdragen aanwinsten van de 2ste eeuwse
techniek. En het bewijst mij dat de techniek
nog maar in een primitief stadium verkeert —
hier en daar met een experiment naar de
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geluidloze motor toe —, die in de toekomst
normaal zal zijn. Dan ziet men verbaasd terug
op de barbarij van deze tijd, met zijn oorverdovend lawaai en longenvergiftigende gassen,
even verbaasd als wij nu kijken naar bv. de
loopfiets.
Dichter dus; als ik het woord maar ergens
tegenkwam, ook in een zinsverband als "toen
kwam hij dichter bij huis" werd ik warm van
binnen. Ik schreef ook verhaaltjes en impressies en op 18-jarige leeftijd een "épreuve
d'artiste", een novelle van twee cahiers, die
zich afspealde in, wel ja, Japan. Je schrikt
nergens voor terug in die ondernemende jaren!
Er was een studietje van het Shintoïsme aan
voorafgegaan, vandaar dat ik de maan nog
altijd Amaterasu noem. Het eindigde met
zelfmoord. Natuurlijk. Louis de Bourbon
raadde me toen af het te publiceren, om mijn
naam niet te binden aan werk dat ik later
stellig zou herroepen! Zoiets maakt je wel wat
kritischer en voorzichtiger. In elk geval, ik zou
schrijver worden met het leraarschap als
bestaansmiddel. Die functie lokte me ook wel
aan, want, werd je voorgehouden: de edelste
beroepen zijn priester (zorg voor de ziel),
leraar (zorg voor de geest) en arts (zorg voor
het lichaam). Nou, ik heb jarenlang gestudeerd;
de aandacht ook versnipperd. In Zuid-Limburg
heb ik bij het onderwijs gewerkt en toen ook
weer een "onvoltooide symfonie" geschreven.
"0 rijkdom van het onvoltooide" zegt Leopold,
maar zo rijk was dat toch niet.
Terstond na de oorlog richtten we met z'n
drieën (twee a.s. juristen en ik) een gestencild
tijdschrift op, Bouwstenen geheten, dat zonder
twijfel een steentje heeft bijgedragen tot het
vergroten van de toenmalige chaos. In „Ons
Vrije Nederland" schreef ik een ,, vernietigende" kritiek op het eerste Nederlandse boek
dat in het bevrijde zuiden verscheen, de
bestseller "Dat nooit weer" van Ben M. Koster.
Weet je wel, die man die in Valkenburg allerlei
toeristische attracties bedenkt, maanlandingen
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en zo. Ook ging ik te keer als toneelcriticus.
Ja, wat zou je niet kunnen op die leeftijd na
vier jaar je mond gehouden te hebben?
Lambert Tegenbosch heeft me naderhand
uitgenodigd, beter gezegd uitgedáágd om in
Roeping te schrijven. Hij was op de hoogte
van de literaire faam op het gymnasium en
kreeg me meteen aan het werk met de doorzichtige beschuldiging dat ik te lui zou zijn om
te schrijven. Nou, ik stuurde wat in, korte
verhalen, die door Tegenbosch zelf in ontroerende superlatieven geprezen werden.
"Outstanding quality", "Op Blaman na het
beste wat er verscheen ", "De Nijhoff in proza"
(dat laatste zou ik best willen zijn). Andere
redacteuren (wie waren dat toen? Hofstra,
Molenaar, Smit) legden het terzijde (hadden
natuurlijk een minder fijne neus) tot in 1952
dan eindelijk De Ballon werd opgenomen. Ik
ben een laatbloeier. Na alles opeisende studies
Nederlands begon ik aan een regelmatige
productie van novellen, die alle in Roeping zijn
gepubliceerd, later Raam, ook wel in andere
tijdschriften. Het Mexicaanse Paardje bv.
verscheen in Merlijn.
Laten we even zwart op wit vaststellen dat
het ontdekken van talenten, debutanten een
kans geven, even creatief en even belangrijk
literair werken is als het schrijven zelf, alleen
minder spectaculair en minder dankbaar.
Vind je dat je door de kritiek juist gewaardeerd
wordt? Zijn er critici die je graag eens van
repliek zou dienen?
Een onoverzichtelijker troep dan de Nederlandse literaire kritiek is moeilijk denkbaar.
Er zitten voortreffelijke mensen onder, maar
ook jongens en meisjes van wie je je met
verbazing afvraagt, hoe ze er in godsnaam
toe komen zich op te werpen als taxateurs van
literair werk! Allé, denk je dan, Tegenbosch
zal wel gelijk hebben met zijn stelling, dat
critici mislukte kunstenaars zijn die datgene
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wat ze zelf niet kunnen, beoordelen in een
ander. Groot respect heb ik voor de kritiek die
de schrijver aan zichzelf onthult. Kritiek die
hem bekend •maakt met zijn tekorten, zijn
kwaliteiten, zijn mogelijkheden ook, en zijn
individuele aanleg (literair dan). Van zulke
mensen accepteer ik graag adviezen, of onaangename opmerkingen. Je hebt gauw als
schrijver in de gaten of je boek serieus werd
gelezen of niet. Of je juist gewaardeerd wordt
is voor de auteur moeilijk te bepalen. Iedereen
beoordeelt vanuit zijn eigen psychische achter
zijn vooroordelen ook of stokpaardjes. -grond,
De lieden die "Play it cool" in hun vaandel
dragen zijn bij mij nogal eens aan het verkeerde adres. Zuiderlingen met meer behagen in
warmte weten er dan ook beter raad mee. Zo
was bv. Ivo Michiels zeldzaam onder de
indruk van "De gekruisigde rat".
Mensen op wier oordeel ik prijs stel, zonder
dat als absoluut en onfeilbaar te beschouwen,
zijn, om er een paar te noemen: Fons Sarneel
(die me helemaal niet zachtaardig heeft aan

-gepakt),BrndKmJEleas,Pu
de Wispelaere, Leo Geerts (Vlaamse Linie),
allemaal min of meer zuiderlingen, Stuiveling,
Dinaux en vanzelfsprekend Kees Fens, de god
der Nederlandse kritiek zeggen ze in Vlaanderen; een man die onlangs er weer blijk van
gaf te beseffen hoe hachelijk critiseren wel is:
na een week, zegt hij in Streven, zou je waar
een boek een andere kritiek -schijnlkover
schrijven dan je deed vlak na de lezing. Nou,
laat het dan een week liggen, zou ik zeggen.
"Als je gunstige recensies wilt hebben, moet
je zorgen zelf een kritische rubriek te schrijven
in een blad". Aldus uitgever Stols-Barth bij
de uitgave van mijn debuut. Daar sta je dan
met je beschroomde idealisme wel van te
kijken! Ik kon me onmogelijk voorstellen dat
dergelijke dingen in de kritiek een rol spelen,
elkaar ontzien omwille van een lief praatje:
als jij een mooi stukje over mij schrijft, dan
schrijf ik een mooi stukje over jou. Barth

wist ervan mee te praten. Persoonlijke
rancunes worden in recensies uitgespuwd.
Nadat Barth een auteur zijn congé had
gegeven omdat de man op een hinderlijke
manier achter de verkoop van zijn boeken
aanzat, brak de man de eerstvolgende
publikatie netjes af. Het slachtoffer was
ikzelf: "Een hand boven de ogen" is haast
overal "pervers ", dat wist je niet, hè. Over een
literaire rubriek in de Haagse Post ging het
verhaal, dat de twee jongens die beurtelings
elke week de rubriek vulden, elke week elkaars
naam in het stukje opnamen. Leve de publiciteit! De reactie van Piet Romer op uiterst
onaangename en ordinaire opmerkingen
van toneelrecensent Ischa Meijer is bekend:
Meijer had gezegd dat hij het hele toneel
kapot ging schrijven toen Centrum een toneelstuk van zijn hand weigerde. Nou, dit zijn dan
nog maar een paar voorbeelden van objectieve
kritiek.
Telkens opnieuw constateer ik weer dat
een boek oppervlakkig, maar half, of voor een
minimaal gedeelte gelezen wordt. Gewoon
uit feitelijke gegevens kun je dat afleiden,
verwarring van personen bv. Dan denk ik: in
het vervolg zal ik voetnoten plaatsen: "Lieve
lezer, deze man (pag. 120) is dezelfde als de
jongen op pag. 23, iets ouder geworden etc.
etc.". Als het verhaal niet chronologisch voortdreunt, hebben sommige "critici" er al moeite
mee. Met hun onnozelheid lopen ze dan te
koop in oplagen van 100.000. Het verweer
van de schrijver blijft beperkt tot het schrijven
van een persoonlijk 'briefje aan de redactie,
die dat niet publiceert, stel je voor! In het
Parool ben ik voor de heer Tom Schalken
een Vlaming, samen met Ward Ruyslinck, en
de uitgever Querido was nog wel zo vri endelijk geweest mijn woonplaats op de omslag
te vermelden. Iemand meent dat "De steek
van een schorpioen" losse verhalen zijn.
Critici van repliek dienen? Met mijn introverte
natuur en sterke secundaire functie reageer ik
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op al deze dingen nauwelijks. Begin er maar
eens aan!
Ik ontmoet vrij vaak andere literatoren.
Pratend over literatuur komt kritiek wel eens
ter sprake, maar dan is het meestal al zo
lang geleden dat we nauwelijks nog weten wat
er geschreven stond. Heeft Astère Michel
dHondt niet een boekje gepubliceerd met zijn
mening over recensies van zijn romans? Daar
zou ik nooit aan beginnen. Iedereen mag er
gelukkig een eigen mening op na houden,
maar een recensent 'moet een boek wel goed
lezen. Fens spreekt meermalen over lezen en
herlezen. Allicht. Je zet een grammofoonplaat
toch ook meer dan één keer op. Ik heb
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overigens welbegrip voor het haastvge kranten
bedrijf.
Resumerend kunnen we nu opmerken, dat
dit gesprek wáárdeloos is .geweest: je hebt niet
tegen me geblaat "bent u geëngageerd"; je
hebt me niet "rechts" of "links" opgesteld, je
hebt me niet de celibaatskwestie op laten
lossen, hoewel we toch een paar uur gepraat
hebben. Ja, we hebben het niet eens gehad
over revolutie, constellatie, herstructurering,
contestanten, communes, tomaten, repressieve
tolerantie, alternatief, pressiegroep. Zelfs het
woord democratisering is niet gevallen.
Kortom: een wáárdeloos interview.

Publicaties

van Geert van Beek
EEN HAND BOVEN DE OGEN
Verhalenbundel. Stols-Barth, 's-Gravenhage 1960
BUITEN SCHOT
Roman. Stols-Barth, 's-Gravenhage 1961 (regerinigsopdracht)
DE GEKRUISIGDE RAT
HET MEXICAANSE PAARDJE. Verhalenbundel. Desclée de Brouwer, Bruggeenen
Verhalenbundel. Desclée De Brouwer, Brugge-Utrecht 1965
HET MEXICAANSE PAARDJE
Verhalenbundei. Desclée de Brouwer, Brugge-Utreclst 1966
BLAZEN TOT HONDERD
Novelle. Querido, Amsterdam 1967.
DE STEEK VAN EEN SCHORPIOEN
Roman. Querido, Amsterdam 1968.
DE 1500 METER
Novelle. Raam, april 1969.
ONDERSCHEIDINGEN
Anne Frank prijs 1962, voor Buiten schot.
Literatuurprijs Groot-Kempische Cultuurdagen Hilvarenbeek 1965, voor De Gekruisigde rat.
Literatuurprijs Provincie Noord-Brabant 1966
Vijverbergprijs 1968, voor De steek van een schorpioen.
Poëzie: Gedichten. Roeping juni 1957
Héál mooie versjes. Raam 1967

-

Bernard Kemp
Danse Macabre
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"Vertel nog eens wat, je kunt zo mooi ver
tellen."
"Ik vertel alleen maar tragische dingen."

(Buiten Schot)

Geert van Beek is een van de beste schrijvers
van verhalen uit het Nederlandse taalgebied.
Het is natuurlijk vervelend zoiets te schrijven
in RAAM waarin Van Beek immers de meeste
van die verhalen heeft gepubliceerd, maar het
is daarom niet minder waar. Er zit bovendien
iets uitdagends in deze aanloop: de moderne
roman heeft zijn eigen verhaalkarakter zo
problematisch gemaakt, dat je bang zou
worden om iemand te loven voor zijn be
aanleg om een verhaal te-nijdeswarg
schrijven. Je zou er, ei zo na, een kritiek in
kunnen gaan zoeken. Die er natuurlijk niet in
steekt. Verhalen is zulk een elementaire
menselijke functie, dat de mens zou ophouden
mens te zijn, indien hij ophield te vertellen.
Als je over Geert van Beek wil schrijven moet
je wel op deze wijze beginnen: het verhaalskarakter van zijn proza is voor hem essentieel.
Verhalend verhaalt Van Beek zich op het
leven.
Ik geloof dat dit een kenmerk is van het
tragische. In het motto dat ik boven deze
bijdrage plaats zal de lezer gevoelig zijn voor
de balladeachtige responsie: het meisje vraagt
de beminde: 'Vertel nog eens wat, je kunt zo
mooi vertellen." En deze - een debuterend
auteur in een van Van Beeks vroegste werken
- antwoordt: "Ik vertel alleen maar tragische
dingen." Het "alleen maar" ziet eruit als een
restrictie, als bijna een verzet tegen het
"mooie vertellen ". Hij leeft blijkbaar nog in de
spanning tussen mooi vertellen en tragische
dingen, terwijl het tragische precies te maken
heeft met het neutraliseren van het lijden-aanhet-bestaan door het mooie vertellen: vertellen
is genezen, is de katharsis, die precies wordt
bewerkt op esthetische wijze. In laatste instantie wordt het lijden van het leven niet
draaglijk gemaakt. Men begrijpt de reactie
van de jonge debutant met dat 'alleen maar ",
want hij is nog niet vertrouwd en nog niet
verzoend met de betrekkelijke waarde van het
mooie vertellen. De ontwikkeling die Geert

van Beek doormaakt in zijn oeuvre heeft
rechtstreeks te maken met deze voor hem
primaire relatie tot het vertellen zelf, die
bepaald wordt door de moeizame en moeilijke
betrekking tussen het afzichtelijke van alle
lijden en het mooie verhaal dat je ervan kunt
maken, door de uiteindelijke irrelevantie van
het noodzakelijke vertellen. Excuus voor deze
paradox, maar hij is de wortel van zijn vertelkunst en de sleutel om zijn ontwikkeling als
schrijver te volgen.
Geert van Beek néémt deze paradox
inderdaad niet. Zeker niet bij de aanvang,
dat merkt men reeds in het citaat uit Buiten
Schot. Maar nog sterker blijkt uit zijn bundel
De gekruisigde Rat dat hij zich daartegen
verzet. In het verhaal De man aan het Spit
worstelt een priester met de opdringerige
kracht van zijn oergezond lichaam. De titel
verwijst naar Bouts' schilderij waarin hij de
marteling van de (nu gecontesteerde) heilige
Erasmus afbeeldt: op een spit worden de
ingewanden uit zijn geopende navel gewon
maar de heilige legt daarbij een ont- -den,
hutsend serene onverschilligheid aan de dag.
Dit kan natuurlijk niet, tenzij hij een spartaanse opvoeding heeft gekregen. Het is
waarschijnlijk dat de esthetiek hier het lijden
heeft geneutraliseerd. Dat is ook het geval
met een ander schilderij in de kamer van de
leraar waarop Kristus op het Kruis wordt
afgebeeld: Dit is eigenlijk véél te mooi voorgesteld. De Heer hangt hier heel rustig; aan
zijn gezicht kun je helemaal niet zien dat hij
zo'n pijn heeft geleden ..." (blz. 74). Wat
ziet de schrijver hier? De waarheid van het
het lijden, dat slechts op naturalistische antiesthetische wijze kan worden uitgebeeld.
Schematisch zou ik de ontwikkeling die
Van Beek doormaakt dan ook nu al gaarne als
volgt willen voorstellen: eerst is er een
verzet tegen alle esthetiseren omtrent het
lijden, wil hij het lijden als lijden ervaren,
(De gekruisigde Rat),
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vervolgens ziet hij een kans in het verhaalde
droombeleven om dit lijden te transcenderen
op esthetische wijze, met de droom als alibi
(Het Mexicaanse Paardje), tenslotte vindt hij
een (voorlopig) evenwicht in de ervaring van
de onverbrekelijke eenheid van leven en dood,
van goed en kwaad, van lijden en geluk,
van eros en thanatos, in een nog strak gestruktureerde maar ruimer uitgebouwde ver
waarin dat inzicht op allegorische -telkuns,
wijze wordt uitgebeeld en gekristalliseerd.
Deze ontwikkeling in zijn dichterlijke relatie
tot het lijden kan ook worden aangetoond
op een minder existentieel en nadrukkelijker
artistiek niveau (maar de twee hangen
natuurlijk onverbrekelijk samen): de zware
symboliek die alle gebeuren in Van Beeks
vertelkunst belast, wordt minder drukkend in
zijn jongste werk, de werkelijkheid dient zichzelf zuiverder als zo maar werkelijkheid aan,
en de daaruit gedistilleerde symboliek wordt
in een strak allegorisch intermezzo opgenomen,
als een soort van gedroomd mirakelspel. De
allegorie maakt in De steek van de Schorpioen de werkelijkheid, zoals die in de roman
ter sprake kan worden gebracht, enigszins
vrij. Het verhalen openbaart hier tot in de
structuur en het functioneren van het kunst
zijn bevrijdende en zuiverende kracht. -werk
Verhalend heeft Van Beek uiteindelijk contact
gekregen met de werkelijkheid.
De bundel verhalen waarmee Geert van
Beek debuteerde, nl. Een hand boven de ogen
(1960) heb ik helaas niet bij de hand, en
gemakshalve zal ik wellicht best beginnen met
zijn korte roman Buiten Schot (1961). Je kunt
het werk nauwelijks een roman noemen: het
is hert sterk aan één persoon (Walter Stracke)
gebonden relaas van de "bevrijding" van een
Zuidliimburgs dorp in 1944. De auteur slaagt
erin op boeiende wijze de sfeer op .te roepen
die ons allemaal zo vertrouwd is, maar een
verslag van gebeurtenissen is het niet: alles
wordt namelijk gezien door de bril van de
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hoofdfiguur, die in deze bevrijdingsdagen
eigenlijk zichzelf ontdekt, zowel in de uiteindelijk ontgoochelende liefde voor een meisje,
als in zijn onmacht om de roes van de overwinning mee te beleven. Hij is geen man om
mee te doen, om de gebeurtenissen te dwingen
of een handje toe te steken, hij is reeds de
marginale pacifistische en dus machteloze
toeschouwer van het spektakel. Het "wonder"
van de liefde zal zich niet voltrekken, en zijn
vraag is, hoe zich toch dienstbaar te maken
voor een gemeenschap die hij nauwelijks
metterdaad kan helpen. Hij is een debuterend
schrijver die zijn eerstelingen ergens geplaatst
krijgt. "Is dit genoeg voor de rechtvaardiging
van een bestaan?" zou hij Blooms vraag
kunnen parafraseren. Dit IS de probleemstelhing van schrijver zelf, en Stracke is dus wel
voor een goed deel een zelfprojectie.
Een breuk in dit te ronde beeld van die
roman: de verhaalsironie die in het slot alles
omkeert. De man die "buiten schot" bleef
pleegt manslag op een kennis die hem zijn
(vermeende) verantwoordelijkheid kwam aan
voor het meisje dat een kind ver -wrijven
Dit is wel een zware gongslag voor
-wachte.
dit boek, technici volmaakt aangebracht, maar
niet van binnenuit verantwoord. Of is het zo
dat ook deze zelfprospectie reeds bij de
"tragische dingen" moest behoren? In elk
geval komt in dit werk reeds de achtergrond
voor - oorlog, naoorlog, 'gevoel van walg en van
bevrijding, isolement van de bewuste enkeling
(in een wereld van barbaren) - die verder
bepalend mag heten voor Van Beeks verhalen.
Voorts heeft de onaangepastheid ten dele te
maken met een duidelijke moederbinding, die
haar opheldering zal vinden, heel wat later, in
het prachtige verhaal De andere kant van de
mist.

Het meest treft nog, bij het herlezen, de
reeds aanwezige parallellie tussen de wereld
van de dieren en van de mensen, die ten
minste in het lijden elkaars gelijken zijn. De
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mens komt daarin voor, herhaaldelijk als
sadistisch dierenkweller, maar toch in de
eerste plaats als het meest kwetsbare dier:

"Mijn moeder was lid van de dierenbescherming, ze ageerde tegen mishandeling van
honden en katten, ze beriep zich op de wet.
Waar is de vereniging tot bescherming van
mensen, Annelies?" Toch is deze gekwetste in
"het abattoir Europa" gevoelig voor elk lijden,
ook van het kleinste diertje. Tederheid en
sadisme lopen door elkaar bij Van Beek
evenals bij een Jan Wolkers: In de lenteachtige boek steekt het half vergane lijkje van
een eend: "De vogel leek een doodsbang

gereutel uit te klagen over gras en water,
de zon aarzelde niet om op de groene nek
schitterende glansen te leggen. En ook de
wind streek liefkozend over de veertjes, o zo'n
mooie eend, overmoedig achtervolger van
wijfjes in de plas, maar nu uitschot in de
modder." (blz. 91). Deze nature morte is

zowat het symbool van zijn eigen beleven
hier, maar blijkt uiteindelijk te staan voor alle
lijden, voor elke spanning tussen dood en
verheerlijking. In zijn recenter verhaal Blazen
tot Honderd (1967) speelt het kreng van een
hond dezelfde rol in het geheel, maar daar zal
de jongen een meeuw doodsla an in een ware
'dodendans" op het ijs, uit zelfverdediging,
zo lijkt het. Intussen sterft zijn vriendinnetje
in het collectieve schaatsspelletje op het ijs.
Ik duid dit al vlug aan, omdat het misschien
een licht werpt op de verrassende manslag
van een pacifist op het einde van de eerste
roman. Er is nog geen evenredigheid en verwantschap tussen goed en kwaad, masochisme
en lijden, maar reeds een ironische omkeer
maar tot stand kan komen,-barheidnog
in dat debuut, door de genade van het
eigenzinnige vertellen.
In de verhalen van De gekruisigde Rat
(1965) heeft de schrijver nog oeverloos met
de eerlijkheid van het lijden en tegenover het
lijden te maken. Dat merkt men vooral in de
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spanning van de twee belangrijkste zo al niet
mooiste verhalen van de bundel: het titelverhaal en De Dag van het Wonder. Men zou het
als volgt kunnen trachten te formuleren: Van
Beek geeft zich vaak over aan een soort van
ontmythologiseren van het lijden, door er de
ganse fysiologische realiteit van te onthullen,
en de lezer (en zichzelf) niets te besparen.
Doch deze ganse operatie is niet gericht tegen
het lijden als zodanig, alleen tegen het mythologiserend vermooien van dat lijden. Wannéér
dat lijden dan toch nog eenmaal als een
(tragisch en pijnlijk) wonder kan worden beleefd, door een kind n.b., moet men er de
afschuwelijkheid ook maar bijnemen, niet als
toemaat maar als wezenlijk en onvervreemdbaar bestanddeel van het lijden zelf. De auteur
wil blijkbaar schoonsehip maken met alle lieve
en esthetisch propere voorstellingen, ook
van een gekruisigde Kristus, en verlangt naar
de eerlijkheid van een Grunwald of van een
Servaes, de eerlijkheid van Jesaja: quia ego
vermis stun et non homo.
De gekruisigde rat in het laboratorium is
symbool voor alle menselijk lijden, symbool
voor de doodsstrijd die in het verhaal in al zijn
viezigheid beschreven wordt. De "zin" van
het kruisigen van de rat in vergelijking met
de gekruisigde (en helemaal niet mooie)
Kristus, is dat zij, hoewel onbewust en heel
laboratoriumachtig -hygiënisch, ook haar leven
geeft voor de mensheid. Telkens opnieuw
wordt op het afzichtelijke, het afstotelijke van
het lijden gewezen, met een aan masochisme
grenzende preciesheid van het detail. De
fysiologische weerzin die wordt opgewekt,
moet de waanzin van het lijden (opnieuw)
reëel doen aanvoelen. Nog duidelijker is het
doorbreken van esthetiserende kategorieën
i.v.m. lijden in het verhaal De Dag van het
Wonder. Daarin zien we hoe een knaapje in
de verwachting leeft van een wonder dat aan
hem zal gebeuren: een soort van gesublimeerd
martelaarschap waarover in de school werd
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gesproken. En het wonder geschiedt, wordt
werkelijkheid, wanneer het knaapje door een
troep SS'ers wordt gekruisigd tegen de poort
van de ouderlijke hoeve, na eerst de moord
op zijn vader, en de verkrachting en de moord
op zijn moeder te hebben bijgewoond. In feite
wordt de spanning die deze onvergetelijke
novelle beheerst, gedragen door de afstand
tussen sublimering en werkelijkheid van het
lijden.
Minder aangrijpend maar doorzichtiger be
dezelfde spanning het verhaal over -herst
De man aan het Spit. De bij Van Beek steeds
op vinkeslag liggende ironie geeft hier een
verrassende kronkel aan het verhaal: de gezondheid zelf is de bron van lijden. "Ieder
draagt het dodelijke lijden van de heer Jezus
Kristus in zijn lichaam, zegt de apostel. Ik ben
zo gezond als water; ik heb een corpus als
een boom, maar onafgebroken voer ik een
gevecht tegen een hardnekkig instinkt. En dat
laat me niet ongedeerd (blz. 101)." Een gelijkwaardige ironie geeft de toon aan in De
Pelikaan, dat in zijn titel al een ironische bij-

naam vermeldt voor een jongen waarvan de
halsspieren (na een operatie) het hoofd te
dicht naar de borstkas trekt. Deze scheldnaam,
die door de vader-leraar aan de jongen wordt
gegeven, wordt door het zoontje op zijn beurt
"uitgevonden". Het is de negenproef op de
uitdrukking waardoor het mede-lijden wordt
ontkracht. Hierin lijkt de auteur zich te
distiantiëren van zijn obsederend dolorisme.
Zo bevat deze bundel twee verhalen waarin
Geert van Beek zijn persoonlijk probleem
i.v.m. de esthetiek van de tragiek uitvecht, en
twee minder strakke stukken waarin hij zich
op ironische wijze distantieert van zijn soms
gruwzaam masochisme. Natuurlijk steekt ook
in beide grote novellen een grote dosis ironie,
maar daarin is ze gericht tegen de esthetische
en de hygiënische neutralisering van het lijden,
in beide andere is ze gericht tegen het
dolorisme zelf. Daaruit blijkt wel, dat de auteur
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reeds in deze bundel tornt zowel aan zijn eigen
verhouding tot het lijden als aan het lijden
zelf.
In de bundel Het Mexicaanse Paardje (1966)
worden deze accenten enigszins verlegd,
onder meer al door de inbreng van een nieuw
belangrijk element, het droombeleven. In de
vorige bundel was er nog een vijfde schijnbaar
eenvoudig maar in zijn kern schrijnend ver
Onderweg gestikt. Het is het rustige -hal
relaas van de begrafenis van een doodgeboren
kindje, gezien door de ogen van een knaap.
Voor deze laatste krijgt deze belevenis de
kracht van een waar trauma. De dood is hier
weinig meer dan de begrafenis van een kindje,
zoals wij er allemaal hebben meegemaakt in
het rijke Roomse leven, met b.v. de "engelenmis". Hierin komt het esthetiseren: het dode
kindje dat een engeltje is, nog het makkelijkst
over. Maar in dezelfde sfeer krijgt ook het
verzet tegen de dood ineens een aangrijpende
zin, met de onvervulde doch zeer sterke wens
van het knaapje dat de begrafenis meemaakt:
"En dat "talita koemi" het dééd als je het
langzaam en sterk uitsprak. (blz. 138)" Dit

machteloos verzet, want doden, zelfs dode
kinderen, staan niet meer op van de baar,
wordt in deze nieuwe bundel omgeplooid in
een herhaalde droom-vlucht. In de drie grootste
verhalen wordt een overwegend bevrijdend
droombeleven ter sprake gebracht.
Het duidelijkst komt dat misschien tot uiting
in De andere kant van de mist, waarvan de
titel heel goed als verzameltitel, als programma bijna, had kunnen functioneren. Het ver
zowaar de tegenhanger van Onderweg
-halis
gestikt: de machteloze knaap die daarin Talita
koemi zou willen zeggen wordt in het nieuwe
verhaal een volwassene, die zijn moeder wél
terug tot leven brengt in een gedroomde
wederopstanding. "Je moest nog één keer opstaan uit je graf. Een zoon wil praten met
zijn moeder voor het te laat is." Naast de

verhevenheid van het mirakel van Naim staat
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hier het lichtjes ironisch understatement van
een wensdroom, die vervolgens in een droom
zal worden waargemaakt. Het verhaal begint
in een begrafenissfeer, die regelrecht aan de
Elsschot van Kaas herinnert. Een zin als "Ach,
als moeder dat eens beleven kon ", is op het
"ach" na, van Elsschot. Gedurende de be
heeft de zoon (hoofdfiguur) een soort
-grafenis
van hallucinatie, hij ziét zijn moeder op een
doodgewone manier doorheen de begrafenisstoet lopen. Hij wil mét haar spreken, maar
dat is nauwelijks denkbaar in de situatie. Hij
blijkt een sterk schuldgevoel tegenover zijn
moeder te koesteren (men zou de hele moederfiguur in het oeuvre eens systematisch moeten
nagaan), en hij gaat dus op Elsschotiaans
overdadige wijze het graf van zijn moeder met
bloemen versieren. Bij het graf nu heeft hij
een heerlijk droombeleven: moeder is voor een
dagje verrezen en hij krijgt de kans om zoveel
aan haar goed te maken. Overal wordt ze op
triomfantelijke, eerbiedige of feestelijke wijze
onthaald, en hij is haar onvermoeibare gids
op deze verrijzenisdag. Een frisse lichtvoetigheid beheerst het hele ritme van het verhaal.
Met een vleugje vaak zeer diskrete humor
ontsnapt de zoon aan zijn zwaarmoedigheid,
de humor bevrijdt, zuivert, bewerkt een

katharsis.
Eveneens een begrafenis, maar dan met
veel stille humor, vinden we als hoofdmotief
terug in de vertelling 1 april. Een goudvisje
wordt begraven en nu blijkt dat kinderen
dood -en-leven als iets veel vanzelfsprekenders
beleven als de volwassenen. De begrafenis
wordt o.m. opgeluisterd door zangen als "lang
zal hij leven ". Daarbij rijst dan de vraag naar
de mogelijkheid van een paradijs voor vissen,
katten en muizen, en voor de mensen. Met
een subtiele ironie wordt hier elke tragiek aan
de dood ontnomen.
Nog een bevrijding maken we mee in De
ontspoorde Haan, maar hier opnieuw dankzij
een droombeleven. Herhaaldelijk heeft de
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vertelkunst van Van Beek te maken met het
oorlogsgebeuren, vervolging, manslag, kwellingen, enz. De "pacifist" uit zijn bevrijdingsroman had daarmee al te maken. Daaraan
worden we herinnerd in dit verhaal, waarin
een verliefde jongeman ineens met de brutaliteit van de oorlog in contact komt wanneer
een jood, die volens hem al te veel aan die
oorlog terugdenkt, hem zijn verminkt geslacht
laat zien. In een soort van nachtmerrie maakt
hij op zijn beurt de oorlog mee, maar de
nachtmerrie wordt uiteindelijk omgetoverd
(met excuus voor de woordspeling) in een paard
waarop hij met zijn geliefde kan ontsnappen
in een gedroomde ruimte: het motief werd
hem in de hand gespeeld door een schilderij
van Chagall die hij in de kamer van de jood
had gezien. Van nachtmerrie tot gedroomd
paard; dit is de overgang van het
grubeln om dood en lijden naar een gevoel
van bevrijding.

In het droombeleven worden trauma's en
obsessies weggeobjectiveerd, en de hele nadrukkelijke aanwezigheid telkens van een
droombeleven in de verhalen maakt dit droom beleven als een soort repliek van het schrijven
zelf. Doorheen de droom blijkt het schrijven
over zulke dromen een sterke catharsiswerking uit te oefenen. Schrijven is hier een
overtuigend zich gezond schrijven, en dit lijkt
wel de kern te zijn van Van Beeks zeer persoonlijk beleven van het schrijverschap.
Schrijven is een poging om aan "de andere
kant van de mist" te geraken. De objectivering
bevrijdt. Dat spreekt b.v. heel duidelijk uit het
slot van De ontspoorde Haan: "Het tafereel
maakte op hem een onvergetelijke indruk."
Deze slotzin volgt onmiddellijk op het droombeleven, omkadert het, voltooit het. Hij IS
de distantiëring zelf, de recul die de toéschouwer neemt om toe te kijken. "Het tafereel"
bevat reeds het isoleren en objectiveren, en
"de indruk" komt in de hele context voor als
een bevrijdend understatement. "Onvergetelijk"
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als superlatief neutraliseert zelfs dit undertement niet: hij rukt de beoordeling van het
tafereel weg uit de beleving zelf naar de sfeer
van het esthetische. Het lijden, de pijn waar
auteur niet leek te kunnen ontsnappen,
-ande
wordt in het verhààl zelf gelouterd en getranscendeerd.
Het vermooide objectiveren van het lijden
dat in zijn vroegere bundel verhalen voorkwam
als een esthetische leugen wordt hier evenwel
niet terug ingehaald. De spanning tussen
wérkelijk lijden en de artistieke uitbeelding
ervan wordt hier ontladen in een hogere soort
van artistieke ironie: het mooie wordt niet
meer als leugen maar als bevrijdende en
zuiverende noodzaak ervaren. Kon in de
vroegere bundel sprake zijn van een overwegend tragische ironie die in het menselijk lot
zelf besloten lag, dan moeten we nu veeleer
spreken van een romantische ironie, die de
spanning tussen topzware ernst en de esthetische reductie daarvan als een artistiek vorm
heeft leren zien. Zo iets in de zin -problem
van het Heiniaanse "Aus meioen grossen
Leiden mach ich kleine Liede?'. De paradox
in deze ontwikkeling is wel, dat een artistieke
benadering van het lijden (hét probleem van
Geert van Beek) hier wordt gevalideerd doordat ook dit artistieke zijn absoluut karakter
verliest en wordt tot therapeutisch instrument.
Het schrijven is op de wijze van het dromen
gereduceerd tot geneesmiddel.
Ook het titelverhaal Het Mexicaanse Paardje
is geschreven rondom een opdringerig droombeleven. Geen blijde droom evenwel, maar
een ware hallucinatie, een nachtmerrie op een
zomernamiddag. De snikhete zomermiddag
van de ik-figuur wordt geleidelijk, terwijl zijn
vrouw rustig schijnt ingedut, tot een verstikkende en schroeiende beleving van een
apocalyps (dé apocalyps), met krioelende
wormen rondom het huis, met een Egyptische
regen van insekten enz. Op die wijze komt
dit fantastisch verhaal terecht in de buurt van
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Belcampo's vertelling Het grote Gebeuren.
Van verbeelding en compositie en taalvermogen
is Van Beeks verhaal meesterlijk en kan de
vergelijking met Belcampo's Jeroen Boschachtige verbeelding doorstaan. Met zulke hallucinatie komen we in feite terecht in het tegen
gelukzalige dagdroom uit vorig -delvan
verhaal. Toch ligt deze apocalyps niet zo ver
verwijderd van die verrijzenisdroom, de
hallucinatie is slechts een bezoeking. Ze wordt
namelijk op haar hoogtepunt geneutraliseerd
door de rustig makende aanwezigheid van de
slapende vrouw, die op haar beurt haar rust
dankt aan het "Mexicaanse paardje", nl. het
siermotiefje op het kussen onder haar hoofd.
Het Mexicaanse paardje is symbool van rust,
van veiligheid, geborgenheid.
Al zal het wel niet bewust zo bedoeld zijn,
dit Mexicaanse paardje is bepaald verwant
aan het paard van Chagall waarop het jonge
paar in de droombeleving van De ontspoorde
Haan ontsnapt aan alle dreiging. Met dit
verschil natuurlijk dat dit laatste slechts een
droompaard was, repliek van de Chagalltekening, en het Mexicaanse paardje gewoon
een ding, echt, tastbaar, veilig, dat de hallucinatie aan flarden scheurt: de wereld herleeft
en de ik-figuur loopt naar zijn vrouw om
ze te wekken: "Een uniek tafereel. Dat mocht

Ella niet missen."

Tot hun laatste schema gereduceerd vertonen Het Mexicaanse Paardje en De andere
kant van de mist de vorm van een netjes
afgeronde raamvertelling: zowel droom als
hallucinatie zijn netjes ingebed in een strookje
reëel beleven. De terugkeer naar de realiteit
is telkens een terugkeer naar huis, naar een
(meer) bewoonbare werkelijkheid. De paarde
zijn de doorbraak van de werkelijk- -hoevn
heid, de bevrijding van de hallucinatie, ze
klinken "verrukkelijk" want ze zijn "eindelijk
een teken dat de wereld niet ten onder ging ".

Het ganse beleven van Het Mexicaanse
Paardje heeft tot in zijn circulaire opbouw

DANSE MACABRE

rondom een apocalyptische droom te maken
met de "Ballade van de Boer". Ook daarin
triomfeert de (gewone) werkelijkheid: "terwille
van de boer die ploegt, besta de wereld voort."
Dat het paard in de ballade van Werumeus
Buning een ploegpaard is mag hier even met
een tikje humor worden aanstipt, maar doet
eigenlijk niet ter zake.
In ieder geval: deze hele bundel heeft met
droom en hallucinatie te maken, waarin
telkens de werkelijkheid met vrees of verlangen wordt geconfronteerd. Niet de droom is
belangrijk, maar de werkelijkheid: weliswaar
vlucht de hoofdfiguur op zijn droompaardje
met zijn meisje in De ontspoorde Haan, maar
in beide andere elkaar in evenwicht houdende
gevallen, keert hij (rustig, verzoend) terug
naar de ook wel eens als "verrukkelijk" ervaren werkelijkheid. Dat de droom een organische rol speelt in Van Beeks wereld, een
beslissende rol bovendien, blijkt wel uit het
feit dat het aandeel daarvan nog groter blijkt
te zijn in zijn jongste, ruimer opgezette werk,
De steek van een Schorpioen (1968). Maar
vooreerst dient nog het uitgebreide en afzonderlijk verschenen verhaal Blazen tot Honderd
(1967) ter sprake te komen.
Dit verhaal is m.i. - terloops gezegd - een
meesterwerkje, en wellicht het beste wat Van
Beek geschreven heeft. Het mag gerust naast

Heinrich Bolls Im Tal der donnernden Hufe
worden gelegd. Het preludeert bovendien op
een aantal elementen die we in het jongste
werk zullen weervinden. Ik wil die vlug
samenvatten. Het is de wereld van de knaap
en het meisje, op de drempel van het vol
staat om het leven
-wasenord,gti
op absolute wijze te beleven (en om er op
absolute wijze door te worden gekwetst gedood). Dat absolute beleven krijgt door het
feit zelf een symbolische gestalte: evenals
de apocalyps zo sterk meesprak in vroeger
werk krijgt nu de Zondvloed een overheersende
tekenwaarde. Het landschap van Van Beek is
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daarom een opvallende symbiose van de
Oostbrabantse wereld in de wijde bocht van
de grote stroom, (waarin de eigen l andelijkheid geleidelijk wordt prijsgegeven voor de om
zich heen grijpende industrialisering) en van
den bijbels -joodse interpretatie van landschap
en leven. Precies de kinderen zijn nog in
staat om deze symbiose tot stand te brengen,
dat weten wij reeds uit het vroegere verhaal
De dag van het Wonder. Alles krijgt symbool
zelfs het spel van de kinderen op het -warde,
ijs, en het gevecht van de eenzame knaap op
het ijs met een bende meeuwen krijgt de allures
van een "dodendans".
Nu is het niet zo, dat de kinderen deze
werkelijkheid alleen maar schouwend interpreteren, ze treden aktief op, en niet alleen maar
lief en vriendlijk: ze zijn ook wreed en hard
op hun manier. De knaap in Blazen tot honderd speelt en handelt in ridder- en pioniers termen, hij levert strijd met het kwaad, de
meeuwen worden aasgieren, zijn een overmachtige vijand waarmee hij "een gevecht op leven
en dood" levert: een soort van Ridder, Michael
tegen de Leviathan. Maar terwijl de knaap
"gevaarlijk leeft" verdrinkt het meisje waar
hij altijd langs water en over ijs zwierf,-me en
dat hij eventjes als een Jeanne d'Arc had
gekweld. Op deze hardheid van de jeugd wil
ik even de klemtoon leggen, omdat anders
de valse indruk zou kunnen ontstaan, dat we
uitsluitend met een soort Tarcisius-achtige
bovennatuurlijk levende knapen - martelaars
zouden te maken hebben. (vgl. De dag van
het Wonder). Want de knaap uit Blazen tot
Honderd is regelrecht verwant aan de knaap

in de roman De steek van de Schorpioen (die
overigens ook tot honderd telt ...): de eerste
sloeg in op het kreng van een verzopen hond
en op een bende meeuwen waarvan hij er een
doodde, de knaap uit de roman zal de
schorpioen met één houw klieven omdat hij
het bij wijze van spreken al geleerd had toen
hij een kikker de billetjes afsneed, en toen
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hij las in een boek hoe een soldaat met één
slag een kind in tweeën hakte. Om maar te
zeggen dat de jeugd bij de stille pacifistische
machteloze lijder toch wel heel sterk
ambivalent is: als machteloos slachtoffer (De
dag van het Wonder) maar ook als strijder (!).
Dat zulks betekenisvol is voor schrijver
zelf moge blijken uit het feit, dat hij deze
spanning tussen bewuste strijdlust en machteloos martelaarschap opvangt in de chiastische
structuur van zijn laatste vertellingen: zowel
in Blazen tot honderd als in De steek van een
Schorpioen zien we hoe de knaap in zijn
harde (ridderlijke en ook masochistische) strijd
er zich doorslaat, terwijl het meisje, zijn
speelkameraadje dat hij ook wel eens pijnigde,
het slachtoffertje wordt van een ongeval of
van een verkrachter. De vraag die Van Beek
sedert zijn eerste roman zelf aangaat, nl. van
betrekkelijke afzijdigheid van alle actie, van
onmacht tot "strijd ", wortelt op die wijze in
een soort van jeugdtrauma waarin geweld
en brutaliteit eerder werden ondergaan dan
bestreden. In die zin is het ook betekenisvol
dat de "actievere" en "strijdbaardere" houding
het in de jongste werken wint op de passieve
van bij de aanvang. (De chiastische compensatie van het lijden van het meisje daartegenover is dan nog een relict van vroeger). Hiermee is het verhaal Blazen tot Honderd niet
grondig geanalyseerd, maar wellicht voldoende
om over te gaan tot de bespreking van Van
Beeks jongste (en uitvoerigste) werk.
De steek van de Schorpioen dient zichzelf
aan als een roman. Als de eerste van Van Beek,
indien men ten minste wil inzien, dat Buiten
Schot in feite een enigszins uitgesponnen
verhaal was geweest, waarin schrijver nog
niet de indrukwekkende soberheid van later
aan de dag legde. Is het een roman? Ja, op de
wijze waarop b.v. een G. Keller zijn vertellingen zodanig groepeerde en bundelde en doorelkaar liet lopen, dat ze de uitdrukking
werden van één volledig werkelijkheidsbeeld.
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In de roman van Van Beek verlopen een
aantal "novellen" simultaan, worden parallel
met elkaar en tegenover elkaar geplaatst,
kruisen elkaar op (inderdaad) cruciale ogen
-bliken,
lopen weer even van elkaar weg
na elkaar zin te hebben gegeven. Daarbij
hanteert de auteur op souvereine wijze een
aantal middelen waarvan ik vlug de voornaamste wil aanstippen.
Eens te meer speelt het chiasme een grote
rol, wordt zelfs op explicietere wijze een
structureringsmiddel. Herhaaldelijk hebben we
gezien hoe de auteur twee lotgevallen chiastisch tegenover elkaar plaatste. Vroeger stak
de ironie daarvan wellicht nog in de ambivalente werkelijkheid zelf, nu wordt ze een
artistiek procedé. (Dit past helemaal in zijn
gewijzigde, meer bewuste verhouding tot het
schrijven waarvan hierboven sprake). Niet
alleen is er de chiastische relatie tussen de
strijdende knaap en het vriendinnetje dat
slachtoffer wordt, maar eveneens in de confrontatie van de hoofdfiguur met zijn tegenspeelster, een oude dame. Deze leert hem
dat léven nog altijd zinvoller is dan de dood
zoeken, op een ogenblik dat hij zijn vroegere
zelfmoordplannen tenuitvoer wil brengen. (Ook
hierin speelde een jeugdtrauma mee...)
Een tweede belangrijk compositieprincipe,
dat reeds van zijn eerste uitvoeriger boek
dateert, is het centraal plaatsen van een mannelijke hoofdfiguur (die op tien jaar afstand
toch ook weer ongeveer de leeftijd van de
auteur meekrijgt), waarin we geredelijk een
zelfprojectie van de auteur kunnen zien. Deze
centrale figuur, Ferd Folke, maakt dan niet
alleen heel wat mee, hij kan ook over een
hoop dingen nadenken en zelfs griibeln, én
een indrukwekkende droom beleven zoals
vele van zijn voorgangers in het oeuvre. Dat
laatste is dan ook een derde ingrijpend compositiemiddel van de auteur. De drie: chiastische kruising van lotgevallen, meditatief
beleven van een piekerende hoofdfiguur, een-
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trale als catharsis werkende droomervaring,
zijn niet zo maar structureringstrekjes. Door
het veelvuldige gebruik daarvan levert de
auteur terzelfder tijd een aantal sleutels voor
zijn levensbeeld zelf. (Bij elk waarachtig kun
bestaat uiteraard deze relatie tussen -stenar
de structuur van zijn oeuvre en zijn relatie
tot de wereld: de structuur van zijn oeuvre IS
datgene waarmee hij zich tegen de werkelijkheid afzet of waarmee hij deze werkelijkheid
voor zichzelf tracht te ordenen. Zowel het
therapeutisch aspect van het schrijven als de
eigenzinnige creativiteit van de kunstenaar
komen op die wijze duidelijk naar voren.)
Ferd Folke is het centrale personage, al
is reeds gebleken dat hij niet in élk hoofdstuk
(in elke verhaalslijn) aanwezig hoeft te zijn.
Maar hij staat vooraan bij het begin van de
roman, (zijn antecedenten), bij het einde van
de roman (zijn "bekering" tot het leven) en
in het midden van de roman (het centrale
symbolisch samenvattende droombeleven). Hij
is een Nederlander die naar het Zuiden trekt
(Italië), de vreemde medereiziger wordt van
een huisgezin met twee kinderen. Tegenover
deze twee kinderen ontwikkelt hij, - kinderloze
echtgenoot wiens Hoogliedachtige liefdesvervoering met zijn vrouw ironisch de léégte
even camoufleerde, - een duidelijk vadergevoel.
Het lijkt Geert van Beek zelf die zich in een
romansituatie plaatst tegenover zijn geliefdste
personages, de knaap en het meisje. Folke zal
het meisje rédden uit de handen van een
gevaarlijke sex-maniak! Maar zélf wordt hij
uiteindelijk op zijn beurt geréd door de oude
Duitse weduwe, waarvan de zoon een nazimisdadiger was geweest. Het chiasme dat de
uiteindelijke situatie zal oproepen, nl. tussen
Folke en de weduwe, is op die manier verwant met het (reeds oudere) chiasme in de
relatie tussen de twee kinderen. Een derde
hiermee verwant chiasme is dat van het jonge
verliefde Italiaanse paar, dat voor eenmaal
het liefdesspel wil bedrijven zonder voorbe-
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hoedmiddel ... maar de jongen verongelukt
even later. De spanning tussen leven en dood
is telkens de kern van deze kruising van lotgevallen.
Ook de dieren spelen, zoals altijd bij Van
Beek, hun rol (passief) mee. Tegenover de
drie gekruiste lotgevallen van mensen - de
kinderen, de jongen volwassenen, de levensmoeden - staat het lot van de dieren. Driemaal
krijgen we een uitvoerig tafereel van een
brutale mishandeling, telkens door kinderen,
van een kat, van een kikker, van honden,
telkens ook op een idyllische achtergrond.
Idylle en dood liggen ook hier, evenals bij
de mensen, haardicht bij elkaar. Maar de dieren
zijn het slachtoffer, en de Duitse gravin spreekt
het krakende ironische woord uit, waarmee
Van Beek eveneens de dingen schijnbaar totaal
omkeert: "Alles is goed zoals het is, maar ik
vind het verschrikkelijk als honden mishandeld
worden als mensen." Het is bijna een truïsme

waartegen ik een ander zou willen aangooien:
geen levend wezen kan onmenselijk zijn,
behalve de mens. Dit is nog een sarcastische
oprisping bij een auteur, op het ogenblik zelf
dat hij een zin heeft geschreven die hij toch
ook op de een of andere wijze voor zichzelf
accepteert: "Alles is goed zoals het is".
Het is de aanvaarding van de onherleidbare
tegenstelling, die ook al telkens in zijn chiasmen werd verdisconteerd, nl. dat lijden en
geluk, eros en thanatos, goed en kwaad, leven
en dood, vruchtbaarheid en vruchteloosheid
hand in hand gaan. Leven is een soeverein
gebeuren dat veel kracht put uit de dood. De
wet van verwekken en leven, van pijnigen
en sterven, moet worden aangenomen als een
geheel, "in bulk", of worden verworpen als
een geheel. De moed van de Duitse weduwe
die met deze wet te worstelen had slaat over
op Folke op het moment zelf dat hij zich wilde
overgeven aan de volstrekte moedeloosheid.
Hiertoe is Folke (evenals de auteur) in staat
dankzij een inzicht in het bestaan, dat op
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een ware omkering berust, en deze omkering
zelf krijgt een aangrijpende, zij het wellicht
enigszins nadrukkelijke gestalte, in het symbolisch beleven van een dagdroom waarin een
ware "dodendans" - het oude motief - wordt
gehouden.
Vooraleer dit allegorisch droomtheater-beleven te situeren, dienen we eerst het globale
inzicht van Van Beek, waarvan het de synthese wordt, na te gaan. In het eenzame
ingebeelde gesprek dat de oude gravin even
voor het einde voert met haar overleden man
Ludwig, spreekt deze haar op de volgende
wijze toe: "0 maar de aarde is één groot graf,
van hieruit zie je dat het beste. Straatstenen,
gazons, korenvelden, bossen, zeeën, alles is
deksel van een heel groot graf. De aardkorst
is een grafsteen door de natuur zelf vervaardigd en voortreffelijk onderhouden. De men-

sen maken een tijdje lawaai, lopen wat heen
en weer, en dan zinken ze er doorheen. Maar
kijk eens rond, meisje, er is nog zoveel moois
te zien. Ken je de mensen niet? De dieren,
die ken je toch wel ?" Ik vind deze tekst niet
alleen een mooie grafsteen maar ook de sluitsteen, lapis angularis van Van Beeks wereld be eld. Hij speelt even naar Shakespeare toe,
naar "the sound and the fury", maar Van
Beek concludeert niet als de grote leermeester
van leven en dood: "signifying nothing".
Na het liefdesspel in het eerste hoofdstuk
heeft Folke immers ervaren wat de mens is:

"Een weergaloos, een goddelijk dier, jawel,
maar kwetsbaar als geen ander." Weer mens

en dier hier, maar minder schijnbaar cynisch
dan daarnet en daarstraks. Het dier staat dicht
bij de mens, in alle werken van Geert van
Beek, onder meer omdat de mens het dier
oeverloos kan laten lijden. We staan hier opnieuw dicht bij de gekruisigde rat. Het dier is
de broer, de weerloze broer van de mens in
de mateloosheid van zijn fysisch lijden. De
De parallellie tussen mens en dier heeft te
maken met de poging van de auteur om de

mens in zijn pijnende lijdende fysiologische
werkelijkheid te vatten buiten alle fraseologie
om. De opdringerige aanwezigheid van honden
en krengen van honden verwijst bij Van Beek
helemaal niet naar cynisme, naar afstandelijk
misprijzen. Integendeel: ook het dier is toegankelijk voor de zuivere fysische wijsheid,
en het is geen toeval, dat de voorlaatste zin
van de roman de gedachte is, of liever de
indruk die de hond opdoet wanneer hij aan
mensen (hoofdfiguren) gade-dachtigew
slaat: "In elk geval ziet alles er bemoedigend
uit." Eens te meer geeft de genade van het
understatement een discrete pregnantie aan
de levenswijsheid (geen wereldwijsheid) die
ongetwijfeld die van Van Beek geworden is.
Daarmee is voor ons de stap gezet in de
globale interpretatie die Van Beek aan het
aardse bestel geeft. De globaliteit wordt opgeheven tot een soort van symbolische allegorie
in het boek zelf. Ook hier kunnen we drie
panelen onderscheiden in het symbolisch beleven van de aardse realiteit. Vermits de hele
aarde één groot graf is zal dit symbolisch
beleven op een kerkhof gebeuren, waar destijds immers de dodendansen werden opgevoerd. In het "Columbarium", de paradijselijk
verzorgde begraafplaats, hebben tezelfdertijd
twee belangrijke ontmoetingen plaats: die van
het minnende Italiaanse paar en die van Folke
met de gravin. De structurerende ingreep van
de auteur wordt zelfs niet verborgen: de plaats
is het samenvattend symbool van beide, dat
is ook van alle, ontmoetingen. Op deze plaats
krijgt de meditatie over leven en dood een
aangrijpende allure, het is het hoogtepunt in
Van Beeks gevecht met de zin van leven en
dood.
Naast deze localisering zijn er twee andere
symboliserende elementen. In de eerste plaats,
het spelletje, dat het kleine gezelschap speelt
dat een soort hofhouding houdt rondom het
verkrachte meisje: door middel van symbolische gebaren en gezegden wordt de aan-

DANSE MACABRE

41

wezigheid van een persoon opgeroepen en uitgebeeld, waarnaar het gezelschap het raden
krijgt. Dat zijn telkens bijbeltaferelen waarin
Kristus als wonderdoener lijden en dood
bestrijdt. Het is echter maar een "spelletje ", en
de oudste knaap, Folke's "zoon" verlaat
verveeld het gezelschap. (Hij zal even later de
schorpioen doden.) Het derde symbolisch
beleven is werkelijk het macabere spel, de
dans van de dood, opgevoerd als een waar
toneel, echter niet in het Columbarium maar in
het Griekse amfitheater. De keuze is begrijpelijk: er is eigenlijk geen sprake van een kristelijk middeleeuwse of barokke dodendans,
maar van een confrontatie waarin de blinde
Griekse wereld van de Atridentragedie, beheerst door de triomf van de dood, in botsing
komt met de wereld van het kristelijke mirakel
waarin de tovenaar-Kristus een aantal -spel,
mensen - acteurs uit de dood opwekt. Ook hier
weer "theater" en "spel" waarin uiteindelijk
Geert van Beeks oudste motief weerkeert, nl.
de verwachting van het "talita koemi waar
-dore
dood wordt overwonnen.
Dit "play in the play" is eigenlijk een
hors-d'oeuvre, waarin de symboliek van het
bestaan verbijzonderd wordt, losgemaakt wordt
van de werkelijkheid, en tot een uitvoerige
allegorie wordt. Deze verbijzondering van de
allegorie in een droomsequens is verwant aan
de andere dromen in het hele oeuvre. Ze
reinigen, maar hier veel nadrukkelijker, op
de wijze van het (geschreven en gespeelde)
kunstwerk. De allegorie haalt de symboliek in,
belichaamt ze, maakt ze wellicht ook zinvol,
maar isoleert ze terzelfder tijd UIT de
wereld van Fokke's aldag. Ik weet niet precies
hoe het moet worden toegelicht, maar het
wil me voorkomen dat de verharding tot een
glinsterende kern van de hele symboliek de
auteur enigszins bevrijdt van zijn hang naar
sterk symbolisch beleven van de werkelijkheid.
Nu is alle werkelijkheid wel symbolisch, maar
de hang naar moraliseren die de moralist
",

Van Beek behekst, maakt dat die symboliek
wel erg nadrukkelijk in de werkelijkheid
aanwezig was, zodat die werkelijkheid
zelf enigszins in de verdringing kwam.
Deze artistiek verbijzondering bevrijdt

de werkelijkheid nu, doordat de allegorie als
zelfstandig stuk, als de parel in de oesterschelp
wordt geïsoleerd. De werkelijkheid kan zuiverder werkelijkheid zijn (worden).
Daarom is het samenbestaan van play in the
play en chiastische structuur van de ganse
roman zo zinvol: het chiasme kan het als
ironisch teken van evenwicht in de ambivalente
werkelijkheid harden, omdat de druk van de
symboliek werd Verlicht. Het chiasme is een
ironisch evenwicht, dat mogelijk wordt gemaakt door de esthetische verbijzondering van
de symboliek in de gedroomde allegorie.
Wordt de symboliek eigenzinniger in de alle
ze laat de werkelijkheid ook eenvoudiger
-gorie,
werkelijkheid zijn. Het isolement, in vroegere
vertellingen, van het droombeleven, riep de
artistieke techniek in het leven, waardoor de
werkelijkheid bij de grubelnde moralist opnieuw zelfstandig kon gaan ademen. De
retoriek zelf van Van Beek werd afgezonderd
binnen de allegorie.
Het wachten op de verrijzenis, op het
"talita koemi" verliest hierdoor zijn opdringerigheid. De Kristus die de mensen (acteurs)
uit de dood liet opstaan is geen panacee tegen
het lijden van de mens. Ook hij is zelf door
de duistere poort en de leegte van de dood

heengegaan om later te verrijzen. De dood
werd op al te vlotte wijze weggemoffeld
dankzij de verrijzenis: opnieuw moet de harde
oeroude wet van de dood onder ogen worden
genomen. Er is een biologische wetmatigheid
waardoor leven en dood hand in hand gaan,
waardoor liefde en lijden hand in hand gaan.
De mens is even kwetsbaar als het dier dat
hij kwetst, ook hij moet onder de wet van
lijden en dood door. Hier zou ik eigenlijk
het lange citaat uit Ludwigs ingebeelde troos-
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tende toespraak moeten aanhalen. Er is een
soort van wijsheid in de aanvaarding van de
wet dat het prachtige leven en de vieze dood
op de een of andere manier samenvallen,
broeders zijn. Geen enkel "mondo cane" kan
verhinderen, dat "er nog zoveel moois te
zien is". De hond op het einde van het boek,
die de "bekeerde" Folke bekijkt, raadt en
vertolkt in feite Folke's gedachte: "In elk

geval ziet alles er bemoedigend uit." Het is
een getrapte bond die dit zegt, en toch ligt
dit voorbij alle cynisme. Je zou het kunnen
samenvatten met de paradoxale zin uit Blazen
tot honderd: "Wat een heerlijk hondeweer."
Doordat hij het naïeve geloof in een vanzelfsprekend paradijs uit zijn jeugd verloren heeft,
is Folke, in de "leegte" van de volwassenheid,
aandachtig geworden voor het mysterie van
de dood dat onverbrekelijk verbonden is met
het mysterie van het leven.
Hiermee voegt Van Beek zich naar de inzichten van het existentialisme, met formule
als "bij de geboorte begin je al te -ringe
sterven ". Doch zijn werk is geen parafrase,
bevat geen glossen bij deze filosofie, maar is
een persoonlijke strijd die de kunstenaar bij
de genade van zijn (genezende) kunst zélf
voert. Zijn ontwikkeling daarin heeft soms
iets van een kringloop, van de hond die
probeert in zijn eigen staart te bijten, en toch
is het helemaal geen vicieuze cirkel. Want
hij trappelt niet ter plaatse: bij alle gelijkheid
van motieven doorheen het ganse werk zie je
daarin een duidelijke verschuiving, hoe gering
die ook mag zijn. Ik zou ze best als volgt
kunnen samenvatten: van het halve glas
(helft leven, helft dood) vond hij aanvankelijk
dat het half leeg was, vindt hij nu dat het
half vol is. Dit is materieel hetzelfde, maar in
de grond precies het omgekeerde. Het is de
ervaring dat lijden en dood de gruwzame
antipoden zijn van het leven, maar dat het
leven precies zijn eigen zin uit die dood
haalt. De dood blijft het fysiologisch
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onontkoombare feit, heeft daarin ook zijn
vanzelfsprekende zin. Ook hij die "talita
koemi" zei is door de dood heen gemoeten.
Ze hebben erom gespot onder het kruis, maar
wie dat deden wisten niet dat de dood door
geen wonder wordt weggetoverd maar moet
ondergaan worden om overwonnen te worden.
Hiermee staan we weer aan de aanvang van
Geert van Beeks werk. De verrijzenisfraseologie heeft ons blind gemaakt voor de afschuw
van het lijden, een indrukwekkend deel van
onze kristelijke ikonografie beeldt de stervende
kristus uit als de reeds triomferende Kristus.
Welke zin dit ook in de geschiedenis mag
gehad hebben, voor de moderne mens die
meer is gaan openstaan voor de fysiologische
dimensie van het menselijk bestaan, moest
dit voorkomen als een esthetiserende vervalsing, en als een aliënatie van de (on-)zin van
het lijden en van de dood. Het lijden van de
dieren heeft Van Beek aandachtig gemaakt
voor de dimensie van lijden en dood in het
naakte bestaan van de mens. Het lag bijna
voor de hand dat een kunstenaar in zijn kunst
zelf de weg terug zou wensen af te leggen.
Dat heeft Van Beek gedaan, en dat verklaart
hoe zijn ontwikkeling als (zeer zuivere) kun
zo onverbrekelijk verbonden is met -stendie
ar
van zijn ervaring van het lijden. Door de
strijd aan te gaan met de valse esthetisering
van het lijden, heeft zijn kunst zelf hem van
de mateloosheid van het lijden genezen. "Genezen" betekent dan eigenlijk nog niet meer
dan met het lijden en met de dood leren te
leven. "Waar leven was, daar was pijn ", heet
het in Het Mexicaanse paardje. De dood
moet openhartig onder ogen genomen worden
want de verrijzenis heft de biologische wet
van de oude dood niet op. Dat maakt Van
Beeks samenbrengen van oude tragedie en
van mysteriespel zo zinvol. Het is dezelfde
vermengeling van beide die Shakespeare o.m.
het vers ingaf "there is a providence in the
fall of a sparrow". Bij Van Beek klinkt

DANSE MACABRE

hetzelfde als volgt: "dat de vader in de hemel

zorg draagt voor elke mus op het dak." (blz.
157 De beet van een Schorpioen.) In een
"danse macabre" is het mogelijk te zingen
van "nos habebit humus" en terzelfder tijd
te horen zeggen: "Jongeling, ik zeg u, sta op!"

Op de hoogte van de erotische euforie wist
Folke reeds: "Ten slotte leven we om dood te
gaan." Dat is natuurlijk niet nieuw. Gezelle
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dichtte ook al: "Ach, sterfree wordt elkeen
gebaard." Op dat gebied is er inderdaad
weinig nieuws onder de zon. De dood is zo oud
als het leven. Of toch bijna. Media vita in
morte sumus. Je kunt natuurlijk onder de
bekoring komen om naar je moeder te lopen
en te vragen "Moeder, waarom leven wij."
Maar daar helpt geen lievemoederen aan.
Niemand is buiten schot.

Publicaties
over Geert van Beek
Fons Sarneel:
Roeping juni 1962
Raam 23; Raam 47, sept. 1968
Brabantia jan. 1966

Julienne Huybrechts:
Raam juli 1964
C. Ouboter:

Wending, okt. 1965 en jan. 1970
L. Scheer:

Dietsche Warande en Belfort 1965-7, 1966 en 1969
Hugo Bousset:
Jeugd en Cultuur, juni/juli 1968, aug./sept. 1968

Paul de Wispelaere:

in: Facettenoog, Manteau, Brussel -Den Haag 1968
Leo Geerts:
Streven, febr. 1969

Biografisch
Geert van Beek is leraar Nederlands aan een middelbare school te Veghel (Noord Brabant). Hij werd geboren te Gennep in 1920. Genoot gymnasiaal onderwijs aan een
Brabants internaat, volgde daarna kweekschool te Nijmegen. Was werkzaam bij het
onderwijs o.a. te Treebeek (Zuid-Limburg) en Nijmegen; als Neerlandicus te Venlo en
Tilburg. Medewerker aan het literair maandblad Raam.

D. A. Bobbe
Metafysische bindingen in het werk
van Geert van Beek

Met dwingende kracht weet Geert van Beek
de metafysische wereld voelbaar te maken
achter de dagelijkse gang van zaken. Met een
haast chemische helderheid schept hij zich een
surrealistisohe wereld, waarin de zuivere kennis
en het diepere inzicht leiden tot een kristallisatie waar leven en dood een gesublimeerde
eenheid vormen. De objectieve werkelijkheid
en de gedroomde werkelijkheid vloeien ineen
en vormen een krachtenveld vol associatieve
levenskiemen die uitbloeien in de dood.
De gebeurtenissen krijgen hierdoor een
Jeroen Boschiaans karakter. Alles is in beweging, kontakten gaan verloren. Droom en
werkelijkheid opgeteld maakt krankzinnigheid.
En boven dit alles klinkt een superieure
ironiserende toon.
Het opmerkelijkste verhaal in de bundel
'Een hand boven de ogen' van de nu vijftigjarige tien jaar geleden debuterende auteur:
Afscheid van Charley toont een verbijsterende
synthese van dood en leven, anders dan bij
Wolkers, want tegenover de plastische eenvoud
van Wolkers staat de allegorische geladenheid
van Van Beek. Is Wolkers rancuneuzer, Van
Beek neemt afstand als eens Couperus, als
Elsschot.
Voor Geert van Beek is leven afsterven:
geboorte roept de dood reeds aan. Seksualiteit
is het bindteken tussen leven en dood. De
onvruchtbaarheid (De steek van een schorpioen) staat voor een vergeefs pogen te leven.
De dood is geen obsessie voor Van Beek maar
het leven, want leven is langzaam maar zeker
doodgaan. Dit besef leidt onherroepelijk tot
de eenzaamheid, tot absolute eenzaamheid
die gelijk is aan de dood. Door het lijden
wordt men gelouterd tot in de dood. Hij
schrijft in het besef te gaan in wankel evenwicht langs de afgrond leven, waar diep de
dood grijnst. De dood is het langzaam werkend
gif dat druppelsgewijs zijn werk in het leven
doet; er is konstant een lek en met dat lek moet
men leven tot de dood er op volgt.

Van Beek bewerkstelligt de toenemende
beklemming in zijn verhalen door (alles) als
door een vergrootgl as te beschrijven. Het
gebeuren in de natuur loopt parallel met het
gebeuren in de mens, de natuur projekteert wat
er in de mens omgaat, zoals in 'Blazen tot
honderd' waar de jongen en het meisje hun
grenzen overschrijden en de rivier buiten haar
oevers treedt. Men leeft op de uiterwaarden,
buitendijks, ongewild onbeschermd tegen de
infiltrerende dood.
In dit niet meer afgebakende, ruimtelijke
leven toont Van Beek ons het menselijk tekort
maar ook het menselijk teveel, want juist de
metafysische bindingen maken de mens meer
dan mens, een religieus ervaren. Hij probeert
al schrijvende de mens kompleter te maken dan
hij ogenschijnlijk is. De mens wordt pas ver
-voledign
dood. Het leven is voor Geert
van Beek niets anders dan een genadeloze
konfrontatie, een steeds herhaalde konfrontatie
met de dood, soms zeer gekonkretiseerd zoals
èn bij Wolkers èn bij Van Beek in de gestorven broer. Leven is eigenlijk een op zoek
zijn naar het mysterie; dood daarentegen
ontluistert het leven. Er blijft niet veel over
dan verval.
"De weg van het leven naar de dood is
slechts een flits, madame".
"Het is de flits van een valbijl, monsieur".
(Afscheid van Charley).
Tien jaar geleden reeds stelde Van Beek
vast dat leven een schicht, een flits is in de
eeuwige beweging dood. In De steek van een
schorpioen bevestigt hij deze these door jeugd
tegenover ouderdom te plaatsen, door viriliteit
tegenover steriliteit te plaatsen; in de onvruchtbaarheid triomfeert de dood. Dood is de
bevestiging van leven; levenssappen monden
uit in de delta dood.
Het werk van Van Beek speelt zich vaak af
in een tussengebied; men weet niet of men
aan deze of aan gene zijde vertoeft. In de
hallucinerende novelle Afscheid van Charley
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zijn het juist de kinderen die de problematiek
argeloos en achteloos benaderen.
"Er blijft niets van over dan een beetje stof.
Dat kun je zó van je hand blazen. Alleen de
botten, die gaan nog een hele tijd mee".
Zo zei de jongen dat: de botten gaan nog
een hele tijd mee. "Gedenk o mens dat gij stof
zijt en tot stof zult wederkeren", dreunde
Kaspar ineens op als het antwoord op een
katechismusvraag. De broeder (SYMBOOL
van een eindpunt, niet van een voortleven,
opzettelijke onvruchtbaarheid!) van zijn school
bleek de jeugd wel vroeg vertrouwd te maken
met dood en vergankelijkheid".
Bij Wolkers' Een roos van vlees IS het kind
dood, bij Van Beek praten ze over de dood.
Het makabere wordt er door vergroot. Geen
luguberder gegeven dan opgroeiend leven
gekonfronteerd met de aftakelende dood.
Bewust koppelt Van Beek leven aan dood,
zoals Charley het onbewust doet:
"Zouden de bomen er (Parijs) al groen zijn?
Ik wil op de Champs Elysées wandelen onder
groene bomen. Ik wil Père Lachaise bezoeken
in het groen".
Père Lachaise! Charley wilde naar het
kerkhof, romantisch dromen onder treurwilgen. Champs Elysées en Père Lachaise. 0".
Charley, de eeuwige vrijgezel, is een eindpunt
in het leven, niet voorbestemd om voort te
leven in zijn nageslacht, maar een omen, een
levend teken voor de dood. Zoals tijd een
irreële kristallisatie van de menselijke onrust is,
zo is dood een reële kristallisatie van de
menselijke onrust: leven. In Charley stapelen
zioh alle doodselementen op die hij zoekt te
verdringen door met een hoer mee te gaan
om zo terug te keren tot de oerbron van het
menselijk lijden, om zo de oorsprong van ons
menselijk bestaan te doorgronden, om zo de
schepping te ervaren, want seksualiteit is het
bindteken tussen dood en leven. Hij veracht de
dood door bewust door te dringen in die
gebieden waar hij scheppend werk kan
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verrichten, zonder ophouden.
Alleen moet hij de begrenzingen die het
burgerleven hem oplegt overwinnen en dat
weerhoudt hem uiteindelijk om te komen tot
de alles vernietigende, nieuwe levenskiemen
bevattende scheppingsdaad. Hij raakt verstikt
in de burgermoraal, die in de grensgebieden
en de uiterwaarden obsederender te werk gaat
dan in de kerngebieden waar de evenwichten
een grotere rol spelen.
Het is tekenend dat juist hij die in zijn
eenzaamheid nooit tot gemeenschap is gekomen, voor de eerste keer met een hoer
meegaat. Een hoer is het archetype voor de
kollektieve eenzaamheid van het individu.
Leven is slechts mogelijk bij de gratie van
de dood. Het lichaam is slechts mogelijk bij de
gratie van de geest.
Individu, dat wil zeggen ondeelbaar. Het
lichaam is het zichtbaar worden van de geest.
Het leven is de verbeelding van de dood. En
elke verbeelding gaat ten onder aan de werkelijkheid: elk leven is onderworpen aan de
dood. Geert (Charley) tracht kracht te putten
in een vruchteloze poging lief te hebben en
te scheppen, maar gemeenschap met een hoer
is het leeglopen in het ondoorgrondelijk Niets.
Leven is een langzaam leeglopen in de dood.
De wereld van Geert van Beek roept een
tegen-wereld op en deze anti-wereld veroorzaakt hoog- en laagspanningen in de realiteit,
in de wereld die de mens maakt en breekt.
En met een hand boven de ogen neemt
Geert van Beek afscheid na onophoudelijk
onvruchtbare pogingen gedaan te hebben
het leven in en door de dood te bezweren.
En toch reist de oude vrouw In De steek
van een schorpioen verder inplaats te wachten
op de dood die wis en waarachtig komt. Over
de dood heen reikt het leven dat van geen
doodgaan weet. In dit besef weet Van Beek
zich staande te houden in dit zo doodmoe
makende leven en schrijft hij zijn leven naar
de dood toe.

Jan Elemans
Een Chinese puzzel

In de novelle Blazen tot Honderd beschrijft
Geert van Beek de prille liefde tussen een
jongen en een meisje, zwervend door de
uiterwaarden buiten hun dorp. Het meisje
verdrinkt. Deze idylle en het erop volgend
drama wordt in nauwelijks vijftig bladzijden
verteld, zonder sentimentaliteit, kort en knap.
Het verhaal heeft de nawerking van een zware
roman. Struktuur en faktuur liggen zo voor
de hand dat de lektuur voor niemand een
probleem is. De novelle lijkt een gave van de
muze, zonder de naden en rillen van de
makelij. Af als een ei. Zo lijkt het in de ogen
van de doorsnee lezer. Die koestert nog steeds
het imago van een romantisch schrijverschap: in
een walm van inspiratie krijgt de schrijver
elke goede tekst kado, alleen de slechte vertonen sporen van noeste arbeid. De geïnspireerde schrijver komt goedkoop aan de kost.
Hij is een trouvère, leeft van de vondsten en
gaat door voor een begenadigde dommerik
die moeiteloos tot honderd blaast maar niet tot
tien kan tellen, gelukkig niet.
Wie als lezer minder goedkoop aan de
kost komt, herkent de novelle op slag als het
resultaat van noeste vlijt. Als Blazen tot
Honderd iets niet is dan een geschenk. Het
verhaal is van voor tot achter maakwerk. Wat
zou het ook anders zijn? Een schrijver krijgt
niets kado, zelfs niet de titel. Die is er vakkundig boven gezet. Men leze het verhaal
zonder titel en voege er deze opdracht aan toe:
vat bovenstaande novelle in drie woorden
samen! Moeilijke opgave, ook dan nog als
men bedenkt dat de auteur de titel misschien
vanuit de tekst heeft voorbereid .
Behalve de titel krijgen auteurs meestal ook
de eerste zin kado. Vergeet het maar. In het
onderhavige geval is er aan die eerste zin
weinig dat opvalt. Pas bij herlezing van het
verhaal zag ik dat er iets mee was: "De jongen
liep het huis van het meisje voorbij. " Hij is
tweezinnig. De auteur heeft bovenstaande
novelle nog een keer samengevat, in negen

woorden. Van Beek houdt ervan een groot ei
naadloos op te bergen in een klein. Hij zegt:
zo heet het verhaal, en heeft 't al verteld.
Hij zegt: zo begint deze novelle, en in die paar
woorden is alles wat volgt al verhaald: in het
huis van Moniek zal Maurits nooit wonen.
Blazen tot Honderd zonder tot tien te kunnen
tellen lijkt me onmogelijk, gezien de opdracht:
vat bovenstaande novelle in elf woorden
tweemaal samen. Binnen de eerste elf woorden van zijn novelle boft die auteur geen
twee keer.
De laatste zin van de novelle luidt: "Het
gezicht van de jongen droop van het water."
Dat klopt. Maurits doopt op het einde zijn
gezicht in het water van het wak. Maar
waarom weiger ik deze zin zo voor kennisgeving te aanvaarden? Hij is meerzinnig. Ik
lees ook: het gezicht van Moniek droop van
het water, want niet Maurits is gestorven
maar zij. Er staat meer dan er staat. Water,
staat geschreven, maar ik lees ook: dood. In
Blazen tot Honderd is water symbool van iets
buiten en boven ons. Het gezicht van Maurits,

van Moniek droop van het water, van de
dood ... In negen woorden gaat veel zins.
Als je tenminste werk maakt van je woorden
en niet wacht tot je ook de slotregel kado
krijgt. Van Beek heeft er zich moeizaam naar
toegeschreven, wikkend, wegend, vooruitziend,
terugblikkend. Met een sluitsteen heeft hij zijn
story afgedekt en de lezer komt er niet meer
onderuit.
Blazen tot Honderd werkt na als een zware
roman. Hoe vlot ook geschreven, je moet
het langzaam en aandachtig lezen. Het taalgebruik is omzichtig, nuchter, technisch knap,
helder, maar ook vol bewust raffinement,
beeldend, dubbelzinnig. Moniek en Maurits
gaan schaatsen op de ondergelopen uiterwaarden: "De jongen snoerde haar veters vast. Ze
zag zijn petje tegen haar knieën. Hij boog
diep voor haar." (43) Natuurlijk, zo bind je
een ander effektief de schaatsen onder.
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Maar buigen heeft hier de meerwaarde van
vereren, zoals heel de novelle door de uiterwaarden ook staan voor een religieuze onbegrensdheid. "Hij boog diep voor haar" blijkt
een routinezinnetje, nodig voor de beschrijving
van een simpel stukje werkelijkheid, maar wie
goed leest, ziet de auteur glimlachen als hij
de verborgen verleider inbouwt. Zelfs met de
eigennamenmoet je voorzichtig zijn: het zijn
ook soortnamen. Maurits en Moniek samen
vormen het menselijk bewustzijn dat opbloeit
in de eindeloze ruimte van het polderlandschap. Ook hier weer is in het kleine ei een
veel groter verborgen. En dat breekt op het
einde open in verdriet. Het gezicht van de
jongen, van het meisje, van de mensheid
druipt van de wateren des doods. Daarom zijn
de uiterwaarden een tempel. En glimlach je
bij 't zinnetje: "Hij boog diep voor haar."
De novelle bestaat uit vier delen: de uiterwaarden in de zomerzon, overstroomd door
het water, in de ban van het ijs, terwijl in
het slotstuk de bange voorgevoelens worden
waargemaakt. Het geheel is een buitengebeuren, een religieuze ervaring in een
gewijde ruimte. Als in III een hogedrukgebied
nadert en de vorst invalt fluistert Maurits:
"Er zij ijs." Hij is nog zo jong, ervaart nog
zo intens de klimaatswisseling dat hij zelf
meeverandert. Hem overkomt iets in de trant
van Maria: de Almachtige heeft aan mij
grote dingen gedaan! Van Beek logenstraft dat
het praatje over het weer altijd prietpraat is:
"Er zij ijs, fluisterde hij. Je moest het niet
schreeuwen. Grote dingen kwamen tot stand
door een stem die fluisterde: er zij ijs." (41)
Ook op andere plaatsen hanteert Van Beek
de tale Kanalins met voorbedachten rade.
In II worden de sluizen van de hemel
geopend. Maurits herkent in hot noodweer
een bijbelse toestand. Als jongen van zijn
leeftijd voelt hij zich oppermachtig, de held
van het jongensboek waarvan de sfeer door
Van Beek her en der door de novelle listig
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wordt aangewend. Maar tot de lektuur van de
jongen hoort ook de bijbel. Maurits schept
als een kleine Jahwe het ijs. Tegelijk is bij
bevreesd. Het wassende water jaagt angst aan:
"De wereld werd bedreigd. Het water eiste
reeds zoveel mensenlevens." (31) Dit voor
gevoel van onheil speelt reeds bij de opening
van het verhaal: "De truck was gehuld in
benzinedamp, onzichtbaar, des te gevaarlijker.
Als je een lucifer aanstreek zou het vlammetje
plotseling uitzwellen tot een vuurzee, een
verschrikkelijke ontploffing. Niemand
realiseerde zich blijkbaar aan welke gevaren
de mensheid was blootgesteld." (7) Maurits
wel. Hij vreest het water instinktief in beelden
die hij aan de bijbel ontleent: "Ze dreven
rond, klampten zich aan elkaar vast. Wat een
geschreeuw moest dat geweest zijn, niet om
ààn te horen ... Maar Jahwe hoorde het aan
en verroerde zich niet." (38)
Tegelijkertijd is Maurits zich van geen kwaad
bewust. In een roeiboot tart hij het opgezweepte water. Hij is niet bang. Moniek wel.
Die staat doodsangsten uit. Toch valt dan en
daar de eerste kus als de bezegeling van hun
verbond op de grens tussen veilig land en
dreigend water. Onmiddellijk hierop volgt de
herinnering aan het verhaal van de zondvloed,
en het snauwen van de man met de hond:
"Moeten jullie soms verzuipen ?" (39) Een
nadrukkelijke vraag (die verderop nog vaker
gesteld zal worden), geladen met prospektief
-

of retrospektief aspekt. In de ban van de
zondvloed hallucineert de jongen: "Grijsaards
en baby's en alle dieren lagen met hun kop
naar beneden in water te verrotten ... " (38)
Dit wijst terug naar I waar Maurits het
kadaver van een hond in het water ziet
drijven: "De hond wentelde zich bij het duwtje
een halve slag om. Vier slappe poten kwamen
even boven de oppervlakte. Toen zocht hij
zijn zwaartepunt weer op. Het beest liet de
kop wel heel diep hangen." (20) Samen wijzen
beide plaatsen vooruit, naar Moniek in het
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water. Chronologisch opgebouwd, wordt de
novelle toch beheerst door het verbreken van
de normale tijdsorde: de toekomst dringt
met terugwerkende kracht door in het episch
heden. De expressieve kracht van de prospektie
wordt versterkt doordat ze wordt aangewend
in kombinatie met het intensiverende vermogen van de herhaling. In I zwerft het
tweetal door de zomerse polder en ontdekt
daar op een vuilnisbelt een prentje van Jeanne
d'Arc, een toevallige vondst van de twee, van
de schrijver een truc om de okonomie van
het verhaal te verstevigen. De lezer indentificeert het slachtoffer Jeanne onmiddellijk
met het slachtoffer Moniek: "Het meisje nam
de maagd even in haar handen. Het glas
spiegelde, een weiland, koeien, bloemen, en
door de maagd heen keek ze zichzelf in de
ogen." (14) Aan de identifikatie hoeft niet
getwijfeld. Toch last de schrijver hierna een
passage in die de identifikatiegevoelens nog
verhevigt: Maurits speelt brandstapeltje en kiest
Moniek als slachtoffer. In III trapt hij het ijs
stuk in de tuin: "Een naakte arm van een
wegespoelde pop begon even te drijven. Een
eindje verder lag de andere arm. Allebei
hadden ze hun houvast verloren." (41) Ook
hier hoeft er niet aan getwijfeld te worden
dat de pop een voorafbeelding is van Moniek.
Dit bij herhaling voor -afbeelden is een bijbels
procédé. Eenmaal op dens werkwijze opmerkzaam gemaakt, ben Ik eens gaan zien hoe
vaak Van Beek op de noodlottige ontknoping
vooruitloopt. Dit werd tellen tot ver over de
honderd. Dat overstatement hier dreigt, is
duidelijk. Voor een groot stuk wordt dit
bezwaar echter bezworen door het feit dat de
prospekten uitstekend verborgen liggen in
de bovenlaag van een uiterst simpel verteld
verhaal. Vaak wordt men zelfs uitgenodigd er
overheen te lezen. Bovendien hebben ze in de
omgekeerde orde van het verhaal nog een
funktie: ze maken het de lezer mogelijk het
sober gehouden slot emotioneel te verwerken.

"Het gezicht van de jongen droop van het
water." Dat is genoeg. De lezer wordt niet
nu pas met de dood van Moniek gekonfronteerd. De verschrikking van haar dood heeft
hij vooraf al in bijzonderheden ervaren, dank
zij een koel, kompositorisch plan dat pas na
lezing zichtbaar wordt en de novelle ook
technisch een aparte bekoring geeft. Van Beek
schreef twee verhalen tegelijkertijd. Het ene
beweegt zich van het argeloze begin door de
gebeurlijke tijd naar het verschrikkelijke einde.
Het andere beweegt zch tegen de tijd in, het
is het verhaal over de ontzetting waarmee de
dood ons slaat, in beelden die terugblikken
zijn en vooruitwijzingen, nabelevingen die aan
de dood van Moniek voorafgaan. "Een toevallige voorbijganger droeg het verminkte
kinderlijkje naar de radeloze moeder." Dit
citaat vindt men niet op 70 of 80 want de
novelle eindigt al op 59. Men vindt het op 48,
waar ook reeds bij voorbaat staat: "Je zult in
onze herinnering blijven voortleven als een
plichtsgetrouwe vogel. Ik zal aan je blijven
denken als aan een mooie, slanke, warme
vogel." De dode is dan nog slechts een meeuw.
Ook op 15 wordt het streven van Moniek
bijvoorbaat verwerkt door Maurits die Jeanne
d'Arcje speelt: "De ogen uitgebrand, de tong
uitgebrand, de keel uitgebrand. Ik weet wel

dat ze dat niet meer gevoeld heeft maar het is
toch .. " In dit licht krijgt ook de zondvloedverbeelding een dubbele funktie: "Ze moest
het zich goed indenken. Het water klom tegen
hun benen op, drukte zwaar op hun borst,
het water steeg hun naar de keel, het vreselijke
ogenblik dat ze water naar binnen zogen.
Dan gingen ze kopje onder, roepend om
hulp." (38) "De verslagenheid onder de bevolking" is al groot in I op 29. Terwijl de
jongen in III zijn vermetele tocht over de
bevroren Rijn onderneemt, beleeft het meisje,
veilig achtergebleven op de ijsbaan, in duizend
angsten de dood door verdrinking: " ... daar
in die dodelijke verlatenheid schiet hij naar
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beneden, het water stormt op hem af, hij
probeert zich vast te klampen aan het ijs, het
biedt geen houvast, het is te dik, hij hangt met
zijn schouders tegen een ijzige wal, glad en
afstotelijk, zijn onderlijf ligt horizontaal in de
hevige trek van de rivier, hij hijgt, zijn adem
dampt boven het water uit, hij roept om hulp,
geen mens die hem hoort ..." (53) Daarom
kon de auteur volstaan met dat ene slotzinnetje:
"Het gezicht van de jongen droop van het
water." Reeds vóór het sterven heeft de lezer
van de dood gegeten, in terugblikken en toe-

spelingen.
Als Maurits aan zijn ontdekkingstocht over
de Rijn begint, weet de lezer al dat Moniek
moet sterven. Ze heeft nog hooguit tien,
twaalf pagina's te leven. Stond niet reeds
op 9 de omineuze zin: "Toen hij zich oprichtte
viel haar schaduw over hem heen "? Deze
werd bij herlezing van de novelle zelfs ontmaskerd als wéér een samenvatting van
bovenstaande novelle in tien woorden: toen
Maurits zichzelf bewust werd, zijn emotionele
krachten, de gerichtheid van zijn erotische
vermogens, trof hem de schaduw van haar
dood. Je ziet het bijna niet maar het kleine ei
herbergt weer het grote. In al haar kwetsbare
schoonheid is de schaduwwerpende bruid
getooid: "De riempjes hielden zich over haar
blote tenen vast aan een gouden munt. De zon
fonkelde erin. Ze droeg schoeisel ingelegd
met juwelen." (9) Op het eerste verhaalniveau
gewoon hippe schoenen, zoals meisjes met
hun eerste BH die dragen. Op het symbolisch
vlak zien we de bruid getooid als een offerlam,
Saskia in overdadige maar vergankelijke
pracht. De lezer begrijpt het beeld, maar als
Maurits begint aan zijn tocht naar de Overzijde, over het verraderlijke ijs van de Rijn,
voelt hij zich plotseling onzeker: natuurlijk,
ook Maurits kan sterven. Hij waagt zijn leven:
"Onderhuids wachtte het water grimmig zijn
kans af. Hier begint de wildernis, dacht de
jongen, poolvlakte, ijsberenjacht, scheuren en

afgronden, plotseling hoorden de mannen een
kreet; tot hun ontzetting." (49) De lezer
begint te vrezen voor het leven van Maurits.
In zijn bange voorgevoelens wordt hij nog
gesterkt door Moniek die, veilig achtergebleven, zijn dood al beleeft. Deze breuk in het
verwachtingsproces werkt in hevige mate
verzwarend en vertragend.
Het draaipunt van de novelle kan men
halverwege ergens leggen, bij het hoge water
tussen zomerzon en winterijs, bij de roeibootscene waarin de prille liefde wordt bezegeld
met een kus. Je kunt het verhaal ook laten
draaien in de punt achter de laatste zin: het
tweede deel valt dan, teruggeslagen, over het
eerste heen. Herlezing is dan vereist, want de
vooruitzichten moeten in tweede instantie
beleefd worden als terugblikken: "Waarom
was de maagd niet gespáárd gebleven voor
het vuur ?" (26)
Behalve op de ontwikkeling van de gebeur
kan men ook letten op de indeling -tenis
van de novelle in vier bewegingen. In I zijn
Moniek en Maurits in de zomerse polder de
ruimte van het volledige leven aan het ver
Zelfs van verholen erotiek is geen -ken.
sprake. Hoe trefzeker de psyche van de puber
verder ook is uitgebeeld, welke dromen en
fantazieën ook door zijn hoofd spelen, ze zijn
volstrekt kuis, hebben de glans van kinderlijke
ongereptheid. De twee zijn nog "te klein om te
vrijen, te groot om geen achterdocht op te
wekken." (26) De verwondering overheerst
nog volledig de drift: "Een koe probeerde
onbehouwen op de rug van een andere te
klimmen, een vervelend spelletje, het aankijken niet waard." Het hoofdgebeuren van I
wordt bepaald door de spelscène waarin
Moniek wordt gebrandofferd, en door het
vinden van het hondekadaver waarop Maurits
zijn instiktieve woede koelt. "Waarom deed ik
dat, ik sloeg de dood in stukken, de verrotting, het bederf, de verregaande staat van
ontbinding, de trieste balans in de krant, weer
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eist het water zijn slachtoffers, de dood slaat
toe, maar ik heb óók toegeslagen"... (24)
Maurits in strijd met de dood vóór de dood
van Moniek, gedeeltelijk ook erna, als men
van de laatste punt terug leest: het gezicht van
de jongen droop toch van het water? In II
inspekteert Maurits met Moniek de dijken
langs de overstroomde uiterwaarden. Het water
wast, de zondvloed herleeft in de fantasie
van de jongen, met al zijn verschrikkingen.
In III stolt het water tot ijs. Maurits overwint
de Rijn. Onderweg raakt hij in gevecht met
een meeuw, die hij doodt. Intussen beleeft
Moniek zijn dood. In IV keert Maurits behouden terug. Hij deelt in de dood van Moniek
door zijn gezicht te dompelen in het water
dat haar het leven benam.
Wie deze indeling nader beziet, wordt
geattendeerd op de funktie die de hond in het
verhaal vervult. Op het einde van I fietst een
agent met een hond over de dijk. Op het
einde van II hitst de caféhouder zijn hond
op tegen het tweetal. Op het einde van III is
er geen man met een hond, die verschijnt pas
in IV maar is daarin alom aanwezig. De
mannen met hun hond passen volmaakt in
het eerste episch vlak. Maar ze zijn ook
symbool, stáán ergens voor. Ze representeren
het dorp, zijn waakzaam, bewaken de dijk
tussen dorp en tempel. De uiterwaarden
trekken 'het tweetal aan, zij zijn de ruimte
van het volledige leven, door het burgerlijke
dorp gevreesd. De polder lokt: "Daar mag je
niet komen." Daarom komt hij er: "De
jongen haalde diep adem om zich te bevrijden
van het alledaagse leven." (8) Hij zet zich af
tegen de vader thuis, de brompot uit het café,
de agent, "de verantwoordelijke autoriteiten"
die een ijsbaan hebben uitgezet. De hond
symboliseert het gevaar dat het benepen dorp
overal ziet waar het leven ontluikt. Hij dribbelt
ook waar de dood nabij is. De tweede hond
in I is een scheepshond op een passerende
Rijnaak: "een hond dribbelde gevaarlijk op
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het uiterste randje ..." (18) Verder drijft er
in I nog een hond in verregaande staat, het
kreng waarop Maurits zijn blinde woede koelt:
"ik sloeg de dood stuk." (24) De hond is het
onheil of hij spelt het. In II vraagt de jongen:
"Waarom heet het dan hondeweer?" (32)
"Het is noodweer", antwoordt dan de vader.
En de levende hond slaat aan op het moment
dat Maurits terugdenkt aan het kadaver in
de Rijn. Van diezelfde hond z'n geblaf is 1V
vervuld. Van al deze honden wordt niet één
keer de naam genoemd. Ze heten Cerberus.
Op een andere indeling wijst het gebruik
van witregels. Deze scheiden de passages
waarin in de hij-zij-vorm over het meisje en
de jongen wordt gerapporteerd vanuit het
standpunt van de observerende auteur, van
die gedeelten waarin de jongen of het meisje
in de ik-vorm zelf hun visie geven op wat
gebeurt. Zo wordt in I de hij-zij-vorm twee keer
losgelaten voor rechtstreekse mededelingen
in de ik-vorm. Deze twee passages verwerken
de persoonlijke reakties op de beide hoogte
haar benarde -punte,divaMokp
positie van Jeanne d'Arc op de brandstapel en
die van Maurits op zijn gevecht met het
hondekadaver. Daarna staan II en IV geheel
in de derde persoon. In III wordt de objektieve verteltrant slchts één keer verbroken,
op het einde, als Maurits over de bevroren
Rijn trekt en Moniek in ik-vorm zijn dood
door verdrinking innerlijk maar tot in bijzonderheden reëel beleeft. De funktie van de
witregels is duidelijk. In een stijl die vanaf
de eerste regel is geladen, wordt het verhaal
verteld. Reeds op de eerste bladzijde is de
spanning voelbaar: "Als je een lucifer aanstreek
zou het vlammetje plotseling uitzwellen tot
een vuurzee, een verschrikkelijke ontploffing."
Daardoor was het reeds technisch zeer moeilijk
de spanning nog op te voeren bij een aantal
hoogtepunten. Uit deze impasse heeft de
auteur zich echter vakkundig bevrijd. Daartoe
voerde hij de spanning niet op, want dat zou
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tot overspanning hebben geleid. Blazen tot
Honderd is het verhaal van een natuurgebeuren ,, een totaalgebeuren dat wordt
geregistreerd in gevoelige wide screenbeelden.
Op de voorgrond beweegt het tweetal, maar
in een ruimte die het absolute suggereert.
Van nul tot oneindig staat de lens op scherp.
Juist daaraan ontleent de novelle haar eigen
bekoring. Als Van Beek nu een paar hoogte
wat extra-nadruk wil geven, past hij -punte
een effektieve truc toe: hij diafragmeert,
beperkt voor een moment zijn enorme diepte
laat het buitengebeuren wegvallen -scherpt,
voor een psychische close down. Het beeld
verandert van hij in ik. De witregel waarschuwt. Er is slechts één uitzondering: de ver
staat ook -overingadRj Murits
tussen witregels èn in de hij-vorm. Hoe
belangrijk deze passage ook is, de witregel
die haar van de rest scheidt, is een vergissing,
brengt de lezer op een dwaalspoor, is om dit
rotwoord ook maar eens te gebruiken, strak
tureel onjuist. Hoe belangrijk het onderdeel
ook is, het zit langs alle kanten vast aan het

corpus van de widescreen pictures.
Dat juist een goed verhaal niet uit de
literaire lucht komt vallen, is duidelijk. Blazen
tot Honderd is een wel doortimmerd geheel.
Het zit geheid en listig in elkaar als een
Chinese puzzel: een lief olifantje, maar je
hebt er dagwerk aan om te zien hoe het in
elkaar is gezet. Tal van bouwelementen heb ik
er uit losgepeuterd. Op twee onderdelen wil
ik nu nog wijzen. In de novelle liggen ze
nogal ver uitelkaar maar ze zijn duidelijk op
elkaar betrokken: hun expressieve waarde
ontlenen ze aan elkaar. Wie zegt: Maurits is
de hoofdpersoon in een natuurgebeuren,
heeft wat mij betreft gelijk. Het bewustzijn
vanwaaruit de novelle werd geschreven, is
mannelijk. Blazen tot Honderd is een jongensboek. Het speelt zich af aan gene zijde van
de dijk. De grote inzet is de verovering van de
ruimte, van het nog nooit door mensenvoet
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betreden gebied dat vol is van mysterie en
gevaar. Maurits is zonder enige twijfel de
hoofdpersoon, gevoed door zijn eigen jeugd
pionier, reisleider, opperhoofd. Als-lektur,
bijbellezer is hij uiteraard ook Jahwe: "Er zij
ijs, fluisterde de jongen.
(41) Met hem
vergeleken is Moniek maar een schuchtere

squaw.
Wat leest Moniek? Is ook zij in gevecht
gewikkeld met haar ouders? Moniek is alleen
maar aanwezig, geeft de jongen slechts gelegenheid, laat hem groeien, vervult hem, zoals
de polder het tweetal gelegenheid geeft,
vervult, laat groeien. Moniek is de bloeiende
en stervende natuur. Maurits is de mens die
zijn voetstap prent in maagdelijk gebied dat
hem uitdaagt. Voor de ogen van Moniek
komt Maurits tot zijn grootste daden. Tot de
kern van zijn bestaan: de dood. De hoogtepunten uit het ons geboden levensfragment
van Maurits raken beide aan de dood. In I
slaat hij blind van woede in op een dode
hond. In III trekt hij over de Rijn en doodt
in gevecht met een wolk krijsende vogels een
meeuw. Hij slaat de dood, hij slaat dood.
Deze twee toppen beheersen het berglandschap achter de uiterwaarden.
De bestrijder van de dood, Maurits, de
jongen, wordt zelf doder. Draagt hij schuld
aan de dood van Moniek? Neen, niet in de
ogen van het volk, van de rechter. En het
verhaal is uit na de laatste punt, maar als de
theorie klopt dat na het einde pas het tweede
deel van de novelle begint, moet het zelfverwijt van de jongen: had ik haar maar niet
alleeen gelaten! vooraf terug te vinden zijn.
Hij is onschuldig, heeft de dood bestreden in
de hond. Hij is schuldig, hij heeft een vogel
gedood. En het schuldbesef van Maurits na
Monieks dood blijkt bij herlezing wel degelijk
in de novelle verwoord. De vreugde van
Maurits de Rijn te hebben bedwongen wordt
getemperd door igevoelens van jalouzie: "Waar
zou Moniek zijn. Altijd maar in de ronde
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kring daar staat een aardig meisje? Moniek
aan de hand van wie allemaal en ze was van
hém. Dat werd een onverdraaglijke gedachte,
Moniek in de armen van wie allemaal, leunend,
onbekommerd. Het was zijn eigen schuld,
hij had haar in de steek gelaten." (51) Bij
het teruglezen interpreteert men anders. De
dans is dan een macabere dodendans geworden, de armen waarin ze leunt zijn des doods.
Eigen schuld in de voortekst wordt in de
natekst dood door schuld. En hoe eindigt I?
Maurits passeert weer de benzinepomp waarmee de novelle opent en denkt: "Ik kan met
mijn brandglas een ramp veroorzaken. Met
een gloeiend heet puntje van de zon kan ik de
hele installatie in de lucht laten vliegen. Jongen
veroorzaakt catastrofe. Enorme steekvlam
doodt garagepersoneel. Toen men hem vroeg
naar het motief van de misdaad haalde hij zijn
schouders op, zomaar, ik weet het niet. Is
het niet om razend te worden, schreeuwde de
rechter. Dit is wat er overbleef van de gloed
verslagenheid onder de -nieuwgar.D
bevolking is groot." (29) Toen Van Beek dit
schreef, glimlachte hij. Hij kende het einde
al, hij schreef het voor de tweede keer op dat
moment. Mét de dood ervaart de jonge mens
even instinktief zijn schuld áán de dood.
Reeds door in leven te blijven zijn wij schuldig
aan het sterven van de ander. Hoornik voelde
zich zo de overlevende tot de dood erop
volgde.
Maurits is onschuldig. Maar zijn gevecht met
de dood in de zomerpolder staat duidelijk
in verbinding met de meeuw die hij in diezelfde
polder dodelijk treft. Op het tweede plan,
in de tekst als natekst, is die meeuw Moniek.
Hoe Maurits de dood van Moniek verwerkt,
wordt niet meer verhaald. Wie de novelle
leest in het bewustzijn van een ingebouwd
tweede deel, weet wel beter. "Hij tilde de
gestorven meeuw van het ijs. Daar had hij
twee handen voor nodig. De kop bungelde er
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nog bij voor evenveel. Het beest lag warm op
zijn handen. Hij schrok, zo warm als het beest
op zijn blote handen lag. Schaatsend droeg
hij de meeuw op zijn handen voor zich uit.
Een misdadiger die geen raad weet om het
lijk te verbergen." (48) Op dezelfde bladzijde:
"Daag, je was een mooie vogel. Ik heb het
niet expres gedaan. Je zult in onze herinnering
blijven voortleven als een plichtsgetrouwe
vogel. Ik zal aan je blijven denken als aan een
mooie slanke, warme vogel." Op 50: "Met die
meeuw had hij iets dierbaars onherstelbaar
achter zich gelaten. En tenslotte nog: "De
meeuwen krijsten toen hij voor de tweede
keer de rivier betrad. Schuwe vogels? Moniek,
dát was een schuwe vogel." (51) In de
chronologie van het verhaal sterft Moniek
op het moment dat Maurits de meeuw doodt.
Blazen tot Honderd is een simpel verhaal,
ik ben de laatste dat te ontkennen. Hoe die
eenvoud tot stand komt, is minder simpel.
Ze is het resultaat van een virtuose techniek.
Wie de novelle ineens goed wil lezen, leze
van voor naar achter (chronologisch), van
achter naar voor (het ingebouwde tweede deel),
van onder naar boven (de hond, de pop, de
meeuw = Moniek) en van boven naar onder
(wij allemaal zijn Maurits en Moniek, een
door de dood bedreigde, in mannen en
vrouwen pijnlijk opgesplitste mensheid). Blazen
tot Honderd is maakwerk, in elkaar geknutseld. De grote charme ervan wordt mede door
die knappe makelij bepaald. Het uiteindelijk
resultaat is een mooi verhaal met iets over
zich van het olifantje van de Chinese puzzel
een gaaf kunstwerkje dat ook nog -bouwer:
boeit als het in onderdeeltjes op tafel ligt.
Blazen tot Honderd is een novelle uit één stuk.
Ze is ook heel vernuftig regeltje voor regeltje
opgebouwd. Ik heb er aan zitten prutsen.
Nu ligt ze uitelkaar. Met één keer lezen zit het
verhaal weer geheid in elkaar.

Jacques Kruithof
Toxiuh ilpilia zonder uitstel

I
In Hoer! roept de boze dame 1 heeft Karel
van het Reve omstandig laten zien hoe ingewikkeld de ethiek van het droomleven wordt,
wanneer een vroeg kalende professor zijn
gang mag gaan, en er een biingerliches
Trauerspiel over verzinnen: "Jan vertelt Piet,
dat hij van Annie gedroomd heeft, met bi
zodat het publiek op de hoogte-zonderh, is
van wat zich tussen Jan en Annie in die
droom heeft afgespeeld. Nu komt Annie op
en Piet zegt: hij heeft van je gedroomd. Wat
dan, vraagt Annie. Dat zeg ik niet, zegt Jan.
Waarom niet, vraagt Annie. Er zijn dingen
waar je met derden niet over spreekt, zegt Jan.
Maar ik was er toch zelf bij, zegt Annie. Etc."
Mocht Van het Reves dramaturgische
spitsvondigheid ooit de planken halen, dan
kan het publiek de verveling verdrijven met
iets veel vemuftigers: Geert van Beeks Het
mexicaanse paardje 2 . Dat hele verhaal door
vertelt de ik-figuur Egbert wat hem op een
hete dag voor benauwende gebeurtenissen
overrompelen - maar, ik mag wel zeggen:
doch, in de laatste regels beweert zijn vrouw
Ella, die aldoor op één oor gelegen heeft,
gedroomd te hebben wat Egbert tevoren overkomen is. Hetgeen overgezet en gereviseerd
zijnde, betekent: Annie komt op en zegt
klaaglijk: Piet, ik heb toch zoiets akeligs
beleefd, dit en dat ("met bizonderheden"),
heeft Jan het al verteld? Waarop Jan, nog net
niet met stomheid geslagen, antwoord: Maar
dat heb ik gedroomd! Droom is 't leven,
anders niet; en veel erger maakt Van Beek
het nog: wat Egbert meemaakt en Ella droomt,
blijkt in een profetische bui allang geschilderd
door hun vriend Ludger, die hun ten platte
komt opzoeken.
-lande
De slotzinnen dwingen je met andere ogen
lezend van voren af aan te beginnen - geen
1 Hollands Maandblad okt. 1966, P. 32.
2 Boekuitgave: Brugge enz. 1966; tijdschr.:
Merlyn sept. 1965, pp. 377/94.
,
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alledaagse ervaring, slechts te vergelijken
met de hink-stap-sprong die van de lezer verwacht wordt in Hendrik de Vries' Ik droomde:
ik werd wakker. En de proskopie van Ludger
nodigt tot een consult bij Tenhaeff, maar hoe
je het ook keert of wendt, het verhaal wil van
geen kanten sluiten.
De dingen die in Het mexicaanse paardje
voorvallen, zijn al even buitengewoon als de
manier waarop ze gepresenteerd worden.
Die laaiend hete dag weigert de waterleiding
en valt de elektriciteit uit, staken de koeien,
van buiten en van binnen barstensvol vliegen,
het herkauwen, omsingelt een wal van wormen
Egberts huis, klapwiekt dreigend een gigantische zwaan boven de hoofden van de
verteller en zijn gast, bederft een dode eend
in luttele minuten en kruipen de maden het
lijk in en uit, regent het insekten, verkoolt na
een kortstondig zonnebad een mooie, jonge
vrouw, lijkt de zon de aarde te naderen, herleeft de kapot gereden eend en waggelt het
dier, zijn ingewanden achter zich aan slepend
de keuken uit, en laat tenslotte een vlucht
van zijn soortgenoten op bevel van die zwaan
de ijlings vertrekkende Ludger zich met zijn
auto in een droge rivierbedding te pletter
rijden. "Het verontrustende", zo begint Egbert
zijn relaas, "was niet dat het gebeurde, maar
dat het tegelijk gebeurde, allemaal op één dag."
Een bewonderenswaardige koelbloedigheid, bij
zo'n warboel van steeds ongelofelijker absurditeiten.
Wat er in Het mexicaanse paardje gebeurt,
of liever: wat er zich voltrekt, is van een
totaal andere orde dan het wereldbeeld der
fysica aan mogelijkheden open laat. De wetten
van Newton, Darwin & Zn. kennen noch
erkennen zulke uitzonderlijke natuurverschijnselen. Sinds mensenheugenis hebben de koeien
hun dagen herkauwend doorgebracht omdat
het in de chromosomen geschreven staat, en
zijn eenmaal dooie eenden dooie eenden ge-
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bleven, en dat zal waar en zeker zijn met het
aplomb van een katechismus.
Maar die stelligheden der natuurwetenschap
zijn gefundeerd op observaties, verricht -pen
in hooguit de laatste 2000 jaar. Het zijn geen
wetten voor de eeuwigheid, maar besch rijvingen van de "natuur" in een bepaald tijdvak.
In Het mexicaanse paardje evenwel zegt
Lodger: "De wereld staat aan de rand van
de afgrond, Egbert. We leven op een vulkaan.
Dit tijdsgewricht is van ontzaglijke importantie.
Zal de mensheid erin slagen de losgekomen
krachten te beheersen of zal hij zichzelf
vernietigen? Het universum wordt bedreigd
met algehele ondergang. De chaos zal terugkeren".
Wat tegen de natuur indruist, is boven- noch
buiten- noch tegennatuurlijk, in dit verhaal:
het volgt de andere wetten van een ander tijdperk. Ludgers commentaar geldt zijn schilderij
APOKALYPTISCH: "Een afscheid van de
vertrouwde dingen, de realiteit ... Uit een
gele lucht stortte een rode zon naar de aarde.
Bomen stonden koolzwart . De grond verbrandde. Paarse planeten botsten op elkaar.
Door de katastrofe heen zocht een grillige,
bloedrode lijn zijn weg, een soort lintworm,
dacht ik, lintwormen vreten de kosmos op."
Nadat hij het resultaat van Ludgers
artistieke zelfvernieuwing heeft bewonderd,
en de zwaan hen ontsteld heeft doen staan,
zegt Egbert: "Er gebeuren vandaag vreemde
dingen. De natuur is van streek met die hitte.
Het begint zowaar een beetje op jouw chaos
te lijken." Even later heeft hij het over "deze
apokalyptische hitte ": Ludger maakt school
met zijn einde der tijden. "Orerend in clichés",
zoals Egbert, venijnig en raak, maar beleefd
voor zichzelf alleen opmerkt, -heidsalv
interpreteert de schilder èn zijn werk èn de
gebeurtenissen waarin - zijn loodzware
terminologie zegt genoeg - de mythen der
mensheid over Ragnarok, Götterdämmerung,
jongste dag en laatste oordeel werkelijkheid
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geworden zijn.
Egbert sluit zich in zijn bewoordingen
soms bij deze mythische verwijzingen aan: "een
onaards geluid" schrijft hij de zwaan toe, en
hij denkt aan "Prometheus, een scherpe snavel
in mijn lever". Nadat de zonnebaadster zwart
komt in hem op: "Het hemel -geblakrdis,
dat op het einde der tijden alles zou-vur
vernietigen had haar voortijdig aangetast." De
wind blaast de vrouw uiteen: "Tot stof zult
ge wederkeren, herinnerde ik me." Als Ludger
de benen neemt: "Vluchten als de dag be
kreeg. Want dit was wel zeker: de-teknis
aarde veranderde onder onze ogen van aanzien." In Egberts bewoordingen produceert
de schijnbaar onnadenkend vloekende vriend
"voortdurende aanroepingen van de aller
heelal in handen had." -hogstedi
In het perspectief van de wereldondergang
ziet de lezer Het mexicaanse paardje eerst in
zijn ware reikwijdte. Dat perspectief is mythisch, maar niet mythologisch gespecificeerd:
Prometheus en bijbelse reminiscenties passen
er gelijkelijk in. De bedreiging van de kosmos,
law and order, door vernietiging en chaos
kent vrijwel iedere godsdienst, meestal als
een periodieke crisis, bijvoorbeeld bij ieder
nieuwjaar, opgevat. Het lijkt ondoenlijk, één
enkel verhaal aan te geven dat Van Beek
zich ten voorbeeld gesteld kan hebben.
Dat zeg ik natuurlijk omdat er wel een is:
titels zijn niet uitgevonden voor de show,
en net als in de novelle zelf, brengt in de
interpretatie het paardje uitkomst. Op dus
naar Mexico, eldorado, het goudland.

II
Op de kalender van de Azteken kwamen geen
eeuwen voor, maar tijdkringen van 52 jaar,
onderverdeeld in 4 perioden van 13 jaren, en
in nauw religieus verband staande met hun
opvattingen over het einde van de wereld.
Zo'n tijdvak, een schoof jaren genoemd,
begon met het jaar 1 konijn en vervolgde met
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2 roos, 3 vuursteen, 4 huis, 5 konijn, 6 roos,
enz. in een dubbele telling met symbolen
(dezelfde als voor de vier windstreken gebruikt
werden) en getallen. Was de 13 bereikt, dan
begonnen de Azteken weer bij 1, maar de
opeenvolging van symbolen liep ononderbroken
door, zodat na 52 jaar het tijdperk eindigde
bij 13 huis.
Volgens hun geloof, rekenden de Azteken
er bij ieder toxiuh ilpilia, het feest wanneer
de nieuwe cyclus aanbrak, op dat de wereld
zou eindigen: dat moest exact aan het einde
van een "schoof" gebeuren, en als het jaar 1
konijn om middernacht ongehinderd aanbrak,
waren zij ervan overtuigd dat de volgende 52
jaar niets te duchten viel, en dat de bewegingen
der hemellichamen niet abrupt zouden ophouden.
Toxiuh ilpilia betekent: "onze jaren worden
vastgemaakt ". Het heette ook wel
xiuhtziztquilo, een afleiding van xiuitl, jaar
of gras, en tziztquia, aanraken, want, vertelden
de inboorlingen aan de franciscaner monnik
Bernardino de Sahagun s: "nous entrons dans
l'année nouvelle et pour témoigner de cet
événement, tout le monde portait les mains
sur les herbes."
Wanneer het jaar 2 roos was aangebroken,
doofden de Azteken de oude vuren en legden
nieuwe aan, in het gehele land maar ceremonieel in de hoofdstad Tenochtitlan, waar
fakkels van de berg Huixachtlan in processie
3 Fray Bernardino de Sahagun, Histoire generale
des choses de la Nouvelle-Espagne (Historia
general de las cocas de Nueva Espana, ± 1565),
vert. D. Jourdanet en René Siméon, Parijs 1880.
Gegevens over de mexicaanse mythen stammen
uit dit boek; een handvol informatie heb ik uit het
hierna te noemen boek van Velikovsky, uit de
W.P., uit Laurette Séjourné, Burning water.
Thought and religion in ancient Mexico. Vert.
Irene Nicholson. Londen enz. z.j., en G. Stephen
Spinks, Psychologie en godsdienst, vert.
A. Möhring-Wilterdink, Utrecht enz. 1966, Aula
288.
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naar de tempel van de nationale god
Huitzilopochtli gebracht, en vuren voor diens

beeld ontstoken werden. 2 roos gold als het
geboortejaar van die godheid, en werd met
mensenoffers opgeluisterd. Om op te helderen
waarom de vernieuwing van de vuren niet
met de inwijding der komende tijdkring
samenviel, is er geopperd: "peut-être consacrait-on l'année précédente à réunir sur
des peintures les grands faits du cycle."
Op het eerste gezicht staat dit mexicaanse
geloof nauwelijks in zelfs maar het verst
verwijderde verband met Het mexicaanse
paardje. Als ik toch een paar lijntjes trek,
vindt u dat die best voor toevallig mogen
doorgaan, en zo lijkt het, met deze gegevens
in handen, inderdaad. "Tout le monde portait
les mains sur les herbes" - en wanneer Ludger
en Egbert hun ogen niet meer geloven, vervangen zij de knijp-es-in -m'n- arm-proef door
een poging op hun hoofd te gaan staan: "ik
liet me, op mijn handen staande, door de
ellebogen zakken tot mijn schedel steun voelde
op de hete aarde. Mijn vingers grepen zich
stevig vast in het gras." Maar beseffen zij
daarom dat het toxiuh ilpilia is?
Andere overeenkomsten, die u nu toch maar
uit de lucht gegrepen acht, moeten maar even
wachten; alleen nog dit: wat deden de schilders
in 1 konijn? Hetzelfde als Ludger: afrekenen
met het voorbije tijdperk. En hoe brachten
de Azteken mensenoffers? Zij sneden de ver
uit de borstkas - terwijl -ordelhta
Ludger, met een cliché dat tegen een mythologische achtergrond ineens geen cliché meer
lijkt, zijn nieuwe gewrochten met hartebloed
geschilderd noemt.
Die Huitzilopochtli was de oorlogsgod,
"een groot verwoester van steden", de speciale
beschermheer der Azteken, een god die zich
dikwijls als de een of andere vogel of een
ander dier vermomde. Tussen hem en een
andere god, Quetzalcoatl, de uitvinder van de
kalender, bestond een soms hoog oplopende
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antmositeit, zoals de mythe vertelt.
Quetzalcoatl behoorde tot de voornaamste
goden van het pantheon. Hij, de god van de
wind, veegde de paden der regengoden schoon,
want aan de buien gaat de wind vooraf 4
Zijn naam betekent ".gevederde slang"; onder
die gedaante werd hij ook afgebeeld. Buiten
de winden vielen onder zijn gezag "les
phénomènes atmosphériques, parfois si terribles
au Mexique"; als heer van de wervelstorm
droeg hij de bijnaam Mixcoatl: nevelslang.
De tijdrekening stond op zijn naam, maar hij
(Jabal, Jubal en Tubal-Kaïn in enen) hield
ook het octrooi op de schilderkunst, hout- en
steenbewerking en andere artistieke bezigheden,
en trad op als patroon van de wetenschap en
van het schrift.
Die verschrikkelijke atmosferische verschijnselen zijn er, dat is buiten kijf, in Het
mexicaanse paardje ook - zo de windhoos en
de windvlagen die de as van de buurvrouw
de ter aarde gestorte insekten meevoeren.
Maar heeft daarom Quetzalcoatl hier de hand
in?
Ik zeg ja, maar meer argumenten zijn
noodzakelijk. Eerst de strijd tussen de goden
H. en Q. (Ik kort ze maar af, want woorden
uit het nahuati zijn voor de nederlandse tong
volmaakt ongeschikt.)
Vroeger, in illo tempore, woonde Q. in de
stad Tullan. Toen hij eens ziek was, bezocht
H. hem, en liet hem drinken van een
"genezende" toverdrank, die Q. een tijd
uitschakelde: hij raakte bewusteloos. De
kwaadaardige god liet een witte vogel, iztac
cuixtli, boven de stad vliegen, zodat iedere
inwoner het dier - dat met een pijl doorboord
rondvloog - wel moest zien. Die nacht leek
het naburige gebergte in brand te staan,
's anderendaags viel er een stenenregen. Door
allerlei listen slaagde H. er vervolgens in,
4 Die opeenvolging is in het verhaal intact
gelaten: eerst de windvlaag, dan de regen van
torren en kevers.
.

tientallen slachtoffers onder de Tolteken te
maken, meestentijds door volksoplopen te
veroorzaken, waarin een aantal mensen onder
de voet gelopen en vertrapt werd. Na verloop
van tijd nam Q. de wijk: hij liet al zijn huizen
in de streek verbranden en verborg zijn kostbaarheden in bergen en ravijnen. Zijn cacaobomen veranderde hij in mizquitl, een boom
die voor de verfbereiding nuttig was. Rijk
vogels, de quetzaltototl, een klim
-gevrd
tlauhquechol, een eendachtige -vogel,nd
watervogel, gaf hij order hem tegemoet te
vliegen. Onderweg dronk hij nogmaals een
toverdrank, in Cochtocan, "de plaats waar
men uitgestrekt, uitgespreid slaapt". Tenslotte
verdween hij op een vlot van slangen over zee.
Deze godentwist werd uitgebeeld bij een
van de feesten voor H.: het lichaam van de
god, nagebootst uit meel, werd door een
priester van Q. met een speer doorboord.
Alweer zijn er een paar oppervlakkige verbindingen: de witte vogel met de zwaan, de
eenden, de atmosferische rampen, en vooral
de toverdrank die Q. "uitgespreid" liet slapen,
zoals Ella "volmaakt ontspannen ... armen
wijd uitgespreid" te slapen ligt. Een werkelijke
overeenkomst? De mizquitl en het schilderen
van Ludger? Het zijn stuk voor stuk losse
analogieën, die je niet kunt rangschikken tot
een (bijna) volmaakt parallel lopen van Het
mexicaanse paardje en een mexicaanse mythe.
Al komen er wel bij iedere excursie naar de
mythologie dergelijke correspondenties bij.
Volhouden dus.
In oude mexicaanse teksten is sprake van
een aanval op de zon door een slangachtig
hemellichaam, Quetzalcoatl. De zon scheen
vier dagen niet; in die tijd stierven tal van
mensen. Na verloop van tijd veranderde de
slang Q. (gevederd omdat er vlammen aan
hem waargenomen werden) zich in een bijzonder heldere ster, "la estrella que humeava",
de rokende ster, Venus.
Je kunt zo'n verhaal schamper afdoen met
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"sprookjes ", je kunt ook proberen er een
nuchtere interpretatie aan te geven: wat zouden
volkeren met een beperkte kennis van kosmografie op deze "metaforische" wijze willen
beschrijven? Met een beetje fantasie kom je
tot bekende gegevens uit de 20ste-eeuwse
sterrenkunde: een komeet (citlalin popoca,
rokende ster - ook al - in het nahuatl) is in
het zonnestelsel verzeild geraakt, en door de
gezamenlijke krachten van de ruimtemechanica
tot 'stilstand' gebracht: planeet geworden,
vastgehouden in het satellietensysteem van de
zon. Dat zo'n verstoring van het evenwicht
vèrstrekkende gevolgen heeft voor de lengte
der dagen, de gang der seizoenen, eb en vloed
en soortgelijke fenomenen die op de onderlinge aantrekking der planeten berusten, ligt
voor de hand. Sedert het opdoemen van
Venus/Q. bezigen de Azteken en verwante
naties de nieuwe tijdrekening die Q. vervaardigd heeft.
Voor Venus, uei citlalin of grote ster, koesterde de mexicaanse bevolking een heilige
vrees. De planeet veroorzaakte ziekten, en
's nachts sloot iedereen deuren en ramen om
te voorkomen dat het licht van de Morgenster
in huis viel. Kometen waren al even geducht:
Sahaguns zegslieden vertelden dat de staart
(citlalin ttamina, "de ster schiet een pijl af "),
wanneer hij een levend wezen trof, wonden
achterliet waarin zich ogenblikkelijk wormen
vormden - reden waarom niemand onder de
blote hemel verkoos te overnachten.
Ik kan weer met m'n samenhangen aan de
gang: de wormen rond Egberts huis en de
maden in de eend hebben een pendant gevonden. De "lintworm" op Ludgers APOKALYPTISCH krijgt ook een tegenwicht; de
botsende planeten op het schilderij en Egberts
constatering "de zon was groter geworden,
leek het; de zon zette uit, naderde de aarde"
beginnen een "wetenschappelijke" oplossing te
naderen.
Alleen, maak eens aannemelijk - tegenover
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deskundigen - dat Venus een komeet geweest
is! Ik zie er geen kans toe, en daarom laat ik
dat over aan de man die op het idee gekomen
is - een onderzoeker van (ik overdrijf niet)
het kaliber Marx, Freud, Einstein. Zijn theorieën zijn even revolutionair als die van dit
trio. Even omstreden, en evengoed voor een
belangrijk deel bevestigd of als hypothesen
bruikbaar gebleken. Zijn naam is Immanuel

Velikovsky.
III
Velikovsky noemt zichzelf een ketter tegen
de sacrosancte heren Newton, Darwin & Zn.
Vooral tegen de zonen die geloven dat de
absolute "waarheid" over de natuur in grove
trekken langzamerhand wel bekend is, en
alleen nog de details ingevuld hoeven te
worden. Hij meent dat er tussen hemel en
aarde aanzienlijk meer te beleven valt dan in
het gevestigde theoretische stelsel reeds een
plaats gevonden heeft. Hij bestrijdt dat na het
ontstaan van het heelal en van de aarde,
Schepping of Big Bang, van niets dan evolutie,
geleidelijkheid, verschuiving te spreken valt.
De hypothese die Velikovsky in zijn boek 5
poneert en adstrueert, luidt: Venus is een
komeet die, uit de ruimte gekomen, en na
"rakelings" Mars gepasseerd te zijn (uitgestoten door Jupiter?), een onvoorstelbare
katastrofe op de aarde heeft aangericht, en
bij zijn tweede passage (waar zijn baan het
zonnestelsel kruiste) 52 jaar later "ingekapseld"
en tot de relatieve rust van een omloop om
de zon gekalmeerd werd.
Met een onbegrijpelijke belezenheid ver
hij argumenten uit de mythologieën-zamelt
van Peru tot China, de archeologie, de geologie, de astronomie, de literatuur - een ontzagwekkende hoeveelheid materiaal, dat hij
interpreteert op een manier die hijzelf met
de psychoanalyse vergelijkt. Hij gaat ervan
5

Worlds in collision. New York 1965,

Book. Eerste uitg. 1950,
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uit dat, wanneer in de bijbelse overlevering van
tien plagen en een doorgang door de Rode
Zee sprake is, er een door angst en onbegrip
vervormd werkelijk gebeuren aan ten grondslag moet liggen, zoals dromen een dagrest
bezitten.
Over bijkans heel de aardbol zijn in godsdienst, folklore en literatuur overblijfselen van
een verhaal aangaande de grote verwoesting
- als die aan de uittocht der joden voorafging te signaleren. De insektenplaag van Exodus
komt op de een of andere wijze herhaaldelijk
voor: bij de Azteken als een van wormen,
elders als een van vliegen (Beëlzebub, de "lord
of the flies"). Allicht hebben de hagel van
insekten en de vliegen die in en op de koeien
krioelden in Het mexicaanse paardje met deze
variant te maken.
Venus bracht tweemaal rampspoed over de
aarde, met een interval van 52 jaar. Die
tweede keer stonden zon en maan stil - op
Jozua's bevel - boven het dal van Ajalon. De
mexicaanse mythe vertelt hoe twee goden
zich in het vuur wierpen, om als zon en maan
herboren te worden. De goden wisten na dit
ritueel niet waar de nieuwe hemellichamen
verschijnen zouden, en zochten naar verschillende zijden het firmament af. Onder de goden
die, terecht, naar het oosten keken, was Q.
De zon verscheen, slingerend eerst en zo hel
schijnend, dat niemand zijn ogen op hem
gericht kon houden, zonder verblind te worden,
daarna bleef hij onbeweeglijk in het zenith
staan. De goden beklaagden zich: hoe kunnen
wij nog leven? De zon beweegt niet. Laat ons
sterven, opdat zon en maan tot leven gewekt
worden. De wind - dus Q. - belastte zich met
het doden der godheden, en toen dat de zon
en de maan niet op gang bracht, zorgde hij
ervoor dat zij een regelmatige omloop begonnen. Steeds speelt Q. een hoofdrol bij de
beschrijving van omwentelingen in het uitspansel - geen wonder dat hem de kalender toegeschreven werd, en dat daarop 52 het belang-
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rijkste getal is.
Oké, hoor ik al mopperen, maar waarom
hang je Het mexicaanse paardje aan de
mexicaanse mythologie op, als dat soort ver
overal te vinden is? Egbert heeft het -halen
over Prometheus, wat doe je daar dan mee?
Ik ben wel zo'n dierenvriend dat ik deze
occupatie een gewillig oor verleen, want
ophangen ligt niet in mijn lijn. Om te beginnen geeft Velikovsky Prometheus - Augustinus
noemde hem een tijdgenoot van Mozes - als
parallel van de uittocht: Siberië en de Kaukasus
rekent hij tot de zwaarst getroffen gebieden.
Vervolgens brengt Egbert Prometheus in ver
-bandmet
zwaan - maar dat moet natuurlijk
een arend zijn, en het was een arend die als
eerste in het vuur terecht kwam dat de twee
mexicaanse goden tot hemellichten moest
metamorfoseren; waaruit het dier zich ternauwernood kon redden, zodat zijn soort nog
steeds zwarte punten aan de veren heeft.
Bovendien was Prometheus de brenger van
uitgerekend het vuur - en tenslotte ook "hij
die vooruit denkt", voorspellend als Ludger
met zijn schilderijen.
Egbert zelf is ook een vooruitziende blik
geschonken: bij Ludgers aankomst ziet hij
"achter in de auto ... een stapeltje doeken op
hun kop, goor linnen, schilderijen in de
grondverf zo te zien. De keerzijde zou een
verrassing zijn. - Ik heb een verrassing voor je
meegebracht, schreeuwde Ludger over de
doodstille straat." Die schilderijen zijn inderdaad een verrassing, maar Ludger bedoelde
de eend die hij op de heenweg overreden had.
Maden tasten de eend aan, wanneer Egbert
het dier in de ijskast opgeborgen heeft (maar
de stroom is uitgevallen). Conform de astrologische inzichten in Mexico moet hij door de
staart van een komeet, door Venus, door Q.
zijn aangeraakt - dat wil zeggen: in Het
mexicaanse paardje is Ludger de gevederde
slang.
Naar Velikovskys veronderstelling is Venus
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uit Jupiter afkomstig en is de komeet voor
hij de aarde naderde, langs Mars gevlogen.
Uit de verhalen van verscheidene volken maakt
hij op dat tussen die planeet en Venus een
elektrische ontlading plaatsgegrepen heeft,
een kolossale vlamboog - zie op Ludgers
schilderij de botsende planeten en de "grillige,
bloedrode lijn" e. Mars, Huitzilopochtli bij de
Az-, Tol- en andere - teken, leek in de ogen der
verbijsterde mensen met Venus, Q., in oorlog
te zijn.
Heeft Ludger/Q. ook zo'n antagonist? Bij
het overvlogen van de zwaan zegt hij: "Ik
dacht dat-ie 't op mijn doeken gemunt had";
uiteindelijk is het de zwaan die hem de dood
in jaagt. Een extravagante verschijning: "een
nek als een boomstam, een opgezette borst,
toornige ogen en vleugels die je lam konden
slaan, een log lichaam ". En de enige die geen
hinder van de natuurkrachten ondervindt
(zelfs zijn dienaren, de eenden, geen ten onder:
zij vliegen te hoog en verschroeien). Zoals
de joffers in Noach zongen:

Zou het al zinken en vergaan,
Waar bleef de zwaan?
Aangenomen dat in Geert van Beeks verhaal
de strijd tussen H. en Q. zich herhaalt, wat
doet dan die mooie vrouw in de tuin van de
buren er, en wat is de reden of oorzaak van
haar dood? "Ze zag eruit als een zwa rtgeblakerde totempaal ", beschrijft Egbert - althans
een vingerwijzing naar Amerika. "Iemand
scheen zich gruwelijk op haar gewroken te
hebben ", voegt hij daaraan toe. Een erg voor
de hand liggende schijn is dit beslist niet;
blijkbaar heeft de verteller een vaag vermoeden, zonder dat met feiten te kunnen staven.
Een der oorlogvoerende goden zal de aanstichter van het hemelvuur wel zijn; de vraag
is alleen welke. "Windstoten suisden door de
populieren alsof er onweer op komst was",
zegt Egbert wanneer de as van de zonnebaad 6 Vergelijk de pijl de priester van Q. op het beeld
van H. afschoot.
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ster hem tegemoet waait. Het heeft er ook veel
van weg dat zij door de bliksem getroffen is,
die geluidloos toegeslagen heeft. (In een der
idiootste versregels uit de moderne poëzie
heet zoiets, bij Hendrik de Vries: Het weerlicht

ver, maar ik hoor geen donder.)
Volgens de mexicaanse meteorologie kwam
het onweer uit Tlalocan, het aardse paradijs
in het oosten - de richting die Q. bij zijn
vertrek gekozen had. Dat wil in het verhaal
zeggen: de oostwind steekt op, en blaast de
verkoolde vrouw naar het Westen - civatlampa,
de verblijfplaats der gestorven vrouwen. De
windhoos die later de insekten meezuigt,
vertegenwoordigt Mixcoatl, Q. als tornadogodheid.
Q. heeft een motief om de aanlokkelijke
dame van kant te maken. Ludger "zou er zo
bovenop gaan liggen ", en hij wandelt speciaal
naar de erfscheiding om haar eens uitgebreid
te 'bewonderen - zij, in haar indecente kledij,
zou hem moeiteloos kunnen verleiden, maar
het is immers toxiuh ilpilia, de grootscheepse
plechtigheid waarbij het ten strengste, en op
straffe van terechtstelling verboden was, in
de repressieve Azteken-maatschappij, zich ook
maar in het minst met het ontplooien van
seksuele activiteiten te bezoedelen 7
Hoe kan Q. de schuldige zijn als Ludger
Q. is? Ludger beseft niet wie hij is: "De
schilder die planeten liet botsen, sterren wankelen, een vuur over de aarde zond en het
einde onder ogen wilde zien, sloeg op de
vlucht." Hijzelf heeft het vuur ontstoken, maar
hij weet het niet; de angst slaat hem om het
hart en hij gaat er vandoor. De meerwaarde
.

7 Een andere versie van de Q. -mythe (bij
Séjourné) vertelt dat Q., onder invloed van een
drank, met een meisje naar bed .ging, na levenslang kuis gebleven te zijn, en dat hij uit berouw
en om boete te doen vertrok, zich verbrandde,
en bij die gelegenheid in Venus veranderde.
Heeft de juffrouw in zeegroene bikini iets met
de godin Venus te maken?
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die hem beangstigt, laat hem al werkzaam
zijn, nog voor hij arriveert: de tuinslang
sproeit niet ("een man verspilde rochelend
zijn krachten" 8, Egbert laat hem vallen en
schroeft de slang los "die boosaardig (curs.
van mij, K.) tussen het gras kronkelde" Q. weigert zijn eigen creaturen, de wormen,
te vernietigen. Ludger roept de executie van
de vrouw over zich af: zij negeert zijn wetten,
maar hij realiseert zich niets van dit al. Haar
as bedekt zijn APOKALYPTISCH, stilzwijgend
de argumenten van haar vonnis uitsprekend,
en vermengt zich met de wormen, die de
scherprechter bij name doen kennen.
IV
De kamp van Huitzilopochtli en Quetzalcoatl
eindigde in de eclips van de laatste - Ludger
neemt de wijk; na zijn ongeluk verschijnt het
(mexicaanse) paardje en eindigen de natuur
schijnbaar of blijkbaar (het slot staat-rampen
wagenwijd open) abrupt.
De Azteken geloofden dat op ieder toxiuh
ilpilia de ondergang der ganse wereld kon
inzetten; in Het mexicaanse paardje is het
bewijs der dingen die men niet ziet, geleverd.
De aarde is druk doende, zich onbewoonbaar
te maken; het einde van de wereld (waar
Egbert, in de ogen van de stedeling, sowieso
al woont) is geen dreiging, geen kans meer,
maar feit. Het probleem is, waarom in het
verhaal de dingen gebeuren die op toxiuh
ilpilia juist uitbleven.
Het feest voor het keerpunt der tijden werd
weliswaar in 1 konijn gevierd, maar de ceremonie van het vernieuwen der vuren vond
pas in 2 roos plaats. In het verhaal zijn elementen van beide plechtigheden te vinden:
het aanraken van het gras hoort bij 1 konijn,
dat het gas afgesloten is (de vuren gedoofd),
8 Van Ludger zegt Egbert: "Hij was een welgedaan man die plotseling stond te sterven." De
enige uiterlijke overeenkomst tussen Ludger en Q.,
overigens, is dat ze allebei een baard dragen.

bij 2 roos.
Het verontrustende was niet dat het gebeurde, maar dat het tegelijk gebeurde, allemaal
op één dag.

De inzet van de novelle, die op zichzelf al
ruimschoots angstaanjagende gebeurtenissen
tot alledaagsheid lijkt te willen ompraten,
vertolkt de onderhuidse dramatiek en dynamiek
van Het mexicaanse paardje. De mensen
houden zich niet aan de voorschriften. De
knappe buurvrouw schendt de zeden, Ludger
schildert al voordat de tijdwende aangebroken
is, en Ella ("ik moet (haar) weer eens wijzen
op haar verantwoordelijkheid als huisvrouw ")
heeft verzuimd, het huis voor toxiuh ilpilia te
reinigen, zoals het behoorde.
Ludger/Q. vertrekt en verongelukt - prompt
eindigt het kataklysme. "Waar een paardje
een zwarte penny zag ik nu, met kortgeknipte
witte manen, een witte band beneden elke
knie, zó vrolijk en zorgeloos door de straat
kwam draven, daar kon de wereld niet vergaan. De krachten der hemelen waren geschokt, maar ze zouden zich herstellen. Oog
droeg het paardje niet, het had een-klepn
vrij uitzicht naar alle kanten. Op zijn rug lag
een rood zadel met gouden ringen. Barbaars
zou het zijn, dit paardje teugels aan te leggen."
Is dit het mexicaanse paardje dat op Ella's
hoofdkussen stond afgebeeld? Het staat er niet
met zoveel woorden (in dit verhaal staat niets
er met meer woorden dan strikt nodig is),
maar de beschrijvingen stemmen afdoende
overeen. Wanneer het langsdraaft, komen de
kinderen te voorschijn in de aanvankelijk uit
estorven straat, en halen de buren de jaloe--g
zieën op: iedereen verschool zich immers voor
kometen?
Egbert loopt naar binnen, om zijn vrouw
van het schouwspel te laten meegenieten (tevoren had hij steeds besloten dat de vuiligheid
haar niet verteld moest worden), en hij treft
haar aan terwijl ze zich opricht. "Ze zag er
heet, maar toch ontspannen uit, alsof ze in
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een heftige scène grondig met een en ander
had afgerekend." Ze loopt naar het raam,
en zegt - einde verhaal -: "Hebben we ijs in
huis? Neem een paar grote, het karretje komt
er net aan. Zei je niet dat Ludger zou komen
vanmiddag? Neem er maar drie van een
kwartje."
Vanzelfsprekend is het heel goed mogelijk
dat de ijscoman uit de aanhef van het verhaal,
bij wie Egbert drie ijsjes van een kwartje
kocht, voor de tweede keer langs komt. Maar
er gaat minstens de suggestie van uit dat de
tijd heeft stilgestaan, dat de hemellichamen
hun eeuwige loop beëindigd hebben (hadden)
en dat Egbert in een ondeelbaar ogenblik, in
een zinsbegoocheling, een visioen, een goddelijke ingeving of gewoon een zonnesteek,
het teloorgaan der wereld meegemaakt heeft.
Hij alleen: voordat het paardje aan komt
draven, zijn -alle bewijzen dat zijn belevenissen
werkelijkheid waren, vernietigd. De verkoolde
vrouw is uiteengeblazen door de wind, de
wormen zijn opgedroogd, Ludger is met zijn
schilderijen vertrokken, de insektenhagel is
verdwenen met een windhoos - alleen ligt
misschien de eend nog in de goot, maar op
hoeveel manieren kan zo'n beest daar niet
verzeild zijn geraakt?
Eigenlijk is het ook niet het paardje dat het
einde der aarde voorkomt. "Een paardje,
fluisterde ik, een pààrdje. Het woord joeg
het ongedierte weg, de dreiging, de chaos; de
zon deinsde terug."
Het (magische) woord is machtig, maar deze
almacht is nog nooit vertoond. Hoe kan de
eenvoudige van geest, die Egbert is (alle
rampzalige gebeurtenisen heeft hij ondergaan
zonder er iets tegen te ondernemen), hoe kan
hij plotseling in staat zijn de jongste dag van
de kalender te strepen?
Egbert heeft veel van Ludger weg, al is hij
in zekere zin superieur doordat hij hem in
zijn retoriek en kunstluizenaarschap doorziet.
Allebei zijn ze, althans die middag, profetisch

begaafd: Ludger in zijn APOKALYPTISCH,
Egbert in zijn voorspelling van de "verrassing ",
en in zijn opmerking, wanneer hem de dode
eend in de hand geduwd wordt: "Omdat het
dier overigens gaaf leek, had ik de neiging,
de ingewanden weer in de buik te stoppen.
Misschien gingen dan de ogen weer open."
Ludger is een kunstenaar van de "gegoede
middenst an d";Egbert bewoont "een mooie
vrijstaande middenstandswoning". Ludger is
in zomertenue, "net als ik ", zegt Egbert. Hij
denkt: "de zon was groter geworden, leek het;
de zon zette uit, naderde de aarde" - en vlak
daaroverheen zegt Ludger: "Egbert, de zon
komt dichterbij."
Er bestaat een onduidelijke relatie tussen de
twee vrienden, een relatie die alles te maken
heeft met de kosmische plagen om hen heen,
en die als het ware bekrachtigd wordt, nadat
Egbert "tegelijk met Ludger" overeind gekomen is na het handstandje dat hen uit de
droom moet helpen. "Een gladde rose pier
van Ludger die razend stond te slaan plakte
tegen mijn mond."
Een magisch gebaar: de worm, symptoom
en symbool -in-miniatuur van de gevederde
slang draagt Q. 's nachts op Egbert over,
raakt zijn mond - die later het verlossende
woord zou spreken. De nieuwe machthebber,
"hij die de geheimen van alle toverij kent ",
kan, zodra Ludger/Q. geweken is, het heft in
handen nemen. Q. heeft de mens geschapen,
Egbert houdt zijn soort in stand. Op de
eschatologie van de schilder volgt (De Wis
-pelar
9 heeft daar al op gewezen) de
bezwering door de schrijver, de erfgenaam
van alle ambachtelijke vaardigheden, die Q.
bij zijn vertrek uit Tullan naliet.
Bij toxiuh ilpilia .heerste de vrees voor een
definitieve herhaling van de oorspronkelijke
Venus- tragedie, maar er gebeurde telkens niets.
In Het mexicaanse paardje herhaalt zich de
s Facettenoog, Brussel enz. 1968; p. 140.
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grote vernietiging, maar in laatste instantie
niet fataal: "Is het nog zo warm? vroeg ze.
Het wordt wel minder nu, zei ik." Het
firmament heeft stilgestaan, het woord heeft
het weer op gang gebracht.
Maar vooraf moest Ludger sterven, en de
komst van het paardje mede het voortduren
van de kosmos bewerkstelligen. De schilder
heeft zijn arbeid weliswaar met hartebloed
verricht, maar zoals zijn APOKALYPTISCH
realiteit geworden is, zo moet er ook echt
bloed vloeien: er is chalchivatl, " het kostbare
water": bloed, voor nodig om de kringloop
aan de hemel in stand te houden. Ook de goden
offerden zich in de voortijd immers voor de
zonnebaan op? Alle mensenoffers waren
brandstof voor de motor van het universum:
in de gedachtengang der Azteken hun ontduiking van de altijd dreigende ineenstorting
van het uitspansel. En het paardje moest
voorbijkomen: op toxiuh ilpilia was het voort
-besta
an der schepping verzekerd wanneer aan
de oostelijke hemel, gezien vanuit Tenochtitlan,
de Plejaden hun zenith bereikten, dan niet
stilhielden, maar verder bewogen. En welk
sterrenbeeld staat er dan precies in het
noorden, mictlampa, waarheen de doden ver
-troken?
Juist, het Kleine Paard. En voorbij
welke sterrengroep staat dat paardje? Inderdaad, de Zwaan. "Het paardje, af en toe
omkijkend of de weg wel veilig was..
(Curs, van mij, K.) De sterren wentelen voort:
"de krachten der hemelen waren geschokt,
maar ze zouden zich herstellen." Dat Kleine
Paard is ook nog het sterrenbeeld van februari,
de maand waarin toxiuh ilpilia viel .. .
"Natuurlijk droomde Ella van een wereld
waar de angst verbannen was", zegt Egbert *
de eerste keer wanneer hij zijn huis binnen
ziet liggen, met haar hoofd -loptenEa
op het mexicaanse paardje, en bij de tweede:
"zo te zien sliep ze alle vermoeidheid, chronische angst en onrust van zich af." De derde
maal heet het: "Ze was zichzelf en de wereld
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volmaakt vergeten. Ze had het leven opgeschort."
Het hele drama voltrekt zich buiten haar
om, maar zij heeft er, door de aanwezigheid
van haar afwezigheid, zou Walrecht lo
zeggen, alles mee te maken. En achteraf
blijkt zij het integraal mee-gedroomd te hebben:
"Natuurlijk heb ik weer van alles beleefd,
eind van de wereld, vieze beesten en zo, je
weet wel. En Ludger had er ook iets mee te
maken." Dat was Egbert al opgevallen: "ze
zag er... uit, alsof ze in een heftige scène
grondig met een en ander had afgerekend."
Als het literaire werk a dream within a
dream is, en het leven een droom tussen twee
nachten, waarin wij, naar het woord van
Walter Pater, "doden met verlof" zijn, dan is
Het mexicaanse paardje in twee opzichten
zo'n droom: als literair werk, en als droom
van Ella. Toevallig, dat het uur der geboorte
bij de Azteken het doodsuur heette, en het
sterven ontwaken uit een droom was? Ella, het
hoofd op het paardje, is letterlijk met haar
gedachten bij de dood, met haar droom bij
het ontwaken - terwijl omgekeerd Ludger en
Egbert niet weten of ze waken dan wel
dromen ... Ella heeft het leven opgeschort,
maar rekent aan gene zijde af met hetzelfde
wat Egbert bezweert, "eind van de wereld,
vieze beesten, je weet wel..." Vandaar dat
Egbert ergens zegt: "een kussen met een
mexicaans paardje had ik niet nodig." Ella
wel: zij ligt te slapen tijdens toxiuh ilpilia, het
feest waarop iedereen, van jong tot oud,
wakker bleef en moest blijven om het lot van
de wereld te leren kennen. Wie in slaap viel,
veranderde in een muis. Na het verzuim van
de huisvrouw, die haar middenstandswoning
niet feestelijk opgeknapt heeft, ook nog de
overtreding van de wet der waakzaamheid.
Bezwijkend voor de verzoeking, roept zij de
10

Raam 59/60, p. 6-7.

* Ik merk dat ik hier en daar de 'Erzähldistanz'
genegeerd heb. Excuses.
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wraak des hemels over zich af.
V
In de parallellie van mexicaanse godsdienst
en verhaal is geen onomwonden zingeving
aanwijsbaar. Wolkers liet in Horrible tango 11
de egyptische mythe de ontwikkeling van zijn
ik-figuur structureren, waardoor de tweevoudigheid van de roman een duidelijke
functie kreeg. In Van Beeks verhaal zie ik zo'n
functie niet.
Dat kan natuurlijk aan mij liggen - stel dat
elders in de Azteken-religie, of ergens in de
novelle, waar ik niet gekeken heb, de sleutel
ligt. Geen van beide mogelijkheden, vooral
de eerste niet, is uitgesloten.
Het kan ook een tekortkoming van het
verhaal zijn, en, niet om mijn handen in
onschuld te wassen, ik geloof dat daar wel iets
aan schort. Zelfs zonder het vinden of accepteren van een tweede, mexicaans-mythologische
bodem, moet de lezer struikelen over een
paar obstakels, die in het ,natnurgeweld om
Egberts huis nauwelijks opvallen, maar niet
meeste problemen veroorzaken. -temind
Van Ella wordt gezegd dat zij "grondig
met een en ander had afgerekend", althans zo
leek het, en dat zij o.m. alle chronische angst
van zich af sliep. Dat zinspeelt op vooraf
spanningen, op dingen die buiten-gande
medeweten van de lezer gebeurd zijn, zich wel
tussen Egbert en Ella afgespeeld zullen
hebben - en ik wil er een groot vraagteken
bij plaatsen, of dit een geoorloofde handel
voor een schrijver, gevederde slang
-wijzes
en kenner van toverij (of moet ik zeggen:
goocheltrucs?) of niet.
VI
Geloof ik nu werkelijk dat Geert van Beek
dit allemaal opzettelijk in zijn verhaal onder
heeft? Onbekend met de centraal--gebracht
amerikaanse mythen hoeft hij volstrekt niet
11 Raam 53, pp. 47-56.
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te zijn. Mulisch, Kouwenaar, Ten Berge en
Robert de Roos hebben ook uit die bron
geput (Quahquahtinchan in den vreemde is
het pasklare voorbeeld van een ragnarok om
een mexicaanse leest), dus waarom Van Beek
niet? En laat hij zich, gezien het ontbreken
van expliciete verwijzingen, van geen kwaad
bewust zijn, wie zegt dat niet deze of gene
"overwolkse Inspiratie" (term van Du Perron),
sahriftgod Quetzalcoatl om eens iemand te
noemen, zijn pen heeft bestuurd?
I'k geloof er niet zo erg in, maar het kan
best toeval zijn dat Van Beeks evocatie van
het einde onzer dagen zo frappant gelijkt op
eeuwenoude verhalen over gebeurtenissen die
ogenschijnlijk dat einde inluidden. Ik geloof er
nog minder in, maar voor hetzelfde geld
stond hem iets heel anders voor ogen: de HH.
Ludgerus en Egbertus behoorden allebei tot
die karolingische missionarissen die onze voorouders kwamen kerstenen, ten gevolge waarvan wij nu met het kabinet-De Jong opgescheept zitten. Wie weet, waarschuwde Van
Beek tegen de confessionele partijen.
Dat kabinet was er nog niet eens toen
Het mexicaanse paardje in Merlyn stond,
pruttelt Epimetheus, en verder lijkt het ook
nergens naar wat je daar zegt. Maar Ludgerus'
attribuut is een koppel ganzen, en wanneer
hij Egbert de eend offreert, vraagt Ludger:
"Houd jij van ganzenlever?" Redeneer dat
eventjes weg, ja? Die Q. was geen bisschop,
zoals Ludgerus, maar daar staat tegenover dat
hij wel een mijter en een kromstaf placht te
dragen - ook dat nog.
Ik ben dol op polyinterpretabele teksten,
maar wat dit verhaal betreft, ben ik er heilig
(hoe anders?) van overtuigd dat Geert van
Beek willens nillens de verkondiger van
Quetzalcoatl geworden is, zijn Johannes de
doper, de boeteprofeet die de vinger ver
-maned
schudt voor het aangezicht van wie
achteloos aan toxiuh ilipilia voorbijgaat.
Trouwens, maakt het enig verschil hoe Van
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Beek aan zijn apokalyptische voorstellingen
gekomen is? Het mag iedere lezer koud laten,
wat in de hitte van de ondergang wel zo prettig is: hij ziet wat hij ziet; verzet van de
schrijver mag niet baten, en ieder woord kan
tegen hem gebruikt worden.
Nu ik het toch over Van Beek in persoon heb
(tenslotte levert Egbert in anagram Geent B
op): dat dit Raam -nummer ter gelegenheid
van zijn 50ste, en niet van zijn 52ste ver
verschijnt, dus in zijn particulier
-jardg 12
vuursteen, is natuurlijk een falikante vergis-

sing, ofschoon verklaarbaar doordat Abraham
zien ons equivalent is voor het vastmaken der
jaren. Dat Van Beeks 52ste verjaardag in 12
vuursteen valt (1972), kan dat niet uitvlakken. Evenmin dat in 1972 jaargang 12 vuursteen van Roeping/Raam zal verschijnen.
Niettemin is het een plezierige gedachte,
voor het vastmaken van deze verkeerde jaren
een handvol spijkers aangedragen te hebben en als ik er ook nog een paar op de kop
geslagen heb, zal dat in 1974 wellicht zijn nut
bewijzen.

Jury- oordeel Vijverbergprijs 1968
Aan Geert van Beek werd op 11 juni I.I. door
de Jan Campertstichti.ng te 's-Gravenhage de
Vijverbergprijs 1968 uitgereikt voor zijn roman
De steek van een schorpioen. De jury bestond
uit Gerrit Borgers, Pierre H. Dubois en Gerrit
Kamphuis. Hieronder volgt het juryrapport.
De prozaschrijver Geert van Beek, die in
1920 te Gennep geboren werd, heeft in de
afgelopen tien jaar vier novellenbundels en
twee romans gepubliceerd, die door hun
structuur, hun stijl en de daarin vervatte
thematiek in steeds toenemende mate getuigenis
afleggen van een uniek schrijverschap.
Van Beeks laatste publikatie, De steek van
een schorpioen, verschenen in 1968, is .geen
roman in de traditionele zin, al toont ze daar
wel een aantal kenmerken van, maar eerder
een moderne ballade in proza. Het boek is
samengesteld uit zevenentwintig fragmenten,
die bij de verdere ontwikkeling steeds meer
in elkaar grijpen en op elkaar betrokken
blijken. Door deze structuur wordt enerzijds
een overtuigende aansluiting bij het fragmentarisCh karakter van levenservaringen
verkregen, waarbij heden en verleden,
werkelijkheid en droom, gegevens en opvat
gelijkelijk bat hun recht komen. Ander-tinge
voltrekt zich in deze reeks moment- -zijds

opnamen een groeiproces, dat langzamerhand
duidelijker gestalte geeft aan het grondthema
van dit boek. Dit thema is de onvruchtbaarheid, die de hoofdfiguur tijdens een verblijf
in een Italiaans vacantieoord ervaart als één
van de vormen van wat hij in het centrale
negentiende hoofdstuk noemt 'het "eeuwenlang
gevecht tussen leven en dood".
Allerlei tegenstellingen, die in het boek
worden opgeroepen, in liefdes- ennaast
martelscènes, in de gedragingen van de
medegasten van het hotel tegenover elkaar
en tegenover de dieren, de omgeving en de
inwoners, concretiseren dit "eeuwenlang gevecht" en vinden als het ware hun raakpunt
in het hoofdthema. Deze techniek van indirecte,
suggestieve aanduiding, door directe, concrete
tegenstellingen, is niet alleen in de structuur
en de voorstellingswijze te signaleren, maar
eveneens in de stijl, zoals in de afwisseling
van alledaagse en bijbelse taal, en in de
combinatie van nuchterheid en pathos.
Van Beek is erin geslaagd techniek en
visie in zijn boek zodanig te doen samen
dat De steek van een schorpioen -valen,
een voorlopig hoogtepunt in zijn werk
genoemd kan worden.

Barbara Frischmuth

Pensionaat

Roland Topor
Joko viert zijn verjaardag

De veertien hoofdstukjes van dit boekje

Hoe kan iemand te weten komen of ,hij gek is?

spelen in een door nonnen geleid meisjes-

Bestaat er een middel om daar achter te

pensionaat. Uit de gezichtshoek van een leerling

komen? Omdat zo'n middel niet bestaat kan

worden veertien aspecten van het leven in een

Topor zich alles veroorloven.

internaat beschreven, de spelregels van die in

Waar Topor grenzen overschrijdt — van

zichzelf besloten wereld, en de pogen van

fysieke mogelijkheden, van sociale verhou-

de leerlingen om deze regels te saboteren.
De nonnen en de meisjes spreken een eigen

dingen — zaait hij paniek en maakt een boek

'taal', en de schrijfster igeeft die taal waarheids-

In 'Joko viert zijn verjaardag' gaat Topor

getrouw weer, niet saáárissch, nauwelijks

verder dan ooit...

dat je in één rillende adem uitleest! (Trouw)

geparodieerd. Maar juist in die authenticiteit
schuilt een genadeloos oordeel over de verstarde
opvoedingsprincipes en over de pogingen de
leerlingen het gevoel te geven tot een elite
te behoren.
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Nieuw bij Querido
Geert van Beek
De steek van een schorpioen [Qjperback
Vijverbergprijs
De nieuwe paperbackeditie van deze bekroonde roman verschijnt in
augustus.
Een Noorditaliaanse toeristenstad vormt het trefpunt voor een aantal uiterst
gevarieerde mensen: een oude vrouw, voor wie het leven aanvaardbaar
blijft door de dagelijkse dialogen met haar geliefde doden, een Nederlander
van middelbare leeftijd, die de onvruchtbaarheid van zijn huwelijk als de
dood bij voorbaat beschouwt, een jong liefdespaar, een gezin met opgroeiende kinderen.
De roman wordt beheerst door de constante relatie tussen leven en dood.
Het leven dat zich vooral manifesteert in liefde en erotische spanning —
de dood die het leven bedreigt, kwetst en het soms met onvoorstelbare
wreedheid beëindigt.
[Q]perback f 7,90. In iedere boekhandel te koop.

Vassilis Vassilikos
de plant

-

de put

-

de engel

Vassilikos is in Nederland vooral bekend geworden door de film 'Z' en door zijn
optreden bij tegen de Griekse Junta gerichte acties. Maar vóór de kolonels zo
hardhandig ingrepen in het Griekse leven had hij al de reputatie opgebouwd van
de meest belovende onder de jonge Griekse schrijvers. De 'Trilogie' verscheen
oorspronkelijk in 1961 en werd bekroond met de prijs van de 'Twaalf', een
onderscheiding die nog geen schrijver op zo jonge leeftijd had ontvangen.
De -drie delen staan min of meer op zichzelf, maar worden door het thema
van de liefde met elkaar verbonden. De plant gaat over de prille liefde van
een student voor een jong meisje. In De put komt •de l'ichamelij'ke liefde aan
de orde en speelt de dood als thema op de achtergrond mee. In De engel
wordt de liefde gezien vanuit het perspectief van de herinnering. Alle drie
de delen zijn geworteld in de werkelij'kheiid van de Griekse maatschappij
van voor de staatsgreep, toen er een mengsel bestond van hoop en vooruitgang,
maar ook een latente dreiging dat de terreur weer in volle hevigheid terug zou
keren.

,

Vertaling uit fhet Grieks W. Bakker
Paperback, 113,— ✓ 133 F. ISBN 90 229 7130 9
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Journaal

1

door een neutraal registrerende
centrale thema in de na-oorlogse
camera (zoals in de doorsnee pu- kunst: de menselijke eenzaamheid,
bliek-film), maar het kan ook die ontstaat door het gebrek aan
Geen twee kunstvormen hebben gebeuren door een personage uit communicatie tussen mensen onzo veel met elkaar te maken als die aangeboden realiteit zelf. Van derling, en tussen mensen en de
film en litteratuur. Niet wanneer alle mogelijkheden kan bovenhun omringende wereld. Monica
men alleen maar uitgaat van het dien afwisselend gebruik worden Vitti, die in L'Eclisse naar de
materiaal (dat is bij film andergemaakt.
ruisende bomen staart, is voor mij
soortig, en veel uitgebreider, dan Bij geen andere kunstvorm komen altijd de personificatie van de
bij litteratuur — film is m.i. de
deze drie factoren gecombineerd eenzaamheid geweest (ook het
meest complete kunstvorm); wat voor; bij litteratuur en film komen meisje in Zabriskie Point staart,
het materiaal betreft staat toneel ze in principe altijd in combinatie op het moment van de opperste
voor. De realiteit die door een
veel dichter bij litteratuur, en
eenzaamheid, wanneer alles is
wordt dan ook in alle litteratuur- film of een tekst wordt aangeweggevallen, een tijdlang gebiologeerd naar ruisende bomen!).
geschiedenissen als litterair genre boden wordt altijd in eerste instantie bepaald door tijd en point Dan moet ik hier nog wat over
behandeld.
of view, of: de inhoud wordt
Antonioni kwijt: ik geloof dat
Daar is niets op tegen:
veel mensen, die afknappen op
bepaald door de vorm.
het gelijksoortige materiaal, de
zijn vroegere films (L'Avventura,
taal, is immers belangrijk genoeg, Het merkwaardige is nu dat dit
uitgangspunt bij de moderne
L'Eclisse e.d.) niet in de gaten
maar voor het moderne litteratuuronderzoek zou het noodzake- litteratuurbeschouwing (en uiter- hebben, waarschijnlijk omdat ze
aard vooral ook bij de beschouer niet gevoelig voor zijn, dat
lijk zijn ook de film erbij te betrekken. Niet omdat zoveel films wing van moderne litteratuur) zo het gebrek aan communicatie
tussen een paar mensen door
gemaakt worden „naar" dit of dat langzamerhand steeds meer inboek, maar omdat de essentiële
zéér eenvoudige, maar intrigerengang vindt (in Nederland helaas
eigenschappen van wat via het
nog veel te weinig), maar bij het de vorm-procédés wordt weergegeven (het vaak gehoorde befilmmateriaal wordt aangeboden filmonderzoek nog nauwelijks.
precies dezelfde zijn als die van
Ik betrap mezelf daar ook regel- zwaar, dat het gewoon rijke
wat via het tekstmateriaal wordt matig op, en werd er nog eens
mensen zijn die zich vervelen, is
aangeboden.
extra met mijn neus bovenop ge- onzin: dat het rijke mensen zijn
drukt na het zien van Antonioni's is wellicht jammer, maar doet niet
Die eigenschappen zijn: 1. er
terzake, en dat ze zich vervelen
wordt een unieke, autonome rea- Zabriskie Point.
komt nu juist door dat communiliteit aangeboden, die helemaal
Ik reageerde eerst óók zoals de
catie-gebrek, door die „existentiële
niet, of niet helemaal, maar nooit meeste critici: goeie kijk -film,
voor 100%, overeenkomt met
prachtige beelden enz., maar een eenzaamheid "; en niet in eerste
onze dagelijkse realiteit; 2. die
wel erg stereotiepe visie op Ame- instantie doordat ze rijk zijn) —
aangeboden realiteit wordt ener- rika. Het vreemde was echter dat terwijl diegenen die Antonioni's
zijds bepaald (be-paald) door de
látere films afwijzen (Deserto
ik wekenlang in die film bleef
factor Tijd (men denke aan het
Rosso, Blow Up en Zabriskie
zitten, me er niet van kon losgebruik van bijv, flashbacks in
maken; ik overwoog toen dat het Point), en dat zijn vaak de mensen die het in zijn eerste films
film en litteratuur); 3. die aange- toch moeilijk was aan te nemen
boden realiteit wordt anderzijds dat Antonioni niet veel meer dan wel doorhadden!, dit doen omdat
bepaald door de factor Point of
een flut-verhaaltje had afgeleverd, dan niet meer die meest simpele
eenzaamheid centraal staat, maar
terwijl hij toch, met Polanski,
View, d.w.z. dat hij kan worden
„waargenomen en medegedeeld ", beschouwd mag worden als de
de eenzaamheid die vooral verbelangrijkste na-oorlogse filmer. oorzaakt wordt door de maatkortom: verteld, door n'importe
qui — door een neutrale, anoAntonioni en Polanski hebben
schappij waar de personages in
m.i. op de meest overtuigende
leven. Tussen de jongen en het
nieme verteller (zoals in de trawijze gestalte gegeven aan hèt
meisje in Zabriskie Point is nl.
ditionele romans gebeurt), resp.
Zabriskie Point
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wèl communicatie (en hoe!), maar
ze komen beiden op hun eigen
manier niet tot communicatie met
de (in dit geval Amerikaanse)
maatschappij. Ze zijn lotgenoten.
Er zit een grandioze ontwikkeling
in Antonioni's werk: de eenzaamheid wordt steeds meer ,,uitgebouwd".
Maar terug naar waar het hier
om gaat: natuurlijk is eerdergenoemd oordeel over Zabriskie
Point („mooie film, weinig inhoud') onzinnig, omdat het gebaseerd is op achterhaalde pri ncipes. Zoals het ook onzin is van
een moderne roman te beweren
dat het een grandioze taalcreatie
is, maar een „mager verhaaltje”
of iets dergelijks. Natuurlijk is de
fascinerende realiteit, en dat is
de realiteit van de twee hoofd
uit Zabriskie Point, die
-person
ook als zodanig wordt aangeboden (point of view), het enige
criterium. En die realiteit, die dus
door hun wordt waargenomen,
beleefd, en medegedeeld, kan
heel goed stereotiep zijn (het door
walgelijke reclameborden en materi alistische botterikken bevolkte
Amerika), maar is daarom nog
niet onwaar, of onbelangrijk. En
al was het dat, het is htln realiteit, en het gaat er maar om of
die realiteitsbelevenis van deze
twee mensen op overtuigende
wijze door deze film-vorm wordt
overgebracht. En dat gebeurt.
Daarom is Zabriskie Point een
nieuw hoogtepunt in het werk

van Antonioni.
J. I. Wesselo
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Te Deum Laudamus

Van tijd tot tijd overrompelen
associaties bij het lezen het gezond verstand, dat zijn belagers
eigenlijk veel te mooi vindt om
zich te verweren. Zo bij het roem
De maan bij Endymion -ruchte
van Hubert K. Poot:
De Herder, onbewust
Van alles, sliep gerust...
Wanneer ik dat lees, resoneert in
mijn hersenholte:
Ik lag en sliep gerust,
Van 's Heren trouw bewust...
Dat is psalm 3: met een melodie
waarop Poots verzen door wie
daar behoefte aan heeft, gezongen kunnen worden, maar verder
in alles het tegendeel
daarvan. Poot draait de rijmwoorden om, maakt van „want
God was aan mijn zij" de godin
Diana aan de zijde van haar beminde; hij contrasteert „tot ik
verfrist ontwaakte" met de altoos
durende slaap van Endymion, en
hij stelt tegenover het bijbelse
„van alle kantjgeweldig aangerandjen fel geprangd" het Saterdom met een onbegrensd geil
vuur in de ogen, dat naderbij
sluipt, maar heengezonden wordt
met een bevel van de dichter:
„Loopt, geitevoeten!"
Overigens, bijgeval iemand zich
daar zorgen over maakt: al weerklinkt door een peda-theogogisch
aangekweekte anomalie een
psalmvers in mijn hersenpan, ik
bezit genoeg buikweek brein om
die kerkgalm te dempen. De berijming van psalm 3, die ik citeerde, is van de hand van J. E.
Voet, en verscheen eerst zo'n
dertig jaar na Poots dood. Het
ziet er dus naar uit, dat De maan
bij Endymion geen

„zwarte psalm" wordt, en dat
hoogstens Voet Poot beentje gelicht heeft. Hoewel, het kan,
onder auspiciën van God en
Godin, nooit toeval zijn dat het
Voet en Poot was. Maar, afgezien van een eventuele, onnaspeurlijke reïncarnatie, een reactie
van een enkele vrome voet is natuurlijk niet half zo interessant
als de ketterse uitlating van een
hele onderdaan van de grote
Diana der Efeziërs. Al weet je
nooit wat er in de psalmen van
Datheen als nummer 3 compa-

reerde.

Ofschoon mijn boos opzet bij
Poot faalde, zie ik er geen been
in, Jan Luyken tegen de psalmist
op te hitsen. In zijn gedicht De
ziele betracht de nabijheid Gods
theologiseert hij:
Ik meende ook, de Godheid
woonde verre
In enen troon, hoog boven maan
en sterre,
maar, eenmaal pantheïst, blijkt hij
in de verkeerde richting gekeken
te hebben:
... in de grond van mijn gemoed,
Daar kwaamt gij uit de diepten
uitwaarts dringen,
En, als een bron, mijn dorstig
hert bespringen .. .
Wel wel, een merkwaardige toestand is die ziel van Luyken.
Geen
Gelijk een hert schreeuwt naar
de waterstromen, alzo schreeuwt
mijne ziel tot U, o God! Mijne
ziel dorst naar God, naar de levende God: wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht
verschijnen? —
niets van dit alles dat psalm 42
abusievelijk vermeldt, evenmin
enig roepen der ziel „uit de
diepten ", de profundis, zoals
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psalm 130 verkondigt, nee, de
bron van waterstromen zoekt zelf
het hert (het hart), welt zelf op
uit de diepten van dat hert, talmt
niet tot, als in ps. 42, de ongelovigen vragen: „waar is uw god?",
maar komt zodra Jan Luyken
het ook niet meer ziet.
Deze keer staat, lijkt me, de
zwarte psalm met beide voeten
op de grond. 't Hijgend hert is
ditmaal de jacht niet ontkomen
en als Luyken het niet geschoten
heeft, dan ik wel.

gevoerd: Trevalje. Zelfs het
anagram is onmiskenbaar aanwezig (een kniesoor die op de
o = e let!).
Op blz. 98/99 van Ranonkel
wordt deze Trevalje gepresenteerd als de bestrijder van hen
die Ranonkel als god hebben aangenomen. Ik citeer:
'Vrienden, lotgenoten, zei hij met
krachtige sonore stem, 'dat Ra-

Hóe langzaam blijkt pas tijdens
het lezen van Ranonkel, de eerste — en voorlopig laatste —
roman van Jacques Hamelink,
„Ranonkel" of de Geschiedenis
van een Verzelving (een soort
epos). Daarin wordt namelijk
een nieuwe Voltaire ten tonele

Trevalje: Voltaire, ten voeten uit.
Het hele deïsme is in deze passage aanwezig. Alleen is het jammer, dat Hamelink zijn Voltaire
niet helemaal consequent tekent:
Trevalje keert namelijk — net
als Rousseau — terug naar de
natuur! Maar waarschijnlijk ge-

nonkel een fenomeen was staat
vast. Maar het bestaan van fenomenen is vluchtig. Ze lossen op,
ze verdwijnen. Alleen hun werk
Jacques Kruithof
laten ze achter. Het werk van
Ranonkel is deze ranonkel waar
wij middenin zitten, op het bijna
hoogste punt. Helaas wordt het
allerhoogste bezet gehouden door
Over Voltaire
de Mabelisten * wier fanatisme zo
en V.P.R.O.
langzamerhand verontrustend
gaat worden. Dat Ranonkel dood
Francois Marie Arouet Le Jeune is is duidelijk. Want waarom, als
hij leeft, vertoont hij zich niet?
werd in de literatuur bekend onder de naam Voltaire, het anaWaarom legt hij niet de geringste
belangstelling aan de dag voor
gram van Arouet, L. I. (De u en
wat door hem, we willen daar
j werden in die tijd zonder bezwaar door resp. v en i vervanniet aan tornen, bewerkstelligd
gen). Deze Voltaire was — zoals wordt? Ranonkel is dus dood. Zo
dood als een pier. Er is geen
onze geachte lezers weten — de
grote bestrijder van Rousseau en korreltje van hem over. Totaal
tevens dé vertegenwoordiger van niets. Hij is, van zijn kant uit gede Verlichting.
zien misschien niet ten onrechte
aan de voet van zijn Boom gaan
Met zijn deïsme (God is wèl de
liggen en is zelf boom geworden.
Schepper, maar niet de OnderHij heeft ons laten zitten. Wij
houder) bracht hij de eerste
God-is-dood-filosofie en vertolkte moeten zelf zien dat we ons
hij de mening van vele V.P.R.O.- redden. Dat, beste vriendinnen
en vrienden, kunnen we en dat
aanhangers van 1970. Gods molens malen langzaam!
zullen we.'

beurt dat onder de invloed van
de V.P.R.O.: Beste vriendinnen
en vrienden ... Het zou me niets
verwonderen, als de brievenbesteller van Avereest wekelijks een
exemplaar van „Vrije Geluiden"
in Hamelinks gleufje schoof.
Aldert Walrecht

* De volgende keer iets over
Mabelis.

Michel van Nieuwstadt

Totdat de haan, met echo's na,
kraait, qualitate qua

Ineens staan met z'n allemalen,
huispersoneel en konvmensalen
op overlopen en balkons
te koukleumen in nachtjaponnen,
alsof een oorlog is begonnen.
Blusapparaten doen het niet
voordat je de trap afdondert;
er worden voordien ongeziene
reten ontdekt in de plafonds;
het echtelijk bed ruikt naar benzine.
Garen ontrolt zich; etensresten
— de uren aan tafel zijn lang niet
de slechtste! — tegen het behang
aan kleksen; een slakkespoor
verraadt, na jaren van voor
bakt, geduld, een -ber.idng,rits
van stille bedgeheimen, waarvan
de naaisters zijn vervuld, die 's nachts
—Ai!— wekkerschrokken. "Gij zult
U ,geen valse voorstellingen
maken", u inbeelden dan prins
zus en zo, geheel naakt,
met u wil walsen. Er is nies,
dat niet is gemaakt, — ook
deze nacht kan, onder het hoofd
'onoirbaarheden' van zijn charmes
worden beroofd. — charmes, ach....
de arme heer des huizes, die,
de Bourbon Parma hetend,
voor .iets onzichnbaars op de bres
en met een sabel schermend,
gesignaleerd wordtop het bordes,
staat zich ook op te vreten. Maag-,
darm- en amoureuze kwalen
moeten met spookbeelden bekocht,
die joelend over 't grindpad dalen,
dat met een knisperende bocht
voert naar de schuur, waar,
op z'n zij, de 2-chevaux
wordt aangetroffen, bevallend
van een nauwelijks te definiëren
vrouwelijk iets: een bochel met een
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kwallenlijf, naar anderen toe on;merkbaar maar zeker veranderend
in een fiets, die iedereen, gestoken
in jaegerondergoed, voorwendend dat hij
spoken, legers of roversbendes ziet,
bestijgen kan. Geen man is hij,
die over z'n rijwielen niet eens zwijgen
kan. Herinneren doet hij zich niets.
Er staat 's nachts iemand met 'n pet
— geen hoed, en zeker geen met veer! —
bedelend om vuur bij de hoofdingang
voor z'n sigaret: is het
de tuinknecht, de chauffeur? Elke
woensdag, zo zegt aren, geeft ie 'm
van jet, — plotseling een imitatie
van een filmheld met panne, staat
ie z'n mannetje, stil en verzekerd
van de buit, waarnaar wiens
halmpje shag blijft, ook al komt
die uit Havana, fluiten kan. 1 )
Hij zal haar, kome wie komt,
— Hosannah! — verrassen, prompt
als van bladeren de bomen, tot op
haar bast van haar foundations
verlossen; zelf, terwijl, onder
zijn handen, zij vervalt tot elf,
veranderend in een faunachti,g
van de ochtend, waakzaam, weg, —
de bossen in zal sjezen, nummerbord als immer, ongelezen, het merk
Opel, ouder type: wegwezen. Hij heeft
het jofel gehad. Vakwerk. En niets
te vrezen.
II
Opnieuw — attentie! Ineens staan
slaperige knechten buiten, voor
1)

cfr. Vestdijks sigaret-gedicht "Allegorie", r. 28-32:
"Eeuwig verzekerd van de buit
Die hém ontgaat: een strooien halm
Blijft stroo, al komt hij uit Havana;
Hij heeft geen deel aan het Hosannh
Met zijn berekende walm."

TOTDAT DE HAAN

in de oprijlaan,meiden — laat ze
larmoyant wezen en betraand —
zich van kou verbijtend, in gore
zijden nachthemden erachteraan;
laat, om zich te verwarmen, hen hun
armen om elkaars schouders slaan,
en in griezelige groepjes, er waait
gruis in hun ooghoeken, 't kiezelpad

met gepaste schroom, terug in de wastafel.
De korsettenkoning Curt Braun steekt z'n
geheel in sterretjesbehang gehouden kantoor
in brand, terwijl zijn astrologisch orakel
Ursula Kardos hem koersdalingen voormiauwt.
Gravin Cora-Gudrun von Haslingen zit vast,
moet even gaan staan smoezen met haar broer.
En Hanussen, de grote Hanussen gaat, hypnotiserend, zelf tegen de vlakte—) 2
Nu valt er niets meer te ruïneren. Of 't moest
zijn, dat, blind van woede, 'n woesteling
nog 'n kollektie hoeden wou verknollen;
of 'n ballpoint vinden zou, om de noten
-houten
plinten vol te krassen met
obscene taalfouten en blote vrouwen;
of op het behang 'bed' wilde laten rijmen
met 'jodevet' — Wie moet, -als 't morgen
wordt, de dode stukken lijmen?
)

afgaan; laat ze, mits 't geruisloos
gaat, worden teruggeroepen;
laar hen, als ze, omgekeerd
terugkomen in de dienstvertrekken:
weckflessen vol reine claudes en
exquise konfituren stuksmijten,
dat de muren druipen; laat hen de
verschroomde koffiezetapparatuur
droog doen stomen; kuipen bloed
en pekel over de klassieke Oxfordbibliotheek leegstorten; Unoxsoepen aanlengen met vogel
-exkrtis;
flessen inkt mengen
bij de bessen op sap. Traplopers en
schilderijen brandende garderobe
inrijen. De parketvloer openhakken en bankstellen ,als vervette
schaaf koryfeeën in de diepte zien
zakken. Het bureau (met karboleum
en de zeeën op de (globe met Bordeauxwijn begieten. Gobelins, gordijnen
vastnieten tot een landschap voor
elektrische treinen... 'n Landschap?
Een zwijnenstal. En Herkules is ook
al ter ziele, mèt z'n piëdestal,
z'n pendule. Laat ze nu nog maar serviezen
vernielen — nee, versplinteren: 't zijn
minder dan poppekiezen wat hier
heel blijft. Onvertrapt krijgt 't oor
van 'n theekopje daartussen de ivoren
allures van 'n olifanitstand. — Ga
door! — Door, maar waarmee?
(Eusapia Palladino gooit d'r tafeltje
om. Magnetiseurs kiezen via de achterdeur, de wijste weg. Ektoplasma trekt zich,
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En het wordt morgen—:
Zorg dat theotraal wenend,
achter 't huisorgel, kalend, een
sirene zit, atonale versies
van de vlooienmars spelend;
zorg dat niemand zich verveelt,
laat, met drietand en al, Poseidon
verschijnen, poedelnaakt in de hall;
laat, nauw hoorbaar boven het gelal
van de tuinknecht en het knallen
met de tong vanchauffeur, keukenmeiden
scheurend hun baljur+ken barsten.
Er is een keur
zonsopgangen gecharterd: er moetzich een tedere- ja, die ken ik: lussen twee in leder
2

) Eusapia Palladino, Ursula Kardos, Gudrun Gräfin
von Haslingen (optredend in circussen onder de
naam Cora) en Gert Graf von Haslingen (optredend onder de naam Joachim) en de hypnotiseur Hanussen zijn figuren, legendarische figuren,
uit de wereld van het spiritisme, telepathie,
astrologie, etc.; cfr. Der Spiegel 20. Februar.
1967 21. Jahrgang Nr. 9.
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gestoken lesbiennes ontwikkelt zich een tedere
liefdesscène... Goed, de tweede: er moet,
omdat ze van hou 'vernikkeld — best,
uitstekend: 'n paas zusjes,
die van kou vernikkeld waren,
steken zich van rok tot haren,
met wat kLcifers en kranten,
tot 't fikt als 'n fakkel in brand.
jeblief!

— Welke sluwe vos heeft hen lucifers
verkocht?
(De haan voelt zich miskend)
Want die heeft een haan niet nodig.
Hij die -als de dag aanbreekt - kraait, met echo's na
En het zonlicht zelf aansteekt — qualitate qua. 3
,

)

s)

cfr. Igor Strawinsky, Het Verhaal van den Vos,
in de vertaling van Martinus Nijhoff.
Zie diens Verzameld Werk, deel III, p. 160:
"Tweede tenor

Lucifers verkoop ik
(De haan voelt zich miskend)
Eerste tenor
Die heeft eenhaan niet nodig,
Hij die als de dag aanbreekt
Het zonlicht zelf aansteekt."

Hidde van der Ploeg
Fragmenten uit een treurig bestaan

Van de klasgenoten uit het eerste jaar herinner ik me Karel Spiez het best. Hij werd
beschouwd als de spectaculairste vuilbek van de mulo. Deze voor een eersteklasser
opzienbarende reputatie verliest aan glorie omdat hij al aan zijn derde eerste jaar
bezig was. In dat jaar smaakte hij het genoegen door een meisje uit de klas in het
gezicht te worden geslagen. Dat was toen hij speciaal voor haar — maar wel met
tien anderen eromheen — een uitvoering gaf van het lied „Mina de weduw- vrouw"
dat handelt over de opmerkelijke ontwikkeling van de geslachtskenmerken van
Mina wier naam voor deze speciale vertolking was vervangen door die van het
betreffende meisje. Liesbeth was het, als ik het me goed herinner. Liesbeth, waar
ik in datzelfde jaar een korte en beklemmende verkering heb onderhouden. -me
Ik verbrak onze relatie onder h andelsrekenen via een briefje dat Gert Malenaar me
gedikteerd had.
Van Jacob herinner ik me alleen maar dat hij een voortreffelijk leerling was en dat
hem dit door ons merkwaardigerwijs niet kwalijk werd genomen. Waarschijnlijk
is het niemand van ons echt opgevallen dat hij plotseling niet meer op school kwam.
Er werd tenminste niet over gepraat terwijl vieze-Spiez geen dag kon verzuimen
zonder fantastische geruchten in de roelatie te brengen. Pas twee maanden later
werden we aan Jacob herinnerd. Hij was toen net gestorven. Het hoofd van de
school kwam het in de klas plechtig mededelen. Veel meisjes begonnen te huilen.
De directeur besefte dat het voor ons onmogelijk moest zijn ons de rest van de dag
op de lessen te concentreren en verzocht ons stil en ordelijk het gebouw te verlaten
en naar huis te gaan. We moesten de volgende ochtend om tien uur in aangepaste
kleding op de begraafplaats aanwezig zijn teneinde onze klasgenoot de laatste eer
te bewijzen.
Op voorbeeldige wijze verlieten we de school. Pas buiten werd door een paar
jongens de belangrijke vraag opgeworpen of we de volgende dag na de plechtigheid
ook vrij zouden zijn. Witte Loetje onderbrak de erop volgende discussie met de
mededeling dat hem opgevallen was dat er verschillende meiden hadden gehuild
van wie je dat beslist niet zou verwachten. Waar tegenover stond dat anderen
waarvan hij tot op dat moment met zekerheid meende te weten dat ze bij het minste
en geringste stonden te janken, het tragisch relaas met droge ogen hadden aan
Iedereen gaf toe dat je van die trutten geen hoogte kreeg maar Gert -gehord.
Malenaar beweerde dat hij gezien had dat ook Loetje zelf de tranen in de ogen
hadden gestaan. Loetjes verweer tegen de kwalijke beschuldiging werd gesteund
door Spiez die naar voren bracht dat ook hij zo geschokt was geweest dat de tranen
hem in het kruis stonden. We huilden van het lachen.
Thuis heb ik geprobeerd me het gezicht van Jacob voor de geest te halen. Dat lukte
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verrassend goed maar alleen vanuit één situatie. (Ik zit in mijn bank en draai een
kwart slag naar links, elleboog op de volgende lessenaar. Hij zit in de middelste rij,
twee plaatsen achter me en kijkt net op. Een vriendelijke Joodse jongen met
opvallend gave tanden.) Ik voelde me vreemd. Niet verdrietig of ontroerd.
Misschien verwonderd.
De volgende dag troffen we bij de ingang van de begraafplaats het schoolhoofd aan
in zwarte jas en streepjesbroek. Door een misverstand waren we veel te vroeg. Het
hoofd verzocht de klasseleraar met ons een wandeling te maken. Hijzelf bleef op de
familie wachten. Even later liepen we achter elkaar op het smalle voetpad naast de
bochtige weg langs de rivier. Een paar honderd meter voorbij het kerkhof stuit die
rivier een nooit voltooide ringspoordijk. Aan de overkant ligt of loopt zijn alter ego.
Tot smeden van een verbintenis is de gemeente nooit gekomen. Aarzelend beklommen de voorop lopende jongens het zanderig dijklichaam. Anderen, waaronder
meisjes, volgden. Achterblijvers, waaronder ik, probeerden de mening van de
onderwijzer te peilen.
Vijf minuten later was de begrafenis vergeten. Hand in hand stormden groepen
leerlingen de hoogte af. Beneden brak de keten en klommen we hijgend, transpirerend, opgewonden en met scheppen zand in de glimmende schoenen weer naar
boven. Spiez, in het karige gras bovenop de dijk, stelde vast dat hij het één en
ander als uitermate kinderachtig beschouwde. Hij oogstte zelfs geen bijval onder
zijn trouwste supporters. Het spel werd doller. Vooral nadat de leraar tussen twee
meisjes in ook een afdaling had gewaagd. Het tempo kwam zo hoog te liggen dat
de kneusjes herhaaldelijk languit in het zand smakten. De vreugde bereikte zijn
hoogtepunt toen dikke Mies in een solo het evenwicht verloor en de rest van de
route bespottelijk-rollend aflegde.
We waren iets te laat terug op de begraafplaats. De familie was al in de aula. Alle
meisjes huilen toen de kist werd binnengedragen. Het hoofd van de school sprak
bijzonder ontroerend bij het open graf. De rest van de dag waren we vrij.
De straat is over de hele lengte opengebroken. In de stinkende kloof bevinden zich
arbeiders. Als vrouwen uit de buurt passeren, werpen zij blikken van onder de
grond. Ik sta voor het raam en zie hoe een tenger meisje langs komt. Ik vind haar
lief. Nu en dan moet zij uitwijken voor terzijde geworden stenen of gereedschap.
Een kerel roept haar iets na. Zij verstaat hem niet. Ze keert op haar schreden terug
en vraagt wat hij haar wilde zeggen. De grondwerker herhaalt. Het kind begrijpt
ongeveer, draait zich snel om en vervolgt kleurend haar weg. De schoften lachen.
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Ik sta machteloos. Zij ligt op vochtige tegels. De ogen gesloten. „We moeten weg,"
zeg ik. Ze reageert niet. Ik besluit tot dragen. Het is de enige mogelijkheid meen
ik te weten. Als ik haar optil slaat zij haar armen rond mijn hals. „Het is niet erg,"
herhaalt ze. Ik loop zo snel ik kan, soms struikelend. Ik speur naar een schuilplaats.
Er zijn diepzwarte portieken maar ik durf ze niet betreden. Verschrikking loert,
star en stil. De weg is eindeloos. Toch hol ik voort. Tot wij vallen. Eindeloos vallen
en het is al dag. Door de gordijnen dringt de voorjaarszon mijn kamer binnen. Ik
transpireer hevig. Zelden herinner ik mij dromen. Uit mijn prille jeugd komt er
maar één naar voren. Ik geloof trouwens dat droom die gebeurtenis slechts ten dele
dekt. Hoe oud was ik? Een 's middags gekregen ballon werd bij het slapen gaan
aan mijn ledikant bevestigd. Hij stond fier op zijn touwtje en waarschijnlijk heb ik
hem een hele tijd liggen bekijken. 's Nachts werd ik wakker omdat iemand met
regelmatige tussenpozen tegen mijn ballon sloeg. Ik riep zacht dus hoorden mijn
ouders mij niet. Uit de huiskamer klonken hun stemmen naast een onbekende stem
die na iedere vage zin krakerig lachte. Ik weet dat ik vreselijk bang was als er iets
tegen het venster bonst. Het is naar buiten toe opengeslagen. Er zal een vogel
tegenaan gevlogen zijn. Meermalen heb ik gezien hoe sukkels tegen antennes of
waslijnen vlogen. Dat is zielig. Vroeger had ik een vriendje dat vermaakt vertelde
hoe hij met zijn luchtbuks spreeuwen uit de bomen schoot. Ik vond het gemeen
maar durfde het niet zeggen. Ik houd van vogels, geloof ik. Ik stap uit mijn klamgezweten bed, open het gordijn en buig mij naar buiten. Op het plat vlak onder mij
ligt een mus. Ze bloedt niet maar is er toch slecht aan toe. Door de pootjes geknakt
ligt zij op de buik en draait haar kop ononderbroken in één richting rond. Je zou
verwachten dat de nekwervels op deze wijze tot één dikke strengel vervlochten
raken. Het diertje heeft veel pijn en wekt de indruk er beslist niet bovenop te
komen. Ik zal het doden. Ik zoek in mijn kamer naar een wapen en vind een
breinaald. Opnieuw buig ik mij uit het raam. Het wordt een nette moord uit medelijden. De mus zal niet meer pijn voelen dat zij reeds ondergaat. Ik besluit haar in
de borst te steken en probeer haar met de naald op zijde of rug te keren. Anstig
verzet het vogeltje zich en dwingt me mijn voornemen te wijzigen. Als een torero
de stier zal ik haar tussen de schouderbladen steken. Heeft een mus schouderbladen? Zal zij onmiddellijk dood zijn? Gruwelijk lijkt het me als het diertje na de
steek stervend, wanhopig probeert te ontkomen. Ik kan het niet. Beneden haal ik
een kartonnen doos en schuif het beestje erin met behulp van de breinaald. Met de
doos ga ik naar de keuken, zet er een schoteltje water in en verkruimel brood.
Mijn moeder vindt het zielig maar toch ook lastig. De mus eet noch drinkt. Zij
draait alleen die kop.
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In de loop van de ochtend, als ik naar school ben, sterft ze. Ik zie haar in het
Stedelijk Museum. Of eigenlijk: ik zie haar gezicht. Ik achtervolg haar hardnekkig
door alle zalen. Nu en dan verlegen naar haar glimlachend en in de overtuiging dat
alle suppoosten mijn streven cynisch gadeslaan. In het prentenkabinet spreek ik
haar eindelijk aan. Voor een grafisch werk waaronder een dichter „de problemen
van Zeno in de mikrobiologie" heeft doen schrijven. Ik ben zeer nerveus en poog
dat in mijn voordeel aan te wenden door het ironisch te benadrukken. We drinken
koffie in het restaurant. Gulzig absorbeer ik het gezicht. Hakkelend stel ik een
bestendigen van de kennismaking voor. Zij lacht magnifiek en zegt: „Onmogelijk,
ik heb een vriendje." Mijn zusje achterop, fiets ik in de Nieuwe Spiegelstraat en zie
hoe een mus die mij op geringe hoogte tegemoet vliegt eensklaps en merkwaardiger
vrijwel loodrecht op het asfalt tuimelt. Ik stop en constateer dat er niets
-wijs
bijzonders aan het diertje te zien is. Ook als we het zeer dicht naderen probeert het
echter niet weg te komen. Als het dier blijft liggen wordt het ongetwijfeld dood
Mijn zusje eist dat ik het naar Artis breng. Mijn veronderstelling dat ze-gerdn.
daar geen mussen willen, spreek ik niet uit. Ik raap het vogeltje op. Door mijn
handschoenen heen voel ik dat het dood zal moeten. We gaan op weg maar reeds
na een paar honderd meter begint de mus heftig te spartelen, ontworstelt zich aan
mijn behoedzame hand en valt via mijn pedalend been op de grond. Gelukkig raak
ik haar niet met mijn achterwiel. Als wij bij het diertje terugkeren is het dood.
Alhoewel ik het liever niet meer zou aanraken nemen we het mee naar het
Weteringplantsoen. Met de hak van mijn schoen maak ik een kuiltje in de modder
van een perk met kale struiken. Na de begrafenis zie ik dat mijn zusje tranen op de
wangen heeft. Ze is overgevoelig. Ze huilde zelfs toen in onze straat een oud wijf
haar hondje ophitste tegen een verdwaalde jonge rat die door het volgevreten slaafje
tenslotte angstig en onbeholpen werd gegrepen. Maar misschien kwam dat ook wel
omdat die ouwe trut het beestje op de rijweg schopte. Er daverde meteen een
vrachtauto overheen en op het Museumplein ploft een duif uit de lucht. Het beest
maakt een enorme smak. Verdwaasd holt zij met bloedende borst over het grint,
kan kennelijk niet meer vliegen. Waarschijnlijk heeft een roofvogel haar net niet te
pakken gekregen. Opgeschoten jongens maken jacht op haar maar ze laat zich niet
grijpen. Ik ga vlug naar huis. Dat deze twee gebeurtenissen kort na elkaar en niet
ver van elkaar af plaatsvonden heeft geen betekenis geloof ik. Als altijd ontmoet ik
Johan op het station. Het valt als altijd niet mee een plaats te vinden in de trein.
We komen terecht tussen luidruchtige marine-jongens; de nieuwe lichting die dit
weekind voor het eerst naar huis is geweest. Ze zingen: een oude man van tachtig
jaar die kwam al in de brievenbus klaar. En met een scherp ontwikkeld gevoel voor
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contrastwerking: zelfs de baby in de wieg lag te neuken met een vlieg. Gelukkig
gaat de troep niet verder mee dan tot Hilversum. Als ze opgedonderd zijn haalt
Johan behoedzaam een lillend rubber huisje waarin een knoop is gelegd uit de
borstzak van zijn uniform. In afgrijzen besef ik dat dit nu een kapotje moet zijn.
Een duidelijk benut kapotje; wettig en overtuigend bewijs dat hij wel degelijk
gemeenschap bedrijft met zijn vriendinnetje. Letjes ogen zijn gesloten. Op mijn
zijde liggend kijk ik neer op haar ontspannen gezicht. Een bereidwillige spiegel
voor overgave, verrukking, wellust. De lippen zijn representatiever voor de ziel dan
de ogen, vind ik. Traag beweegt zij. Donker vloeit mijn geringe kracht tezamen.
Ik voel mij doodmoe. Ik weet dat zij beter verdient. Ik sta op en wil de kamer
uitlopen. Ze is reeds achter me. „Het is niet erg. Natuurlijk is het niet onbelangrijk,
maar het is niet erg. Ik houd van je. Luister, ik houd van je." Diep in de nacht.
Ik loop op de Nieuwendijk.Een Amerikaanse slee passeert en stuit een tiental
meters verder op een bezopen vent die midden op straat voortwankelt. De wagen
claxonneert agressief. De wankelaar weet van geen wijken. De auto stopt. Een
struise, nog jonge vrouw stapt uit en slaat de man neer. Met één klap (een uppercut).
Voorbijgangers rapen hem behulpzaam op; ze kunnen hem niet meer houden dus
valt hij nog eens. Dan dragen ze hem een café in. De beer zit in een hoek te suffen.
Toch geïmponeerd sta ik naar hem te kijken als mijn aandacht getrokken wordt
door gefladder. ik kijk op en zie nog juist hoe een duif zich door de tralies aan de
bovenzijde van de kooi wringt en op de grond ploft. De stommerd heeft kennelijk
haar vleugels beschadigd. Desondanks voelt zij zich op haar gemak en neemt een
allure aan alsof de kooi speciaal voor haar is neergezet. De beer staat loom op,
negeert de duif volkomen en werpt zich dan bliksemsnel bovenop haar. Wild slaat
de krakende vogel nog éénmaal een vleugel uit vanonder de klauwen, dan is de
wrede bek bij haar. Ik loop door naar de pinguïns. Wilco zegt: „Twee vrouwen is
pas ideaal. Bijvoorbeeld Carla met dat dierlijk moederlijke lichaam van 'r en voor
het contrast vinnig Letje. Je weet wel dat kleintje wier ogen al breken als je in haar
hals ademt." „Hoeveel moet dat kosten," vraag ik, niet nonchalant tot mijn ver
vrouw noemt haar prijs en gaat me voor. De kamer is groter dan-wonderig.D ik
verwachtte, laag en vulgair krullend. Zij doet het geld in een laatje en zegt autoritair:
„Trek je broek maar uit." Ik beweeg mij niet. Ik staar naar de vrouw. Zij heft haar
rok en begint een ruime grauwe onderbroek af te stropen. Ik knoop zorgvuldig mijn
jas dicht en verlaat het huis. Misschien was dat de bedoeling van de vrouw maar
die idee zal wel op overschatting berusten. Al uit de verte zie ik dat een forse veel
rige gier een vormloos zwart voorwerp door haar ruime kooi sleept. Nieuws -kleu
rig kom ik dichterbij. Betrapt laat de vogel het dode ding vallen en doet een paar
-gie
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pasjes terug. Het ding is het kadaver van een kat. De ogen zijn er uitgepikt en het
lijf is aan flarden gescheurd. De vogel wacht geërgerd tot ik mij verwijder.
Bewonderend rondom haar en de prooi staan andere, kleinere gieren. Zij durven
niet dichterbij komen. Hier hebben zich verschrikkelijke gebeurtenissen afgespeeld.
Waarschijnlijk 's nachts.

Deze 'Fragmenten uit een treurig bestaan' zijn ontleend aan Het leed van een
afzichtelijk wijf is niet om aan te zien. Krabbels van een misantroop door Hidde
van der Ploeg. Verschijnt eind 1970 bij A. W. Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen.
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R. A. Cornets de Groot
Met andermans veer III / De tyrannie verdrijven
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'De mens van inzicht moet niet alleen zijn vijanden lief hebben,
maar ook zijn vrienden kunnen haten'.

(Friedrich Nietzsche) *
Laten ook wij, na Kaleis, het probleem van
Mulisch' ambivalente verhouding tot de vernie.
tiging psychocritisch bezien. We gaan daarmee
w.i.w. tegen de ideeën van Mulisch in, want z.i.
is een 'psychologische' verklaring alleen maar
het plaatsen van lege abstracties achter de
werkelijkheid. Reduceren we het probleem op
fenomenologische wijze, dan zien we: een zoon
van een Ariër en een Joodse vrouw — is dat
voldoende voor een ambivalente verhouding tot
de vernietiging? Neem het Oedipuscomplex:
de zoon die zijn vader doden wil en zijn moeder
huwen, en vergelijk dat met het leven van deze
Arisch-Joodse jongen, van wie als nieuw gegeven
wordt verteld, dat hij na de scheiding van zijn
ouders bij de (gehate) vader blijft en de (geliefde)
moeder ziet vertrekken: is dat voldoende om de
ambivalente verhouding te verklaren?
Op zijn minst levert dit 'thought experiment'
ons het schema voor een moreel conflict in de
ziel van de zoon. Hoe zal hij de tegenstellingen
in zijn leven moeten overbruggen? Door haat en
liefde als een eenheid op te vatten, door datgene
waar hij van houdt te vernietigen, door datgene
wat hij haat na te streven, ofwel: door in de
vernietiging van het geliefde de vernieuwing
ervan mogelijk te maken, door in de idealisering
van het gehate de verwezenlijking ervan
onmogelijk te maken. Dit laatste is duidelijk:
hoe hoger het ideaal, hoe onbereikbaarder.
Mulisch — we keren naar de werkelijkheid
terug — zegt dat ook expliciet: tussen iets
schrijven en iets doen bestaat alle verschil van
de wereld. Wie in een boek de wereld laat
ondergaan, doet dat niet in werkelijkheid;
wie in een boek de barbarie preekt, kan in de
werkelijkheid een kultuurdrager van de bovenste
plank zijn. De vernietiging van het geliefde lijkt
een heel wat minder doorzichtig probleem, voor
wie niet inziet dat het streven naar barbaars
heldendom, tyrannie en almacht identiek is
daarmee. We verleggen natuurlijk geen enkel
probleem als we de zaak concretiseren: zonder
het streven naar demonische macht kan de

wereld niet vernietigd worden; zonder vernietiging van de wereld is een hergeboorte daarvan
onmogelijk.

Het beeld van de kunstenaar dat Mulisch voorzweeft, is gecompliceerder dan het schema van
hierboven doet vermoeden. Uit allerlei mededelingen in zijn werk wordt duidelijk, dat hij.
(althans na Archibald Strohalm) de stelling
aanvaardt, dat de kunstenaar dood moet zijn,
opdat zijn werk zal leven. De Kaitstellungstheorie,
van Thomas Mann heeft hij zich eigen gemaakt,
en daarmee bedoel ik niet: 'domweg overgenomen'. Manns theorie transformeerde hij
tot een leer, mogelijk een 'heilsleer' voor
persoonlijk gebruik, die haar culminatiepunt
vindt in de uitspraak 'ik ontdoe mij van de waan
dat ik besta'. De kunstenaar is 'dood' tijdens zijn
leven, 'bestaat' niet — en kan dientengevolge
ook 'niets' doen: tussen iets schrijven en iets
doen bestaat immers alle verschil van de wereld.
Deze opvatting heerste nog niet in Archibald
Strohalm, maar wel in het werk dat daarop
volgde tot en met De zaak 40/61 op zijn minst.
Buiten zijn boek is de kunstenaar 'niemand',
maar in zijn werk regeert de projectie van zijn
persoonlijkheid. 'Ik uit mij niet, ik in', zegt
Mulisch, en: 'in deze regels sta ik op'. Zo krijgen
we die merkwaardige verhouding tussen de
'kunstenaar die dood is' en de persoonlijkheid
'die in deze regels leeft'. Maar dat is nu ook
precies de verhouding waar het Mulisch om te
doen is: de vernietiging van het (geliefde) ik,
die de hergeboorte van dat ik in andere vorm,
nl. als 'meer ik dan ik', mogelijk maakt. In
chemische termen: de prima materia wordt
vernietigd omdat daarzonder de steen der
wijzen niet te realiseren valt.

* Alle Nederlandse citaten uit Ecce Homo zijn
akomstig uit de vertaling van Pé Hawinkels bij de
Arbeiderspers.

R. A. CORNETS DE GROOT

In andere verhalen over Mulisch heb ik verteld,
dat de verandering van 'ik' naar 'meer ik dan ik'
met de alchimistische term 'verwittiging' wordt
aangeduid. Voor Mulisch is de bevrijding zo'n
'verwittiging' geweest: niet alleen werd hij toen
bevrijd van het Herrenvolk, niet alleen van de
Ariër die zijn vader was — die werd toen immers
gearresteerd — heel de oude wereld ging voorbij:
het was alles nieuw geworden.
Van een ander standpunt uit gezien kan men
zeggen dat de zoon toen pas als een vrij en
autonoom wezen tegenover de vader kwam te
staan. In Voer voor psychologen maakt Harry
Mulisch melding van het feit dat hij toen èn
heilige èn gangster wilde worden. De beslissende
vraag is: kan hij de situatie die de ongebonden
vrijheid hem biedt meester blijven?
Heel dit boek Voer voor psychologen is een
boek van machtsstrijd en usurpatie. Men stelt als
lezer vast, dat ten slotte de macht van de zoon
toeneemt, naarmate die van de vader daalt
(Mulisch, tegen zijn vader: 'Vrijwel niemand
denkt bij het horen van onze naam meer aan
jou'). De tyran is verdreven, diens 'macht' op de
opvolger overgegaan. Verhelderend is in dit
verband het relaas dat Mulisch doet van zijn
bezoek aan de hospitaalkapel, als hij een moment
zijn vaders sterfbed verlaat: 'Boven het altaar
hangt het verminkte lijk van de terechtgestelde
god. Ik kijk er een tijdje naar en voel mij tot
rust komen in deze barbaarse tempel, waar de
god opgegeten wordt door zijn volgelingen.

Ik zou de paus nog iets kunnen leren over dit
meta- kannibalistische mechanisme' (cursivering
aangebracht). In het daarop volgend essay licht
hij dit idee nog toe in de woorden: '...na de
dood van zijn vader wordt iedere zoon een

nekrofiel ...'
Maar de macht van de moeder gaat evenzeer
over op de zoon, als hij voor de tweede keer,
en dan voorgoed, afscheid van haar neemt,
waarmee ook naar die kant de band met het
verleden wordt losgelaten. Moeten wij in dit
licht het motto zien, dat Voer is meegegeven?

14

'Menigmaal', zo luidt het, 'zal één man gezien
worden als drie, en de drie wandelen tezamen;
en degene die het meest werkelijk is, verlaat
hem tenslotte'.
Raadselachtige woorden in verband met het
voorgaande! Is er verband met Hermes de drie
-ma
al grote? En hoe verhoudt zich de naam van
Hermes Mercurius tot die van Harry Mulisch?
Mulisch' ambivalente verhouding tot de ver
bezien betekent, dat -nietgpsychor
we ons er voor moeten hoeden, hem altijd met
zijn hoofdfiguren te identificeren. Dat voorkont
dat we, als Kaleis, hem er een verwijt van
maken, dat hij de wereld (of de mensheid)
graag als een drol door de wc zag weggespoeld.
Het is natuurlijk duidelijk, dat niet Mulisch
dat doet. Bovendien had Kaleis hem ook wel
kunnen feliciteren met het jongetje dat zijn
tranen wegspoelt in zo'n wc, als hij in Chantage
op het leven tot God bidt, om, indien al niet
het leven van allen, dan toch dit van Van Andel
te sparen...
Het probleem van opgemelde ambivalente
verhouding kunnen we niet Iosmaken van het
vraagstuk van de verhouding tussen de ouders
en de zoon, en het is merkwaardig te moeten
vaststellen, dat dit laatste punt in Chantage op
het leven wordt aangeroerd, onmiddellijk na het
gebed in de wc.
'In de kamer kruipen eenzame akkoorden tegen
de muren op. Met omhooggetrokken wenkbrauwen, bijna glimlachend, kijkt Reigersman
naar zijn handen. Met de rechter slaat hij
een drieklank aan, met zijn linker een oktaaf.
Met lange tussenpozen, zodat de tonen bijna
verklinken, doet hij hetzelfde met andere
combinaties, die als handen in elkaar sluiten,
— gedragen uit de piano opstijgend. Dan
herhaalt hij de oktaven, maar slaat nu met zijn
rechterhand steeds maar een enkele toon aan,
beroofd van zijn vrienden, in staat zijn eigen
persoonlijkheid te tonen. Als ze allen hun beurt
hebben gehad, steeds van een andere kant
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bekeken, komen ze weer gedrieën, juist als bij
het begin, en Reigersman zegt: Nu zijn de tonen
wakker geworden'.
'Zijn ogen tintelen van genot. Maar dan,
terwijl zijn langzame handen onafgebroken
de klanken uit de piano halen, wordt zijn
kommentaar gestadig droever. Een akkoord
vindt zijn oplossing niet, zoekt hem hier, zoekt
hem ginds, maar zoekt tevergeefs. ( )
'Behoedzaam buigt hij zich over het instrument, de toetsen als kinderen beroerend. Het is
of hij de klanken voor altijd bij zich zou willen
houden, in kleine doosjes op zijn lichaam. Daar
gaat de laatste, klein en wit, een blinkende
woestijn in, waarvoor geen naam meer is...'

Het zal voor niemand die deze in de 'je-vorm'
geschreven novelle kent, een openbaring zijn,
als ik zeg, dat het onbepaald voornaamwoord
'je' daar 66k dienst doet als persoonlijk
voornaamwoord, en in die functie een
onzichtbare getuige in de mond gelegd wordt,
die er de hoofdpersoon, Van Andel, mee
aanspreekt.
Die onzichtbare getuige is, het kan haast niet
anders, het 'geïnde' ik van Mulisch, het
onzichtbare oog, waar hij in Voer gewag van
maakt.
Bovenstaand citaat staat duidelijk in verband
met het van Leonardo afkomstige motto voor
Voer. De parallel tussen 'die het meest werkelijk
is' en de overgebleven toon laat geen enkele
twijfel over. Maar staan citaat en motto ook in
verband met het onzichtbaar oog? De tekst
geeft geen uitsluitsel — wat verschaft ons dan
het genoegen dit verband toch te vermoeden?
Of is het ons er alleen maar om te doen te
demonsterren hoezeer men te kort schiet, als
men niet verder kijkt, dan de tekst lang is?
Niet voor niets leverden we in het voorgaande
het bewijs dat de psychische energie der beide
ouders werd opgezameld in de ziel van de zoon.
Het is duidelijk dat dit hem stempelt tot 'die het
meest werkelijk' is èn tot degeen die de beide

anderen verliet (! — niet zij verlieten hèml),
een blinkende woestijn in. Deze zoon tekende
zijn 'Zelfportret met tulband' naar het model
van Hermes Trismegistus; met enig recht,
sinds ook hij driemaal groter werd, nu het
'mana' van zijn ouders op hem was overgegaan.

a. What is in a name? Mulisch, tot zijn
vader: 'Waar ik mee bezig ben, dat is mij je
naam toe te eigenen. De vader — dat is je naam.
Alleen lafaards nemen een pseudoniem.
Vrijwel niemand denkt bij het horen van onze
naam meer aan jou.'
b. Bij de opvoering van zijn poppenkast vertoning vraagt een van de poppen in zijn
fragmentarisch taaltje aan Archibald Strohalm:
'Hoe zie het leven dan ?' — waarop Strohalm
antwoordt: 'Zoals jij mijn werk ziet.'
De uit a. en b. te trekken moraal, bevestigd
te zien in 'Voorwoord over de 32 tekenen van
het Boeddhaschap' (in Voer): anderen herkennen ons en kennen ons aan onze werken.
Voor hen zijn wij de Dalai Lama. Voor onszelf
zijn we niets, niemand, naamlozen. Via deze
paralogisahe redenering komt Mulisch ertoe
te zeggen: 'Ik ontdoe mij van de waan dat ik
besta'.

Harry Mulisch, Hermes Mercurius: geen
pseudoniemen, maar mystificaties: vormen,
aangenomen door het Niets, of, in Mulisch'
termen: door 'het zijn van het nietbestaan',
zoals zich dat onthult — voor Lao Tz' —
'in de leegte van de vaas, die de vaas is'.
Hij verandert langzaam, zegt hij, in een groot
oog. Waar komt dat oog vandaan?
Elders toonde ik, dat Mulisch er in Voer de
nadruk op legt, dat de onzichtbaarheid een
idee is, dat hem bijgebleven is, uit zijn lectuur
van de avonturen van Bram Vingerling.
De fabelachtige stof die deze jongensboeken held samenstelde — het Abrovi — schept
in het gebied van haar werking een sfeer
van onzichtbaarheid. Van de tafel waarop
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Vingerling zijn Abrovi produceert is een deel
zichtbaar geworden. Hij heeft een knikker,
rolt die over het blad: de knikker is duidelijk
zichtbaar, verdwijnt waar de tafel onzichtbaar
is, en komt weer tevoorschijn op het zichtbare
deel van het blad. Zo kan Vingerling ook
delen van mensen onzichtbaar maken, tot
consternatie van de getuigen. Maar nu Mulisch,
over zijn oog: 'Het beschrijft voorvallen,
schaduwen over straten tegen huizen op,
mensen die door het zonlicht verzwolgen
worden, geuren, hoofden die door de lucht
bewegen.. ." (cursivering aangebracht).

Eén van de meest raadselachtige, boeiendste
mededelingen van Mulisch inzake dit oog is
ongetwijfeld de volgende afleiding van de
betekenis van het begrip 'alchimie' uit een
uitlating van Plutarchus. Wil men van die
schrijver uitgaan om de alchimie te beschrijven, zegt Mulisch, dan komt men in de eerste
plaats tot:
`pupilwording, een pupil die tegelijkertijd een
hart is. Nu is de pupil niet het oog, maar dat
deel van het oog waarmee het oog ziet: een
gat, de afwezigheid van oog, niet-oog, kême.
`Alchimistisch doordenkend volgt hieruit, dat
een pupil zonder oog onzichtbaar is en tegelijk
het 'zien zelf'. Zodat alohimie is, hoe men
zich ook wendt of keert: de kunst om te ver
onzichtbare zien, dat liefde is.'
-anderiht
Nogmaals de vraag: de literaire vraag: waar
komt dit oog vandaan? Van Bram Vingerling?
Van Plutarchus? Van Chantage op het leven'?
Uit de alchimie? De antwoorden zijn vele en
overbluffen ons. Niet alleen zien we een
jongen, geobsedeerd door een idee fire, we
zien ook een schrijver dit idee uitwerken tot
systeem èn instrument. We zien hoe alles
betekenis van dit oog voor-overhsnd
Mulisch is, hoe geen ander element een zo
principieel constituerende functie heeft in zijn
denken en schrijven. En daarom, als waren
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die antwoorden ons nog niet genoeg, daarom
stellen we opnieuw de vraag: hoe staat dit oog
met Mulisch' ouders in verband? En met het
motto dat boven Voer geschreven staat? Dit is
een psychocritische vraag. En we willen een
psychocritisch antwoord.
Omdat dit oog een allesverbindend element
is in zijn werk; omdat Mulisch zich ermee
vereenzelvigt; omdat hij er met al zijn vezels
mee verbonden is, in heel zijn totaliteit.
Dit oog symboliseert niet alleen 'die het
meest werkelijk is', het symboliseert ook de
drievoudige. En omdat dit nergens in de tekst
te lezen valt, daarom interesseert de psychocriticus zich ervoor.
Niet ik alleen, ook anderen waren verbaasd,
geschokt, geïrriteerd of verontwaardigd over
Kaleis' botte uitval naar Mulisch. Die ver
-bazing
wordt er niet minder om, als we zien
dat Kaleis een werkelijk formidabel wapen in
handen had — in zijn voorwoord tot Schrijvers
binnenste buiten — maar het niet als zodanig
herkende, en vallen liet.
`Wilt gij' — zo citeert Kaleis Nietzsche in
genoemd voorwoord — 'Wilt gij een oog
worden dat de dingen werkelijk en alleen maar
ziet zoals zij zijn? Wees dan een mens die vele
mensen is geweest en als laatste van deze
reeks alle voorgaande in zich bergt en benut'.
Met zijn kwade luim had hij Mulisch natuurlijk
plat kunnen walsen — ten onrechte, uiteraard,
maar het had gekund.
De ironie van het geval is, dat Kaleis zich
hetzelfde citaat uit Nietzsche voorhoudt, dat
ook Mulisch voorzweeft. Het verschil is, dat
Mulisch dit citaat, dat voor zijn situatie geschapen schijnt, ook na kon leven, terwijl we
zien hoe Kaleis opzichtig de boot mist. Maar
het citaat levert het bewijs, dat het oog met de
ouders in verband staat. En aangezien dit oog
de ware gedaante is van de niemand die
Mulisch is, symboliseert het ook de Mulisch
in wie het mana van zijn ouders opgeslagen is.
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Plagiaat?
Ontneem Mulisch zijn alchimie, — dan nog
is daar zijn werk.
Ontneem hem vervolgens Bram Vingerling:
hoe weinig ware verloren!
Ontneem hem Nietzsche: nog handhaaft
zich een belangrijk deel van zijn oeuvre. Maar
ontneem hem dit oog en al zijn werk stort
in, zijn hele leven, omdat zonder dit vitale
principe, dat heel zijn bestaan regeert, alles
zinloos is. Daarom heeft dit oog 'religieuze'
betekenis voor Mulisch: het is het Niets, het
'zijn van het nietbestaan', Hermes Trismegistus: het ligt ten grondslag aan heel zijn
streven, aan al zijn voor- en tegenspoed, en het
doet dat niet voor Mulisch als schrijver, maar
voor Mulisch in heel zijn persoonlijkheid: de
betekenis van Nietzsches woorden staat ons
niet toe daaraan te twijfelen. Niet hij plagieerde Nietzsche, maar Nietzsche bracht onder
woorden wat Mulisch van jongsaf aan kreeg
door te maken: de tegenstellingen in zichzelf
met elkaar te verzoenen. Bij zulk inzicht wordt
de vraag 'plagiaat ?' zinloos en ridikuul, omdat
zulk `plagiaat' op grond van leven en werk
alleszins te rechtvaardigen valt en reeds te
verdedigen is door te wijzen op de botheid
van wie als aanklager op zou willen treden.
Mulisch vreesde die botheid, paste een
verregaande deformatie toe op Nietzsches
uitspraak, legde verregaande verbanden met
Vingerling, Plutarchus, Hermes, Van Andel, de
ouders, de zoon: bijna niemand moest bij
dit oog meer aan Nietzsche denken, wil ik
maar zeggen, want ook diens naam is, voor
Mulisch, de vader.

Het beste is het raadsel te vergroten, zegt
Mulisch. Gaan we aan de hand van Voer na,
hoe hij dat hier met dit oog voor elkaar
gekregen heeft!
Het jaar '38 is het jaar van Bram Vingerling
en de chemie, maar in deze verhouding dat,
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naarmate de chemie aan gewicht won, Bram
Vingerling aan belang voor de toekomstige
chemicus inboette. In '44 bereikt het ideaal
`chemicus worden' voor Mulisch het hoogtepunt. Daarom mag men zeggen, dat in dat jaar
de gedachte aan Vingerling hem zou hebben
doen blozen: het is het jaar dat Bram
Vingerling het diepst geloochend wordt,
mogelijk in het onbewuste verdrongen. Maar
'44 is ook het jaar van de ontgoocheling: nooit
zal de jongen chemicus kunnen worded! En
daarmee stijgen weer de papieren van
Vingerling, die herleeft, — zij het in de
gedaante van Rozekruisers en de 'profeet' E.
Maar ook die revival duurt niet lang: Mulisch
doorziet deze lieden en maakt zich in
Archibald Strohalm van ze af, — het boek,
waarin de boom Abraham wordt gekapt.
Vingerling krijgt in 'Chantage op het leven'
zijn literaire gestalte: het onzichtbare oog uit
dat verhaal is óók geschapen naar het model

van Thomas Manns Geist der Erzahlung. De
vraag is hier natuurlijk of Mulisch in het
jaar van `Chantage' (1951) Nietzsche al gelezen had?
Voer zegt van niet: ik citeer:
`Jaren nadien (lees: jaren na het schrijven
Archibald Strohalm, dus: jaren na '51/'52,
RC), toen ik Nietzsche las' .. .
Dit jaren nadien' betekent: na '51, maar
vóór '56 — want in '56 werd het essay waaruit
bovenstaand citaat afkomstig is, voltooid.
Is die mededeling in overeenstemming met de
werkelijkheid?
Maar de vraag die hier nog vóór ligt, is of
men eisen kan dat de mededelingen zo'n
overeenstemming vertonen. Het antwoord
daarop luidt duidelijk nee. Het titelgevende
essay van de bundel Voer voor psychologen is
,

geen autobiografisch geschrift voor hulpbehoevende wetenschappers: dat blijkt uit de titel.
Alvorens de eerstgestelde vraag te
beantwoorden, wil ik de aandacht vestigen
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op een uitlating van Mulisch in het titel- essay.
Hij zegt daar ergens, dat hij eens sprak van
een nieuw steentijdperk. Op verwonderde
vragen moest hij het antwoord schuldig
blijven, zegt hij dan. Maar voor de alchimisten
onder ons is de naam `steen' al meer dan
genoeg. Dit 'steentijdperk' vinden we aan het
slot van het verhaal 'Een stad in de zon'. Ook
Mulisch' essay 'de tegenaarde" eindigt met
iets dergelijks: 'De aarde ligt roerloos onder
het ijs, in een eeuwig glaciaal tijdperk'. Zowel
'De tegenaarde' als 'Een stad in de zon'
werden in 1955 voltooid. In Ecce Homo
schrijft Nietzsche: 'Het ideaal wordt niet
weerlegd, — het bevriest ... Op de ene plaats
bij voorbeeld bevriest 'het genie'; een hoekje
verderop bevriest 'de heilige'; onder een dikke
ijslaag bevriest 'de held'. En zovoort. Wat nu
'Een stad in de zon' betreft — de boven de
aarde geplaatste man is er het teken van, dat
op aarde een nieuw tijdperk aangebroken is —
is hij wellicht een 'beeld' voor Nietzsche? Maar
dat betekent dat de afstand Mulisch- Nietzsche
in '55 al zo groot is, dat men aan moet nemen
dat de kennismaking met Nietzsche beduidend
ouder moet zijn! Direkte invloed is er niet: een
grondige verwerking van gegevens ging aan
dit verhaal vooraf. Men moet het in verband
brengen met Nietzsches lot, om dat te doorzien: Nietzsche valt schreiend een paard om
de hals en wordt op staande voet krankzinnig.
Dat levert ons, zoals we al dachten, het
paradigma: Ankor-Nietzsche - het 'geïnde' ik
van Mulisch tegenover bij voorbeeld het
paradigma: Maestro-Wagner-vaderbeeld voor
het 'geïnde' ik. Nu is het dit verhaal dat de
aanwijzing bevat, dat Mulisch al in de tijd van
Archibald Strohalm Nietzsche gelezen moet
hebben, omdat immers dit paard van Ankor al
in 'Chantage op het leven' (voltooid in '51)
een rol speelt (op p. 81 van de eerste druk).
In '51 op zijn minst, las hij ook dfwel Also
sprach Zarathustra dfwel Ecce Homo, ofwel
beide. Nietzsches waarschuwing: 'Pas op dat
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jullie niet dood blijven onder een monument'
wordt, typisch Mulischiaans, op de kop gezet
in het slot van 'Chantage op het leven'.

Hoe vergrootte Mulisch nu het raadsel?
Hij nam een element van Nietzsche over,
verzweeg de bron, ontkende bij voorbaat op
de hoogte te zijn van het bestaan ervan, en
legde verband tussen dit element en de andere
ver verwijderde zaken, waardoor de band met
de bron verduisterd werd, in die zin, dat hij bij
'ontmaskering' achteloos toegeven kan, dat

Nietzsche wel iets dergelijks gezegd heeft, maar
dat ook Plutarchus al iets dergelijks wel
gezegd heeft, wat trouwens met een beetje
sofistiek te bewijzen is.
En dan zwijgen we nog maar van
Vingerling, en de alchimie, en laten voor het
gemak de 'psychologische' achtergronden —
de verhouding tussen ouders en zoon —
buiten beschouwing, zolang we de bewuste
motieven tot dit 'plagiaat' willen tonen. Maar
zijn er ook onbewuste drijfveren tot deze
vergroting van het raadsel? Zo ja, dan moet de
psychocriticus eraan te pas komen.
Voor het onbewuste aandeel in dit plagiaat
pleit de aanwezigheid van het paard in
'Chantage op het leven' en de zinspeling op
Nietzsche in het slot ervan, omdat die dingen
zijn mededeling dat hij Nietzsche pas las
'jaren na Archibald Strohalm' op losse
schroeven zetten.
Karakteristiek voor het onbewust plagiaat
is de gedeeltelijk onbewuste identificering
— in dit geval — met Nietzsche (Ankor =
Nietzsche, etc.). Zoals Anker de maestro
bewondert, èn opvreet aan het slot, zo zijn ook
bij déze identificering bewondering èn oraalsadistische elementen in het geding: Nietzsche
wordt bewonderd, in het 'plagiaat' opgevreten,
en in de transformatie van het plagiaat
'verteert'. Wij denken hier terug aan 'het
verminkte lijk van de terechtgestelde god' en
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Henk van Kerkwijk
Nostalgie

aan de nekrofilie van de zoon na diens vaders
dood. Dit soort identificeringen is duidelijk
ambivalent.
Heet van de naald naar Nietzsche is het
titelessay uit Voer. Bouw, opzet, toon, heel de
structuur van dit essay stemt tot in onderdelen
met Ecce Homo overeen. Mulisch citeert in dit
essay uit bovengenoemd boek:
`Dies ist meine Erfahrung von Inspiration: ich
zweifle nicht, dass man Jahrtausende zurückgehen muss, um Jemanden zu finden, der mir
sagen darf 'es ist auch die meine'.
Maar Mulisch, 75 jaar later, zegt die woorden: wil men duidelijker bewijs van zijn
ambivalente identificering? Van zijn zelfvergroting uit bewondering voor, en van zijn
afhankelijkheid van iemand, wiens autoriteit
hij sarcastisch (van 'sarkasmos' - openrijting
van het vlees) reduceert? Wil men duidelijker
bewijs dat de vernietiging van iemand met wie
men zich identificeert altijd een zelfvernietiging inhoudt, een zelfoffer, en dus ook een
zelfvernieuwing?
Onbewust moet Mulisch de verwachting
hebben gehad, eens te zullen worden ontmaskerd. De vorm van het titel-essay schreeuwt
erom, het noemen in dat opstel van Ecce
Homo, het citaat daaruit waarin hij zich met
Nietzsche vereenzelvigt: alles wijst erop, dat
Mulisch ons uitdaagt zijn geschrift met Ecce
Homo te confronteren. Wie voor ontmaskering
bevreesd is, doet dat niet. Zijn uitdaging is een
teken van moed, en wie erop in gaat, stelt vast,
hoe onafhankelijk men zich op kan stellen
tegenover wie men lief heeft en vernietigt.

ach, •kousenreparaties
zijn ook uit den boze
net als levensanten
en andere produkten verwant
aan plasticfiber
dus waarom nog hanig
de juut van de dolende ridder
uithangen.
naast de ondergangsravijn
met rood licht aangegeven,
bevindt zich de kombinatie
nooduitgang-toilet
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Jaap Harten
Liedje voor de tieners van nu

Wat is dat lang geleden
de Hilversumse tuinen
in bloei &de Skymasters op de radio.
De jaren vijftig waren net begonnen,
gelukkig zonder retoriek, dat wel.
Mijn vader rookte buiten een sigaar,
mijn moeder rinkelde met de theekopjes.
De grammofoon op mijn zolderkamer
verhulde goed
de misdadige kussen van 't slecht gebroed
dat als Hans L. goddelijk plezier wilde
maken in witte ijsbergen van lakens.
Mijn vader rookte buiten een sigaar,
mijn moeder rinkelde met de theekopjes.
De jazz was ouderwets
niet veel zaaks
maar bij het horen van Nat Gonella's
trompet ruik ik weer je jongenszweet
en de plotseling verschoten munitie.
Mijn vader rookte buiten een sigaar,
mijn moeder rinkelde met de theekopjes.
Wanneer wij beneden kwamen
hing er stilte
voor de storm in de zware zomerlucht
— vol kapitalistische vlinders &bloemen —
die ouders zo onverwacht humeruig kan
maken.
Mijn vader rookte buiten een sigaar,
mijn moeder rinkelde met de theekopjes.
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Anton Korteweg en Theo J. de Looy
Gesprek met Jaap Harten

Jaap Harten (39) publiceert sinds 1954.
Na een aantal poëziebundels verscheen in
1964 zijn eerste proza Operatie Montycoat
(B.B. herdruk april 1970), een aantal autobiografische novellen. Twee jaar later volgde
zijn dichtbundel Totemtaal, na vier jaar
voorbereiding verscheen in 1968 Hartens eerste
roman De getatoeëerde Lorelei. Eind 1969
verscheen Garbo en de broeders Grimm, een
zestal verhalen in briefvorm, gericht aan F.
ten Harmsen van der Beek, Gerard Kornelis
van het Reve, Jan Hanlo, Remco Campert,
Lucebert en Oskar Lens.
Na de derde klas lyceum sloeg Jaap
Harten voorgoed de schooldeur achter zich
dicht, nam toneellessen bij Else Mauhs, werd
medewerker aan diverse literaire radiorubrieken, werkte in een boekhandel en een antiquariaat, en werd in 1960 assistent van de conservator van het Letterkundig Museum in Den
Haag, een baan die hij in 1965 wegens toenemende proza-activiteiten heeft gereduceerd tot
een half-time job. Harten heeft journalistiek
werk gedaan voor Het Parool, Het Vaderland
en Vrij Nederland, en is sinds 1968 mederedakteur van Podium.
Het hieronderstaande gesprek vond plaats op
zaterdag 7 februari 1970 in de ruime en lichte
woonkamer van zijn huis aan de Haagse
Bankastraat. Aan de wanden doeken van
Hartens vriend Oskar Lens, gouaches van
Lucebert en Jef Diederen. Vanuit de kamer
kijkt men, over een smalle tuin waarin enkele
sculpturen staan, op het R.K. kerkhof aan
de door Couperus vaak beschreven Kerkhof laan, waar zowel de moeder van Nijhoff als
Hoornik begraven liggen. De katers Rosencrantz en Guildenstern hielden zich afzijdig
in het gesprek, dat 4 1 /2 uur duurde.
Vier van de zes brieven uit Garbo zijn
antwoorden op zeer uiteenlopende vragen.
Van het Reve verzocht mij heel openlijk over
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de jaren van mijn puberteit en jongelingschap
te schrijven; Campert vroeg mij waar de
naam Juffouw Idastraat, waar het Letterkundig
Museum is gevestigd, vandaan kwam; Lucebert
wilde een verslag van me ontvangen van
mijn hernieuwde confrontatie met Berlijn,
waar hijzelf in 1955 samengewerkt heeft met
Bertolt Brecht, en Oskar vroeg mij een
Amsterdams draaiorgellied met een scheutje
Nescio voor hem te schrijven. Resteren de
twee overige brieven: Een hand over het graf
is een in memoriam voor Jan Hanlo, in de
beide dagen nadat ik zijn doodsbericht had
ontvangen geschreven in een tuinhuisje
in Valbonne (A.M.), en Geachte Muizenpoot
voor Fritzi heb ik geschreven toen wij hier
in huis een miniatuur muizenplaag hadden,
een jaar geleden.
Je kan zeggen: het procédé van Garbo en
de broeders Grimm is begonnen met muizen.
Toen ik in onze kelder kwam, zaten er een
paar bij de kist waarin ik o.a. brieven bewaar
van Oskar (uit zijn diensttijd), Else Mauhs,
Jan Hanlo, Campert en Van het Reve.
Die ben ik weer gaan lezen. Stukken verleden
werden herontdekt of van een flinke stoflaag
ontdaan. Ik werd me bewust hoeveel brieven
ik in mijn leven ontvangen heb, en dat die
vaak erg belangrijk voor me geweest zijn.
Ik ben ook een fervent brievenlezer. In de
correspondentie van Rimbaud, Dylan Thomas
en vooral Tsjechow zit zoveel onopgesmukt
autobiografisch materiaal.
Van de kist met brieven en enkele rond
muizen ben ik naar mijn type--springed
machine gelopen, heb het romanhoofdstuk
waaraan ik bezig was en dat me verveelde,
eruit gedraaid en ben een brief voor Fritzi,
die wel de muizenexpert bij uitstek genoemd
mag worden, gaan maken. Ik vond het een
leuke vorm om mee door te gaan, en dacht:
waarom niet? Tenslotte moet je wel verblind
zijn om te denken dat Van het Reve de
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briefvorm heeft uitgevonden. Wel heeft hij mij
gevraagd over mijn puberteit te schrijven.
Die uitdaging heb ik aangenomen, ook om
Van het Reve te laten zien hoe verschillend
mijn instelling tegenover de homofilie van de
zijne S. Al werkend merkte ik: dit wordt
een autobiografie, en dat kan natuurlijk
niet als je 38 bent. Je kunt brokstukken uit
je leven vertellen, herinneringen ophalen, en
dat heb ik via deze brieven gedaan. Rico
Bulthuis schreef dat Garbo toch een roman
geworden is, met Oskar en mijzelf als centrum
en daaromheen de roterende figuren van
Mauhs, Lucebert, Campert, enz.
Zo kan je het ook zien. Buddingh' schreef:
'Garbo en de broeders Grimm is een soort
collage, waarvoor elk stukje niet slechts
zorgvuldig is geselecteerd, maar waarin
ze ook allemaal precies op de voor hen enig
juiste plaats zijn terechtgekomen: Den Haag
als grand-guignolstad naast het Trauermagazin Berlin, het geritsel van de muizen
tegenover de knallen van de bomexplosies.'
Het bizondere van Buddingh's analyse is
dat hij ziet dat Garbo een reconstructie is
van wat hij mijn 'Sternstunden' noemt;
hij zegt: 'de scheiding tussen leven en
literatuur wordt hier doorbroken en ongedaan
gemaakt: er is vanaf dit punt nog slechts
éen werkelijkheid waarin de doorleefde en
de gedroomde niet meer van elkaar te scheiden
zijn.' Buddingh's artikel in Het Parool zie
ik als een antwoord op mijn boek, eigenlijk
als een brief, zo persoonlijk is het.

de trap afkomend, in de hal van De Bezige
Bij een boeiende vrouw met een fraayen
knaep en een piepklein onrustig hondje. Het
was onmogelijk om nog iets van de hockeyende
teenager in deze femme fatale — begrijp goed
dat ik die term als een compliment bedoel!—
te herkennen. Tussen haakjes: toen Fritzi
de bundel Geachte Muizenpoot had uitgegeven,
dacht ik: er is nog een oudere muizenpoot.
Else Mauhs ondertekende in de vijftiger jaren
haar brieven aan mij vaak met '(.. )' en een
muizenpoot van je E. M.' Daarom heb ik
haar in mijn boek de Oermoeder van alle
Muizenpoten genoemd. Aye, aye, there's a
system in my madness.
Over Mauhs is een, wat zeg ik, zijn tien
boekjes open te doen. Professor van Thienen
die in het bestuur zat van Het Toneelmuseum,
heeft me al jaren geleden gevraagd haar
biografie te schrijven. De tijd is er (over)rijp
voor, ook al omdat steeds meer collega's
van Mauhs, die mij saillante verhalen zouden
kunnen vertellen, in de nabije verte de hengsels van de doodskist horen rammelen. Mauhs
was tegenover de buitenwereld het afwerende
type; in de jaren van haar grote roem verliet
ze soms 's avonds de artiestenuitgang in
een sjofele jas en met een doekje om haar
hoofd, tegen de handtekeningenjagende menigte roepend: 'U vergist zich. Ik ben maar
de kleedster. Mevrouw Mauhs komt straks!'
Ik denk dat ze, evenals Dorothy Parker,
graag op haar graf had laten beitelen:

— Vertel eens iets over de roterende figuren
in je boek.
Fritzi t. H. v. d. B. heb ik weinig meegemaakt. We woonden als kinderen twee lanen
van elkaar af; zij speelde wel eens met mijn
zusje, ik belandde later naast haar broer
Hein op de schoolbanken. In 1965 zag ik,
na een bespreking met Geert Lubberhuizen

Lucebert. Geen man voor koetjes en
kalfjes, meer het type dat de 'bloedende os
van zijn verbeelding slacht'. Wat dat betreft
is zijn grote huis met atelier in de Bergense
Boendermakerhof éen slachthuis. Overal
doeken, gouaches, tekeningen. Soms
liggen ze op de grond en ik herinner me
dat ik eens éen van zijn kinderen met een

,

If you can read this, you've come too close.
Een andere roterende figuur in Garbo:
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autoped of fietsje over een gouache-in-de-maak
heb zien rijden, en hoe Lucebert alleen maar
glimlachend keek naar de afdrukken van de
banden op het papier. Ik heb reproducties
van zijn werk en Duitse vertalingen van zijn
gedichten aan Hans Arp laten zien, en die
werd geweldig enthousiast. 'So einer haben
Sie in Holland!' zei hij.
Praten met Lucebert doet mij vaak denken
aan praten met Achterberg. Nooit cliché's
of lauwheid, maar blikseminvallen. Lucebert
heeft mij voorgesteld samen een boek te
schrijven. Ik ben al jaren geintrigeerd door
Dora Pimento, een figuur die terloops voorkomt in zijn gedicht 'Niemand weet waar
hij aan toe is'. Er staat o.a.: 'en toen dora
pimento thuiskwam, zag zij mijnheer Pimento
ver uit het raam hangen' — maar wat er
verder gebeurt onthult het gedicht niet.
Ik heb toen een gedicht gemaakt 'Het is
maar een vraag', waarin ik inhaak op de
regels van Lucebert met: 'Wat gebeurde er
daarna? viel hij of niet?' 1)
Toen ik Lucebert ontmoette bij de opening
van zijn tentoonstelling in het Stedelijk
Museum op 7 april verleden jaar, zei hij:
'Wij gaan samen een boek schrijven: Het
leven en lijden van Dora Pimento.' Hij
scheurde een uitnodigingskaart in tweeën
en stelde een contractje op. Geert Lubberhuizen zag dat en riep: 'Hé, worden daar
achter mijn rug contractjes opgesteld ?' Lucebert antwoordde: 'Geert, hou even je mond,
dit wordt een boek op opgeschept papier.'
Het boek speelt in Rome na de tweede
wereldoorlog. Het gaat om het conflict tussen
Dora Pimento — een kruising van Anna Mag
maar dan burgerlijker, een -naieLol,
dom arrivistisch wijfje — en Il Professore
Pimento, een slappeling in neo-fascistische
kringen, waar hij niet voor vol wordt aangezien. Ik ben Dora, Lucebert II Professore.
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— Uit je brief aan Hanlo blijkt een grote
genegenheid.
Aan die brief kan ik niet veel meer toevoegen. Jan Hanlo was een heel sympathieke,
elleboogloze man. Hij kon op een Oosterse
manier uren dubben over het kleinste detail:
een punt of een komma in zijn drukproeven
bijvoorbeeld. Hij schermde altijd met het feit
dat hij micro-produktief was, soms twee, drie
gedichten per jaar. Maar je mag er de
complete Boutens voor van mij kado krijgen,
en als we zo door gaan: de complete Theun
de Vries voor 'In een gewoon rijtuig' en
'Moelmer'. Kleine aanwijzingen voor het opruimen van de boekenkast. De laatste jaren
hebben Jan en ik elkaar niet zoveel meer
gezien. Bepaalde dingen hebben we daardoor
misschien niet uitgepraat, maar dat denk je,
geloof ik, altijd wel na iemands dood. Zijn
pedofiele problemen heeft hij zelfs tegenover
mij gedeeltelijk in het duister gehouden. Hij
wou dat ook. En waarom niet.
De bewuste keer (door mij in mijn brief
beschreven) toen hij op het museum bij
me kwam en zei: 'Ik heb in de bak gezeten.
In Haarlem. Op het strand heb ik een jongen
over zijn borst gestreeld, niet meer dan dat' —
toen hebben we openlijk over erotiek
gepraat. Hij had het ethische besef dat het
niet geoorloofd was met een jongen een
erotische relatie te hebben. Daar was hij erg
streng in. Ik herinner me hoe we eens door
Amsterdam liepen, en hij een ongepubliceerd
gedicht citeerde: 'Bij iedere jongen die voor
denk ik: schat, schat.' Hij keek me -bijfets,
daarbij keurend aan alsof hij zeggen wilde:
'Pik je dit van me?'
Je weet dat hij uit Marokko een knaapje
van twaalf had meegenomen. Hij heeft die jongen in Holland als pleegzoon bij de wet
aangegeven, maar toen ze daar zijn record
nakeken, zeiden ze: nee, dat gaat niet door.
Hij had die jongen beter in België kunnen
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laten, eventueel onder voogdijschap van zijn
getrouwde vriend Marcel Wauters. Hanlo
had het Marokkaantje dan vanuit Valkenburg
zo vaak kunnen opzoeken als hij wilde.
Maar zijn plan was de jongen in Holland
naar een goeie kostschool te laten gaan.
Hij is naar Marokko teruggestuurd, en dat
heeft Hanlo erg geschokt. Zijn laatste levens
misschien wel zijn moeilijkste geweest.-jaris
Bernlef en Schippers verzorgen zijn nalatenschap. Iedere maandag komen ze op het
museum. Ze ordenen zijn brieven en willen
die integraal (voor zo ver nog te achterhalen)
publiceren. Ik hoop dat de erfgenamen dit
toestaan, want deze publikatie zou wel eens
éen van de aangrijpendste schrijvers-autobiografieën kunnen worden die we hebben.
'Ik Jan Hanlo', maar dan nadrukkelijk met een
kleine i.
— Sta je ook zo kritiekloos tegenover Van
het Reve?
Nee, maar dat hoeft toch ook niet? Ik
heb in mijn brief voor Gerard o.a. laten zien
dat de Van het Reve uit 1963 een andere
was dan die van nu. De jongen die op
zijn brommertje door Spanje raast, emmert
over gebroken gaskabeltjes en schrijft:
Alles sal reg kom, alles sal krom leg. Later
is toen dat literaire pausdom gekomen. Toen
ik hem voor de tv-camera's zag zitten in die
zwaar gebeeldhouwde stoel in de H. Hartkerk,
dacht ik: Jongen, nu ga je zwaar door het
behang. Dit redt je nooit. Het gekke is dat
hij het wel gered heeft, maar hij is nu toch
echt toe aan de 'grote inkeer' voor zijn nieuwe
boek. Hij streeft naar een kaal, naakt, autobiografisch proza, niks anders. Hij ziet maar
twee of drie autobiografische auteurs van
belang: Céline, Genet, Nabokov. Maar het
element spel, waar Nabokov juist zo sterk
in is, ligt hem niet.
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— In Garbo heb je het over je omslachtige
werkwijze. 2)
Dat wordt minder. Van het Reve heeft dat
helemaal erg sterk, die heeft pakken met
een touwtje erom op zolder liggen. De
Lorelei heb ik drie maal geschreven, Garbo
twee maal. Je gaat met het ouder worden
waarschijnlijk meer zeven voor het schrijven.
Ik bewonder nog altijd de opmerking van
Dorothy Parker: 'Writing fun? Yes, I underderstand Edna Ferber whistles at her typewriter. But there was that poor sucker Flaubert
rolling around on his floor for three days
looking for the right word. — I can't write
five words but that I change seven.'
Ik werk, wanneer ik niet in een 'schöpferische Pause' zit, iedere morgen en ieder
weekeind. Een schrijver heeft een eigen timbre
nodig. Om dat te bereiken moet hij doorstoten door een dikke muur van algemeenheden. Dat lukt meestal pas na veel werken.
En dan: je hebt tijd nodig. Je taal moet
bottelen.
Dat is misschien de verklaring waarom
schrijvers met een heel eigen timbre niet zo'n
groot oeuvre hebben: Céline, Isherwood,
Salinger, Capote, Nescio en Hanlo hebben
niet als Mauriac of Vestdijk pil na pil op de
markt gegooid. Maar het zijn juist de
schrijvers van de eerste groep die ik lees
en herlees. Hun alkoholgehalte is hoger, en
daar gaat het maar om. Na drie regels Capote
of Céline krijg ik dat onverklaarbare gevoel
van een roes soms al, ik bedoel: diezelfde
kick die je bij heel goeie jazz of pop-muziek
ook hebt: het is er meteen. Bij Theun de
Vries of Den Doolaard kan ik papier kauwen
totdat ik er een indigestie aan overhou —
maar er gebeurt niets.
— Je gebruikt in je boeken op enkele
plaatsen dezelfde of bijna dezelfde formuleringen. Bijvoorbeeld: 'het Hilversumse Nieuwe
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Lyceum, een vergaarbak van ellende', of wanneer je over Berlijn spreekt en je je afvraagt wat je in die stad aantrekt.
Sommige dingen zijn voor mij zo definitief
onder woorden gebracht, dat ik ze niet wil
veranderen. Misschien dat ik over tien jaar
nog diezelfde woorden zal gebruiken. De kracht
van een schrijver ligt in zijn herkenbaar
woordgebruik. Herhalingen hoeven niet afzwakkend te werken, ze kunnen als herkenningstune fungeren.
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via terzijdes. Die waren noodzakelijk om
de roman te onderkoelen èn om mijn positie
te bepalen. Aan de ene kant zat ik met
bekend materiaal: opkomst en val van het
Derde Rijk, aan de andere kant met mijn
roman, die zich tegen dat decor afspeelt,
en die was nieuw voor de lezer.
Ik heb lasserswerk moeten doen; die terzijdes zijn de spleetjes waar het even niet
pakt, of zo je wilt: de kieren in de schutting
waardoor de lezer in mijn werkplaats kan
kijken.

— Je maakt vooral in Garbo veel toespelingen
op literaire toestanden. Vind je dat niet
storend?
Waarom storend? Ze zijn essentieel voor
mij, en ik ben het die schrijft. Waarom
zou een uitspraak van Lucebert of een anekdote over de grootvader van Campert minder
belangrijk zijn dan een wolkbreuk of het
rooien van kolen? Dat is toch een belachelijk
misverstand. Kurt Schwitters heeft al gezegd:
alles is materiaal voor de maker — en de
Barbarber-boys zien het niet anders. Het
tramkaartje, chocoladehagelslag, krakende
schoenen, de Marx-Brothers, een poes, een
pispot en pancake — maar dan ook: de anekdotes over literaire vrienden, een opmerking
van Bloem of de dood van Gorter in een
Brussels bordeel

— Je bent in de Lorelei duidelijk in de
terzijdes aanwezig. Je zegt bv. van je
hoofdpersoon dat ze nog meer dan 200
pagina's mee moet. Vond je dat noodzakelijk?
Bij de documentatie voor mijn roman kreeg
ik steeds sterker het gevoel: ik moet direct
al bij het begin laten uitkomen dat ik het
Berlijn van de dertiger jaren niet heb meegemaakt, niet aan den lijve. (God weet wat je
in je dromen en nachtmerries allemaal meemaakt.) Ik kon niet doen alsof ik uit mijn
leven vertelde; ik moest die afstand scheppen

— Je merkt in je laatste boek op dat er
verschillende mensen in je leven. Heb je die
in de Lorelei verwerkt?
Wat dacht je! Ze komen niet uit de lucht
vallen. Ik kan vermoeid op een bank in het
bos zitten te piekeren, als de oude Von Losch;
hoerig door de stad lopen als Irra$I; Eimin
(hoewel zonder pijpekrullenprulk) op e
feestje aanwezig zijn als Von T Htn tmd
Taxis. Als jongen al dacht ik: ik zou in een
karos willen rijden, een lijfwacht moeten
hebben. Wat is er toch aan de hand met me?
Ik geloof niet in papieren figuren. Ik heb wel
een aantal bedenksels liggen, maar die blijven
dan ook liggen, begrijp je? Als met de Pianola
van de 'fesche Lola': da kommt ja keiner
dran!

— Aan het eind van je roman laat je de
Lorelei op een kerkhof een ontmoeting hebben
met een niet nader genoemde man in een
invalidewagentje. Symboliseert die man het
nazisme, of is het, zoals Sarneel schreef,
de uit het concentratiekamp teruggekeerde
Kraut?
Dat einde is een puzzel voor veel lezers
en critici geweest. Andreas Burner en
Renee Royaards, die een kort tv-programma
over mij moesten maken, hebben er bij wijze
van spreken om getost. Wie is de geheimzinni-
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ge figuur in dat karretje, Hitler of Kraut?
Als ik ooit iets intuïtief geschreven heb is
het wel dit slot. Halverwege de roman ben
ik van mijn werktafel opgestaan, heb mijn
kladblok genomen en deze scène vrijwel
zonder aarzelen geschreven. Hij was er als
het ware voor ik het wist. En ik wist éen
ding zeker: dit is het einde, hier mag ik niets
aan veranderen. Er zit geen opzettelijkheid
in de puzzel. Moet ik hem oplossen? Sarneel
heeft, vermoed ik, aan Kraut gedacht, omdat
deze na de begrafenis van Fräulein Hampelmann, de met de nazi's sympathiserende
lerares, spottend de Hitlergroet imiteert, in de
kamer van de Lorelei, haar bontje om zijn
hals en haar hoed op zijn hoofd. Hij heeft
een verband tussen die twee scènes gezien,
want de man in het invalidekarretje maakt
ook dat gebaar, zonder te spreken. Volgens
Sarneel zou je kunnen denken: Kraut heeft
zijn spraakvermogen in het concentratiekamp
verloren en door dit gebaar probeert hij de
brug naar de Lorelei te slaan; een luguber
herkenningsteken. Maar ik schrijf: 'Ze kende
die mond. Ook zonder snor.' En verderop:
'De ogen van de man zagen haar glazig aan.
Ze stonden niet meer demonisch.' En wanneer
de Lorelei tegen het invalidekarretje trapt:
'De man hief zijn rechterarm en maakte het
gebaar. Vraag niet welk. Het. Zijn gebroken
heersersblik richtte zich over haar heen, naar
de verte, boorde zich in het niets van de
onwaarschijnlijk blauwe lucht. 'Snor, demonische ogen en heersersblik wijzen toch meer
in de richting van Hitler. De Lorelei ziet die
man, schrikt, denkt hem te herkennen en
projecteert haar haat en angstgevoelens op
die figuur, die niet spreekt maar uit het
invalidekarretje oprijst en het teken geeft.
De Hitlergroet. Natuurlijk was Hitler dood,
maar veel Berlijners wisten dat niet voor de
volle 100%. Het was op de dag van de confrontatie van de Lorelei en de man 12 mei

1945, moet je denken. Ik zie de situatie zo:
de man is de personificatie van het nazidom,
het nazidom zit in een invalidekarretje, is er
slecht aan toe, maar leeft — want de man
maakt het gebaar. Het nazisme is dus
zonder onderbreking overgegaan in het
neo-nazisme. In de slotscène ontmoeten de
twee machten vrijheid en dictatuur elkaar.
Wie heeft het laaste woord? Het antwoord op
die vraag blijft open:
'In de stad op de achtergrond klonk
gehamer, ratelden de karren waarmee het
puin en de doden werden geruimd. De
Lorelei voelde dat het bloed uit haar gezicht
weggetrokken was. Ze wist dat ze stijf stond
als een plank. Een gehynotiseerde. Werktuiglijk, alsof zij zonder weerstand aan
een bevel gehoorzaamde, volgden haar ogen
de blik van de man. Naar boven, naar de
onwaarschijnlijk blauwe lucht. Er was niets,
absoluut niets te zien.'
Dat is het moment van de absolute
vervreemding, het moment waarop het licht
in de zaal aangaat. De uiteindelijke werkelijkheid is soms niet te onthullen.

In de Lorelei kaant een 'bokswedstrijd voor,
in Totemtaal schrijf je over boksers, en in
je nieuwe bundel komt er een cyclus van. Wat
trekt je in bokswedstrijden aan?
Het enorm motorische achter een paar
touwtjes. De bokser in de ring is voor mij
'een lokomotief achter prikkelraad.' Dat wordt
ook de titel van mijn nieuwe bundel. De clou
van die cyclus is het rassenprobleem, de
angst van het blanke ras dat er een neger
kampioen zal worden. Wat denk je van de
situatie in Amerika? Wat denk je van de
eerste negerkampioenschappen? De blanken
zagen dit als een groot prestigeverlies. Laten
we maar eerlijk zeggen: de fascistische
blanken zagen niets liever dan dat gekleurde
kampioenen door blanke kapot werden
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Pas op
met wie je omgaat

geslagen. Begrijp me goed: ik beweer niet
dat alle blanken fascisten zijn, godzijdank
niet, maar er is door dat superieure blanke
ras wel heel wat onheil gesticht: kruistochten
met moordpartijen, slaventransporten van
Afrika naar Amerika, uitroeiing van meer
dan 6.000.000 joden alleen al tussen 1933
en 1945. Er is geen reden om onszelf op de
borst te slaan, iedere dag, ieder uur merk je
het weer: de mens is ontzettend feilbaar.
Ik geloof dat alleen de grote yogi's, door hun
totale onthechting, in staat zijn zich vrij te
maken. Christopher Isherwood heeft dat in
zijn boek over Ramakrishna duidelijk aangetoond. Maar dat is een lange weg — en wij
zitten hier nog niet eens aan de voet van de
Himalaya, maar in de Haagse Bankastraat.
Al is er, voor mij, één zekerheid: de vaak
door Maharishi Mahesh Yogi geciteerde
uitspraak van Christus: The kingdom of
heaven is within you. Maar om dat te
begrijpen moet je de complete stilte zoeken,
en inkeer. Dan bereik je je basis en het
reservoir waaruit je denkt en leeft.
1) Podium, jrg. 20, nr. 6/7, 1966.

2) pg. 19.
3) Volkskrant, 22 febr. 1969.

Pas op met wie je omgaat
Wat voor een mens was toch de Muze
van Apollinaire? Had de primitieve
douanebeambte gelijk toen hij haar
schilderde als een fors wijf
conciërge van de poëzie, slapend met
het belkoord
van onverwachte syntaxische uitvallen
in haar hand? Ze liet haar lijfeigene zelden met rust, zoveel
is zeker. Ze zat naast hem in de ouderwetse
automobiel
op weg naar de ouvertures in Spa;
ze kriebelde in zijn immense schedel
die het landschap van koeien &kerkhoven
verwerkte als regels, waarboven een
enkele aëroplaan
zondag vierde tegen het azuur
waar de vlooien van zijn zolderkamerzorgen geen toegang hadden.
Niemand ontkomt aan zijn lot. Na
de wandelingen
over de Pont Mirabeau, de nachten
van krikken en koortsachtig werk,
trof een granaatscherf zijn schedel
in 1916. Bewonderaars zouden later
zijn helm met gaatje
fotograferen, maar wat koop je
daarvoor, gewond en humeurig
notities makend tussen makartboeketten, terwijl je Muze achter
gladiolen
zachtjes de kraaienmars fluit: een
waarzegster die met harde mond haar
beste klanten stuurt naar Père Lachaise.

Henk van Kerkwijk
Laat germaanse legende

Störtebeker, de zeerover
mijn eerste grote liefde.
een heldennaam waar Karl May
nog niet aan tippen kon,
wat gaf ik om een Shatterhand
old nog bovendien.
nee, dan Störtebeker
Störtebeker omnipotens
Störtebeker de altijd
potente verkrachter.
aborteuses aanbaden hem
en roemden hem als schutspatroon
en voddenrapers en heksen
dreven een duister handeltje
in Störtebeker lompen
waaruit je winstgevend
liefdeselixers trekken kon;

Stcrtebeker .. .
er wordt verteld dat zijn zuster,
de zeemeermin, huilend in het

brakwater van de haven
zijn kind lag te baren
terwijl beul en beulsknechten
hem aan de oever hingen
en slingerend
singerend
slingerend
slingerend en
slingerend
blijft hij

in zijn doodstrijd gelijk
met het ritme van elke wee.
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Lambert Tegenbosch
De utopie van Constant

Kenmerk van de moderne artiest is, dat hij
niet alleen een maker, maar ook een denker
over zijn maken is. Sinds de bewonderaars
van de vroegste renaissance -kunst begonnen
een enkel los woord van de Meester over
te leveren, bijwijze van bon-mot, als bondige
samenvatting van zijn inzichten, of als
formulie met de kracht van norm, heeft dit
kunstenaarsaforisme zich ontwikkeld tot soms
een hele kunstenaarskunstfilosofie (Schiller).
Telkens ook zijn er de brieven, de interviews
en de manifesten, waarin de kunstenaar ter
begeleiding van zijn kunst en de kunst in
het algemeen, zijn denken over de kunst
onder woorden brengt.
In de Nederlandse beeldende kunst van na
de oorlog is niemand als maker en tegelijk
denker over zijn maken te vergelijken met
Constant (Nieuwenhuys). Hij is het geweest,
die in 1948 het Cobramanifest heeft geformuleerd; in het tijdschrift "Reflex" van die
dagen hebben de artikelen van Constant
de theorie geleverd bij de beoefende praktijk;
en nu is hij al meer dan tien jaar de auteur
van een beloofd boek: het boek over Nieuw
Babylon. Als voorgift op dit nu weer voor
1970 aangekondigde werk hebben we alvast
een bundel opstellen van hem gekregen:
Opstand van de Homo Ludens (Paul Brand,
Bussum 1969, f 12,90)
De bundel bevat tenminste twee belangrijke stukken: "Opkomst en ondergang van
de avant-garde", eerder verschenen in
Randstad 8, 1964, en "Over normen in de
cultuur", een toespraak voor de Amsterdamse
Universiteit uit 1967. Daarnaast een viertal
kortere artikelen, waarvan is te noemen
"Traffic in towns", 1967, een scherpe
kritiek op het Engelse regeringsrapport over
stedelijk verkeer, het zogenaamde Buchanan
Report van 1963. Een maatschappijkritisch
boek van belang. Het enige dat je er van weggooit is de verpakking: dat "opstand" slaat
op niets, althans op niets in de tekst van de
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bundel, en wat een "homo ludens" is, in de
zin van Constant, daarover moet ongeveer
alles nog gezegd worden.
1
De theorie van Constant is altlus samen te
vatten. Er is een geïndustrialiseerde wereld
op til, waarin niet langer rijke industrielanden arme landen van de derde wereld
uitbuiten: er goedkope grondstof halen, die
thuis industrieel verwerken en de fabrieken
duur afzetten op de markten van de onderontwikkelde landen. Alle landen zullen binnen
enige tijd gelijkelijk geïndustrialiseerd zijn.
En die industrie zal volautomatisch zijn.
Menselijke arbeidskracht zal niet langer benut
kunnen worden als koopwaar, omdat onder
alle productiekrachten de mens allang
als een van de minst rendabele is ontmaskerd.
Elke machine overtreft hem in een of ander
opzicht. (Het kapitalistisch beginsel zelf
van de arbeidsdeling zal op den duur vergen,
dat arbeid waar mogelijk behoort te worden
verricht door automaten).
Deze onderbouw betekent een volstrekt
nieuwe fase in de cultuur. Ooit is cultuur
zoiets geweest als plukken van de overvloed
van de natuur; daaraan verbinden wij het
nomadische stadium van de mensheid. In
het neolithicum werd de mens, vanwege
de schaarste der natuur, geprest tot een
sedentair bestaan; hij moest een stuk grond
bewerken om het te dwingen de vruchten
op te leveren die hij wenste, hij ontdekte de
natuurwet van de samenhang van paren en
baren, en zo slaagde hij erin de dieren te
domesticeren, hij moest een hoeve bouwen
waarin een klein deel diende als woonhuis
voor de mensen, het overgrote deel voor
dieren, werktuigen en vooral de wintervoorraad. De manufactuur van de burgerij heeft
daarna lange tijd strijd gevoerd met het
grondbezit van adel en boeren. Toen de
gemechaniseerde industrie ontstond, konden
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echter allerlei gebruiksgoederen zó snel en zó
perfect door machines worden gemaakt, dat
deze industrie in één slag ambacht en
boerenbedrijf overvleugelde. Nu zijn we in het
stadium, dat de machines niet alleen meer
onze ogenblikkelijke gebruiksgoederen
fabriceren, maar daarenboven worden die
productiemachines zelf door machines,
automatisch, geproduceerd. Zeeën van vrije
tijd wachten ons. Eindelijk is de mens van de
nooddruft verlost. Het begrip schaarste komt
niet meer voor in de wereld. Dit is het
geboorte-uur van de spelende mens, de "homo
ludens" (meervoud: homini ludentes; tot in
zijn declinaties blijft Constant eigenzinnig).
Tot nu toe zijn de mensen slaven geweest
in dienst van heren; die hadden vrije tijd en
die schiepen de cultuur. Nu krijgt het
arbeidende volk vrije tijd, dit volk zal nu
ook de cultuur gaan scheppen. En Constant
bedoelt daarmee aan te kondigen de
ondergang van de kunst.
"Het burgerlijk tijdperk dat het fenomeen
kunstenaar heeft doen geboren worden is
ten einde. Een dictatuur van het proletariaat
betekent het einde van de kunstenaar. En
niet alleen van de kunstenaar maar ook van
de kunst, d.w.z. van die norm waardoor
de creativiteit tijdens de heerschappij van de
bourgeoise gekanaliseerd werd en aan
banden gelegd. Wanneer Marx zegt dat er
in een communistische maatschappij geen
schilders meer zullen bestaan maar hoogstens
mensen die onder andere ook schilderen,
dan moet de nadruk worden gelegd op het
woord "hoogstens" en niet op het woord
"schilderen ". Het schilderij, evenals de
symfonie, de roman, het standbeeld, zijn
typische uitingen van het individualistisch burgerlijke tijdperk. Wanneer de creativiteit
zich niet concentreert in de uitzonderlijke
enkeling, wanneer er sprake zal kunnen zijn
van een werkelijke massa-cultuur, dan
verliezen deze individualistische kunstvormen
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hun betekenis. Beter gezegd, wanneer de
creativiteit geen privilege meer zal behoeven
te zijn van een kleine minderheid die zich
aan het productieproces onttrekt, dan heeft
het individuele kunstwerk geen zin meer, dan
vervalt de basis waarop het berust, de
wereldbeschouwing waaraan het zijn
rechtvaardiging ontleent ". (122-123)
De homo ludens is dus de creatieve mens,
volop beschikkend over vrije tijd om deze
wereld te "scheppen en herscheppen naar onze
wisselende behoeften " (140), (dus blijkbaar
toch nieuwe "behoeften" en dat in een
wereld zonder schaarste; bestaat er ook voor
zulke behoeften een economische onderbouw?
de vraag zal straks van belang blijken) een
wereld "waaruit wij niet behoeven te
vluchten" (141), zoals de kunst uit het
burgerlijk tijdperk heeft gedaan, " het paradijs
op aarde dat grijpbaar voor ons ligt: de
wereld die ik New Babylon genoemd heb"
(141) -- een bijbelse naam, met nog altijd
de bijbetekenis van zonde.

2
Enkele opmerkingen. Om te beginnen valt
niet te ontkennen, dat Constant twee
onweersprekelijk zich voltrekkende processen
juist heeft onderkend: het proces van de
automatisering der productiemiddelen, en dat
andere, iets eigenaardigs, teruggaand
misschien tot Hegels "Die schónen Tage der
griechischen Kunst wie die goldene Zeit des

späteren Mittelalters sind vorüber" (Asthetik,
Einleitung), een telkens misschien ook met
andere betekenissen opduikend besef: dat de
kunst voorbij is. Het ezelschilderij is dood,
de roman is dood, het muziekdrama dood,
het kijktoneel dood, we hebben het voor al die
takken van kunst al zo dikwijls horen
beweren, het schijnt: de kunst is dood.
— Of de twee processen, van automatisering
en kunstondergang, met elkaar te maken
hebben is vers twee.
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Vervolgens: de term "homo ludens" is niet,
als de naam "New Babylon", van Constant.
Hij ontleende hem aan Johan Huizinga, die
de term introduceerde in 1938. Het was de
titel van zijn boek, dat als ondertitel draagt:
"Proeve eener bepaling van het spel-element
der cultuur". Constant is het echter met
Huizinga's bepaling van de term oneens.
Huizinga schrijft: "Indien het spel niet
regelrecht te verbinden is met het ware noch
met het goede, ligt het dan bij geval binnen
het aesthetische gebied?" (4de druk, p. 7)
"De banden tussen spel en schoonheid zijn
hecht en veelvuldig". (7). Huizinga lijkt dus
spel met kunst (want met schoonheid) in
verband te brengen; hij aarzelt echter.
Constant blijkt een stuk doortastender als
het erom gaat "spel" met "creativiteit"
(als opvolger van "kunst") te doen samenvallen. Volgen bij Huizinga twee hoofdkenmerken van het spel. Eén: "het is vrij, het
is vrijheid" (8). Daarmee is Constant volledig
accoord. Maar twee: "Spel is niet het
'gewone' of 'eigenlijk' leven. Het is een
uittreden daaruit in een tijdelijke sfeer van
activiteit met een eigen strekking" (8). Dat
is volgens Constant niet langer houdbaar. Dat
gold in een burgerlijk tijdperk, toen schaarste
de mensen bond aan het 'eigenlijke' leven,
maar kan niet langer van kracht blijven in een
wereld van automatische overvloed. Spel
wordt dan het eigenlijke leven, het gewone
van elke dag.
Tenslotte: Constant beseft heel goed, dat
dit compleet ludieke leven nu nog niet is
gerealiseerd. Er zijn nog altijd de arme
landen van de derde wereld. Wij leven nu in
een "revolutionaire crisissituatie" (46), maar
Constant gelooft, "dat de vrijheid en de
nieuwe cultuur die ik u wil voorspiegelen
veel dichter bij zijn dan u misschien meent",
(125).
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3
"Ludiek" is een modewoord. Het wordt
gebruikt ter karakterisering van provo en
hippies, voor kabouters, environments, zeker
soort theater en exposities, sierende kleurige
kledij, bepaalde opvoedingssituaties en vaak
in verband met maatschappelijke verwachtingen als hier bij Constant. Men kan zonder
pijn aannemen, dat al dit gebruik correct is.
Toevallig is juist het begrip "spel" voor
Wittgenstein aanleiding geweest om aan te
tonen, dat één enkele naam voor allerlei
kan staan dat toch niet één trek gemeen
heeft (Philosopische Untersuchungen, I 65-75).
Spel betekent velerlei. Een kansspel is niet
hetzelfde als een spel waarin vaardigheid
wordt geoefend, sommige spelen zijn
afgelopen als er een winnaar is, andere duren
eindeloos of willekeurig lang, kinderen die
vadertje en moedertje spelen, doen iets
anders als Donner die schaak speelt. De vraag
is dus gewettigd: wat zijn zoal de dingen
die de homo ludens doet? Het verbijsterende
antwoord van Constant is: dat hij een einde
maakt aan de kunst. Dat alléén.
Constant zegt niet: de homo ludens laat
zich bruin bakken in de zon, timmert een
konijnehok, wordt sporthengelaar, bouwt met
lego, ent een mispelaar op een meidoornstam, luiert, schrijft gedichten, leert gitaar,
gaat snelwandelen, experimenteert met
dipsausen — nee: de homo ludens volgt de
kunstenaar op. Hij zegt dus niet, dat het
afgelopen is met bruin bakken, timmeren en
zo verder, het is alleen afgelopen met de kunst
en de kunstenaar. Waarom?
Stel nu eens, dat er werkelijk die
volautomatische era aanbreekt, die Constant
de hele wereld belooft. Is dat dan "de
dictatuur van het proletariaat"? Dan zullen
de rollen dus zijn omgedraaid: alleen de
wetenschappers, de geleerde uitvinders van
allerhande soort, zullen dan nog moeten
voortgaan met werken in hun laboratoria en
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studeerkamers, de massa die totnutoe met
lichamelijke arbeid — middels spierkracht, tot
en met bijvoorbeeld docerend stemgebruik —
de kost verdiende, die zal eindelijk mogen
neerzitten, daarmee geld verdienen en zittend
geldverdienend mogen uitstaren over een zee
van vrije tijd. Wat te automatiseren valt,
wordt geautomatiseerd. Het enige dat niet
door automaten is te vervangen, is de
creativiteit. Is het nu zeker, dat die massa
voor wie oncreatieve lichamelijke inspanning
overbodig is geworden, creatief wordt? Die
massa kan net zo gemakkelijk lui worden,
gaan suizebollen, als er maar enkelen onder
ons — de allerpientersten — genoeg blijven
studeren om de automaten in stand te houden,
waar mogelijk te verbeteren. De slaven van
nu, tot dusver voor de slavernij bestemd
vanwege hun lichamelijke arbeidskracht, gaan
de dictatuur vormen van straks: hun slaven
worden dan de geleerden achter de automaten.
Er is alles aan gelegen om dom en
onbegaafd te zijn, des te groter is de kans
om "automatisch" te mogen niets doen.
Deze kant van de mogelijkheden blijft
onbesproken in de beschouwingen van
Constant. Hij verwacht creativiteit. Bedoelt
daarmee geen zonnebaden of tuinieren, maar
ik ben bang: toch zoiets als kunst.
Gedichten maken, musiceren, dansen,
schilderen en happenings. De expliciete
redenering echter loopt aldus: de homo ludens
is vrij; dus maakt hij iets — dat dan echter
geen kunst meer mag heten, want kunst is

bourgeois.

Waarom verbindt Constant aan het
optreden van de homo ludens het verdwijnen
van de kunst en de kunstenaar?
Waarschijnlijk omdat de enige tot nu toe
"vrijen" volgens de aanvechtbare mening van
Constant kunst wilden. De slaven van weleer
worden de vrijen van morgen, ongetwijfeld
zullen zij iets doen wat anders is als de
vroegere vrijen deden. Waarop berust deze
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verwachting? Zijn er al aanwijzingen, dat er
ergens een massacultuur begint te ontstaan?
Strikt genomen hoeft zo'n aanwijzing er nog
niet te zijn, want de volautomatische productie
is er nog niet. Maar misschien is dat andere
van de toekomstige vrije homines ludentes
al schaduwachtig aanwezig in het gedrag van
hippies en provo's en de wassende schare
van hen die zonder werken toch de kost
hebben, van land naar land zwerven, muziek
maken en gelukkig lijken. — Feit is dat
hun gedrag lijkt op dat van de kunstenaars.
Gedrag is het enige dat zij maken. Provocatief
voor sommigen, voor anderen een zaligheid.
Een gedrag dat tenaastenbij te maken heeft
met bewijzen van onafhankelijkheid, lak aan
conventie, een niet overdreven Triebverzicht.
Men zou dit "kunstzinnig gedrag" kunnen
prefereren boven "kunstzinnige werkstukken ".
Er zijn overwegingen die daarvoor pleiten.
Een geremde idioot, ook al zou hij de lyriek
van Kloof, Sapfo of Lucebert schrijven, is in
het dagelijks gebruik natuurlijk geen genotsartikel. Al zijn de verzen mogelijk wel eeuwig.
Of althans voor generaties bloemlezers. Maar
is het zeker, dat we in het volautomatisch
tijdperk voor zulke ongenoeglijke idioten
gespaard blijven?
Niets lijkt me waarschijnlijker als
(a) een epidemische toename van artistiek
gedrag van mensen die géén kunstwerken
maken, en
(b) een telkens weer stiekem terugsluipen
naar het oude gif van de kunst — juist ook
door mensen zonder dat artistieke gedrag,
door de meer marginalen, door knapen die
op een onbepaalbare plek pijn lijden en
daarvoor een stiller zoeken, door figuren
die nog maar kort geleden zouden zijn
aangeduid als "dromers" en die met "iets
anders" in hun hoofd lopen, verbeelding, en
verbeeldingen misschien.
Een hoofdbezwaar tegen Constants
gedachtengang lijkt me, dat hij de homo
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ludens ziet in het verlengde, als voortzetting
en omslag, van de (vroegere) artiest. De vrije
tijd van de vroegere vrijen, van bijvoorbeeld
de adel en de artiest, is niet twee keer
dezelfde vrije tijd; hun culturele productie
verschilt dan ook. De vrije tijd van de massa
die van lichamelijke arbeidslast wordt bevrijd,
ligt eerder in het verlengde van de vrije tijd
van de vroegere adel, de machthebbers,
de grond- en kapitaalbezitters dan in die van
de vroegere artiest. De toekomstige homo
ludens bij de gratie van de automatisering
zal luieren, duivemelken en eventueel
kunstzinnig creatief blijken. Hij zal niet de
artiest vervangen. Als de artiest en de kunst
te gronde gaan, zal dat om andere redenen
gebeuren; die hier niet in het geding zijn.
Een andere vraag schijnt, of het toekomstig
optreden van de schare vrije ludentes niet
zoiets als "democratisering" van de kunst
voor gevolg zal hebben.
Constant denkt over een mogelijke
democratisering geschakeerder dan de handige
jongens van vandaag, die onder de
democratische vlag multipels, vooral litho's,
al of niet gesigneerd, de onnozelste objecten
en zelfs foto's met signatuur verkopen tegen
fancyprijzen: de cultus van het genie wordt
nergens nadrukkelijker gevierd als in de
kwasi democratische multipelshop.
Constant houdt zich van zulke schijn oplossingen ver. Hij keert zich tegen het genie.
Zijn redenering loopt ongeveer als volgt. Wat
ooit kunst is geweest, is kunst geweest in
geheel van de onze verschillende maatschappelijke contekst. De slaven van weleer,
eenmaal vrij geworden, verlangen geen
verdere productie van de statussymbolen van
hun vroegere heren. Zij willen niet langer
schilderijen, symfoniën en romans, die
"typische uitingen van het individualistisch burgerlijke tijdperk" (123). Ze zullen hun
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zinnen zetten op de creatie van eigen
symbolen. Daar hoeven geen uitzonderlijke
genieën aan te pas te komen. Het genie is
maar een "mythe" (30), waaraan overigens
al door psychoanalyse en surrealisme een
eind is gemaakt, en de totnutoe onderdrukt
creativiteit van de massa zal daarvoor in
de plaats treden. "Het meest begaafde
individu, het genie, en de minst begaafde,
de imbeciel, zullen elkaar kunnen vinden in
een collectieve activiteit die juist door een
afwezigheid van enige norm, gemeenschappelijk kan zijn" (133). Op de plaats van de
oude "competitie-cultuur" ziet vanaf zijn

Patmos de evangelist Constant de wolf reeds
weiden met het lam en hij gewaagt dan vol
goede moed van de toekomende heerlijkheid

der "compositiecultuur" (133).
De droom is zó mooi. Wie zou wreed
genoeg durven zijn de slaper wakker te
maken? Een mogelijke wekker zou vertellen,
dat "compositieculturen" allang bestaan:
het zijn die primitieve culturen waarin nooit
iets is veranderd, nooit iets verandert en
nooit iets zal veranderen, omdat alle leden
alles in de eeuwig eendere compositie van
aver op aver willen voortzetten.
Gemeenschappelijke compositie vooronderstelt
één, voor allen gelijk werkdoel, wereldbeeld,
productieschema, en het is niet in te zien
hoe daarin ooit veranderingen zouden kunnen
optreden. Tenzij door een goddelijke of
kosmische inwerking van buitenaf die
plotseling de wil van alle stamleden in één
richting mobiliseert. Verder kent de
compositiecultuur alleen maar eeuwige
statische onveranderlijkheid. Zoiets is zeker
niet de bedoeling van Constant. Ofschoon in
het algemeen de bedoeling van veel utopisten
scherp omschrijfbaar en hun toekomstbeeld
tamelijk onveranderbaar schijnt — zo ideaal
als het worden moet, moet het verder ook
blijven —, Constant zegt uitdrukkelijk dat hij
van permanente verandering droomt. Hij heeft
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het over een "dynamische wereld die wij
wijzigen al naar het ons invalt" (140) Hoe
is die "compositiecultuur" in harmonie te
denken met de gewenste dynamiek? Blijkbaar
verwacht Constant, die wel niet met
goddelijke of kosmische inwerkingen zal
rekenen, dat zich desondanks het opmerkelijke
zal voordoen, dat ons allen tegelijk hetzelfde
invalt, of bij de een iets dat zich spontaan
voegt bij wat de ander invalt. Alle competitie
eenmaal verdwenen uit onze cultuur, kan de
cultuur alleen in beweging blijven, als we
allen voortdurend elkaar aanvullen in onze
strevingen. Op die manier zou "kunst", als
aanduiding van een kwalitatief zéér speciale
inval, inderdaad kunnen verdwijnen. Niet
langer zou één enkele inval méér speciaal
zijn als een andere. Al onze invallen zouden
passen bij elkaar als de delen van een vooraf
gefabriceerd bouwpakket.
Mogelijk is dat een situatie waarnaar
gehunkerd kan worden. Mij bekruipt de vrees
dat deze ontwikkeling trekken krijgt van een
noodzakelijkheid, die nauwelijks nog te
rijmen valt met de beloofde vrijheid. Men
kan van het genie zeggen wat men wil, maar
het is zeker te denken als vrij en onvoorspelbaar. Het komt niet uit een bouwpakket.
Eerder omgekeerd: het genie zegt juist hoe
alle bouwen in elkaar gezet moet worden.
"Genie is dat talent (gave van de natuur),
dat aan de kunst de regel oplegt." (Kant,
K.d.U., par 46) Het is vrijheid. Zogauw in
de bourgeois periode het inzicht in het
artistieke scheppen begon te rijpen, werd dit
geniale scheppen begrepen als vrijheid. En in
die burgerlijke periode heeft de artistieke
vrijheid zich dan ook bij herhaling
gedemonstreerd als de vrijheid om niet te
passen in de bestaande maatschappij. Dat weet
Constant ook. Hij weet, dat de kunst de
altijd beleefde "alternatieve" leefwijze van de
burgerlijke periode is geweest. En zelfs
voor onze tijd is volgens Constant "de positie
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van de kunstenaar.... gunstiger dan die
van de arbeider wat betreft de positiebepaling
tegenover de nieuwe economische situatie.."
(138). Maar onze tijd is dan ook slechts
een "revolutionaire tussenperiode ": de
wijzigingen in de economische onderbouw
worden nóóit direct op de voet gevolgd door
een transformatie van de culturele
bovenbouw. (139)
Waarom moeten die kunst en die
kunstenaar dan verdwijnen? Dit verdwijnen
van de kunst is onredelijkerwijze juist de kern
van Constants idee over socialisering of
democratisering van de kunst. Want hij
verwacht immers: in de toekomst zal het genie
ofwel ontbreken, omdat alle mensen hun
creativiteit kunnen uitleven, ofwel zal in die
toekomst het genie samenwerken met de
imbeciel in één compositiecultuur. (Allicht
niet zoals nu het kapitaal samenwerkt met
de arbeid, om de arbeider uit te buiten,
maar zó dat het genie om zo te zeggen van
zijn genialiteit geen weet heeft, daarvan geen
profijt trekt ten koste van de imbeciel.)
Deze voorspelling heeft een eigenaardig
onwetenschappelijk karakter. Zij berust op
geen enkel waargenomen feit, maar op een
wens. Het creatief en ludiek worden van de
van slafelijke arbeid vrijgestelde mens heeft
géén karakter van wet. Die vrijstelling van
slafelijk werk is misschien een noodzakelijke,
ze is zeker niet voldoende voorwaarde.
Bovendien: het individuele genie heeft nooit
ontbroken. Zijn optreden is nooit product
van een maatschappelijke constellatie of
een economische onderbouw geweest. Als
inzicht is het begrip misschien geboren in de
bourgeoise periode, maar de geniale feiten
zijn volgens dit inzicht in de hele
geschiedenis, met allerlei verschillende
economische onderbouwmodellen, aantoonbaar. Constant verwart het begrip voor het
genie met het optreden van het genie.
Laat het begrip een product van de burgerlijke
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filosofie zijn, het feit doet zich telkens bij
elke mensengeneratie voor.
De nogal boude verwachting dat in een
ludieke, vrije maatschappij het genie normloos
met de imbeciel zou samenwerken is al
evenzeer moeilijk te funderen. Uit een
oogpunt van goede compositie is dat niet
eens meer wenselijk te noemen. Dat is een
vorm van democratisering, die zijn volmaatheid en bekroning tenslotte vindt in een wei
met allemaal even vette runderen, een plas
allemaal even hard snaterende eenden, een
kolossale pluimveefokkerij. Hier zou de
homo ludens hard op weg zijn te verloederen.
5
Het minst duidelijke woord in de titel van
Constants bundel is opstand. Misschien heeft
dat woord een geheime betekenis, waarin ik
niet ben ingewijd. Daarom voor de goede
orde eerste een nadere bepaling.
Wat ik er in het algemeen ongeveer onder
versta, is op de eerste plaats een daad van
(massaal) verzet tegen het wettig gezag of
tegen de gevestigde orde die kracht van wet
schijnt te hebben. Opstand is een illegale daad.
Er komen eerst samenzweerders aan te pas
en beramers van geheime plannen, denk ik,
en dan breekt bet geweld naar buiten. Dit
geweld zal pogen het bestaande weg te vagen
en iets nieuws te vestigen, een nieuw gezag,
een nieuwe ordening.
Opstand is op de tweede plaats ook een
heel ander denkbeeld als geleidelijke
verandering. Het woord suggereert een (min
of meer) abrupte uitbarsting, voorzien of
onvoorzien, maar altijd met een element
verrassing.
Daarnaast tenslotte wordt in Cuba wel
gesproken over een "permanente revolutie":
"De revolutie vond niet plaats in 1959, maar
toen begon zij." (H. Mulisch, Het woord bij
de daad, 1968, p. 20). Deze Cubaanse
permanente revolutie zou zelfs volgens
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Mulisch "de authentieke revolutie" (23) zijn
(iets anders dus als de putsch, de contrarevolutie, de Franse en de Russische revolutie)
De "culturele revolutie" van China noemt
hij een poging de "authentieke revolutie te
hervinden" (23). In China was, evenals in
Rusland, de revolutie gestagneerd, omdat er
een nieuwe heersende klasse was uitgekristalliseerd, los van het volk (22), daarom werd
in China een "ressourcement" nodig. In Cuba
is de revolutie sinds 1959 permanent. En dat
kon daar gebeuren "omdat het een klein land
is, een onderontwikkeld land, en een eiland
bovendien" (23) — Omstandigheden die
voor West-Europa niet gelden.
De Cubaanse betekenisverandering van het
begrip opstand komt misschien de
bedoelingen van Constant nabij. De twee
eerdere betekenissen slaan immers duidelijk
niet op het proces dat Constant bedoelt te
beschrijven. Want wat aan de gang is, de
automatisering van de arbeid, wordt niet
bewerkt door de arbeiders, de toekomstige
ludische mensen. Integendeel staat de arbeider
niet eens in een een zo gunstige positie
tegenover de nieuwe situatie (138). De
automatisering wordt hem aangedaan,
blijkbaar door een of ander gezag en door
een of andere gevestigde orde. Het is dus wel
de meest nauwgezette omkering van de idee
"opstand" om die in verband te brengen met
zoiets lijdelijks als wat de toekomstige ludieken
nu wordt aangedaan.
Maar als de automatisering zelf niet de
opstand is — en dat is dus hierom moeilijk
aan te nemen, omdat dit proces noch in het
geheim, noch van onderop, noch met geweld
tegen het bestaande is beraamd, maar een
geleidelijke en publieke daad van ombouw
der productiemiddelen door de heersende
klasse van bezitters —, dan moet de opstand
van de homo ludens zeker volgen ná die
automatisering. Die opstand, indien de
authentieke, de Cubaanse, is in Cuba volgens
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economisch of oneconomisch de tijd toe
Mulisch mogelijk geweest vanwege specifieke
hebben of nemen. Dat is al oud. Als onze
locale factoren. Stel dat hij ook in de
Westeuropese en tenslotte in de mondiale
(economische) concurrentiecultuur wegvalt (en
locatie mogelijk blijkt, dan zou die bestaan
dat zal gebeuren, verwacht Constant), dan
in "het besef, dat er niet alleen andere
komt een compositiecultuur daarvoor in de
eigendomsverhoudingen moeten komen, maar plaats. Omwille van de consistentie in
vooral ook een andere mens, en dat dit niet
het termgebruik moet nu ook bedoeld zijn:
automatisch gebeurt. Het besef dat wij met
een economische compositiecultuur. Maar
elkaar zijn en niet tegen elkaar" (23). Weer
het is duidelijk dat de vestiging van een
een definitie van Mulisch. Constant laat de
economische compositiecultuur nog niets
hele term onbesproken. Opmerkelijk is wel, garandeert met betrekking tot het ludieke van
dat het door Mulisch gesignaleerde besef
die toekomst en het dáárop gebaseerde
van het met elkaar zijn in plaats van tegen
"authentiek revolutionaire ". (Het scheen
elkaar rijmt op Constants tegenstelling tussen
overigens al eerder ook duidelijk dat
competitiecultuur en compositiecultuur.
compositiecultuur op zich juist geen permaOver die tegenstelling valt in dit verband
nente revolutie belooft, zich eerder laat
nog iets te zeggen. De door Constant blijkbaar denken als verstarring.)
gehate comptitie is niet precies hetzelfde
Wat kan Constant bedoelen met opstand?
als concurrentie. In de zakelijke regeling
Iets als een religieuze kategorie: een
van onze gezamenlijke behoeften is
opwekking tot bekering, een omverwerpen van
concurrentie misschien een typisch
de oude mens opdat iemand "een andere
kapitalistisch defect van de samenleving. Of
mens" zal kunnen worden? (Mulisch, 23). Of
competitie daarom ook uit de samenleving
een esthetische kategorie: het telkens nieuwe
gebannen moet worden is nog de vraag.
en oorspronkelijke dat het kunstwerk is en
Bijvoorbeeld precies in het spel: moet daar de waardoor het bestaande wordt ontkend?
competitie verdwijnen? Onze agressiviteit moet De moeilijkheid daarmee is niet, dat deze
ergens een ruimte vinden, waar hij zonder
twee soorten opstand geen nieuws zijn: beide
schade kan worden uitgeleefd. Competitie in
kwamen voor in de oude kapitalistische
het spel kan bovendien juist het gewenste
samenleving, het waren individuele
"met elkaar zijn" betekenen. Competitie
"opstanden" die, bij al hun ontkenningen, de
bedoelt daar zeker géén "tegen elkaar" in
kapitalistische maatschappij de kapitalistische
contrast tot "met elkaar ". In het spel is het
maatschappij lieten. De moeilijkheid is dat
"tegen elkaar" te verstaan als ludieke
uitbreiding van deze religieuze en esthetische
uitdrukking van het "met elkaar ".
opstand tot de massa van vrije -tijdgenieters
Met deze bedenking komt heel Constants
alleen kan gebeuren doordat telkens toch
begrippenpaar van competitie- en compositie
het enkele individu geniaal genoeg is om de
losse schroeven te staan. Ludieke -cultrop
opstand te bewerken. Massabekeringen zijn
competitie is een vorm van compositie.
onbetrouwbaar, onmogelijk en onecht. En dit
Economische competitie daarentegen kan
individuele — tenzij er ook een heel nieuw
moorderende concurrentie worden, zoals
begrip voor "individu" moet gedacht worden
Vietnam bewijst, maar zulke moordende
— kan nog altijd moeilijk worden verklaard
economische concurrentie kan nu toevallig
vanuit een economische onderbouw. Dit
weer zeer wel samengaan met ludieke
individuele is altijd verklaard als geschenk
competitie: namelijk van degenen die daar
dat het individu bereikte uit het boven-
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menselijke: de muze. Het geschenk heette
inspiratie. Als dit tegenwoordig in psychoanalytische termen wordt "verklaard ", loopt de
verklaring nog nooit nó, dát de inspiratie
hanteerbaar wordt, een product van de vrije
wil of gevolg van economische organisatie.
Ook marxistische auteurs laten de magische
oorsprong van het kunstwerk onverlet. Zij
"verklaren" kunst niet compleet uit de
economische onderbouw. Ook Constant
maakt dat niet aannemelijk. Daarmee
valt de samenhang van automatisering en
opstand weg, en daarmee ook het fundament
onder Constants beschouwingen.

6
Welke betekenis blijft er dan nog te
denken over onder de titel van zijn boek?
Als die homo ludens de opstand niet zelf
maakt, omdat de economische bazen de
automatisering bewerken; of als de homo
ludens na de automatisering de opstand wèl
zelf maakt, maar die dan individueel moet
teweeg brengen, omdat "een ander mens"

worden niet massaal kan gebeuren (hoogstens
massaal bevorderd in overigens weinig
betrouwbare massabekeringen), wat is dan
nog over dat bedoeld zou kunnen zijn met die
"opstand van de homo ludens"?
Het is een titel die in letterlijke zin utopisch
lijkt, slaande op niets en nergens. Als
kunstenaar heeft Constant van New Babylon
een aantal plastieken, tekeningen en
schilderijen kunnen tonen, te kwalificeren als
ouderwetse "kunst ", zijn theoretische bijdrage
aan de bouw van de nieuwe wereld is een
utopie, die onvoldoende relatie maakt met de
wereld van de feiten. Tenzij dan deze, dat ze
Constant zelf signeert. Namelijk als een
kunstenaar, verlangend naar zin, functie,
rechtvaardiging van zijn kunstenaarschap en
dit in termen van maatschappelijke en
menselijke solidariteit. Dit verlangen is nobel.
Te nobel om het te laten verwilderen in
onheldere theorieën.

J. J. Wesselo
Het antwoord van
Roger van de Velde
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Wanneer autobiografische geschriften,
zoals dagboeken, brieven, beschrijvingen van
persoonlijke lotgevallen e.d., niet met een
soort litteraire intentie geschreven zijn,
leveren ze voor de litteratuur meestal weinig
interessants op. Voor andere cultuur terreinen soms wel, maar daar gaat het mij
hier niet om. Ook de nadrukkelijk als
litteratuur aangediende geschriften van die
soort lijden maar al te vaak aan het euvel,
dat ze litterair nu juist helemaal niet interessant zijn. De 'directe, spontane notitie', zoals
dat meestal genoemd wordt, blijkt meestal
een slechte dekmantel te zijn voor het ontbreken van overtuigende stilistische, taal creatieve kwaliteiten, en het 'interessante'
van persoonlijke belevenissen van een
schrijver is zelden interessant.
Of autobiografische geschriften überhaupt
wel tot 'de litteratuur' moeten worden
gerekend is een tweede; ik zelf dacht van niet,
omdat ik een van de meest essentiële
eigenschappen van litteratuur nu juist vind,
dat er een litteraire realiteit wordt aangeboden
die dus niet samenvalt met onze dagelijkse
realiteit (vgl. mijn opstel Het unieke tijdbeeld
tekst, Spiegel der Letteren, XI, 175 vv.)
maar dat is een kwestie van definitie.
Opvallend is in ieder geval, dat
autobiografische teksten op minstens
tweeërlei wijze van litterair belang kunnen
zijn: door indringende taal-creatieve
kwaliteiten, en door een 'wijdere strekking',
een betekenis dus die boven de betekenis van
de persoonlijke gegevens uitstijgt.
Dit laatste maakt, dunkt mij, Roger van de
Veldes Recht op antwoord tot een tekst
van uitzonderlijk, ook litterair, belang.
Het is geschreven in een fascinerende stijl,
en het verbijsterende onrecht, aan Van de
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Velde persoonlijk aangedaan, krijgt (waar
mede door die 'litteraire' stijl) -schijnlk
iets van Het Onrecht, dat in het algemeén
mensen mensen kunnen aandoen, dat
meerderheden minderheden kunnen aandoen,
dat overheden individuen kunnen aandoen,
dat het establishment outcasts kan aandoen,

enz., enz.
Het lot van Van de Velde zal wel
genoegzaam bekend zijn. (Des te onthutsender
is het, dat men zich afzijdig houdt. Het wordt
tijd dat de Vlaamse, maar vooral de Neder
andse auteurs zich eens in harde acties
-l
gaan storten, om dit soort onrecht, dat
vooral in Vlaanderen aan de orde van de
dag is, te bestrijden — in plaats van zich
als elitaire salon-revolutionairen te blijven
gedragen, voor de T.V. indrukwekkend te
doen over hun engagement, inmiddels
f 12.000 per jaar stipendium in dank
aanvaardend, en zich er met een protesttelegrammetje van af te maken. Men had met
een ploeg schrijvers Van de Velde uit de
gevangenis ;moeten bevrijden, of de Belgische
Minister van Justitie kidnappen — en in
ieder geval zou aan Mulisch het gevaarlijkste
klusje moeten worden opgedragen.)
In het kort: gedurende enige tijd kreeg hij
van zijn arts het pijnstillende middel palfium
voorgeschreven. Hij raakte eraan verslaafd,
en zag zich gedwongen langs illegale weg, en
overigens zeer dilettantisch, het middel te
bemachtigen. Hij werd gesnapt, en in
tegenstelling tot wat ieder zindelijk denkend
mens zou verwachten (nl. dat de gemeen
patiënt Van de Velde zou helpen),
-schapde
werd hij gestraft: zes jaar opsluiting in
psychiatrische inrichtingen en gevangenissen.
Om deze waanzinnige straf (Van de Velde:
'En ware ik een volksgeliefde coureur geweest,
dan had men mij onder verdenking van
doping-praktijken een geldboete en in het
ongunstigste geval enkele maanden fietsverbod
kunnen opleggen. Ik heb helaas nooit de
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Ronde van Frankrijk gewonnen.' — pg. 47)
aanvaardbaarder te maken, werd Van de
Velde na een half- uur -durend psychiatrisch
onderzoek als psychopaat gebrandmerkt.
Terwijl godbetert zijn meest indrukwekkende
prestatie is, dat hij het nog niet geworden is
— na zes jaar opsluiting, vernedering (hij
mocht zelfs geen schrijfmachine gebruiken),
onrecht, na zes jaar te hebben moeten leven in
het voortdurende besef als normaal, tot
productieve arbeid in staat zijnd mens zijn
kinderen niet te mogen zien opgroeien, niet
bij zijn vrouw te mogen zijn, ja zelfs geen
boeken te hebben mogen schrijven. Want
ook dit manuscript van Van de Velde is de
gevangenis uitgesmokkeld. Ik weet zeker dat
ikzelf in een dergelijke situatie na een maand
met mijn kop tegen alle muren gelopen te
hebben, aldus de psychiaters een twijfelachtig
gelijk achteraf zou hebben bezorgd. Zo niet
Van de Velde: die schrijft na zes jaar een
boek, waaruit zonneklaar blijkt dat we met
een normaal, en zeker intelligent mens te
doen hebben, en waarin hij het zelfs
presteert om niet te verzuipen in wrok, maar
integendeel te komen tot een briljant geschreven objectieve analyse van zijn eigen lot, en
van het lot van de Vlaamse intelligentsia,
ja van het lot van Iedere (Boons) 'enkeling in
een wereld van barbaren'. Ik zou zeggen:
gauw lezen allemaal, en dan op naar
Vlaanderen.

Roger van de Velde, Recht op antwoord,
's-Gravenhage, Rotterdam, 1969.
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II

Kort nadat ikvoorgaande bespreking van
geschreven, overleed
zaterdag 30 mei.
op
Roger van de Velde,
definitief
vrijgelaten. Hadden
pas
toen
Hij was
de belgische autoriteiten dan misschien toch
gelijk gehad? Natuurlijk niet. Want een duidelijker voorbeeld van iemand die in plaats
van gestraft gewoon genezen had moeten
worden, is moeilijk te bedenken. Zo is Van
de Velde dan toch bevrijd, zij het niet door
zijn collega's.
De klap kwam anders wel hard aan. Vooral
omdat zijn veelbelovend oeuvre te klein is
gebleven. Veelbelovend: ik merkte in mijn
voorgaand artikeltje al op hoezeer men Van
de Velde moet bewonderen om zijn gave, om
in een situatie als waarin hij verkeerde, een
zodanige afstand te bewaren tot zijn eigen
lot (Recht op antwoord) en (in zijn verhalenbundels) tot dat van zijn medegevangenen
c.q. -gestoorden (!), dat hij er op een
bijzonder indringende manier over wist te
schrijven. Die verhalenbundels zijn er slechts
drie: Galgenaas (1966), De slaapkamer (1968)
en De knetterende schedels (1969).
Galgenaas en De knetterende schedels
bevatten resp. gevangenisverhalen en asielverhalen, waarbij 'asiel' dan staat voor een
inrichting waar meer of minder gestoorde
misdadigers gevangen worden gehouden.
Over deze twee bundels, in feite de neerslag
van de wereld waarin Van de Velde zo lang
heeft moeten leven, hieronder enkele aantekeningen. De beste manier, dacht ik, om hem
te gedenken.
Galgenaas is Van de Veldes eersteling,
en heeft alle gebreken van dien. Maar het
houdt ook reeds de beloftes in die in zijn
latere werk waargemaakt zullen worden. De
oorzaken van de gebreken zijn dacht ik
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gemakkelijk aan te wijzen. Van de Velde
kwam terecht in een wereld waarin hij, als
niet-misdadiger, niet thuis hoorde. Een wereld
waarin hij dus niet wilde ondergaan, maar
die hem niettemin fascineerde. De enige manier om overeind te blijven (en men vgl.
hiervoor Bruno Bettelheim, die het concentratie
overleefde door het te bestuderen:
-kamp
Massificatie en zelfbehoud) is van die wereld
afstand te nemen, maar hem tegelijkertijd
scherp te observeren en te beschrijven.
Schrijven uit zelfbehoud dus. Echter, Van
de Velde beschikte nog niet, of vaak nog niet,
over de vorm waarin die beschrijving gegoten
moest worden. Vandaar de zeer incoherente
samenstelling van de bundel: er staan enkele
beschouwingen in over de gevangenis en de
gevangenen; enkele stukken die in feite ook
beschouwingen zijn maar waaraan, als
adstructie, een verhalend element is toegevoegd; een reeks verhalen (en vooral hier
verraadt zich de beschrijvingsmoeilijkheid),
waarin té duidelijk de persoonlijke problemen
van Van de Velde door middel van een
'objectief' verhaal verwoord worden, zodat zo'n
verhaal een zeer traditionele, clichématige
weergave van al even clichématige problemen
oplevert. Dat het clichéproblemen zijn is
op zichzelf geen bezwaar: ze zijn meestal
zeer "echt", en natuurlijk worstelt iedere
nieuwe gevangene, dus ook Van de Velde,
juist met die overbekende ellende van
eenzaamheid, uitzichtlooelieid, onafzienbaarheld van de periode die men voor de boeg
heeft, e.d., maar litterair belangrijk wordt
zoiets pas wanneer er een nieuwe vorm
voor wordtgevonden; en tenslotte een
reeks verhalen die dan het belang van de
bundel bepalen, verhalen waarin de auteur
voldoende afstand heeft genomen (en waarin
de persoonlijke betrokkenheid natuurlijk wèl
doorklinkt, maar dan op de momenten wanneer
dat inderdaad functioneel is), verhalen die
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wèl een origineel beeld opleveren, waarin
dus a.h.w. op een versleten thema een
nieuw licht geworpen wordt. Als voorbeeld
noem ik het m.i meest geslaagde verhaal uit
de bundel, De hulde van het galgenaas
(pg. 156 e.v.). Daarin wordt beschreven hoe
een aalmoezenier de genegenheid van de
gevangenen weet te winnen door ze zoveel
mogelijk van rookgerei te voorzien, waarbij
hij de natuurlijk gehuichelde belangstelling
voor de zondagsmis op de koop toe neemt.
De aalmoezenier wordt echter ernstig ziek, en
vervangen door een andere, zijn tegenhanger:
een dikke, zelfvoldane man, die 'sabbelde
aan zijn cigarillo's en de mond vol (had)
over de Heilige Maagd, Troosteres der
Verdrukten, maar het kwam nooit in zijn
hoofd op dat gedetineerden óok cigarillo's
roken'. Toch blijft de kapel vol. De gedetineerden grijpen immers iedere gelegenheid
aan om er even 'uit' te zijn. Het verhaal
eindigt dan als volgt:
Slechts eenmaal vonden zijn woorden
weerklank in de kapel; die zonovergoten
zondagmorgen toen hij 'met diep leedwezen
maar christelijke berusting' meedeelde dat de
vroegere aalmoezenier zachtjes ontslapen was
in de Heer. Het was moeilijk uit te maken
hoe het begon en wie als eerste het voorbeeld gaf. Men hoorde wat gestommel op
de eerste banken, er was wat gedrang op de
laatste banken, en er ontstond geleidelijk
een deining, zodat de bewakers met hun
witte handschoenen een schichtige blik in
de ogen kregen. Iedereen, van de eerste tot
de laatste man, had zich opgericht en het was
een bevreemdend schouwspel die godvergeten, onbuigzame bende daar zwijgend en
strak in de houding te zien staan als haveloze landlopers op een plechtig dodenappel.
Het was de laatste, spontane hulde van
het galgenaas, en voor de eerste maal sinds
vele jaren daalde over de kapel een wijding

die zelfs God in Zijn geblaseerde alweterij
moet verbaasd hebben, zodat Hij even Zijn
adem inhield.
In de stilte hoorde men zachtjes de kaarsen knetteren en het was alsof de wierook
een beetje naar tabak geurde. (pg. 159-160).
In déze verhalen kondigt de latere Van de
Velde, de schrijver van De knetterende
schedels, zich al aan: iemand die niet meer
probeert zijn gevoelens en waarnemingen in
een verhaal te persen, maar die een andere
vorm gevonden heeft, namelijk die van het
ooggetuigeverslag. Die vorm biedt de beste
garanties voor een geslaagd beeld, want
enerzijds is het verslag de meest objectieve
beschrijvingsmethode, anderzijds komt de
persoonlijke betrokkenheid van de observator
het beste tot zijn recht; nu kan hij gewoon
in de ik-vorm schrijven, zonder dat zijn eigen
problematiek hem parten speelt (zoals in de
hij -verhalen in Galgenaas vaak wel het geval
was!). Nog op een ander vlak is De knetterende schedels een voortzetting en verbetering van Galgenaas. Men krijgt bij Van
de Velde voortdurend de indruk dat hij er
niet zozeer op uit is de specifieke gevangenen-problematiek te bespreken, maar dat
hij veeleer beoogt algemeen-menselijke problemen d.m.v. de gevangeniswereld te vertolken. (Vgl. ook Recht op antwoord). In Galgen
-as
lukte dit niet zo best, om al eerder
aangegeven redenen, maar óok omdat de
gevangenen au fond nog 'normale' mensen
zijn, die 'normaal' op allerlei problemen
reageren. De gestoorde gedetineerden lenen
zich veel beter voor Van de Veldes doel: zij
reageren op een volstrekt onverwachte,
unieke manier, en plaatsen zodoende de
menselijke problematiek in een geheel
ander, en bijzonder fel licht. Hun normenstelsel wijkt volkomen af van het onze, ze
reageren inderdaad abnormaal. De beste manier om dit weer te geven is natuurlijk het
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ooggetuigeverslag, temeer daar die vorm ook,
zelfs, ruimte openlaat voor humor. En wel
de puurste vorm van humor die men zich
denken kan: galgenhumor. De versmelting van
de tragiek en de humor. De humor van de
bittere glimlach, de pijnlijke grins. De grimlach
van iemand die niet abnormaal is, maar die
gedwongen wordt voortdurend de verrassende
reacties, van 'abnormale' mensen op simpele
feiten, verschrikt, verbaasd, vertederd soms,
maar altijd pijnlijk getroffen, te registreren.
Een prachtig voorbeeld van die macabere
humor vinden we in het verhaal Trompet
(pg. 102 e.v.). Daarin wordt subliem de
draak gestoken met een gevangenispsychiater,
die therapeutische waarde toekent aan het
laten uitleven van verdrongen creatieve moge
gevangene Honoré bijv. is -lijkhedn.Va
bekend dat hij in zijn jeugd trompet heeft
gespeeld. Dus krijgt Honoré een trompet.
Hij blaast er zonder enig succes een
weeklang op. De psychiater is zeer teleurgesteld. En ik citeer nu verder Van de Velde:
'Nochtans,' zei hij, 'het staat zwart op wit
in zijn dossier: son oncle et sa belle-soeur
déclarent qu'il joue de la trompette.'
Toen herinnerde de bewaker zich in een
flits dat in sommige streken van Wallonië,
en meer bepaald in de Borinage waar
Honoré vandaan kwam, van een idioot wel
eens gezegd wordt 'qu'il joue de la trompette.'
Dokter Poulard vond het een kostelijke
grap en de bewaker, die zijn manieren kende,
lachte hartelijk mee.
'Absolument fantastique!' zei dokter Poulard.
Hij begaf zich naar de eetzaal, waar Honoré hardnekkig in zijn hoekje zat te blazen,
en klopte de patiënt vriendelijk op de schouder. Dan greep hij plotseling het instrument
en gooide het met een forse zwaai door
de zaal, in de hoop dat die shock enige
reactie zou veroorzaken.
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De hoop werd ook deze maal niet vervuld. Honoré keek verwonderd en zwijgend
van zijn lege handen naar de bewaker en
van de bewaker naar dokter Poulard, zoals
een ziek dier dat niet zeggen kan waar het
pijn doet. (pg. 104).
Van de Velde was ook een ziek dier, net
als Honoré. Hij had ook een trompet, zijn
pen, maar hij wist wel degelijk hoe ermee
om te gaan, en hij kon dan ook precies
zeggen waar het pijn deed.
Roger van ede Velde, Galgenaas, Utrecht 1966.
Roger van de Velde, De knetterende schedels,
Brussel, Den Haag 1969.
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Wat kunnen wij weten?
G. A. van Klinkenberg, Wat kunnen wij
weten? Van Gorcum, Assen, 1969, 112 blz.
De ondertitel van dit boek luidt "elementaire
inleiding tot de kennis-theorie ". Vanuit
deze beperking moet het beoordeeld worden.
En "de" kennis - theorie is voor Van Klinken berg het "denken over het denken" dat hij
aantreft bij Wittgenstein en de an al ytische
filosofen. Zijn interesse gaat minder uit
naar de antwoorden dan naar een kritiek
op de vraagstelling. De vraag die hij als
titel gebruikt is gesteld door Kant. Het
boekje bevat weinig kritiek op deze vraag,
maar stelt wel de beperkingen van het antwoord vast. Het laat zich hierbij leiden door
een wetenschappelijk empi risme, de overtuiging "dat al onze wetenschappelijke kennis
uiteindelijk berust op zintuigelijke waa rn emingen". (bl. 107) "Al onze kennis is en
blijft menselijke kennis waarvan de geldigheid beperkt is tot de menselijke ervari ngswereld. Deze ervaringswereld en wat wij
daaruit logisch afleiden is de enige werkelijkheid die voor ons bestaat." (bl. 108). Ik
weet niet of met deze nogal simpele uit
een gemeenschappelijk standpunt-spraken
van de analytische filosofen is weergegeven,
of ieder van hen wel ervaring en waarneming
identificeert — en bv. emotie van ervaring
uitsluit — en of een wetenschappelijke constructie die tegen onze nogal beperkte waarneming ingaat niet juist zeer vruchtbaar
kan zijn. Maar voor het filosofisch denken
wordt dit alles radicaal afgesloten. Filosofie
heeft alleen tot taak de "correctie van de
vraagstelling ", zegt Van Klinkenberg in
navolging van Wittgenstein (bl. 48). De vraag
naar het "wezen" van de dingen wordt afgewezen als een schijnvraag, zonder dat zelfs
maar een poging gedaan wordt deze vraag
zelf naar haar bedoeling te interpreteren. De

filosoof is het naïeve wezen dat gemakkelijk
het slachtoffer wordt "van zijn neiging om
elk zelfstandig naamwoord te substantiveren
dwz. aan te zien voor de naam van een
concrete zelfstandigheid ". (bl. 109) Zo ontstaan
de typisch "filosofische" vragen. En zo staan
er nog wel twintig bekende verhalen in dit
boek. Wie in kort bestek alle verworvenheden van het analytisch filosoferen, geformuleerd door een typische "aanhanger"
bijeen wil zien, kan in dit boekje terecht.
Het is een heel geschikte inleiding. "Wie
dieper op bepaalde kwesties wil ingaan zal
natuurlijk meer vakfilosofische literatuur
moeten raadplegen ", zegt de auteur in zijn
voorwoord. Ik weet niet waar dat "meer"
bij hoort en ik verbaas mij erover dat die
literatuur niet genoemd wordt. "Overzicht
van de analytische wijsbegeerte" en "Proeven van analytisch filosoferen" van G. Nuchelmans lijken mij een nuttige aanvulling
vooral ook door hun betere "toon" of laat
ik maar zeggen "stijl ". Ik begrijp niet waarom
Van Klinkenberg, die toch bepaald geen
baanbrekend werk verricht, zo agressief moet
doen. Hier en daar wordt dat gewoon onzindelijk, iets wat bij een analyticus helemaal
niet hoort. Op bl. 7 schrijft hij: „Hegel
schreef zo abominabel dat ik niet in staat
ben geweest meer dan vijf bladzijden van
hem te lezen". Jammer voor Van Klinkenberg,
want juist die zesde bladzijde zou hem
misschien hebben doen inzien dat Hegel
vrij behoorlijk schrijft. In elk geval is dit
persoonlijke onvermogen geen reden om Hegel, samen met Schelling, Schopenhauer en
Bergson, allemaal brillante stilisten, een "ge
origineel of verwrongen taalgebruik"
-wild
aan te wrijven en meteen maar te zeggen
dat hun werk niets met filosofie te maken
heeft. Vooral de eveneens gesmade Heidegger
heeft alles te maken met filosofie en wel
precies in de betekenis die Van Klinken berg daaraan geeft: denken over het denken.
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lariseerd en tot mode gemaakt werd.
Geen woord dus over Heidegger, maar tien
bladzijden over Wittgenstein. Dat is -talen
Corn. Verhoeven
heel leerrijk, maar het is mij niet duidelijk
wat 's mans "fascinerende persoonlijkheid ",
"zijn uitzonderlijke levenswijze" en zijn
Hermeneutiek tussen
artistieke inslag — die had hij van zijn
moeder — te maken hebben met zijn besynchronie en diachronie
tekenis als filosoof waarmee zij op bi. 41
in rechtstreeks causaal verband gebracht
M. van Esbroeck, Hérméneutique, structuralisworden. Ik vind het prettig weer eens te
me et exégèse, Paris Desclee, 1968.
lezen dat Wittgenstein klarinet speelde "op
professioneel niveau" en voor zijn getrouwDit franse boek handelt over franse auteurs
de zuster een huis bouwde in sobere stijl,
en over een ten dele slechts franse probleemmaar als argument schat ik zulke mededestelling. Het spreekt over hermeneutiek.
lingen niet hoog, zeker niet wanneer ze
Bedoeld is alleen de hermeneutiek van Paul
vloeien uit dezelfde pen die alle klassieke
Ricoeur. Het structuralisme in kwestie is het
Duitse filosofen alleen maar tot de letterstructuralisme van Claude Lévi-Strauss. En de
kunde rekent om ze buiten de filosofie
exegese komt slechts aan bod in de vorm
te houden en die op bl. 61 noteert: 'de
van het bekende boek van Henri de Lubac,
schoonheidsleer is altijd een bijzonder onExégèse médiévale. Een confrontatie tussen
vruchtbaar terrein geweest, omdat over smaak Ricoeur, Lévi-Strauss en de Lubac is
nu eenmaal niet valt te twisten'. Laten we
overigens nog merkwaardig genoeg. Dat geldt
dat dus niet doen en volstaan met enige
niet voor Ricoeur en Lévi-Strauss. Beide zijn
aanwijzingen voor een eventuele herdruk.
met elkaar in discussie getreden, en het
Drukfouten vond ik op bl. 7, 27, 71 en 107. verslag ervan is gepubliceerd in twee nummers
Op bl. 9 wordt a an de kerkvader Augusvan het tijdschrift Esprit, onlangs herdrukt
tinus de primeur van het stille lezen toevanwege de enorme navraag. Maar wat heeft
de Lubac met deze beiden te doen? De
gekend. Die komt toe aan de kerkvader Amreden is dat de auteur overtuigd is dat
brosius, een feit dat door Augustinus in
alleen de oude leer van de vier zinnen van
zijn Belijdenissen met verwondering vermeld
de Schrift, mits deze in hun eenheid gezien
wordt. Op bl. 15 wordt nadrukkelijk een
worden, antwoord kan geven op de impasse
onderscheid tussen teken en symbool gewaarin de discussie tussen Ricoeur en
hanteerd zonder dat dit op een van de
Lévi-Strauss geraakt is. Ik kan de auteur
vele manieren waarop dat mogelijk is wordt
daarin niet volgen. Als ik het goed begrijp
gedefinieerd. Op bl. 37 wordt niet uitgelegd
baseert hij zich op het geloof om de
waarom de onvolledigheidsstelling van Kurt
bedoelde impasse te doorbreken. Het geloof
Gödel geen moeilijkheden geeft voor de
manifesteert dat particulariteit en universaliteit
propositietaal. Op bl. 91 wordt gezegd dat
elkaar niet uitsluiten. Maar ik dacht dat
theorieën geen generalisaties van wetten
het geloof geen oplossing was voor een
zijn, niet wat zij wel zijn. Maar waarom
hermeneutische vraagstelling. Ik zou eerder
sloof ik mij uit voor een herdruk? Eigenzeggen dat de hermeneutiek van belang is
lijk vind ik dit boekje nog veel vervelender
zowel voor het geloofsverstaan als voor de
dan al die verhandelingetjes uit de vijftiger
overdracht van het geloof.
gepopuhet
existentialisme
jaren, waarin
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Nogmaals: het kan best zijn dat ik de
positie van de auteur niet heb begrepen.
Ik heb er nochtans mijn best voor gedaan
en misschien is een franse lezer vanuit
zijn franse cultuur tot veel meer begrip in
staat dan ik heb kunnen opbrengen.
Mijnerzijds kan ik niet anders zeggen dan
dat het derde deel van het boek, over de
middeleeuwse exegese, de moeite van het
lezen waard is. Maar ik slaag er niet in
te begrijpen in welke zin het een oplossing is
van het probleem dat tussen Ricoeur en
Lévi-Strauss gerezen is. Dat probleem is
overigens de aandacht waard. Ik geloof
bovendien dat het een goeddeels vals
probleem is.
Het structuralisme in wetenschap en
filosofie is ontstaan onder invloed van de
linguistiek van F. de Saussure, met name
baseert het zich op de onderscheidingen
tussen langue en parole, tussen synchronie en
diachronie, tussen systeem en gebeuren.
Zoals het primaat aan de langue toekomt,
zo aan de synchronie. De hermeneutiek
daarentegen gaat terug op die filosofiën
waarin het begrip geschiedenis een centrale
plaats bekleedt, met name de filosofie van
Hegel. Als men dat uitdrukt in termen van de
moderne linguistiek, zou men moeten zeggen
dat de hermeneutiek de voorkeur geeft aan
de diachronie.
Als het probleem eenmaal zo gesteld is,
wordt de discussie bijzonder moeilijk.
De linguistiek heeft zich pas tot een autonome
en vruchtbare wetenschap ontwikkeld sinds
het primaat aan langue en synchronie
werd toegekend. En dus staat haar approach
in het teken van de vooruitgang. Bijgevolg
staat elke hermeneutiek die zich in de hoek
van de diachronie laat drukken, onder de
verdenking achterhaald en ouderwets te zijn.
Men probeert nog al eens zich uit deze
impasse te redden — Ricoeur heeft deze
weg beproefd — door te verwijzen naar de

linguistiek van Chomsky die niet meer
structuralistisch is in de zin van het franse
structuralisme. Inderdaad zoekt Chomsky
doelbewust aansluiting bij de zg. traditionele
grammatica. Hij kritiseert de Saussure
omdat de langue bij hem te veel een
depositum van woorden is. En hij legt er
de nadruk op dat de linguistiek zich vooral
heeft bezig te houden niet met woorden
en hun relaties maar met het verschil tussen
"grammaticaal" en „niet-grammaticaal", waarbij die zin grammaticaal is die verstaan kan
worden door een spreker die de taal in
kwestie tot zijn moedertaal heeft. Grammatica
is dan een analyse van de "competence"
van de spreker en hoorder, en die
"competence" moet onderscheiden worden
van de "performance", als dat wat de
spreker en hoorder in feite doen.
Als deze suggestie tot een oplossing kan
leiden voor de onderhavige problematiek,
komt men hoogstens tot een weinig elegante
oplossing. Want uiteindelijk gaat het om een
wijsgerige problematiek en daarvoor moet
een wijsgerige oplossing gevonden worden.
Linguistiek is geen wijsbegeerte en ze wil
dat ook niet zijn, omdat ze pas voortgang
heeft geboekt nadat ze zich van de
taalfilosofie bevrijd had. De linguistiek wil
wetenschap zijn. Daarvan zijn dan de
wijsgerige consequenties te bedenken. De
fundamentele consequentie van het feit dat
een onderzoek zich uitdrukkelijk opstelt als
wetenschap, is dat het zijn object nooit
meer in de volheid van zijn werkelijkheid
benadert. Natuurkunde spreekt zinnig over
kleuren als over verschillen in golflengte
maar daarmee spreekt ze niet meer over
de volle werkelijkheid van de kleuren. En
de linguistiek van de Saussure heeft het
onderscheid tussen synchronie en diachronie
ingevoerd omdat dat noodzakelijk was voor
een wetenschappelijke en autonome linguistiek.
Daarmee is nog niets beslist over de
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onderlinge verhouding van systeem-wettelijkheid en historiciteit binnen de volle werkelijkheid.
Daarbij aansluitend moet ik een enkele
opmerking maken over de hermeneutiek
van Ricoeur en over het feit dat deze niet
dé hermeneutiek is. Naar mijn mening heeft
Ricoeur de eigenlijke impuls van de duitse
hermeneutiek niet begrepen. Interpretatie
staat bij hem te veel in het teken van een
in het verleden opgesteld symbool dat ik
nu wil begrijpen. Ik bedoel: interpretatie
heeft bij hem te veel te maken met de
overbrugging van de tijdelijke afstand tussen
het toen van het symbool en het nu van
mijn interpretatie. Zijn diachronie is een
geschiedenis die zo'n afstand overbrugt.
Ik meen ten eerste dat dit een zeer
onvolledige opvatting van geschiedenis is
en ten tweede dat een dergelijke opvatting
van de diachrone zozeer in het nadeel is
ten opzichte van de synchronie dat deze
laatste gemakkelijk de overwinning kan
behalen. Wat het eerste punt betreft:
fundamenteel voor de hermeneutiek behoort
de gedachte te zijn dat de tijdelijke afstand
tussen het verleden teken en de huidige
mens altijd al overbrugd is: het verleden is
in mij omdat het verleden mij gemaakt heeft
tot de mens die ik ben. En wat het tweede
punt betreft: en daarom gaat het niet om
een tweederangs communicatie tussen een
voorbije cultuur die ik eigenlijk nauwelijks
ken en mijn eigen culturele wereld. Het
gaat erom dat ik in mijzelf de strijd uitvecht
tussen de mens die de verleden anderen
van mij gemaakt hebben en de mens die
ik op grond van dat verleden worden wil.
H. H. Berger

45

In de kleur der letteren
Jeroen Brouwers, Groetjes uit Brussen,
Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood,
Vijfde Meridiaan, A. Manteu, Brussel, Den
Haag, 1969.
Een iheel gek boek, dat Groetjes uit
Brussel. Het bestaat uit partikels essay, novelle, sleutelroman, document humain, autobiografische schets, reisverhaal, dagboek en
lyriek, versmolten tot zeven hoofdstukken.
Verhalen, zegt de mededeling achterin dat
een vijftal in Tirade heeft gestaan; de ondertitel noemt ze ansichtkaarten, en daar
houd ik het maar op want die zijn zuiniger
in het verzenden dan reisbrieven en van een
Hollander in Brussel verwacht je niet beter.
Baudelaire, die naar zijn Amoenitates
Belgicae te oordelen aan Vlamingen en
Walen gelijkelijk de hel had toegedacht,
schreef over Le rêve beige:
La Belgique se croit toute pleine d'appas;
Elle dort. Voyageur, ne la réveillez pas.

Sindsdien is er weinig veranderd, zou je
zeggen wanneer je Brouwers' boek leest.
Met uitzondering van een kleine linkse
elite en een troep degrellen spelen de Belgen
collectief voor Europa's Doornroosje, en
voyageur Brouwers voelt zich kennelijk niet
geroepen om deze sluimer te verstoren.
Hij wacht zich voor de hond.
Over liefde gaat het, voor zijn eigen
vrouw die Neeltje en Nelleke heet, en voor
een paar onduidelijke meisjes. Over literatuur,
beter: over literatoren die ooit iets met
Brussel te maken hadden — van hun petits
histoires weet Brouwers alles en alles
(behalve dan of de Forum- redactie al of niet
piano speelde); zijn boek lijkt een literair
supplement op de plaatselijke V.V.V.-gids
') (iets ter invoering van de letterkundige
sponsor?) En over de dood gaat het, vooral
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in samenhang met zwangerschap en geboorte:
het kraamherenwee dat ook in Brouwers'
roman Joris Ockeloen en het wachten voelbaar was.
De ik, aan het woord in het boek, is geen
fictief vertellend ik, maar evenmin meneer J.
Brouwers, geboren 1940, gehuwd, twee
kinderen, domicilie houdende te Brussel en
werkzaam op een uitgeverij aldaar ("aangenaam/enchanté"). Die ik staat daartussenin;
dichter bij de meneer, lijkt me, dan bij het
epische ik. Hij is zoveel als de meneer
met de nodige literaire opschik: zijn tranches
de vie romancées zijn literair tot in de
korstjes.
De tweede prentbriefkaart, Geboorte,
begint met een situatieschets van de tuin
bij een kraamkliniek, gevolgd door een
jeugdherinnering aan de vader die na japanse
internering in Indië terugkeert: "in het
rechthoekige gat dat in de vliegtuigromp
ontstaat, verschijnt een magere man, —Kijk,
daar is papa, zegt ze en terwijl ze me voortsleurt komt mijn vader me tegemoet zoals
hij me, zolang ik leef, tegemoet zal blijven
komen". Vervolgens verlaat de ik de kliniek
en wandelt langs de naburige pompes
funèbres, en verder, onder het voortdurend
oprakelen van anecdoten over Du Perron
(die uit Indië naar Brussel kwam), diens
huwelijk en vrienden. Opnieuw haalt hij
herinneringen aan zijn vader op, nu van later
datum: "hij draait zich om en loopt veerkrachtig van me vandaan zoals hij, zolang
ik leef, van me vandaan zal blijven lopen."
In het voorbijgaan ridiculiseert hij een troika
Vlaamse Letterkundigen; dan schakelt hij
weer over op Du Perron, is getuige van de
nasleep van een ongeluk, en dagdroomt
over de reacties op zijn volgende boek. Hij
keert terug naar de kliniek waar zijn zoon
geboren is, "acht maanden (na de) dag van
onnozele kinderen, waarop mijn vader in

Delft overleed." Een structurele hechtheid,
culminerend in de slotzin: "Dit weet ik
zeker: dat mijn lichaam teragkrimpt tot in
het lichaampje van de zuigeling ... en dat
ik door zijn ogen zie hoe ik hem tegemoet
kom zoals hij wellicht, zolang hij leeft, zal
blijven zien dat ik hem tegemoet kom: uit
het rechthoekig gat van de deur treedt zijn
vader naar voren.. ." De cirkel is gesloten:
toekomst en verleden, liefde, literatuur en
dood roteren om het ogenblik dat wat de
vader betreft, de geboorte is: een slang die
in zijn staart bijt.
In dit verhaal komen alle problemen die
Brouwers/ik opwerpt, samen. De andere,
niet zo ostentatief gestructureerd, handelen
over de twee belangrijkste nevenproblemen
(ondermeer): het leven als eenling in wat
ondanks Benelux, de Groot-Nederlandsche
Gedachte en alle mogelijke verbroederende
conferenties buitenland blijft, of een niemandsland tussen Holland ("één roddelzieke en
bemoeizuchtige provincieplaats ") en Indië,
en over de literatuur, Brouwers' allereerste
preocupatie.
De hoofdmoot van alle opgenomen stukken
wordt gevormd door mededelingen over (merendeels dode) schrijvers, dichters en hun
satellieten: een Baedeker voor bedevaartgangers. Daarnaast draait Brouwers enkele
in schuilnamen gehulde vakbroeders de ver
(Sommige pseudoniemen zijn ludiek
-nielg.
gekozen, zo Dahlia Berkentuin voor Aster
Berkhof, en Johannes Nergenshaven — Panhuysen, dacht ik eerst, maar het bleek
Johan van Nieuwenhuizen* te zijn, wat ik
eigenlijk maar half zo leuk vind. Andere zijn
van lager allooi: Barend Vlierenkemp, Valens
Kerkhoven, Hedwig Slogan.)
Werkelijk ernst wordt het, wanneer Brouwers zijn eigen schrijverschap op de korrel
neemt. Hij bevindt zich "in de klem der
letteren", zegt hij, en hij ziet geen kans zich te
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verlossen: "literatuur is een kanker, wie is
aangetast zal niet genezen." Van zijn stuk
gebracht, blijkbaar, door de slechte ontvangst
van zijn debuut Het mes op de keel van
1964, (dat in de tekst De dolk op de strot
heet, en ondanks de recensenten uitverkocht
is, als ik de flap mag geloven), probeert hij
op een bijna krampachtige manier literatuur
uit zijn leven te destilleren:
"Op niets anders dan schrijven kun je je
wèrkelijk concentreren, niets is er dat je
beleeft of ondergaat zonder daarbij terzelfder tijd al naar de woorden te zoeken waarmee
je het op papier zult zetten, zonder soms
de zin of alinea al voor ogen te hebben
die weergeeft wat je nog ten einde moet
beleven of ondergaan", spreekt hij zichzelf toe,
en, in een gekwadrateerde reflectie: "zo
breekt je nu het angstzweet uit, straks moet
ook dit op papier en wekenlang zul je niets
anders doen dan er op een of andere
wijze mee bezig zijn of aan denken of aan
herinnerd worden, zodat alles eronder lijdt,
onzekerheid en daarenboven het grote gevoel
van lulligheid schrijven mee, de zekerheid
dat je moet schrijven negeren of ontkennen
heeft geen zin, ook niet nu in de krant
heeft gestaan dat je eigenlijk met brandende
hoepel en al in een literaire kermistent
thuishoort."
Dit schrijvers-imperialisme, je aan jenever
willen bezatten terwijl je het leven nog moet
oogsten, treedt het hele boek door aan de
dag. Uit onmacht, voor een deel, maar ook
uit eenzaamheid komt dat voort: de behoefte
het particuliere gebeuren, dat niemand dan
hemzelf raakt en onherroepelijk vergeten
wordt, te bestendigen en zin te geven door
het belang te schenken: verdriet verandert
schrijvenderwijs in lijden; onmacht, ergernis,
wanhoop in de condition humaine. Als bij
die andere Tirade- correspondent: "Het is gezien. Het is niet onopgemerkt gebleven."

Ik denk niet dat Brouwers' boek onopgemerkt zal blijven. Hij vertelt in, goddank,
"zuiver Hollands" helder en levendig, moeiteloos zijn heterogeen materiaal samenvoegend,
teveel dingen die het overdenken waard
zijn, zinnig, informatief, interessant, amusant
of komisch, om hem in een circustent
te laten jongleren, of, naar de opvatting van
S. Koops te beschouwen als iemand die
"probeert een diepgraver te zijn maar Q
steeds hetzelfde zwarte, vochtige, troosteloze
zand opwerpt."
Brouwers citeert deze recensie aan het
slot van De riolen van Necropolis, de laatste
ansichtkaart. Maar op dat moment staat hij,
op zwart, vochtig en troosteloos zand of
niet, allang op de tweesprong die Jef
Geeraerts hem beschreef: "Schrijven moet
een bedreiging inhouden ... schrijven moet
een risico zijn ... op leven en dood... schrijven is verweer tegen de slopende tijd, maar
tegelijk een overwinning op die tijd."
Geen gek boek, dat Groetjes uit Brussel.
()

F) De humor is er inmiddels helemaal van af.
V. Nieuwenhuizen is een invloedrijk heer bij
de uitgeverij Van Goor, waarin Manteau
kort geleden opging. Brouwers heeft de fusie
niet overleefd. Sommige uitgevers doen hun
naam eer aan. (Zie het interview met B.
over het metier en over zijn ontslag, dit
voorjaar in Vrij Nederland.)

Poging tot popprogram
Thom Keyes, All Night Stand, vert. Jan
Donkers, Arbeiderspers, Amsterdam, 1968
Al langer dan een jaar ligt op mijn kleine
tafeltje 'All Night Stand' van zekere Thom
Keyes, vertaald door Jan Donkers en verschenen bij De Arbeiderspers. Dat wil in elk
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geval al zeggen dat ik nooit zo erg geloofd
heb dat dit boek, zoals de Londense Observer
geschreven schijnt te hebben, 'eindelijk
eens de teenager- en popcultuur helemaal
op papier heeft vastgelegd.' En nu ik het
eindelijk eens op een verloren middag gelezen heb blijkt deze scepsis honderd
procent gerechtvaardigd. Het is een vrij
krampachtig boekje, dat met een aantal goed
kope verwijzingen naar de Beatles een
gooi doet naar het predikaat 'sleutelroman'.
Maar afgezien van het tamelijk aanvaardbare
idioom waarin het is geschreven en dat
door Jan Donkers op enkele slippertjes na
redelijk in het Nederlands is weergegeven
heeft het boel' niets waarom ik alle anderen
die het ook nooit eerder gelezen hebben
zou aanraden dit verzuim goed te maken.
Het vertoont een bespottelijke gepreoccupeerdheid met sex, vertelt niets over de muziek en vrijwel niets over al het andere dat
met de popcultus te maken heeft. Het is
een bewijs te meer dat de popcultuur inderdaad, zoals bij het verschijnen van 'All
Night Stand' wel is opgemerkt, zeer weinig
bindingen heeft met de wereld van de
literatuur, en dus ook niet in een roman kan
worden vastgelegd.
,

P. H. H. Hawinkels

Eigentijds maar prematuur
Dahoe Aboe VI en Herbert Leupen, Dahoe
zonder tulband, De Bezige Bij, Amsterdam,
1969.
Een paar jaargeleden verscheen bij
Meulenhoff het door een naar ik meen
Amerikaanse journalist opgetekende levens
een Arabier, Driss Ben Hamed-verhaln
Charhadi, met als titel 'E enleven vol gaten'
Ik heb het indertijd niet gelezen, maar ik

weet wel dat ondanks het feit dat in het
buitenland met de publicatie van dit boek
hoge ogen gegooid zijn de belangstelling
in ons land miniem gebleven is. Toen dan
ook De Bezige Bij eind vorig jaar met een
duidelijke follow-up van genoemd boek op de
markt kwam heb ik dat enigszins sceptisch
bekeken, en maanden gewacht voor ik
'Dahoe zonder tulband' van de Algerijn Dahoe Aboe VI, opgetekend door Herbert
Leupen, ben gaan lezen. Inmiddels heb ik
ergens in een interview met uitgevers over
wat hun grootste tegenvaller van 1969 geweest was gelezen dat de verkoop deze tweede exotische semi-autobiografie bitter is tegengevallen. Men zit hier blijkbaar niet te
springen om dergelijke naar het leven getekende verslagen uit de Derde Wereld en
nu ik 'Dahoe zonder tulband' uit heb, moet
ik zeggen dat ik dat eigenlijk wel merkwaardig vind. Het is namelijk een bijzonder
onderhoudend werkje, uiterst leesbaar en vol
interessante gegevens over sexualiteit, dagelijks leven en streven naar politieke zelfstandigheid van de doorsnee Mohammedaan.
In markttermen zou ik kunnen uitroepen dat
het boek 'vrijwel alles' heeft: sex, politiek,
criminaliteit en nog heel wat meer. Voeg
daaraan toe dat het, missers alstublieft even
daargelaten, geredigeerd is een direkt aan
de spreektaal herinnerend idioom, en dus aanspraak kan maken op een soort leesbaarheid
dat er momenteel eigenlijk in zou dienen te
vraag waarom een boek als dit vrijwel geen
ophef veroorzaakt en nagenoeg niet verkocht
en gelezen wordt een intrigerende. Het antgaan als hasjiesj, marihuana of uittreksels
uit Marcuse en Habermass, dan wordt de
woord erop is na enige contemplatie wel
uit het lezen van dit levensverhaal te destilleren: het is vrij van elke propagandistische
inslag. De vanuit onze opvattingen over
sexualiteit nogal opmerkelijke toestanden in
het Algerijnse dorp van handeling, de peri-
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kelen van de NLF in Parijs worden opgeroepen zonder dat de moraal daarop in wat
voor oneigenlijke vorm dan ook haar sporen
heeft nagelaten. Er wordt op een verfrissend
nuchtere manier verteld, zoals de ene jongen
van de gestampte pot de andere bij een
pilsje een boekje open zal doen, maar er
wordt nergens reclame voor gemaakt. En
dat, lijkt mij, ligt niet zo lekker in dit land
waar de N.V.S.H. op het gebied van de sex
de dienst uitmaakt en de politiek verzand is
aan een uitzichtloos systeem van polyforme
voorbereidingen op de politiek. Ik kan me
vergissen natuurlijk, maar volgens mij zou
het wel eens kunnen zijn dat een boek als
dit, dat in tal van opzichten pas werkelijk
een gooi zou kunnen doen naar een predikaat
als 'eigentijds', in ons land een beetje aan
de vroege kant komt.
P. H. H. Hawinkels

Leer ons de Mammon kennen
Jos de Maan, Gevecht met de Mammon,
interviews met kontesterende studentenleiders
in west- europa, Manteau, 5de Meridiaan
Brussel - Den Haag, 1968
-dociment,
Sommigen houden vol dat de opstandigheid
van de studenten als een kaartenhuis in
elkaar zou storten, wanneer er niet zoveel
over werd geschreven. Daarmee is niet de
vraag opgelost of het goed is dat er zoveel
over geschreven wordt; dat op deze wijze het
protest op de been wordt gehouden; een been
van krantenpapier, maar daarop kun je in
ons wereldje een heel eind lopen. Die vraag
is ook niet beantwoord, als bewezen wordt,
— wat in elk geval wordt vermoed —, dat
achter al dat geschrijf dezelfde mercantilistische
drijfveer zit, die b.v. de veridolisering van
onze onbedorven en spontane amuseerders

bezielt. De franse promotion -pers voert de
maart-mei - revolte uit, zoals de engelse pers
met de verheerlijking van de Beatles de
nodige valuta heeft binnengehaald. Het is
meegenomen als een regering langs deze weg
een eerste tegemoetkoming krijgt in de extra
kosten, die voor het studentenoptreden zijn
gemaakt. Alleen: persoonlijk gun ik het
Duitsland niet: de boeken zijn er. toch al zo
duur en de regering is er rijk genoeg om
haar straten bij tijd en wijle met wat extrapolitiemacht op te sieren.
Sommigen houden ook vol dat de
contestatie, — een moeilijk woord voor
"verrek maar ", maar dan bewust -ideologisch
en politiek - maatschappelijk geëngegeerd; wij
zullen spreken van tegenspraak —, dichter
bij het kapitalistische systeem staat als deze
eventueel toevallige dienstverlening al doet
vermoeden. Voorliggend werkje nu, schijnt hen
gelijk te geven. Het maakt niet veel duidelijk.
Maar het geeft wel te vermoeden dat het
lood om oud ijzer is wie wat zegt; en het
bewijst dat allen er op uit zijn wat te
vertellen te hebben; en dat hen daarvoor niets
te veel is. Moeilijker maar exacter gezegd:
het werkje laat niet de minste twijfel bestaan
aan het agonaal- agressieve, massificerende en
dogmatische karakter van de contestatie.
Vreemd verschijnsel: wat hier als verwijt tegen
die rotte, misselijke maatschappij van ons wordt
vermoord, wordt enkele regels verder
geformuleerd als de eigen levensbeschouwing
en strijdmethode van de tegenspraak. Er zijn
wel verschillen, maar het is moeilijk uit te
maken of de tegenstelling tussen, laat ons
zeggen links en rechts, of: progressief en
conservatief, meer is als een literair procedé.
Bij deze armzalige stand van zaken overigens
een nogal goedkoop procédé.
Al met al dus toch wel een ingewikkeld
boekje. De eigenheid van de tegenspraak
wordt bepaald in tegenstelling tot het
kapitalisme maar iedere verbijzondering van die
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tegenstelling verraadt een grondige overeenkomst, inhoudelijk en qua strijdmethode.
Daarom is het eigenlijk ook een gevaarlijk
boekje, temeer omdat het losse vakmanschap
de journalist van deze ingewikkeldheid weinig
overlaat. Misschien zag hij het niet eens;
voor een schnabbel er tussendoor hoef je
niet alles in de gaten te hebben. In elk
geval: het basisinterview met leider Paul
Goossens en kameraad Ludo Martens, dat als
leiddraad dient is beslist geen hard vraag
-gesprk.
Doordenkend op dit onmogelijke samengaan
van tegenstelling tot en overeenkomst met
elkaar van tegenspraak en gevestigdheid is
men geneigd de oplossing dieper te gaan
zoeken; en wel in de godsdienst. De suggestie
van het godsdienstig karakter van de huidige
onrust is niet nieuw. Maar ze wordt i.c.
wel erg direct gestaafd door het feit, dat de
enige zinvolheid van de door ons beschreven
toestand alleen begrepen kan worden vanuit
de geldigheid van het bijbelse spreekwoord,
dat de duivel zich alleen met de duivel laat
uitdrijven. Een gevaarlijk spreekwoord, theologisch gezien, want zo vaag dat de meest
uiteenlopende kruistochten ermee verantwoord
kunnen worden, zelfs een kruistocht tegen
kruistochten. Als iedere ketter heeft iedere
kruisvaarder zijn Ietter; meestal dit gezegde.
De verwijzing naar dit spreekwoord is niet
willekeurig en volgt ook niet alleen uit de
interne logika vanwaaruit wij het ter sprake
brachten. De titel zelf van het rode boekje,
— "Gevecht met de Mammon" —, zet ons
op het spoor van een vervolg van de
oerchristelijke strijd tegen de Boze. Ik zal
de laatste zijn om deze onderneming als
zodanig af te vallen. Ik maak mij alleen zorgen
over de onfeilbaarheid waarmee sommigen
de aanwezigheid van de Boze weten te
lokaliseren, zijn tries doorzien en de hardhandigheid waarmee zij hun maatregelen
durven te nemen, een hardhandigheid waarvan
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zij zonder scrupels evenzeer hun medemensen
als zichzelf het slachtoffer laten zijn. Zo
zeker lijkt het mij nu ook weer allemaal niet,
dat dát zou kunnen. En dan baseer ik mij
in eerste instantie nog niet eens op
Unamuno, Gogol of Genet, maar op het
Evangelie volgens Lukas, waaraan het begrip
Mammon is ontleend. Driemaal komt het
woord voor in de pericoop 16, 1-13 (en de
parallel bij Mattheus 6,24) en verder nergens
in het Evangelie. Deze zeldzaamheid zou
niet zo erg zijn als deze pericoop dan
tenminste ondubbelzinnig en duidelijk was.
Maar dat is ze niet. Bij nauwkeurig lezing
blijkt ze een nuancering van de vaagheid
die het door ons aangehaalde bijbelse
spreekwoord al kenmerkte. Kortom: 1) het
is helemaal niet zo duidelijk of Mammon
hetzelfde is als "het kapitaal als tric van de
Boze"; 2) en gesteld dat men dat bewezen
acht dan geeft deze pericoop nog niets
beslissends over de wijze waarop de Boze
in dit geval moet worden behandeld. Op zich
kan deze pericoop evengoed worden gebruikt
ter verantwoording van het door Weber
veronderstelde verband tussen kapitalisme en
calvinisme als van het pseudo- ascetisme van
de hedendaagse hervormers. De aanzetten
voor een nieuwe godsdienstoorlog liggen klaar
en daarom wil ik op twee dingen wijzen;
ten eerste dat de strijd tegen de Boze
er niet mee gediend is dat de bevechters
elkaar bevechten en dat ten tweede voor elk
bevechten de goede raad van Lk. 12, 58-59
het overwegen waard blijft.
De levensbeschouwelijke achtergrond verraadt
zich voor mij ook uit een aantal positievere
accenten die mij meer aanspreken; al zie ik
geenszins een noodzakelijk verband met deze
ideologische zetting. Ik doel op het ongegeneerd
geestdriftige utopisme; op de oprechte, maar
niet houdbare, gevoeligheid voor de under-dogs
genoemd als arbeidersklasse maar nat m.n.
door studentenleiders uit landen die ons
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volkskapitalisme niet kennen; en tenslotte
de even wanhopige als eerlijke passie voor
de waardigheid van de vrije mens, waarvan
ik alleen maar hopen kan dat ze onder
deze operationaliseringen niet verkreukeld
raakt.
Ik geloof dat de tegenspraak even
onvermijdelijk als verantwoord is; ook en
misschien wel juist op maatschappelijk-politiek
vlak.
Ik geloof ook dat in dit verband een presentatie aan den volke onmisbaar is. Maar dan blijven binnen de keuze voor publicaties nog veel
mogelijkheden over. In dit opzicht acht ik
de maatschappij-kritische analyses, — zoals
ze b.v. in Nijmegen zijn uitgegeven over het
Fascisme en de staking in de strokarton —,
duidelijker en meer verantwoord, omdat ze
een controleerbare en weerspreekbare
toepassing van de verklaringsbeginselen geven.
Zij maken een ernstig debat mogelijk, terwijl
tegen dit soort ondoorzichtige geloofsbelijdenissen niet is op te denken.
In voorliggend boekje staan veel dingen
die waar dreigen te zijn. Veel dingen ook
waar U het niet mee eens hoeft te zijn,
maar waarover u wel moet nadenken, eens,
minstens eens in uw leven. Of precies dit
boekje dan de directe aanleiding voor u
nadenkendheid moet zijn, weet ik niet;
wellicht vindt U hetzelfde op andere plaatsen
duidelijker en beter. Dit werkje heeft dan
het voordeel dat het belangrijkste er in staat
en dat men zelfs als men alles niet meteen
begrijpt, in elk geval de terminologie aanleert.
In die zin beleefd aanbevolen; niet in de
laatste plaats aan ouders wier dochter met
een contesterend element vrijt en die zich
van harte en terwille van haar hebben
voorgenomen, zondag a.s. bij de thee niet
al te maf uit de hoek te komen.
P. A. van Gennip
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Met dauw op het netvlies
Paul Snoek, Gedichten 1954-1968, Marnixpocket 51, Manteau, Brussel - Den Haag, 1969
Men zegt dat katten, dieren in het algemeen, niet kunnen huilen. Ik weet het niet.
In het dorp waar ik woonde had een groep
schooljongens de gewoonte op vrije middagen
ter ontspanning op huisdierenjacht te gaan.
Met kurkpistolen, waarvan het schot niet
dodelijk is; maar het kan wel verdomd hard
aankomen.
Geraakte honden, — ik kon dat vanuit
mijn raam volgen —, kozen doorgaans bekkend
het hazenpad, kriskras het bos in. Katten
reageerden niet anders.
Op een van mijn wandelingen kwam ik
toevallig in zo'n jachttafreeltje terecht. En zie,
tot mijn verwondering en verlegenheid van
zijn aanvallers, ... het aangeschoten katje
zat er nog. Teruggetrokken in een hoekje
en opziend naar die grote mensen. Het was
een jong diertje, te jong kennelijk om te
weten dat het maar beter kon maken dat
het wegkwam. Het zat daar maar te kijken,
een beetje wezenloos, pijn lijdend, "met dauw
op het netvlies". Ik heb het zelf gezien. En
ik meen daaruit te mogen afleiden dat katten
dan misschien nog niet kunnen huilen, maar
er duidelijk aanleg voor hebben.
Terwijl de dichter nog niet dood is, is er
over de poëzie van Snoek reeds een heuse
studie verschenen (Maerlantpocket 1). Ik
heb voor deze gelegenheid geen pogingen
ondernomen om via de aardige juffrouw van
de boekenbewaarplaats deze close-reading
te bemachtigen. Uit kortzichtigheid. Want
ik wil niet weten voorlopig, wat er meer te
lezen valt als wat ik gelezen heb: dat het
verschil tussen mensen en aangeschoten
dieren niet zo groot is. De mens: een
aangeschoten dier. Hij kan wild terugklauwen
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naar de zondags-jager, begrijpelijk maar zinloos; ofwel hij kan jankend het hazenpad
kiezen, wat meestal gebeurt en dus wel
het verstandigst zal wezen. Ofwel hij kan
pijnlijk-verwonderd en niet begrijpend toezien,
"met dauw op het netvlies". En deze toeziende, (beschouwelijke ?) mens mag voor mijn
part ook nog stillekes miauwen. Dat doet
Snoek ook: het verstoort de bizarre scene
niet en levert uitstekende poezie.
Kritisch geschoolden zullen zich afvragen
of al dat water het netvlies niet vertroebelt.
Dat doet het; zelfs de stevigste lans breekt
in het water, wat wetenschappelijk gezien
onjuist, want een gezichtsbedrog is. Dan
is het nog juister om te dichten: "De grote
zee gaat immers onder in de kleine zon",
maar ook deze verwoording draagt de sporen
van het gezichtsbedrog.
En estheten zullen vragen of 183 pagina's
met alle mogelijke variaties op één element
geen boek opleveren als een doorgelopen
gouache. Afwisseling is in een welvaartscultuur een noodzaak die zich m.n. in de
psychedelische bontheid van primaire kleuren
kwijt kan. Duidelijk een andere vorm van"de
weelde bewaren" als Snoek voorstaat, in
wiens oeuvre weelde en water, waarheid
en wonder gerijmd samenklinken.
Maar tegen deze bezwaren is staande te
houden dat het oog ook gezuiverd wordt,
wat tegelijk betekent: helderder ziet, milder
begrijpt en eerlijker, doorzichtiger verwoordt.
Deze zuiverheid ontaardt nergens in sentimentaliteit: de erkende aanleidingen in de
gevoelde pijn garanderen dat:
Ik ken de wreedheid,
ik vergeet ze en vergeef ze,
ik droog ze kwaadschiks als een brandmerk op de huid (180)

En het water is toch ook voor het hele
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lijf het bevrijdende element, zoals dat
gedicht over de zwemmer vertelt van "losbandig spartelen" en "een beetje bijna heilig
zijn" (97); maar persoonlijk vind ik het elders
nog fijner uitgedrukt:
Bewoond door het water
ik draag een najade geliefd in mijn lichaam
geen schaduw bevlekt haar
geen navel verbindt haar geslacht met de
droogte. (127)

Snoek is dichter, met lijf en ziel. Hij
voelt zich in het water zoals men zich kan
voorstellen dat een vis zich in woorden
beweegt. Gevolg is een woordkunst die voor
mij op al te geavanceerde taalexperimenten
voor heeft, dat de taal intact blijft zonder
aan de verstijving te lijden die afgerond
taalgebruik vaak kenmerkt. Snoek kiest
nauwkeurig zijn woorden uit die reumatische
taal van ons en schrijft daarmee zinnen, die
in het geneeskrachtige bad van zijn element
soepel worden en bevallig. En misschien
enigszins onhollands. Ik vrees dat ik teveel
tegen een vooroordeel aanleun, als ik in
deze wijs op invloed van het frans. Toch
is het niet helemaal uit de lucht gegrepen.
Omdat Maria Magdalena "met hete lippen
zachtjes frans praat" (172) wordt vergefelijk
dat zij de dichter, die haar erg aardig
vindt en meer dan dat (171-176), heeft verleid
tot een aantal wendingen (daarom, dat; hef
is, dat). die zonder oncorrect te zijn, toch
een franskiljonse bijklank hebben maar or
het ritme van het vers een gunstige werking
hekren.
Kousbroek beweert in zijn Anathema's 1'Literaire kritiek is (...) eigenlijk niet;
anders dan stemming maken voor of tegen
iets, zonder het minste bewijs". De gemidde.de lezer zal ongetwijfeld hebben bemerkt dat
wij stemming maakten vóór iets; nou ja,
"iets"; voor een prachtige verzamelbundel
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uit het oeuvre van Paul Snoek. De oplettende
lezertjes zullen bovendien hebben opgemerkt
dat daarbij toch ook nog van zoiets als een
bewijs sprake was. Waarmee niet ontkend
wil zijn, dat poëzie zich niet laat bewijzen.
Zeker Snoeks poëzie niet, omdat een
bewijs in zich te agressief, te autoritair is.
En wie zou ik zijn dat ik de dichter zou
willen overtroeven die beweert: "ik heb geen
ander wapen dan mijn dauwdrinkende adem ";
het is meer dan voldoende.
P. A. van Gennip

Uit het leven gegrepen
Jos Vandeloo, De 10 minuten van Stanislao
Olo, Marnixpocket 68, Manteau, Brussel Den Haag.
Het gaat over een man, die op een Spaans
eiland (Ibiza!?) aankomt, op de steiger in
gesprek raakt met een inboorling, wiens
gebaren van een natuurlijke zekerheid zijn
en wiens gehele persoon een onmiskenbare
adel uitwasemt. Ze drinken samen een glas
wijn, spreken even over medelijden in nogal
aanvechtbare termen, waarna de inboorling
op een trapje gaat zitten slapen. De man
neemt zijn intrek in een hotel en het blijft
maar heet, hoewel, als de regenbui voorbij
is, wordt het wel iets minder heet. 's Nachts
krijgt hij driemaal bezoek van een dier, te
weten een slak, die hij met behulp van een
krant naar buiten gooit, een schorpioen, die
hij doodslaat, alsmede een vleermuis, die
uit zichzelf weggaat. De volgende dag gaat
hij mee uit begraven en hoort pas na afloop
dat ze Stanislao Olo ondergestopt hebben,
de man met wie hij gisteren nog gepraat
heeft. Dan de verwondering, van de vorige
dag nog met Stanislao gesproken te hebben
en hem nu dood te weten. Het deed me
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denken aan een voorval, dat ik zelf heb
meegemaakt. Ik ging op woensdagmiddagen
vaak naar oom Tjerk, die wagenmaker was
en in zijn vrije tijd boten bouwde. Eigenlijk
zou hij liever botenbouwer geweest zijn en
in zijn vrije tijd wagens hebben gebouwd,
maar zijn boten waren zo loefgierig als de
pest; de wagens die hij maakte waren
trouwens ook niet veel soeps. In de wagen
ook vaak heet, hoewel, -makerijwsht
de ene keer was het heter dan de andere
keer. Er kwamen ook wel eens dieren;
zwaluwen, mussen, de kat van tante Meia
en ook hebben we wel eens een spin doodgeslagen. Ik was er 's woensdags weer
geweest, toen ze ons de volgende dag kwamen
roepen. Oom Tjerk had een vergrote B.M.
(zestien kwadraats) op zijn bol gekregen en
was dood. Ik kon het niet geloven, de ene
dag had ik hem gezien en met hem gepraat
en nu was hij dood. Vader zei het ook, 't is
niet te geloven, zei hij.
Het tweede verhaal, een filmscenario getiteld Black Basilius, kwam me ook al zo
bekend voor. Basilius, die naar Europa komt
gevlogen, en het meisje Nicole, dat daar
al is. Een tijdlang worden we geconfronteerd
met beelden, die afwisselend het doen en
laten van Basilius en Nicole tonen. Als
Basilius b.v. tot de conclusie komt dat
vliegen heerlijk is en dat de huizen van boven
gezien kleiner lijken dan wanneer je ervoor
staat, zit Nicole een brief te typen. Als
Basilius opgetogen zit te grijnzen, eet Nicole
een broodje enz. enz. Uiteindelijk komen ze
natuurlijk bij elkaar en wel op een dusdanige
wijze dat er een kind wordt verwekt, te
weten bij Nicole. Dan ontloopt Basilius haar,
doch als hij met het vliegtuig huiswaarts
zal keren, besluit hij achter te blijven en
roept een taxi om naar Nicole te gaan. Bij
ons op de vliegbasis was een jongen, die we
Blackie noemden. Hij had weliswaar alleen
maar zwart haar en was verder blank, maar
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dat doet er in wezen niet zoveel toe.
Blackie vond vliegen ook heerlijk en hij
verwekte een kind bij Truus, die op kantoor
werkte (Postcheque- en Girodienst). Hij wilde
ook niet trouwen, maar op het laatste
moment deed hij het toch. Er werd verteld
dat haar broers gedreigd hadden hem koud
te maken, maar dat doet er evenmin toe,
het gaat om het principe, eind goed al goed
en zo.
Het derde stuk (Autostrada) kwam mij
eveneens bekend voor, logisch, want ik heb
het op de televisie gezien. Twee nachtwakers,
die langs elkaar heen praten. Als de een
het heeft over het huwelijk van de zuster
van de kraandrijver, geeft de ander antwoorden, welke betrekking hebben op de
kachel die uit is. Kees Brusse, die in het
stuk met Ben wordt aangesproken, is bang
van de kranen en buldozers, want hij denkt
dat het monsters zijn, die hem willen
vernietigen. Hij gaat steeds gekker doen en
tenslotte bedreigt hij zijn mede-nachtwaker
(de acteur Frans van der Lingen, die voor
deze gelegenheid de naam Thomas draagt).
De stijgende spanning van zou hij het doen
of zou hij het niet doen, maar hij doet het
niet en alles loopt met een sisser af. Net
als bij oom Tjerk en tante Meia. Die praatten
ook altijd langs elkaar heen. Oom had het
altijd over boten en tante zeurde gewoonlijk
over geld of over de boeren, die geklaagd
hadden over die snertwagens die oom maakte.
Maar daar trok oom Tjerk zich niets van
aan, ben je gek. Die dacht en praatte
alleen maar over boten. Hij zag en hoorde
ze ook, denk ik. Tante Meia heeft hem eens
een blokschaaf van twaalvenhalve gulden naar
het hoofd gegooid, maar ik geloof niet —
even aangenomen dat oom die zestienkwadraats niet op zijn pet had gekregen —, dat
het op moord en doodslag zou zijn uitgedraaid. Ach welnee zeg, daar waren het
helemaal geen mensen voor. U hebt ze
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natuurlijk niet gekend, maar neem dat maar
rustig van mij aan.
Jos Vandeloo heeft een klein boekje
met grote letters geschreven over gebeurtenissen, die uit het leven gegrepen zijn en
die elke lezer als de zijne zal herkennen. Hij
heeft ze bijna emotieloos genoteerd, precies
zoals de flaptekst zegt.
Anton Fase!

Als u begrijpt wat ik bedoel
Marten Toonder, Een heer moet alles alleen
doen, LRP 310, De Bezige Bij, Amsterdam.
Deze 'bundel van Marten Toonder is de
derde in een reeks Tom Poes-boekjes en de
eerste die mij in handen valt. Een nieuwe
ervaring de verhalen, die men anders als
een gehakte boterletter partjesgewijs te
verorberen krijgt, nu in hun geheel te kunnen
uitlezen. Als ik het voor het zeggen had
— maar wie ben ik —, geef ze mij dan
maar in één keer, want het blijkt — althans
dat is mijn ervaring, dat men eerst nu
de verhalen volledig kan genieten. Immers,
ik ben helaas geen ochtendmens en hoewel
ik evenals tienduizenden andere vaderlanders
het eerst naar Tom Poes grijp, zijn de
condities waaronder men hem moet savoureren
bijzonder ongunstig. Men staat doorgaans te
laat op, men is slecht uitgeslapen omdat
men doorgaans te laat naar bed gaat,
het ochtendhumeur enz. enz. Een goede
gedachte derhalve om de strips na de hakselperiode te bundelen ten behoeve van
diegenen, die eerst na de ochtendkoffie tot
leven komen.
De twee eerder verschenen bundels
schijnen te zijn ingeleid door Jan Hein Donner en J. W. Holsbergen, die deskundig
hebben vastgesteld dat de verhalen van
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Toonder wel degelijk literatuur zijn. Hetgeen
mij gelukkig van de plicht ontslaat dit nog
eens te moeten bewijzen. Als nu ook het
gezeur over "wat is literatuur" nog eens
ophoudt dan zit het helemaal snor. Naar
mijn gevoel is Toonder niet alleen een literator, maar tevens een fenomeen, zoals er
in onze litteraire gaarkeuken geen tweede
te vinden is. Een, die er niet alleen in
slaagt nu al jaren lang de brede massa
van ons volk een dagelijkse portie leesvoer
voor te zetten, waaruit dan ieder naar zijn
aard — van de minister tot zijn chauffeur —
zijn eigen plezier kan putten, maar die het
tevens presteert ons taalgebruik te beïnvloeden en aan onze woordenschat nieuwe
inventies toe te voegen. Hoe vaak per dag
zou er gezegd worden: je vibreert niet,
kom jonge vriend verzin eens even gauw
een list, een heer moet ook alles alleen doen
enz. enz. Wie presteert dit eigenlijk in
Nederland?
De verhalen zelf. Hierover is al zoveel
gezegd en geschreven, dat ik me niet geroepen voel de loftuitingen met een te vermeerderen. Alleen dit: naast literatuur als
afschildering van de realiteit is er een vorm
van schrijven, die boven de realiteit uitgaat
door een nieuwe, eigen wereld te scheppen.
Een fantasiewereld weliswaar, doch een, die
binnen het kader van het verhaal een eigen
logica heeft, zodat een nieuwe realiteit
ontstaat. Toonder is schepper van een
dergelijke wereld. Geen wereld, die geladen
is met dramatische spanningen en een
onafwendbaar noodlot, doch een knus, petieterig, aan Nederland herinnerend wereldje,
waarin de figuren hun onbekommerd gangetje
gaan met het bedrijven van vreemde dingen,
maar er desondanks steeds weer in slagen
te lijken op de mensen om ons heen en
als ze een enkele keer iets voortreffelijks
doen — op onszelf. Deze mengeling van
volslagen fantasie en trefzekere realiteit is de

kracht van Toonder's proza en maakt hem
tot een groot kunstenaar.
Anton Fase!

Afstandelijk proza
Ronke G. Broersma, De parkwachter is gek,
Verhalen, Sijthoff, Leiden, 1969
Op vrijdag 20 juni 1958 ontstond er bij
de sluis in Blokzijl een volksoploop van zes
bejaarden, een broodventer, drie kleuters en
drie vrouwen. De oorzaak was een leefnet,
dat een hengelaar in het water liet vallen
en dat nadien nimmer is teruggevonden.
Elk jaar, als het visseizoen geopend wordt,
zullen de blokzijler hengelvrienden elkaar aan
deze gebeurtenis herinneren. In zo'n stadje,
waar de klank van kleine gebeurtenissen
hoog opbruist tegen het roerloze decor, speelt
het boek van Broersma, dat ik al van hem
kende. Een weekje Dodesluis. Een roerloos
verhaal, geschreven in een verstild proza.
In zijn verhalenbundel, getiteld De Parkwachter
is gek, is dezelfde stijl herkenbaar, zij het,
dat de 10 verhalen die de bundel bevat
onderling te heterogeen zijn om de sfeer,
zoals ik me die herinner, te kunnen vasthouden. Uiteraard is dit geen bezwaar; men
kan moeilijk van een schrijver verlangen dat
hij een bepaald sfeertje, waar hij eer mee
inlegde, in zijn hele oeuvre met zich meesleept. Maar in het verhaal Het Satansmaal
— m.i. een van de beste — is het er weer
helemaal. De stilte en de ingekeerdheid van
een kleine samenleving die het vermoeden
wekt dat het broeit onder de oppervlakte,
maar die zich afsluit voor de "vreemde",
zodat deze weliswaar de rook opsnuift, doch
er nimmer in slaagt door te dringen tot het
vuur dat ergens moet branden. De „vreemde"
is uiteraard de hoofdpersoon van het verhaal
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en het procedé is niet nieuw. Er zijn vele
boeken geschreven, waarin de "vreemde" als
een soort deus ex machina in een kleine
gemeenschap opduikt en de boel aan de
gang brengt, óf door de mensen op te
juinen (De Onrustkraaier van Willem van
Maanen), of door zich te voegen in de
gemeenschap, wat natuurlijk uiteindelijk toch
niet lukt (De Grote Stille Knecht van Aar
van der Werfhorst). Bij Broersma is de
hoofdpersoon noch de fanatieke opjuiner,
noch de verbeten vechter om een plaatsje
in de samenleving, maar een vage, nostalgieke
figuur, die toevallig voorbijkwam. Een
ooggetuige, die berustend de gebeurtenissen
over zich heen laat gaan en niet de illusie
koestert er iets aan te kunnen veranderen.
Ik heb de indruk — vermoedelijk vergis
ik me — dat de roman van de "vreemde" in
de kleine samenleving geografisch bepaald
is, te weten tot oostelijk Nederland. Ik stel
me voor, dat de actieve schoolmeester uit
de Onrustkraaier ogenblikkelijk dirigent van
het parochiekoor zou zijn geworden en dat
de grote stille knecht tot prins carnaval zou
zijn verheven, indien zij zich beneden de
Moerdijk hadden gevestigd. Zijn daarom Van
Maanen, Van der Werfhorst en Broersma
streekromanschrijvers en derhalve beladen met
het odium, waarmee schrijvers uit die streken
(en daarin vergis ik mij niet) ogenblikkelijk
beladen worden, indien zij het wagen over
het leven ten platten lande te schrijven.
M.i. niet.
De verhalen van Broersma bewijzen althans,
dat hij "de streek" heeft verlaten (of dit
een winstpunt is of niet laat ik in het
midden) en dat hij kan schrijven over dingen,
die evengoed in Den Haag gebeurd kunnen
zijn als in Groningen en Maastricht. Zijn
behandeling van de stof is hetzelfde gebleven.
Hoewel de meeste verhalen ongetwijfeld
autobiografische trekken vertonen, wekken
zijn hoofdpersonen de indruk haast schuchter

56

benaderd te zijn, waardoor een afstandelijk
proza is ontstaan, dat zeer suggestief aandoet.
Anton Fase!

Silvano Ceccherini
Het meisje van de post

Opstanden in Italiaanse gevangenissen zijn geen zeldzaamheid. De schrijver
Silvano Ceccherini, die twintig jaar achter tralies doorbracht, heeft er zelf een
meegemaakt en zijn ervaringen in deze novelle verwerkt.
Toch leeft de hoofdpersoon in dit verhaal buiten de muren; de niet meer zo
jonge postambtenares die het kantoortje op het eilandje voor de Italiaanse
kost beheert, waar alle post voor de gevangenis passeert. Ze filosofeert veel
over het leven van de gevangenen en via een briefwisseling ontwikkelt zich
een merkwaardige verhouding met een zwaar veroordeelde. Tijdens de opstand
kunnen zij elkaar echt ontmoeten, totdat 'orde en rust' op het eiland
weer hersteld zijn.
Vertaling J. H. Klinkert-Potters Vos
Witte Beertjes 1282, f 3,75/55 F.
ISBN 90 229 1282 5
bij de boekhandel

A. W. BRUNA & ZOON UTRECHT / ANTWERPEN

André Dalmas
De achterwereld

Na vijfenzeventig jaar of meer een tot op heden vrijwel rimpelloos bestaan
geleid te hebben, kan ik geen aanspraak maken op het voorrecht van de fantasie.
Het waangevoel dat ik mezelf en de anderen op den duur door een soort
afstompingsproces zou moeten gaan wantrouwen is mij vreemd. Het werk
heeft me, vroeger vooral, bezig gehouden vanwege de luiheid die eruit voortvloeit.
Want het is pas een ware gave, de enige bij mijn weten althans, om te blijven
voortbestaan. Toch ben ik door een luttele aanleiding gaan inzien ..
Zo introduceert meneer D°°° zichzelf aan de lezer voor hij hem meeneemt
op zijn bizarre reis naar de (droom?)stad Conceptie, op zoek naar de
onbekende vrouw Thérèse.
Vertaling G. A. Prinsen
Witte Beertjes 1328, f 3,75/55 F.
ISBN 90 229 1328 7

bij de boekhandel
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Wordt op 26 september in Maastricht ten doop gehouden:

Mark Brusse / Bernhard Holtrop /
Paul de Lussanet / Willem van Malsen
Paris Saloon

Waarin Willem van Malsen een loopse dronkaard wordt en met vif dames
tegelijk door de vloer van een hotelkamer zakt... Waarin Mark Brusse
Waarin Paul de Lussanet
achter de tralies belandt en bijna Vader wordt
zijn echtelijk bed het huis uitwerkt en zenuwvlekken rond zijn news krijgt .. .
Waarin Bernhard Holtrop zijn handen vol heeft aan een Amerikaanse
En waarin Bob Groen de meirevolutie
filmster en bijna zijn aktetas verliest
krant komt...
op
in
de
verslaat en met een motorhelm
j

...

...

Paperback, f 9,75/145 F.
ISBN 90 229 7147 3

bij de boekhandel
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1970
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Jo Glanotten, drukker,
in memoriam

De drukker van Raam,
J. Gianotten, is 21 oktober
plotseling, 63 jaar oud, komen
te sterven. Sinds enige jaren was
hij alleen drukker, tevoren was
hij, ik weet niet hoelang, maar
zeker dertig jaar, tevens uitgever
van het blad, dat tot oktober
1963 Roeping heette. Een tijdlang
na de oorlog was die "roomse"
naam niet ongepast en toen moet
het blad ook goed bij Gianotten
hebben gepast: hij was Tilburgs,
rooms en vroom, en buitenissige
denkbeelden hield hij er niet op
na. Toen wij destijds in zijn huis
aan de Bredaseweg het blad van
de op mystiek nogal gebrande
A. Munnichs overnamen en
meteen voorstelden het blad een
andere naam te geven, verzette
de heer Gianotten, gesteund
overigens door pater Molenaar,
zich niet fel of gedecideerd
daartegen, maar zó verwonderd
dat we beseften ons sterk te
vergissen in wat voor him v an
wat voor ons.
-zelfsprkndwa
In een van de eerste nummers
kwam Oote oote boe van Jan
Hanlo te staan en in de Tweede
Kamer werd door een om de
cultuur bezorgde parlementariër
gevraagd naar de zin van subsidie
aan ons blad. Ik bereidde me
erop voor hoe ik de heer
Gianotten zou kunnen kalmeren
de eerste keer dat ik hem na die
dreigementen moest ontmoeten.
Hij was erdoor geamuseerd.
Hij zag evenmin iets in Oote
oote boe als in die parlementaire
dreigementen. Hij rangschikte
beide onder het soort gedruis dat
eigenlijkniet zou hoeven, maar
dat het leven nu eenmaal maakt.

Later kregen we last met de
de overheid besloot additionele
censor, een Tilburgse pastoor, die honoraria toe te kennen aan
tijdschiftbijdragen en de uitkering
voetnoten plaatste bij ketterijen
van een medewerker en de
daarvan zou doen plaats hebben
publicatie verhinderde van de
na het aflopen van elke jaargang,
Zondagmiddag van een stille
besloot Gianotten, teneinde de
katholiek, een lang gedicht van hele handel voor schrijvers
Pierre Kemp (later opgenomen
attractiever te maken, dit additioin de door Gianotten gedrukte
neel honorarium alvast uit eigen
bundel Au pays du tendre Mosan). zak voor te schieten en bij de
Dat was het einde en we gaven normale honorariumuitkering te
Gianotten opdracht voortaan geen voegen. Hij is onder alle tijd
drukproeven meer naar de pastoor
ongetwijfeld de-schriftugev
te sturen. We zouden die niet
onaanzienlijkste geweest, maar ik
langer als censor beschouwen en betwijfel of iemand de medewervan geen enkele bisschop een
kers aan zijn blad meer diensten
andere censor accepteren. Dat
heeft bewezen. En zeker heeft
klinkt nu alsof Sinterklaas de
niemand er minder praat van
borst nat maakt en vervolgens
gemaakt dan hij. Wat hij deed,
een sijsje imitee rt of nog
deed hij alsof het vanzelfsprekend
was. "Ik ben niet gestudeerd",
belachelijker. Ik herinner me
niet meer of wij het in die tijd placht hij te zeggen, met dat
moedig van onszelf vonden of
eigenaardig eerbiedige gebruik
gewaagd. Wat ik me heel goed van het werkwoord zijn, dat in
herinner, is dat we ons wil
dit geval scheen te impliceren
verwonderden over die roomse dat studie resultaat heeft: na
Tilburgse Gianotten die inderdaad gestudeerd te hebben, ben je
voortaan naliet proeven te zenden
naar de brave en benauwde
pastoor en aan de kwestie verder
geen woord vuil maakte. "Dat is
jullie zaak ", zei hij, daarmee
voor de zoveelste keer zijn eigen
zaak definiërend als bescheiden
dienstverlening. Die dienstverlening ging overigens ver genoeg
om het tijdschrift jaar in jaar uit
aan te houden, ofschoon het hem
handen vol geld kostte: hij
meende dat het belangrijk was
dat het verscheen. Ze ging zo ver,
dat hij, toen een meer zakelijke
oplossing daagde, waarbij hij niet
langer als uitgever zou fungeren,
bijna verdriet had van deze alleen
maar financiële vooruitgang. Hij
heeft terecht nooit gedroomd van
een literair tijdschrift in combinatie met winst. Integendeel, toen

gestudeerd. "Maar ook zonder
studie kan je gebruik maken van
je verstand ", zei hij er dan bij.
En dat is zonder twijfel wat zijn
bijdrage aan het literaire tijd
geweest. Zijn redelijk-schrift
heid gaf het de ruimte om te
worden wat de schrijvers wilden
dat het worden zou. Ook al werd
het iets heel anders als hij zelf
had gewenst. Dat liet hij onze
zaak. "Onze zaak" is er pijnlijk
door verarmd dat Gianotten er
niet meer op zijn manier aan
meewerkt. De band tussen
redactie en drukker is gewoonlijk
alleen het drukwerk. De band
tussen deze redactie en Jo
Gianotten was onzerzijds vooral
een warm gevoel van genegenheid

en dank.
Wat dit tijdschrift is geweest de
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laatste kwart eeuw, heeft het
kunnen zijn dankzij Jo Gianotten.
Zonder hem was het er ongetwijfeld helemaal niet geweest.
Reden genoeg om hem op deze
plaats te gedenken.
Een avond laat, een tijd geleden,
reed ik langs de Bredaseweg in
Tilburg en ik zag vanuit de auto
de heer en mevrouw Gianotten
over straat gaan, beiden wat
moeilijk lopend. Ik minderde even
gas, maar ze zagen mij niet.
De straat was leeg. Een auto,
en verder alleen die twee daar
sloffen, richting thuis.
Twee lieve mensen.

oren'. Ik noem maar wat. Wie
bedenkt zoiets? Ik maak me er
dan maar van af door Mulisch
een uitzondering te noemen die
de regel bevestigt.
Mulisch God dus. En ongetwijfeld onsterfelijk. Onsterfelijk
voor mij door, ander voorbeeld,
zo'n opmerking, los uit de hand,
over de voormalige kunstnijverheidsschool (nu ook Academie;
tja, als de huishoudschool al
Academie heet): waar de kunst
faalt is de nijverheid een toevlucht. Dat is niet helemaal waar

meer, maar het grandioze van
zo'n uitspraak, afgezien van de
schitterende formulering, zit 'm
Lambert Tegenbosch
er o.a. in, dat hij een universeel
verschijnsel met één adequaat
voorbeeld illustreert, zodat je dat
verschijnsel in een andere tijd
Kunst
rustig met dezelfde formulering,
door een enkele substitutie, weer
Harry Mulisch moest eigenlijk
verboden worden. Hij valt buiten even adequaat kunt illustreren.
Ikzelf heb nogal een hekel aan de
iedere categorie. Hij is revolutionair maar hij is het niet. Hij is hoopjes mensen die uit artistieke
een groot schrijver maar eigenlijk armoede fotograaf worden, of nog
erger, in de reclame gaan (goeie
stelt het geen moer voor.
sien, weet je wel, gewoon lekker
Enzovoort. Hij is alles en niets.
— een spotje jonge, dat hou je
Net God eigenlijk.
Zelf schreef hij: 'Ik schrijf te
niet voor mogelijk, te gek hoor,
èèèrg goed weet je wel). Goed
goed'. En al bedoelt hij er waarideetje, 30 x drukken, geheid dat
schijnlijk iets anders mee dan ik
er een goeie bij is — weer een
het interpreteer — het is waar.
einde-poster. (Er zijn ècht goeie
Het is de kern van wat voor mij
het probleem-Mulisch is. Of: het fotografen hoor, drie of vier, plus
Ed v. d. Elsken natuurlijk. Die
probleem vorm-inhoud. Ik ben
drie of vier noem ik niet, want
altijd een vurig propagandist
geweest van de stelling dat iemand dan belegeren de overige 12.374
binnenkort mijn woning — met
die weinig belangrijks te beweren heeft, geen groot schrijver hun modellen erbij, Jezus). Dus:
waar de kunst faalt is de foto
kan zijn. Hoogstens een taalreclame) een toevlucht.
-grafie(d
virtuoos. Schitterende holle vaten
Maar, erger nog, ook in wat
e.d. Maar gaat dat bij Mulisch
nog op? Niemand weet zinnen te men vroeger de kunst noemde
schrijven als Mulisch. Zinnen om begint dat gesodemieter. Lekker
ideetje, vlotte jongen, relaties,
op te vreten. Over een dode:
even een nieuwe stroming be'Reeds paren de kevers in zijn

denken — weer een Belangrijk
Vertegenwoordiger Van erbij.
Morgen ga ik me, gehuld in een
ruimtepak, in het openbaar afrukken, laat mijn Zaad in een
wijwatervat druipen, aan mijn
voeten zitten twee modellen te
sabbelen op zuurstokken in de
vorm van een crucifix, ik laat me
fotograferen door, nou ja, en
noem tegenover de verslaggevers
dit levende object de geboorte van
het Neoinfantilisme. Roem is mijn
deel. Dus: waar de kunst faalt is
de kunst een toevlucht.

Mulisch, dank.
J. J. Wesselo.

Anathema

van
één der aan het Algemeen Handelsblad verbonden orakels,
Rudy Kousbroek, staat op dit
moment reeds geruime tijd bij
onze intellectuelen in de boekenkast. De inhoud is op veel plaatsen besproken, zij het niet al te
uitvoerig — menig recensent zal
een beetje met het boek in zijn
maag gezeten hebben. Hyperintellectueel en radicaal-rationalistisch — wat moet de doorsnee
recensent ermee? Tenslotte
hebben d etheoretische assegaaien,
waarmee de essayist overvloedig
slingert, niet in de laatste plaats
doel getroffen tussen de spirituele
schouderbladen van hen, die bij
het bespreken van zijn boek het
trillen moesten zien te onderdrukken. De inhoud van Het
avondrood lijkt mij een kwestie
tussen Kousbroek zelf en de aan
poëzie en psychede--hangersv
lica — in welk vermoeden ook
mijn bezwaar tegen het boek ligt
Het avondrood der magiërs
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opgeslagen: Kousbroek heeft
tegen allerlei zweverige vormen
van vrijetijdsbesteding weinig
meer ingebracht dan een weerlegging van het inderdaad holle
gezwam hunner adepten. En
L.S.D. bijvoorbeeld is niet behandeld of afgedaan door
Timothy Leary of Simon
Vinkenoog de anachronistische
idioten te noemen die ze zijn.
Nee, wat mij nu maar bij wijze
van pikant tijdverblijf interesseert,
dat is de achterflap van het
onderhavige boek. Zoals wij allen
weten worden achterflappen
meestal geschreven door de
auteurs zelf. Of dat in dit geval
ook zo geweest is, laat ik in het
midden: het zijn citaten uit het
boek, waarop dus een bijznodere
nadruk gelegd wordt, waar het
mij hier in de eerste plaats om
begonnen is.
De achterflap eindigt met 'dit

van dit precaire preparaat te
becommentariëren valt, maar wel
de herkomst van dit bondige
zinnetje. Bestaat er immers niet
een zin van Willem Frederik
Hermans, waarin deze zich met de
nodige verachting uitlaat over
mensen, die de 'portier met zijn
mooie uniform aanzien voor de
eigenaar van de bioscoop'? Die

zin bestaat wel, en het aardige is
nu dat Kousbroek deze zin ook
ergens vol instemming citeert.
(Wáár, dat ben ik kwijt, maar ik
weet het wel zeker.)
Iedereen zal nu de overeenkomst tussen beide aforismen opmerken. Ter nadere instructie van
iedereen wil ik er dan even op
wijzen, dat er in de verzamelbundel Anathemata van dezelfde
Kousbroek die in dit stukje de
geklofte bink is, een stuk valt
waar te nemen, dat 'Transformaties' heet, een artikeltje over een
zijn enkele van de uitspraken die aantal literaire spelletjes zoals die
Kousbroek formuleert aan het
in het Frankrijk van nu in zwang
zijn. Eén daarvan is een stuk
adres van hen, "die het fluitje
van de stationschef aanzien voor
tekst transformeren door alle
de kracht die de trein in besubstantiële woorden, zelfstandige
naamwoorden vooral, te verweging brengt.
Het gedeelte tussen dubbele aan
vangen door andere woorden die
dus een citaat uit-halingstek een afgesproken aantal plaatsen
verderop in het woordenboek
het boek, waarop dus ofwel
Kousbroek zelf, als hij de achter- staan. In den beginne schiep God
flap geschreven heeft, bijzonder
wordt zo In beginsel schiep godtrots is, ofwel dat de copywriter
geleerdheid. Mijn vraag aan de
lezer is nu na te gaan welke
die deze taak van hem heeft
overgenomen zich zozeer ge
transformaties Kousbroek zelf
-coiferdvl
heetf ondernomen alvorens hij
deze aforishet staaltje eloquentie van
tische uitspraak — hij hoorde in
Hermans had omgetoverd tot een
geen geval bij deze achterlijke
sukkels — dat hij haar het spotformulatorisch hoogstandje van
light van de achterflap ten volle
zichzelf.
waard achtte. Waar ik het nu over Nog een ander tekstbrokje op
wil hebben, is niet het adres van
de achterflap in kwestie trekt mijn
hen, die het gemummel over
aandacht. 'De mens is (met een
L.S.D. aanzien voor het meest
variatie op een beeld van
substantiële dat er ten aanzien
Koestler) een wezen dat de be"'

schikking heeft over een gigantische computer, die tot de meest
verbluffende operaties in staat is.
Maar de aanhangers van het
moderne bijgeloof en de bewust
zijn mensen die -zijnsverumg
ontdekt hebb endat er aan die
computer lampjes aan- en uitgaan
als je er een schop tegen geeft.'

Spits gezegd, Rudy. Alleen, die
Koestler, de kampioen van de
koude oorlog, nu even daargelaten, ik moet heel sterk denken
aan, alweer, een stuk tekst van
iemand anders. Van wie dan
wel? Van Marten Toonder, man.
In het verhaal De Hup
-bloemrij
wordt het openbare
leven in Rommeldam ernstig
ontwricht door het hupzaad, een
door boze machten geconcipieerde
substantie, die erg veel gemeen
heeft met het oog door R.K. zozeer verfoeide L.S.D. De burgers,
die hiervan genoten hebben, ver
hun maatschappe- -warlozen
lijke verplichtingen, en luieren er
leuk op los, wat een aantal ongure
elementen in staat stelt zich
meester te maken van de computer, die de stad regeert. De
bediende technicus wordt door
deze elementen onschadelijk
gemaakt als zij hem een glaasje
prik met hupzaad aanbieden. Hij
drinkt het, en hoe spreekt hij?
Hij uit zich als volgt: 'Leuk die
lampjes, hè? Ze gaan aan en uit,
zie je wel? Wat een kleuren!'.

Iedereen weet dat Marten
Toonder is voor Kousbroek was,
en dus zitten we hier weer met
een opmerkelijke tekstparallel. Of
het nu verkapt plagiaat is of
gewoon een kwestie van toeval, u
weet wel, twee mensen komen
onafhankelijk van elkaar op hetzelfde idee, een voorval waar dan
door toevalsaanbidders een be-
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te zijn. Laat me nu maar even.
situaties), het leven héél in de
En als het toch niet waar is wat
verte iets aangenaams begint te
ik zeg ... ik zei immers dat
krijgen. De rest is chaos, ellende.
niemand ooit helemaal eerlijk is?). Dat weten we best, maar ik zei
Niet leuk, lekker of opwindend
het al, we zijn toneelspelers (alle
dus. Integendeel. Eén hoop ellen- mensen zijn betere toneelspelers
de, zelfkwellerij, wreedheid.
dan de toneelspelers. Behalve
Maar het zou NUTTIG kunnen
kleine kinderen. Die hebben nog
zijn. Kom. Nuttig? Wijs mij één
geen rol. Daarom zijn ze ook zo
mens aan die door het lezen van sympathiek), en dus doen we met
romans of poëzie ook maar een
z'n allen alsof we het bestaan als
cent menselijker is geworden, één iets zinvols, soms zelfs als iets
Pe Hawinkels
maatschappelijk bestel dat door
prettigs, ondergaan. We zetten ons
z'n puike litteratuur ook maar een schrap tegen de chaos en de
cent maatschappelijker is gewor- droefheid, tegen de ellende en de
Lezer
den. Nuttelozer werk is nauwelijks verveling, tegen de wanhoop en
te bedenken.
de eenzaamheid. Maar toch willen
Laat ik nu eens één keer eerlijk
Wat dan? Ik vermoed het vol- we het wéten. En we bevestigen
zijn. Onzin natuurlijk, al op het
gende: iedereen (die eerlijk is...) het stiekem door het op te schrijmoment dat ik het opschrijf.
ven of het te lezen. Ik ook. Heb
Niemand is ooit helemaal eerlijk. weet dat slechts in bed, met z'n
tweeën (meer mag ook), een
dus medelijden met me, ik heb
Tot op het moment van het inschaaltje aardbeien, wat te roken het met u.
slapen spelen wij allen toneel.
Maar goed, toch maar weer pro- en te drinken naast het bed, (en er
J. J. Wesselo.
beren. Ik ben dus volkomen eerlijk, zijn nog enkele gelijkwaardige
en mij wordt gevraagd wat ik het
liefste doe. Antwoord: 1. aardbeien
eten. 2. naaien. 3. slapen. 4. van
alles roken en drinken. 5. biljarten. Opa 1
Slechts OLH kan scheppen, dat wil zeggen
6. naar het voetballen kijken. 7.
maakt IETS uit NIETS, zei opa, en hij blikte
kaartsystemen bijhouden. 8 ... etc.
van dat doen wij niet na in 't rond. Ik
etc. Het schrijven van boeken, het
stond daar nooit zo vaak bij stil en mompelde
lezen van boeken en het schrijven
jaja; het zou ook wel, want niemand anders
over boeken komen resp. op de
had ik zoiets nog ooit zien doen - Hèm
26e, 27e en 28e plaats. Toch gaat
ook niet, trouwens. Maar nu opa dood is
er meer tijd mee heen dan met de
behoef ik zelfs niet meer te mompelen.
25 eraan voorafgaande nummers.
Anton Korteweg
Waarom mag de hemel weten.
Lezers en schrijvers weten het in
ieder geval niet. Nog nooit heb ik
een werkelijk overtuigende ver
Umwelt genoeg; ik heb daarmee
Opa 2
gehoord waarom men -klaring
een soort verborgen omgang, vrees ik, als
schrijft of leest. Die verklaring zal
mijn
opa vroeger met God. Hij wandelde
er ook wel niet zijn. Want schrijmet Hem de paden op en werd
ven/lezen is niet leuk, niet lekker,
aan 't eind verbazend zachtjes opnauwelijks opwindend, kortom een
genomen.
Dat was opa - kleinzoon
schaaltje aardbeien verschaft meer
laat zich maar doordringen, zó
aangename sensatie dan het verzal ook een ijzig vredig einde komen.
zameld werk van W. F. Hermans
Anton Korteweg
(tja lezer, ik zou proberen eerlijk
tekenis aan verleend wordt waar
in elk geval R.K. zelf van zou
gruwen, of anders iets heel
duisters, zoals cryptomnese, dat
zal mij een yzorg zijn. Dat moet
Rudy Comets de Groot maar
uitzoken. Eén ding weet ik zeker:
Moemosyne is het in elk geval
niet. Maar aan háár heeft
Kousbroek dan ook gruwelijk de
schurft gezien.

Manuel Kneepkens
Het postpakket

Van een elektries scheerapparaat moest Morsdam niet weten. Stipt acht uur zeepte
hij zijn smalle kaken in. Ook deze morgen, toen de bel luid overging. Wie mocht dat
zijn, zo vroeg?
Morsdam sloeg rond zijn dunne lippen de hinderlijkste schuimvlokken weg en
slofte naar voren. Een langharig blonde postbode hing tegen de deurpost. Onder zijn
gelige voortanden bewoog een portie kauwgum op en neer, lichtrose, als een tweede,
sterk verkleurde tong.
'Wilt u hier even tekenen?' mompelde de onverschillige mond. Meteen werd
Morsdam een stompje potlood in zijn handen geduwd en een papiertje.
INTERNATIONAL POSTORDER NV prijkte er in giftige gepurpertande letters
op.
'Maar ik bestel nooit iets per postorder!'
'Kom, vader, maak nou geen drukte!' de PTTer duimde geërgerd in de richting
van zijn bestelwagentje, slordig half op de stoep geparkeerd: 'Ik heb werkelijk nog
meer te doen.'
'Maar ik heb helemaal niks bij die firma besteld.'
'Kijk es, man, wees nou redelijk! Ik moet enkel dat recu getekend hebben ... Als
het bij het uitpakken soms niet goed blijkt, dan halen we het terug.'
Onwillig tekende hij, maar half overtuigd.
'Okidodo.'
De postbode griste hem het papiertje uit zijn hand en was het volgende moment
alweer achter het stuur van zijn wagentje. Mercurius met vlinders aan zijn voeten.
Het pakket, dat voor de deur was achtergebleven, mat even lang als breed als
hoog, en wel een halve meter. VOORZICHTIG BREEKBAAR stond er in de
linkerbovenhoek op; NIET KANTELEN, DEZE ZIJDE BOVEN.
Morsdam tilde het op — het woog niet zwaar — en torste het de keuken in,
waar hij het op tafel zette. Dan nam hij een mes en sneed de touwen door, en het
met bruin plakband aan elkaar gekleefde pakpapier.
Een semi-doorzichtige plastic doos kwam tevoorschijn, met een bleek iets gevuld.
Voorzichtig nam hij de deksel eraf.
In de doos bevond zich een baby.
Een klein kind, naakt, op zijn linkerzij gelegen, de knietjes stijf tegen de kin, en de
rechterduim stevig in de mond. Het was zeker nog geen maand oud. Wat was dit
voor lugubere grap? Was het soms een knap vervaardigde pop? Ze konden zoveel
tegenwoordig.
Met trillende vingers tilde hij het lichaampje uit de doos.
De baby sloeg twee blauwe kijkers op en barstte in huilen uit. Onhandig en ver-
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schrikt plantte Morsdam het kind op het wit en zwart geblokte zeil van de keuken
zijn rug tegen de doos. Maar die verschoof door het wild gespartel van de
-tafel,m
baby. En zo bonkte hij, nogal hard, met zijn hoofdje tegen het zeil. Het brullen werd
nu eens zo luid.
Morsdam schoot de gang in, bladerde zenuwachtig in het telefoonboek. INTERNATIONAL POSTORDER NV. Nummer gedraaid. Op de achtergrond het niet
aflatend gehuil.
'Goede morgen, met INTERNATIONAL POSTORDER.'
'Juffrouw, uw firma heeft mij zojuist een pakje gestuurd en daar zat een baby in.'
'Een baby.'
Stilte. Onderdrukt gegiechel. Nu vertelt ze het door aan haar dikke overgeblondeerde
kollega. Nu heb ik toch een vent aan de lijn, zegt dat ie een...
0, hij kende deze gezwollen poppen! De lege gezichten, de hangerige zwaarte van
de borsten. Vleesgeworden stupiditeit. Terwijl hij van achteren, altijd van achteren,
in haar op en neer bewoog, zag hij grimmig uit over de bleke vlakte van haar rug.
Kaal niemandsland .. .
'Meneer,' kwam de stem van de telefoniste nu proestend terug: 'hebt u een kindje
gekregen? ... Dan bent u zeker geen man'.
Cascades van vrouwelijk gelach. Dan TOET, TOET, de hoorn op de haak!
Kalm blijven ... dat hij niet werd geloofd! Zijn vingers trilden nu zo, dat hij het
nu gekozen toch zo eenvoudig nummer tweemaal moest overdraaien.
'Met het hoofdbureau van politie.'
'Agent, ze hebben me een kindje per post toegestuurd.'
'Een kindje?'
'Ja, komt u toch langs ... het is geen verzinsel.'
'Hoe is uw naam en adres?'
Morsdam legde de hoorn op de haak. De politie was nu onderweg. De nachtmerrie
van deze morgen zou gauw ten einde zijn. De politie is toch maar je beste vriend.
Kaarsrecht ging hij langs de keukentafel, naar de gootsteen en nam zijn scheergerei opnieuw ter hand. Nog een halve rechterwang. Kon net klaar zijn voor oom
agent kwam.
Het kind lag nog steeds hulpeloos achterover. Nu en dan spartelde het met
armpjes en beentjes.
Oudere mannen al, met onder hun petten kort grijzig haar. De gestrengheid van hun
uniformen kon nauwelijks hun buikigheid verhelen. Ze bewogen zich zeer rustig.

HET POSTPAKKET

Waren al in de keuken en rond het kind voor Morsdam er erg in had. Een haalde
zijn boekje tevoorschijn.
'Bent u de vader?'
'Nee, ik ...'
'U ontkent dus het vaderschap?'
Dus dit was de politie! Een felle weerzin kwam in hem op tegen de witte gummi
gezichten en in de Duisternis gehulde lichamen tegenover hem. Ergens anders zijn.
In een park, eind september. De eerste verkleuringen in het groen. Onder de nog
volop dichte bladerdossen van de bomen vreemde sluiers van geel licht, waarin
wandelaars zweven als in een vertraagde film.
'Ik ben niet getrouwd.'
'Dat zegt niks.'
'Ik heb al sinds jaren geen vrouw meer aangeraakt.'
Uiteindelijk was het altijd hetzelfde geweest. Soms eens een rechtere neus, rood
haar, de borsten kleiner of juist groter; een al dan niet platte spraak, maar vanonder ... je gaf je zaad. Ook dat kon anders kwijtgeraakt.
Geen vrouwen. Me dunkt nu was toch alles gezegd. De agenten dachten er niet zo
over.
'Hoe komt u dan aan dat kind, als het niet van u is? Waar hebt u het vandaan?'
'Houdt u toch kalm, meneer.. . wij doen toch ook alleen maar onze plicht! Ziet
u het ook eens van onze kant. Het is toch een ongeloofwaardige zaak, een kind over
de post!'
Wie kon dat ontkennen!
Honderduit vroegen ze hem. Ze gingen zijn heden en verleden na; zouden zijn toekomst hebben uitgezocht, zo dat had gekund. Het boekje moest blijkbaar vol.
De baby liet zich inmiddels ook niet onbetuigd. Toen een van de agenten het
lichaampje wilde oppakken, begon het van voren urine en van achteren een weke
pap van faeces af te scheiden. De agent deinsde terug.
'Het moet een schone luier om.'
De andere agent tilde het kind nu vastberaden van het zeil en hield het met de
billetjes onder de koude straal van de geyser, legde het dan voorzichtig, haast teder
terug op de tafel. Inspecteerde de beide droogdoeken, die naast de gootsteen hingen
en koos de minst vuile eruit. Bond de doek dan zo goed en zo kwaad als het ging
rond het kind.
'Meneer, dit kan toch zo niet doorgaan ... ik ben zelf vader van drie kinderen...
zo'n kleintje heeft zorg en aandacht nodig ... het kan hier toch niet de godganselijke
dag op een tafel blijven liggen.'
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'Nou neemt u het dan mee. Wat gaat het mij aan? Het IS niet van mij!'
'Hoe kunt u toch zo spreken over dit arme bloed?' De agent was nu duidelijk
kwaad: 'Hebt u dan helemaal geen hart?'
'Agent, waarom valt u zo tegen mij uit? Gaat u toch eindelijk eens naar INTERNATIONAL POSTORDER, en arresteert u daar de dader van deze onverantwoorde grap!'
De politieman, nu haast sissend van nijd: 'Meneer, op het hoofdbureau zullen ze
wel beslissen, welke stappen er in deze zaak genomen dienen te worden! ... Maar
als u wilt weten hoe ik erover denk? ... Mijns inziens, zit de vermoedelijke dader
hier, in deze keuken! ... U zit daar maar, meneer ... en u hebt niet ook maar het
geringste gevoel getoond voor dit arme kind hier ... Meneer, weet u, wat ik denk
dat u bent? U bent een psychopaat. Goedendag, meneer!'
Hij liet zijn collega, die inmiddels boekje en potlood weer had opgeborgen, voor,
de gang in. Sloeg vervolgens met heel de kracht van zijn verontwaardiging de deur
achter zich dicht.
Opnieuw was Morsdam alleen met het kind.
Morsdam stond voor het keukenraam. Hij zag het mager lapje grond, de verpieterde
seringenboom, waar wat mussen uit opvlogen. De grauwe schutting. De drie lange
smalle schoorsteen walmend daarachter; een deel van het dak van de gasfabriek.
Een kind? Wat moest hij met een kind?
Bestond er maar magie. Als ik nu kijk, gaat het kind in vlammen op.
Maar achter zijn rug ving opnieuw het huilen aan. De baby viel niet te ontkennen.
Caco ergo sum. De baby was een krijsende, schijtende realiteit. Morsdam draaide
zich driftig om, beende de gang in opnieuw naar de telefoon. Maatschappelijk
werk. Erger dan de politie konden ze daar toch niet zijn.
'Met het bureau van Maatschappelijk Werk.'
'Met Morsdam. Kan er iemand langs komen? Het is dringend.'
'Waar is het voor, als ik vragen mag?'
'Dat kan ik u niet aan de telefoon uitleggen.'
'Ach, meneer, wij krijgen zoveel te horen. Zegt u het maar.'
Zilvergrijsharige stem. Tweed geruit mantelpak. Juffrouw Caritas ... er is geen
grein wereldleed, dat niet op haar begrip kan rekenen! Niets is maatschappelijk zo
nuttig als geborneerdheid.
'Nee, mevrouw, ik sta erop dat iemand hier naartoe komt. Ik wil namelijk iets
laten zien.'
De vriendelijke doch gedecideerde damesstem, steeds minder vriendelijk, steeds
meer gedecideerd:

HET POSTPAKKET

'We hebben het werkelijk erg druk. We werken toch al met onderbezetting .. .
Als het dan zo urgent is, komt u dan meteen hierheen, dan kunnen we ook samen
de nodige formulieren invullen.'
'Formulieren?'
Zie, vanachter hun onbesmettelijk reine brillen marcheerden op, de ambtenaren.
Kleine grauwe dwergen met uit graniet gebeitelde gezichten. Onder de rechterarm
de onvermijdelijke onberispelijke aktetas — zwarte baarmoeder van de formaliteit.
Met toonloze stemmen becommentarieerden zij zijn naaktheid; iedere pukkel, ieder
putje in zijn huid. Zij klommen langs zijn tenen omhoog, krioelden over zijn benen,
langs zijn knieën en dijen, omzwermden zijn geslacht — weet, iedere haar is geteld!
— daalden langs de welving van zijn embonpoint, bereikten zijn onderste rib, die
waaruit hem een vrouw had moeten zijn geschapen.
Morsdam zuchtte. Streek met zijn linkerhand langs de afbrokkelende kalk van de
gangmuur, dan langs zijn voorhoofd, trok de lange blonde lok glad, die was los
-gerakt.
ja,
natuurlijk
de
formulieren!'
'De formulieren,' herhaalde hij: '0,
Maatschappelijk werk was gevestigd in een oud grauw bakstenen gebouw, aan het
eind van een moedeloos grachtje, waarin de gebruikelijke rommel ronddreef:
stukken hout, een halve matras, het celluloid been van een pop. Een Baby! Hoe zou
de ongetwijfeld diepchristelijke dame van onbestemde leeftijd op zijn relaas
reageren? Veel hoop hoesterde hij niet. Zijn betreden van het huis was eigenlijk
louter machinaal. Zijn voeten bestegen de trappen, omdat zij niet langer rond en
rond een zekere met wit en zwart geblokt zeil overtrokken keukentafel wensten te
ijsberen. Zijn neus snoof de grauwe geur van het oude kantoor enkel zo onverschillig
op, omdat die de stank niet wenste te ruiken van een provisoriese luier, die nodig
verschoond moest.
De dame bleek als verwacht, althans nauwelijks erger. Even had hij de aanvechting om zijn jas gelijk maar weer aan te trekken.
'Wat zou u doen,' mompelde hij hulpeloos tegen de uitgesleten vriendelijkheid
van haar kalfsleren gezicht: 'als u op een goede morgen een baby van een maand
per post werd toegezonden?'
Ze zag hem verbaasd aan. Trok haar rok recht, zodat hij gedwongen werd naar
haar dikke donkerbenylonde benen te kijken.
'Hoe bedoelt u dat?' zei ze: 'Wat wilt u daarmee zeggen?'
'Ik bedoel wat ik zeg en niet anders ... ik heb vanmorgen een baby per post
ontvangen ... ik wil dat uw bureau zich over het kind ontfermt.'

0

MANUEL KNEEPKENS

Ze keek hem aan met die speciale blik, waarmee ze, jaren geleden, besloten had
voor eens en altijd de armen en ongelukkigen te bejegenen, toen het haar wel
duidelijk was geworden, dat geen man haar ooit zou trouwen.
'Of u het nu wil geloven of niet, juffrouw ... in mijn keuken ligt een kind van een
maand oud ... het pakket, waarin het verzonden is, ten minste dat wat er nog van
over is, touw en pakpapier, is eveneens daar ... U had het al gezien, als u zich de
moeite had getroost, direkt mij op te zoeken, toen ik daarom vroeg ... U of een
ander van het bureau! Iemand met twee ogen in zijn kop was al goed genoeg geweest.'
Ze bleef hem aankijken met haar speciale blik: 'We werken met onderbezetting,
meneer.. . in elk geval weet ik nu iets meer ... het gaat dus om een kind ... In dat
geval is het gebruikelijk dat we beide ouders langs laten komen ... dus béide .. .
Misschien kunt u een dezer dagen uw vrouw...'
'Ik hou er geen vrouw op na.' beet hij haar toe: 'Ze hebben me dat kind per post
gestuurd.'
Wat een hardnekkigheid! Ze staarde langdurig voor zich uit. Zag zeker door het
raam Jesus wandelen over de daken van de belendende percelen, als eens, lang
geleden, over het meer van Galilea. Ongetwijfeld een aangenamer gezicht dan een
ondergepoepte baby op een grauwe keukentafel.
'Zou u niet eens met dr. Kroese willen spreken? Dr. Kroese is als psychiater aan
ons instituut verbonden. Heus, dat zou ook in het belang zijn van het kind, gelooft u
niet?'
Voor een man in mijn situatie, sta ik wel ongelooflijk kalm op, dacht Morsdam.
Hij bewoog zich naar de deur en griste in het voorbijgaan zijn jas van de kapstok.
Zij kwam ook overeind. Met een licht triomferende blik in de ogen. Zij had het wel
geweten. Vlucht voor de werkelijkheid. Maar het was ook een verschrikte blik. Ze
had nog niet alles aan dit geval gedaan, wat er aan gedaan behoorde te worden.
'Maar, meneer, de formulieren ... u hebt de formulieren nog niet ingevuld.'
Ze zwaaide met een stapeltje gele papieren.
Veeg er je schijt mee af,' zei hij, terwijl hij opstond.
Het huis was ongewoon stil; de baby niet te horen. Babytje slaapt zeker. DRINKT
ZIJN MELK ZO ZOETJES. Morsdam hing zijn jas op. Bruine mackintosh aan
donkerbruine kapstok. Duwde behoedzaam de deur van de keuken open. De baby
lag niet meer op tafel, maar op de hardstenen vloer. Voorover. Merkwaardig
verwrongen. Een armpje als geknakt, scheef onder het lijfje. Als een rose takje.
Stil naderde Morsdam het lichaampje, draaide het om. Staarde onderzoekend in
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de stom geworden ogen. Over het voorhoofd lag een web van fijne rode draadjes.
Bloed. Ook de arm bloedde nog, daar waar die gebroken was. De baby was dood.
Langzaam liep hij naar het raam. Hij zag het mager lapje grond; de verpieterde
seringenboom. Boven de grauwe schutting walmden ononderbroken de drie lange
smalle schoorstenen van de gasfabriek. CACO, ERGO SUM. Hij draaide zich om
en schoof de doos onder tafel uit. Met een vlugge beweging van zijn rechterhand
propte hij er het lijkje in terug.
Ingezeept de kaken, als altijd. De linkerwang alreeds geschoren. Het was vijf over
acht toen de bel overging. De kleine spiegel naast de geyser liet een tevreden blik
zien in de ogen van Morsdam. Hij haastte zich naar voren. Het was de Post, als
verwacht. Zelfs dezelfde slungel van een postbode. Alleen was zijn kauwgum ditmaal
blauw.
'Ik moet het pakket terughalen, klopt dat?'
'Ja,' zei Morsdam.
Hij draaide zich om en droeg het zorgvuldig in hetzelfde pakpapier gewikkelde
pakket naar de deur.
De beide opschriften VOORZICHTIG BREEKBAAR en NIET KANTELEN,
DEZE ZIJDE BOVEN had hij echter, als overbodig, doorgestreept.
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Sybren Polet
Kittekat

Kom Kittekat. 4500 jaar geciviliseerd en nog
natuurlijk. Kom Kittekat. / Drink melk, eet het brood dat door mij,
Mr Ickx, gebroken is tot je hoogstpersoonlijke bevrediging,
zoals ook de wereld en alles wat er op is geschapen is
voor je hoogstpersoonlijke amusement. Kom Kittekat. Psst Kittekat.
Breng mij niet in verzoeking met een muis.
Ik bèn een muis. Leid mij niet in verzoeking
met een kat. Kom Kittekat. / Geef mij geen spek, geen kaas, geen fijn geschaafde houtwol voor mijn nest. Kom kat, kom Kittekat.
Offreer mij geen konjak, geen maatkostuum, geen pruik /
geen witte telefoon of olifant, geen spaanse vlieg /
geen Super-X of Uber4ks als huisknecht, die —;
Kom Kittekat, tsa Kittekat.
De val staat klaar: een muis. Kom kat, kom Kittekat...
De nacht valt in / de tuin. Hoor, een kleine vrouwestem
roept me. /
Ik kom.

(Wanneer een muis op een kat zou toelopen
zou de kat wegrennen:
hij zou de muis niet meer als muis herkennen.)
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Televisie

De televisie heeft vele hemelse zendstations en talloze engelse stemmen. In het Witte Huis
zit een zeer zwart, zeer dood Man.
Hij spreekt. Van ellende draai ik het geluid uit. Stop!

Uniform na uniform na uniform.
Een bom arriveert in de vorm van een taxi. (T-Ford)
De 20-ste eeuw
stapt uit. Mr X. Dit was in W.O.I (zwartwit).
3 min. later:
Linda Christian, The anatomic bomb. Stop!
2e tafreel.

En nu, opnieuw: TV-tanks (in zwartwit). Tsjechoslowakije.
Ik protesteer / vermeerder
de massa met 1 (X + 1). Een camera filmt ons
voor de volgende uitzending.
20 u 12. Men ziet ons (in zwartwit).
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Gedicht voor bandrecorder

Sta op; open het raam. Voetstappen in de sneeuw. (Doe flink wat
poedersuiker in een vlakke schaal en druk de ballen
van beide handen er in het juiste ritme stevig in.) Zeg:
"Zij is zo zacht, ze smelt waar je bij staat." / "De zon?" /
"Nee, zen." (Gelach.)
Geluid van marcherende soldaten buiten. (Ritsel een stuk stevig
perkament. Of, roffel met een rijtje wasknijpers aan een touwtje
regelmatig op een houten tafelblad.) Sluit het raam.
De telefoon rinkelt. Neem de hoorn van de haak. Antwoord. (Dwz.
praat zodanig in een bierglas dat slechts een gedeelte
van het geluid in het glas komt.) Beëindig het gesprek voor
Zeg: "Voor een gek is alles normaal."
-tijdg.
Zzm, prr, prrr, oemmm, zoevv, zoevv, krrk ... Stilte.
Het vriendelijk knappend haardvuur. (Frommel een stuk cellofaan
of een bosje droog stro vlak voor de microfoon ineen.
Indien de opname wordt gemaakt met halve snelheid
klinkt het geluid echter.)
Zeg: "Gezelligheid kent geen tijd" en: "Een gespleten mens telt
voor twee." Plotseling /
het geluid van een remmende auto. (Kras op een klein plankje
waardoorheen enkele spijkers steken over een vrij liggend
glasplaatje.) Denk hoorbaar na. Zeg: "Wie kan dat zijn ?"
Open opnieuw het raam. / Pistoolschot. (Geef een fikse klap
met een houten lineaal op een vlak tafelblad. Voeg zo mogelijk
nagalm toe. Pas op voor overmodulatie.) Zeg: "Het was Ickx."
Sterf sissend. (Houd een hete strijkbout of een verhit stuk ijzer
met een punt in het water.) "Niet Ickx maar ik." (Gelach, echt.)
Zeg: "Schoft."
Voetstappen. (Loop in een kringetje voor de microfoon.) Laat
water lopen door een vergiet (regen), blaas zachtjes in de hals
van een fles (wind), of krachtig tegen de microfoon (onweer).
Herhaal: "Schoft." (Gelach.)
Deel kaakslag uit. (Geef niet te harde klap met lineaal op
bodem van schoenendoos. Vermijd nagalm. Zeg luid: "Verdwijn!"
Frommel een stuk cellofaanpapier ineen, blaas in de hals
van een fles. Schakel de bandrecorder uit: Verdwijn.
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Reb-Reb

Attentie! Opname 3 tellen na nu... NU! / /

Happy TV-family Van Wamelen (van Zonzin):
/ weet meteen dat wij aardige mensen zijn."
ons
ziet
"Iedereen die
Reb-reb.

"Zien wat iedereen gezien / denken wat nog niemand gedacht heeft."
de maan

als met levende familieleden

reb-reb
— waar wij met standbeelden leven /
Reb-reb

(handen schudden, langs elkaar heenkijken, hoofd afgewend
reb-reb)
de sergeant

reb-reb

"Hij geeft veel geld voor haar uit / maar werkelijk kontakt
tussen hen is er niet."
reb-reb
niets
In den beginne was er niets. / En het niets verzette zich
tegen zichzelf. Zo ontstond er iets. /
En het iets verzette zich
tegen zichzelf — Ah, kom Mr X, kom Mrs X — zo ontstonden .. .
rebreb, rebreb...
(Rib uit m'n lijf rebreb, rebreb)

(Rechter: "Hebt u met deze vrouw volksgemeenschap gehad ?"
Mr X: "Nee Edelachtbare." Rechter: "Negen maanden voorwaardelijk. ")
rebreb

rebreb

De voordeur slaat. Een olifant stijgt de trap op: naast / beneden /
boven ons. Zijn voetstappen op het plafond — zijn vloer
dreunen als onweer
Rebreb!
Rennie: "Voorts heet ik hartelijk welkom:
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de officieren met hun dames / de onderofficieren met hun
echtgenotes en de manschappen met hun vrouwen."

rebreb

rebreb

rebreb
rebreb
De vredesduif een vleermuis, neerfladderend
weg

rebreb

op mijn schouder. En /
rebreb

rebreb

rebreb
rebreb

Witold Gombrowicz
Tegen de dichters

Dinsdag

Het zou van mijn kant subtieler zijn een van de zeldzame godsdiensten die ons nog
resten niet te verstoren. Wij zijn aan bijna alles gaan twijfelen, en toch houden wij
nog steeds de cultus van Poëzie en Dichters in ere, zelfs is het misschien de enige
godheid die wij zonder schaamte met veel omhaal, met diepe buigingen en hoogdravende stem vereren. Ach, Shelley! Ach, ach, Slowacki! Ach, het woord van de
Dichter, de roeping van de Dichter, de ziel van de Dichter! Toch zie ik me, helaas,
verplicht hun gebeden aan te vallen en dit ritueel zoveel mogelijk te bederven —
maar in naam waarvan? In naam van de simpele en elementaire toom die ieder
gebrek aan stijl, iedere leugen, iedere vlucht voor de werkelijkheid in ons opwekt.
En omdat ik ten strijde trek tegen een bijzonder opgeschroefde, verheven, zelfs
hemelse tegenstander, moet ik er goed op letten niet zelf als een ordinaire ballon de
lucht in te vliegen en zo de vaste grond onder mijn voeten te verliezen.
Mijn stelling — dat niemand (of bijna niemand) van verzen houdt en dat de wereld
der verspoëzie slechts fictie en leugen is — zal ongetwijfeld even vermetel als frivool
klinken. En toch ga ik hier voor u staan om te verklaren dat gedichten mij geen enkel
plezier verschaffen, dat ze mij vervelen. U zult me natuurlijk voor een armzalige
domoor houden, voor een botterik. En toch! Toch werk ik al sinds jaren in het
domein van de kunst en haar taal is me niet helemaal vreemd. En u kunt tegen mij
niet uw toevlucht nemen tot uw favoriete argument en suggereren dat ik geen enkele
poëtische gevoeligheid bezit — want die bezit ik wel, en zelfs in ruime mate. En ik
sidder als alle andere stervelingen wanneer de Poëzie mij verschijnt, niet in verzen,
maar vermengd met elementen van andere en prozaïscher orde — bijvoorbeeld in
de drama's van Shakespeare, in de boeken van Dostojevsky of Pascal, of eenvoudig
wanneer ik naar een zonsondergang kijk. Waarom verveelt het farmaceutisch extract,
genaamd 'zuivere Poëzie', me dan zo, en meer nog wanneer het in versvorm ver
Waarom kan ik dit eentonige en ononderbroken verheven gezang niet ver-schijnt?
dragen? Waarom doen deze op de herhaling — rijm en ritme — gebouwde refreinen
me inslapen? Waarom lijkt mij de taal van de dichters de minst interessante van alle
mogelijke talen? Waarom toch trekt mij die Schoonheid zo weinig? Waarom tenslotte is er, als stijl, niets ergers, niets belachelijkers dan de manier waarop de
Dichters spreken over zichzelf en hun Poëzie?
Toch zou ik misschien geneigd zijn een speciaal gebrek van mij hiervoor aansprakelijk te stellen, als er niet.. . ja, als er niet bepaalde ervaringen waren — in elk
opzicht wetenschappelijke ervaringen...
Welk een vloek zou een Bacon voor de Kunst zijn! Ik raad u aan u nooit moeite
te geven voor het toetsen van ervaringen op het gebied van de kunst, want dit gebied
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verdraagt dat niet — en alle declamaties op dit thema kunnen slechts stand houden
onder de voorwaarde dat niemand zo indiscreet zal zijn te controleren in hoeverre
ze met de werkelijkheid overeenstemmen. We zouden heel wat moois ontdekken als
we probeerden na te gaan in welke mate iemand die in zwijm valt voor Bach, ook
maar in staat is zowel de muziek in het algemeen als Bach in het bijzonder aan te
voelen! Is het mij niet gebeurd — ik die niet in staat ben met één vinger 'Au clair
de la lune' op de piano te spelen — twee concerten te geven, en niet zonder succes?
Ja, twee concerten, die hierin bestonden dat ik in het wilde weg op de piano los
nadat ik me vooraf van het applaus van een kleine kring in het geheim -beukt,
ingewijden verzekerd had en had aangekondigd dat ik moderne muziek ging
spelen ... Ah! gelukkig de dichters die zich ermee tevreden stellen in de verheven
stijl van een Paul Valéry over de Kunst te discussiëren en zich nooit verlagen tot
dergelijke confrontaties. Maar wie langs deze weg onze verheven esthetenmis nadert,
zal zonder moeite ontdekken dat dit Rijk van de schijnbare rijpheid juist het alleronrijpste en treurigste hofje van de mensheid is, waar uitsluitend bluf, leugen,
snobisme, domheid en mystificatie heersen. En het zal voor ons al te stijve denken
zeker een goede gymnastiek zijn, wanneer wij ons van tijd tot tijd Paul Valéry zelf
als hogepriester van de Onrijpheid voorstellen, een knusse pastoor die rondloopt op
blote voeten en in korte broek.
Ik heb zo verschillende experimenten ondernomen: door zinnen of delen van
zinnen uit de verzen van een dichter bijeen te voegen en te combineren, brouwde ik
een nieuw, absurd gedicht, dat ik voorlas in een kring van fervente bewonderaars,
waarbij ik het door liet gaan voor een onuitgegeven gedicht van de bard — het
wekte algemene geestdrift. Of ik stelde vragen over de details van een of ander gedicht en kwam tot de ontdekking dat die fameuze bewonderaars het nog nooit in
zijn geheel hadden gelezen. Hoe heb ik het nu? Zo verrukt zijn, zonder het zelfs tot
het slot te hebben gelezen? Zich verlustigen aan de 'mathematische precisie' van het
dichterlijk woord en niet zien dat die precisie radicaal verstoord is? Dus, discussiëren, buiten adem declameren, zich verlustigen en in zwijm vallen en nog veel
meer — om tenslotte zulke elementaire zonden te begaan? Na afloop van elk van
mijn experimenten was men natuurlijk verontwaardigd, men protesteerde, men was
beledigd, en de wierookdragers zwoeren bij alles wat heilig is dat het niet zo was,
helemaal niet, kijk dan zelf ! ... maar hun kogels sprongen af op het graniet van de
onverbiddelijke ervaring.
Ik zag me dus voor het volgende dilemma geplaatst: duizenden mensen maken
verzen en honderdduizenden bewonderen hun poëzie. Meer nog! beroemde genieën
hebben zich in verzen geuit, sinds onheuglijke tijden wordt de Dichter vereerd — en
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daar sta ik tegenover deze berg van roem, ik met mijn verdenking dat deze poëtische
Mis zich afspeelt in een absolute leegte. Oh, als ik me om deze situatie niet zou
weten te amuseren, zou ik, ik geef het toe, nogal ontsteld zijn.
Hoe het ook zij, mijn experimenten gaven mij weer nieuwe moed en met veel
zelfverzekerder geest begon ik een antwoord te zoeken op die even intrigerende als
mysterieuze vraag: Waarom houd ik niet van de zuivere Poëzie? Ja, waarom? Maar
om dezelfde simpele reden waarom ik suiker in zuivere toestand verafschuw! Waarom gebruiken we suiker? Om onze koffie zoet te maken — maar men moet het
werkelijk niet met lepels tegelijk eten alsof het griesmeel was ... Wat vermoeit in de
zuivere Poëzie is de overdaad aan poëzie, ja, de overdaad aan poëtische woorden,
metaforen, verhevenheden, kortom, de buitensporige condensatie, die die verzen
reinigt van elk antipoëtisch element en het gedicht tenslotte doet lijken op een
chemisch product.
Zeker, het gezang is de feestelijke uitingsvorm bij uitstek ... Niettemin vermeerdert zich in de loop der eeuwen het aantal zangers, die, al zingend, gedwongen zijn
de houding van de zanger aan te nemen — en langzaam wordt hun houding steeds
onbeweeglijker en stijver. En daar begint de ene zanger de andere op te jagen, ze
versterken en bevestigen elkaar, ze proberen elkaar te overtroeven, met dubbele toewijding! Meer nog! ze houden op voor de menigte te zingen, ze beginnen alleen voor
elkaar te zingen — en door hun onvermoeibare rivaliteit en de niet aflatende perfectionering van hun gezang ontstaat er tussen hen een ware pyramide waarvan de top
tot aan de hemel reikt en die wij, eenvoudige aardbewoners, slechts van beneden
kunnen bewonderen, met onze neus hoog in de lucht. En zie! wat een kortstondige
opvlucht van het proza moest zijn, is program geworden, systeem, beroep, en men
is tegenwoordig dichter zoals men ingenieur is of arts. Het Gedicht heeft zich voor
onze ogen tot monsterlijke proporties opgeblazen, en niet wij beheersen langer het
gedicht, maar het gedicht beheerst ons. De dichters zijn tot slaven geworden, en wij
zouden de dichter kunnen definiëren als een wezen dat er niet meer toe komt zich
-zelf
uit te drukken, omdat hij het Gedicht moet uitdrukken.
Woensdag

En toch bestaat er op het hele terrein van de kunst geen belangrijker plobleem dan
dit: zichzelf tot uitdrukking brengen. Iedere stijl, iedere aangenomen houding komt
tot stand door eliminatie en is in de grond een verarming. Daarom moeten wij nooit
toestaan dat een houding — welke het ook zij — onze mogelijkheden tot bijna nul
reduceert, doordat zij in onze mond een ware knevel wordt; en wanneer het om een
zo kunstmatige, ja pretentieuze houding gaat als die van de Zanger, de Bard, moeten
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we zeker dubbel op onze hoede zijn. Maar op het terrein van de kunst geven wij ons
tot nog toe veel meer tijd en moeite om de een of andere stijl en houding te perfectioneren dan om in dit opzicht de soevereine vrijheid van onze geest te bewaren. Het
lijkt erop dat de Vorm voor ons een waarde op zich is, onafhankelijk van de mate
van rijkdom of armoede die zij ons brengt. Toegewijd bezig de kunst tot het uiterste
te perfectioneren, maken we ons niet druk meer over de vraag welke band die kunst
nog met ons bewaart. Ja, wij cultiveren de bloem der Poëzie en vergeten dat wat
mooi is ons nog allerminst goed hoeft te staan. Maar als wij werkelijk wensen dat de
cultuur niet ieder contact met de menselijke persoon verliest, zouden we toch van
tijd tot tijd ons vlijtig scheppen moeten onderbreken om na te gaan of wat wij maken
ons wel tot uitdrukking brengt.
Men kan twee aan elkaar tegengestelde soorten humanisme onderscheiden: het
ene, dat men religieus humanisme zou kunnen noemen, doet zijn best de mens voor
de producten van de cultuur op de knie te laten vallen en dwingt hem bijvoorbeeld
de Muziek of de Poëzie of ook de Staat of de Godheid te vereren en te eerbiedigen.
Maar er is een ander humanisme: die brede weerbarstige stroom van de geest die
juist probeert de mens zijn soevereiniteit, zijn werkelijke onafhankelijkheid ten opzichte van die godheden, de Muzen in kwestie, terug te geven — die tenslotte slechts
een zuivere schepping van de mens zijn. In dit tweede geval wordt het woord 'kunst'
duidelijk zonder hoofdletter geschreven. Het valt niet te ontkennen dat de stijl die
erin slaagt deze twee tendenzen te verenigen, voller, welluidender en authentieker is
en de diepe antinomie van onze natuur getrouwer weerspiegelt dan een stijl die zich
blind aan de uitersten houdt en slechts een van beide polen van ons gevoel tot uit
-druking
brengt. Toch zijn onder de kunstenaars de Dichters — priesters par excellence, priesters ex professo — er ontegenzeggelijk het snelste bij om op hun knieën
te vallen en zich uit te putten in gebeden; in deze opvatting wordt de Poëzie tenslotte
tot niets anders dan een heilige handeling. En deze exclusiviteit veroorzaakt de
extreme ontoereikendheid van de stijl en de houding van de Dichters, een stijl en
een houding die door niets wordt gecompenseerd.
Laat ons nog even terugkomen op de stijl. We hebben gezegd dat de kunstenaar
allereerst zichzelf moet uitdrukken. Maar dit doende, moet hij op zijn hoede zijn dat
zijn manier van spreken in overeenstemming is met zijn werkelijke situatie in de
wereld, hij moet niet alleen zijn verhouding tot de wereld uitdrukken, maar ook de
verhouding van de wereld tot hem. Als ik, zelf een lafaard, een heroïsche toon aansla, bega ik een stijlfout. Maar als ik me in mijn werk uitdruk alsof iedereen me
bemint en respecteert, terwijl ik in werkelijkheid noch bemind noch gerespecteerd
word, bega ik eveneens een stijlfout. Vanaf het moment dat wij ons rekenschap
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willen geven van onze werkelijke situatie in de wereld, moeten wij de moed hebben
realiteiten onder ogen te zien die tastbaar van de onze verschillen. Iemand die uit
zijn milieu zal noodzakelijkerwijze een engere en slechtere
-sluitendhprocva
stijl hebben dan degene die veel mensen en veel milieus heeft leren kennen. Wat nu
de Dichters hinderlijk en ronduit pijnlijk maakt, is niet alleen hun steriele vroomheid
die door niets gecompenseerd wordt, hun toewijding met hart en ziel aan de Poëzie,
maar ook hun struisvogelpolitiek tegenover de werkelijkheid. Deze werkelijkheid
schuiven ze van zich af met een woest gebaar, ze weigeren haar te zien — en ze
brengen zichzelf in trance, bedwelmen zich, verplaatsen zich in een dionysische
toestand die allerminst een teken van kracht, maar van zwakte is.
Donderdag

Scheppen de dichters dan niet voor de dichters? En zoeken ze niet uitsluitend gelovigen, acolyten, zeloten, dat wil zeggen, mensen die wezenlijk op hen lijken? En
zijn al hun gedichten iets anders dan het product van een enge en nauw omschreven
sociale groep? Zijn ze soms niet zo gesloten als maar zijn kan? Het zij verre van mij
hun te verwijten dat zij 'moeilijk' zijn, ik wil allerminst eisen dat zij hun verzen zo
schrijven 'dat iedereen het begrijpt', of dat zij bij het vuur gelezen worden, 's avonds
bij de dorpsbijeenkomst. Nee! dat zou betekenen dat zij vrijwillig afstand moesten
doen van de meest wezenlijke waarden: zelfbewustzijn, intelligentie, gevoeligheid,
een diep weten omtrent het leven en de wereld, om af te dalen naar een gemiddeld
niveau! Nee, dat nooit! nooit kan een kunst die zichzelf respecteert daarin toestemmen. De kunstenaar die nadenkt, die intelligent is, subtiel, diep, verheven, die
kunstenaar moet zich zeker op de hem eigen toon uitdrukken, en een geraffineerd
schrijven zal een geraffineerde taal spreken, want het hogere bestaat, en als het
bestaat is het niet om zich te verlagen. Het is helemaal niet erg dat het moderne
gedicht niet voor iedereen toegankelijk is, maar het is erg dat het uit het strikt een
-zijdge
verkeer tussen identieke werelden en identieke mensen geboren wordt! Want
tenslotte ben ik zelf een schrijver die zijn niveau hardnekkig verdedigt — maar
tegelijkertijd (dit om het verwijt te voorkomen dat ik hetzelfde genre cultiveer dat ik
bestrijd), wanneer ik mijn boeken schrijf, verlies ik geen enkel moment uit het oog
dat er buiten mijn eigen kleine wereld nog andere, verschillende werelden bestaan.
En als ik niet voor het volk schrijf, dan schrijf ik toch als iemand die door het volk
bedreigd wordt, of van het volk afhankelijk is, of erdoor geschapen wordt. Nooit is
het bij me opgekomen de houding van 'kunstenaar', van 'schrijver', gearriveerd, rijp
en erkend, aan te nemen, integendeel, ik treed juist in de rol van kandidaat-kunstenaar, ik ben degene die heel eenvoudig verlangt en streeft naar de rijpheid — een
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rijpheid, veroverd in een onophoudelijk en verbeten gevecht met alles wat mij in
mijn ontwikkeling remt en belemmert. Mijn kunst heeft zich niet gevormd in het
contact met een groep mensen die me verwant waren, maar juist in het directe
contact met de vijand en in relatie tot de vijand.
Maar hoe staat het met de dichters? Blijft een gedicht overeind, wanneer het in
handen valt, niet van een bevriend dichter, maar van een vijand, een niet- dichter?
Zoals iedere andere uiting moet een gedicht go worden geconcipieerd en gerealiseerd
dat het zijn auteur niet te schande maakt, zelfs wanneer het niemand zou bevallen,
ja, zelfs wanneer het de kunstenaar zelf allerminst bevalt. Want geen enkele dichter
is uitsluitend dichter, in elke dichter woont de niet- dichter, hij die niet zingt en niets
van gezang moet hebben ... en de Mens is zeker iets veel omvattenders dan de
Dichter. Maar een stijl die geboren is onder de trouwe gelovigen van eenzelfde
godsdienst sterft in het contact met de menigte der ongelovigen: een dergelijke stijl
is niet in staat zich te verdedigen, noch om te strijden, noch om werkelijk te leven
-- het is een beperkte stijl.
Sta mij toe dat ik u de volgende scène schilder.. . Stellen wij ons voor dat in een
groep van zo'n tien personen iemand opstaat en begint te zingen. Dit gezang verveelt
de meeste toehoorders, maar de zanger wil dat niet tot zich laten doordringen, nee,
hij gedraagt zich alsof hij geestdrift verwekt. Hij verlangt dat allen voor deze pracht
op de knie zullen vallen, hij verlangt onvoorwaardelijke erkenning van zijn rol als
dichter; en hoewel niemand aan zijn gezang veel gewicht toekent, trekt hij een
gezicht alsof zijn woord een voor de wereld beslissende betekenis had. Vol geloof in
zijn poëtische zending dondert en bliksemt hij in de leegte; maar: hij wil noch tegenover de mensen, noch tegenover zichzelf bekennen dat dit gezang zelfs hem verveelt,
kwelt en plaagt — want hij spreekt zich immers niet vrij uit, niet natuurlijk, niet
direct, maar in een van andere dichters geërfde vorm die al sinds lang het contact
met de onmiddellijke menselijke ervaring verloren heeft; en hij declaméért niet
alleen poëzie, hij verlustigt zich aan de poëzie; dichter zijnde, aanbidt hij de grootheid en de gewichtigheid van de dichter; hij verlangt niet alleen dat anderen voor
hem op de knie vallen, hij valt voor zichzelf op de knie. Zou men van zo'n mens
dan niet kunnen zeggen dat hij een te grote last op zijn schouders heeft genomen?
Want hij gelóóft niet alleen in de macht van de poëzie, hij dwingt zich zelfs tot dit
geloof; hij biedt niet alleen zichzelf aan anderen aan, hij dwingt ze er ook toe deze
goddelijke gave als een hostie te aanvaarden. Waar zou in zulk een hermetisch gesloten geest een spleet kunnen ontstaan waardoor het leven van buiten zou kunnen
binnendringen? En hier is niet alleen sprake van de een of andere derderangs bard,
nee, dit betreft ook de beroemdste, de beste dichters.
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Als de dichters hun gezang maar als een manie, of minstens als een godsdienst,
een ritueel wisten te zien! Ah! als ze maar zongen als mensen die gedwongen waren
te zingen, intussen heel goed wetend dat ze in de leegte zingen. Als ze maar in staat
waren in plaats van het trotse 'Ik — Dichter' deze zelfde woorden uit te spreken,
ja, maar met schaamte, of met angst ... of zelfs met weerzin ... Maar nee, wat
dacht u! De Dichter moet de Dichter aanbidden!
Deze onmacht tegenover de werkelijkheid karakteriseert op verpletterende wijze
de stijl en de houding van de dichter. De mens echter die voor de werkelijkheid
vlucht, verliest tenslotte elke steun en wordt tot speelbal van de elementen. Vanaf
het ogenblik dat de Dichters de concrete menselijke persoon uit het oog verloren
en hun blik fixeerden op een abstracte poëzie, kon niets hen meer tegenhouden op
de flauwe helling die naar de afgrond van het absurde voert. Alles aan hen begon
als vanzelf te groeien en te woekeren. De metafoor, van haar teugels beroofd, sloeg
op hol en begon zo te galopperen dat er nu in de gedichten buiten de metaforen
niets meer bestaat. Ja, de taal der dichters is vervallen tot een idioom, een ritueel
jargon; al die 'rozen', die 'schemeringen', die 'verlangens' en die 'smarten', die eerst
nog enige frisheid hadden, zijn tot leeg geraas en een holle klank geworden, en dat
geldt niet minder voor de diverse 'semaforen' en 'spiralen' die er momenteel voor in
de plaats zijn gekomen. Hand in hand met deze inkrimping van de taal gaat een
inkrimping van de stijl: de gedichten beperken zich vandaag tot een dozijn geheiligde 'belevenissen', 'ervaringen', die ons zonder ophouden in duizend en een schaamteloze combinaties uit een spaarzaam woordenboek worden aangeboden. Naarmate
de inkrimping inkromp, werd het schone, bevrijd van iedere belemmering, schoner,
het diepe werd dieper, het edele nog edeler en het pure puurder. Terwijl het
Gedicht zich aan de ene kant, van alle remmen vrij, opblies tot de dimensies van een
gigantische dithyrambe (zoals die jungles waarvan slechts twee of drie onderzoekers
het geheim werkelijk hebben doorgrond), condenseerde het zich aan de andere kant
tot een pil, een extract, een synthetisch en homeopatisch concentraat. Bovendien
hield men niet op, de grote ingewijde uithangend, zich aan de meest zonderlinge
vondsten en experimenten over te geven, en niemand, ik herhaal het, was nog in
staat deze lamentabele orgieën een halt toe te roepen. 0 nee! het ging allang niet
meer om een schepping van de mens voor de mens, maar om een plechtig ritueel dat
zich voltrok voor het hoofdaltaar. En op iedere tien gedichten moest er tenminste
een gewijd worden aan het bezingen van de macht van het poëtische woord, aan het
bejubelen van de roeping van de grote bard.
Laten we het erover eens zijn dat deze ziekelijke symptomen niet alleen de dichters aankleven. Ook in het proza heeft deze godsdienstige houding grote verwoes-
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tingen aangericht, en als wij ons over zulke werken buigen als bijvoorbeeld Der Tod
des Vergil van Broch of Ulysses of verschillende werken van Kafka, dan zullen wij
dezelfde indruk opdoen: dat het 'eminente' en het 'grote' van deze werken zich in
de leegte verwerkelijkt, dat zij tot de boeken behoren waarvan iedereen weet dat zij
groot zijn ... maar die ons toch op de een of andere wijze ver, ontoegankelijk en
koud zijn ... want zij werden op de knieën, niet met de gedachte aan de lezer, maar
aan de kunst of een andere abstractie geschreven. Dit proza werd uit dezelfde geest
geboren die de dichters inspireert; het is naar zijn wezen ongetwijfeld een 'poëtisch
proza'.
Zaterdag

Wanneer wij, de werken terzijde latend, ons met de personen der dichters bezighouden en met het wereldje dat deze personen tezamen met hun gelovigen en
acolyten scheppen, dan krijgen we het nog benauwder. Niet alleen schrijven dichters
voor dichters, maar ze prijzen elkaar nog wederzijds, en wederzijds huldigen ze
elkaar. Deze wereld, of liever dit wereldje onderscheidt zich niet veel van andere
gesloten en gespecialiseerde wereldjes: de schaakspelers beschouwen het schaakspel
als de top van het menselijk scheppen, ze hebben hun hiërarchie, spreken over
Capablanca met dezelfde eerbied als de dichters over Mallarmé, en de een bevestigt
de ander in het gevoel van eigen betekenis. Maar de schaakspelers maken geen
aanspraak op zo'n universele rol, en wat men de schaakspelers desnoods vergeven
kan, wordt bij de dichters tot iets onvergeeflijks. Ten gevolge van hun afzondering
zwelt alles hier aan, zelfs matige dichters blazen zich op apocalyptische wijze op,
nietige problemen krijgen een duizelingwekkend gewicht. Denken wij slechts aan de
verschrikkelijke polemieken over het thema van de assonanten, aan de toon waarop
over deze zaak werd gediscussieerd — het kon toen lijken alsof het lot van de mensheid ervan afhing of men 'loot' en 'loof' op elkaar kon rijmen. Zoiets gebeurt,
wanneer de kastegeest overwicht krijgt over de universele geest.
Een ander, niet minder compromitterend feit is het aantal der dichters. Bij de
bovengenoemde buitensporigheden komt nog de overmaat aan dichters. Deze ultrademocratische cijfers blazen van binnen uit de aristocratische en trotse poëtische
veste op — en inderdaad is het bepaald amusant hen allen op een congres bijeen te
zien: welk een menigte uitzonderlijke wezens! Maar is een in de leegte schijnende
kunst niet een ideaal terrein juist voor hen die niets zijn, wier holle persoonlijkheid
zich in deze verkommerde vormen uitleeft? En werkelijk belachelijk zijn al die
kritieken, die artikeltjes, aforismen en essays die in de pers over het thema poëzie
verschijnen. Dat is een overgieten van het lege in het holle — maar tegelijk is dit
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overgieten zo bombastisch, zo naïef en kinderachtig, dat het onbegrijpelijk is dat
mensen die de pen voeren niet de hele belachelijkheid van deze publiciteit inzien.
Tot nog toe hebben deze stilisten niet begrepen dat men over de poëzie niet op
poëtische toon moet schrijven, en hun krantenpagina's barsten van zulke poëtiserende brouwsels. Groot is ook de belachelijkheid waarmee voordrachten, concoursen
en manifestaties gepaard gaan, maar zich daarover uit te laten is de moeite niet meer
waard.
Zondag
Ik geloof min of meer te hebben uitgelegd waarom de poëzie in versvorm me niet
pakt. En waarom de dichters — met hart en ziel de Muze toegedaan, de ogen stevig
gesloten voor de werkelijkheid, voor het bestaan van de concrete mens— zich, en
dat sinds eeuwen, in een catastrofale situatie bevinden. Ondanks de schijnbare
triomf. Ondanks heel het pompeuze ceremonieel.
Maar ik moet nog een bepaald verwijt afwijzen. Het is mij onmogelijk anders dan
uit een bewuste verblinding het uitgesproken simplistisch karakter van de argumenten te verklaren, die de dichters gebruiken, wanneer zij hun kunst willen verdedigen.
Er zijn er die hun gezicht menen te kunnen redden door voor te wenden dat zij
verzen maken, mijn god, voor hun eigen plezier ... alsof heel hun gedrag deze
bewering niet logenstrafte. Anderen zeggen u in volle ernst dat zij schrijven.., houdt
u vast ... dat zij dichten voor het volk, dat het ratjetoe van doorwrochte raadsels dat
zij fabriceren tot geestelijk voedsel dient voor de simpele zielen. Maar allen, zoveel
het er zijn, geloven zo vast als een huis in de sociale weerklank van hun kunst en
blijken niet in staat de aanvallen te begrijpen waarvan ze het mikpunt zijn. 'Wat zegt
u nu?' antwoorden ze. 'Hoe kunt u nog twijfelen? Hebt u geen ogen om al die
mensen te zien die zich en masse naar onze voordrachtsavonden haasten? En de
oplagen van onze bundels? En het aantal kritische studies, artikelen, zelfs dissertaties die de beste geesten aan ons wijden? En de bewondering waarmee de beroemde
dichters omgeven zijn? Nee, waarde heer, uzelf, ja, uzelf wilt niet zien wat er is ...'
Mijn antwoord? Dat dat alles slechts illusie is. Het is waar dat men en masse naar
voordrachtsavonden gaat, maar het is niet minder waar dat zelfs een zeer ontwikkelde toehoorder absoluut niet in staat is een op een voordrachtsavond gedeclameerd
vers te begrijpen. Hoe vaak is het me niet gebeurd deze hopeloos lange zittingen bij
te wonen waarbij vers op vers werd voorgedragen — terwijl elk van hen minstens
driemaal met de grootste aandacht gelezen had moeten worden om de inhoud ook
maar in grote lijnen te ontcijferen. Wat de oplagen betreft weet iedereen dat er
duizenden boeken gekocht worden zonder dat er een enkele regel uit gelezen wordt.
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De dichters zelf bespreken elkaars poëziebundels. En de bewondering? Zien we
renpaarden niet nog grotere belangstelling wekken? Maar wat heeft die sportieve
opwinding die wij bij iedere wedstrijd ervaren, wat hebben die berekeningen en
ambities — nationale en andere — die van die rennen onafscheidelijk zijn, te
maken met een werkelijke artistieke emotie?
Toch zou een dergelijk antwoord, hoe juist ook, niet toereikend zijn. Want het
probleem van onze omgang met de kunst blijkt veel dieper en neteliger. Er is geen
twijfel aan, naar mijn bescheiden mening althans, dat als wij er werkelijk iets van
willen begrijpen, wij met de al te makkelijke stelling moeten breken' dat de kunst
ons verrukt' en 'dat wij de kunst genieten'. Maar nee! Als de kunst ons verrukt is
dat slechts tot op bepaalde hoogte, voor het overige is het genot dat zij ons verschaft
zeer twijfelachtig ... En hoe zou het ook anders kunnen, want de omgang met de
grote kunst is een harde en vermoeiende bezigheid, omdat zij ons in contact brengt
met mensen die rijper zijn dan wij, wier horizon wijder en wier gevoeligheid veel
sterker is. Wij genieten niet, wij doen er eerder ons best voor ... en wij begrijpen
niet zozeer, wij proberen slechts te begrijpen ..
Hoe oppervlakkig is toch de gedachte dat een dergelijk complex verschijnsel zou
kunnen worden teruggebracht tot simplistische formules als: 'De kunst verrukt ons
omdat zij mooi is.' 'Ja', zeggen die beste, nogal eenvoudige mensen, 'er zijn
zoveel snobs, maar ik, ik ben geen snob, en zodra iets me niet bevalt zeg ik het
ronduit, zonder omwegen' — en hiermee denken ze alles geregeld te hebben.
Maar de factoren die hier duidelijk een rol spelen hebben in werkelijkheid niets
met esthetica te maken. Gelooft u dan dat als men ons op school niet gedwongen
had geestdrift op te brengen voor de kunst, wij op rijpere leeftijd op commando
zoveel enthousiasme zouden voelen? Denkt u dat als heel de organisatie van onze
cultuur ons de kunst niet op die manier opdrong, wij ons zo voor haar zouden
interesseren? Is het eigenlijk niet onze geheime behoefte aan mythe, aan cultus, aan
verering, die zich in die bewondering openbaart en uitleeft? Verheffen wij niet
onszelf door op die manier de groten te verheffen? Maar vóór alles: worden die
bewondering en geestdrift uit ons of tussen ons geboren? Wanneer er in een concertzaal een ovatie losbarst, betekent dat nog lang niet dat ieder van de applaudiserenden op zichzelf verrukt is. Maar een schuchter bravo roept een ander op, zij moedigen elkaar wederzijds aan, en tenslotte ontstaat een situatie waarin ieder van de
aanwezigen zich bij de collectieve roes moet aansluiten. Ja, ieder 'gedraagt zich'
alsof hij verrukt was, terwijl niemand het 'werkelijk' is — nooit tenminste in die
mate.
Het zou dus een dwaling en een betreurenswaardige naïveteit zijn als wij van de
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poëzie — of van welke andere kunst ook — zouden vragen dat zij zo, in alle eenvoud, een bron van menselijk genot zou zijn. En wanneer wij van dit gezichtspunt
het wereldje van de dichters en hun misdienaars bekijken, zullen al hun absurditeiten en belachelijkheden ons gerechtvaardigd toeschijnen: het is inderdaad normaal
en zelfs in overeenstemming met de natuurlijke orde der dingen dat de kunst en de
geestdrift die zij wekt, eerder het werk zijn van de collectieve geest dan de spontane
reactie van het individu.
En toch — nee. Zelfs een dergelijke opvatting van het probleem is niet in staat de
dichters te redden noch hun poëtisch blazoen de kleuren van het leven en de werkelijkheid terug te geven. Zelfs als de realiteit is zoals we juist hebben gezien, geven
zij zich er geen enkele rekenschap van. In hun ogen is het veel eenvoudiger: de
zanger zingt, de toehoorder luistert met open mond. Er is geen twijfel aan dat als
de dichters in staat waren die waarheden te erkennen en er alle consequenties uit
te trekken, zij hun houding tegenover het gezag radicaal zouden moeten wijzigen.
Maar nee, vreest niet: de dichters zullen nooit veranderen! En maakt u zich
alstublieft geen enkele illusie dat zij tegenover de collectieve machten die ertoe
bijdragen ons persoonlijk voelen te misvormen, de minste neiging tot weerstand
zullen tonen — al was het maar om de kunst haar karakter van fictie en ritueel te
ontnemen en haar terug te geven aan haar roeping: contact van mens tot mens te
zijn. Nee, deze monniken geven er de voorkeur aan zich op de knieën te werpen.
Monniken? Dat betekent niet dat ik een tegenstander van God de Heer of van
zijn veelvoudige orden zou zijn. Maar zelfs de godsdienst sterft op het ogenblik
waarop zij in ritueel verandert. Al te gemakkelijk offeren wij op deze altaren de
authenticiteit en de betekenis van ons bestaan.
(vertaling Paul Beers)
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Hans van de Waarsenburg
Gedichten

.... waarna hij wakker werd
eninzichhet GEWELDIG GOEDE
gedicht (weetjewel)

het westerse leven de oorlog verklaren
de straten intrekken
en zijn stem hees praten

voelde opkomen
onmiddellijk verdween het geluid uit
de straten staakten de flatbewoners
hun lawaai hielden de alarmbuizen
v.h. twalet zich stil

god, dacht hij, zoveel tegemoet
komendheid bij het schrijven van
een gedicht

en sloot de gordijnen
barrikadeerde de deuren
vloekend uit de grond van zijn hart.

gevoelig voor b.v. bob dylan
en maria farantouri en daarom
nauwelijks merkbaar
slipt hij door menige avond
zijn strijdpamfletten vergelen
in de niet meer achterhaalde schuur
van vroege verbeelding
daar droomde hij nog van vrede
en kon bijna schuimbekkend, blazend
zijn binnenste razernij in woorden
of wat er op leek omzetten

maar voor de praktiese politiek
zoals op menige vergadering
zoals op menig kongres bleek
voelde hij teveel
daarom is het niet verwonderlijk
dat hij de deur van kooi nr. zoveel
opentrok
en naar buiten stapte
onmiddellijk het zelfde bewerend
maar vrijer
laten we zeggen
meer bevrijd
van b.v. zichzelf.

die verwandlung
de in brand gehulde man
schuift als een stip
tegen de niet bestaande horizon
het geweldloze volk hoort
hem mummelen en zinloze pogingen doen
tot het schrijven van een brief
enkele laagvliegende kraaien
vervormen zich tot westeuropese gieren
en rukken op in V-linie

GEDICHTEN

langzaam naar de plaats van het gebeuren
die wanneer ze aankomen
niet meer te achterhalen is
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astma niet meegerekend
dat kan overal voorkomen.

dat is pas guerrilla
mompelt een zeer oude man
(herkenbaar van een geblokkeerde teleksfoto)
onder zijn arm een aantal vellen papier
met kroontjespen beschreven.

sluipschutters bezetten de zachte daken
van mijn verbeelding
in de straten rondom is het stil
terwijl de nacht op de koelissen
van de stad zakt
en ik het raam langzaam open

ieder voor- en najaar
niet te geloven
en vooral ijs en weder dienende
word ik slachtoffer
van een préhistoriese ekspansiezucht
door voorouders ontwikkeld
de drang naar het noorden
moet ik dan bekopen
met een etterende voorhoofdsholte
snotterende neus
tekort aan zakdoeken

zie ik ze sluipen
een radar van ellende op hun voorhoofd
een zorgvuldig opgespaarde oto
beschermd in hun binnenzak
hoor ik het nikkel van hun sperma
ratelen op het asfalt
even later het nutteloze knetteren
van geweren
tevergeefs echter

en — wat dan nog meevalt —
een tijdelijk stoppen
van het arbeisproces
dat de revoluutsie mij daarom
steeds minder boeit
wijt ik dan maar aan
een groniese ziekteontwikkeling

een geweldige grijze masjiene
is meteen ter plaatse
het kordon van zwijgzame passieviteit
wordt gedwongen hernomen.

Hans v. d. Waarsenburg E. H. van der Meer
Gedichten

wakker worden in maastricht
is dikwijls 'romeinen uitspuwen

de kalk tranen met een doffe plof
op de vloer horen vallen
het steen van zeeëgels
zien breken
geslachtsloze kardinalen
van je nachtkast zien tuimelen

de kroeggeur van je kleren ruiken
om vervolgens gelijktijdig
met het gerammel van de vuilnisstortkoker
de oprispingen van je maag te voelen
alsof je zure hondenzeik hebt gedronken
waarna je strot bespijkerd
je ogen dichtgedrukt
wakker worden in maastricht
is vaag en traag je ogen
door het licht laten opensnijden

en de rekeningen van de vorige avond
kontroleren.

Wekker
Voor mijn zoontje
bestaan er alleen
voorwerpen
en ruimten
die wel of niet
bij op of in elkaar

pin.
De wekker
gaat makkelijk

door de kier
van het raam
en valt op straat.

Openbaring

Op hemelvaartsdag
openbaart het Damrak
een zwarte discipel
een neger
een ouderling
een voorzanger
een teraardebesteller
een heer
een kelner op weg
naar zijn werk.
Haast u o kelder
de heer verwacht u.

Kosmos

Vroeger dacht ik
dat kosmetika
iets met kosmos
te maken had,

en nu
weet ik het
eigenlijk nog niet.

Gerard Knuvelder
Roman Ingarden / in memoriam

De Frankfurter Allgemeine Zeitung bracht op 18 juni 1970 het overlijdensbericht
van de Poolse filosoof en literatuurtheoreticus Roman Ingarden. Of in de Nederlandse bladen aan dit overlijden aandacht geschonken werd, is mij — 'uitlandigheid'
verhinderde mij deze bladen te volgen — niet bekend.
Ingarden werd zevenenzeventig jaar. Hij is, in elk geval tot kort voor zijn dood
(ik ontving nog een brief van hem gedateerd 21 april 1970, die normaal over zaken
handelde) actief en geïnteresseerd bezig geweest met zijn werk. Dit werk is van grote
omvang, al kon maar een betrekkelijk klein gedeelte ervan doordringen tot WestEuropa, namelijk het gedeelte dat in een Westeuropese taal, doorgaans was dit het
Duits, vertaald werd. En van dat deel komt hier eigenlijk alleen het laatste werk
aan de orde, — voldoende echter om het denken van Ingarden te typeren.
2
In 1930 verscheen bij Niemeyer-Verlag Tubingen, de Duitse vertaling van zijn
imposant werk Das literarische Kunstwerk. Het trok aanvankelijk niet de aandacht
die het verdiende, maar geleidelijk drong de enorme betekenis ervan toch dóór, en
in 1960 zag een tweede druk het licht. Het kreeg toen de vermaardheid die het
toekwam; (al spoedig was een derde druk nodig (1965), al heeft de Moderne
Encyclopedie der wereldliteratuur Ingarden in 1967 nog niet ontdekt).
Enkele jaren nadat Ingarden deze Duitse versie van zijn boek gepubliceerd had,
schreef hij in het Pools een pendant ervan. Pas dertig jaar naderhand (1968) is
daarvan een Duitse bewerking verschenen onder de titel Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks, eveneens in Tubingen.
Enerzijds moet men het betreuren dat van een zo belangrijk werk pas na decennia
een voor de Westeuropese lezer toegankelijke tekst verschijnt; anderzijds heeft deze
latere publikatie het voordeel, dat Ingarden niet heeft volstaan met een vrijwel
letterlijke vertaling (zoals in de jaren dertig voor de hand gelegen zou hebben), maar
in deze bewerking de inzichten verwerkte die hij in de afgelopen jaren verwierf. De
Duitse versie wijkt daardoor, zoals hij in zijn slotwoord zegt, in sommige hoofdstukken en opzichten nogal af van de oorspronkelijke Poolse editie, — een afwijking
waarover de lezer zich uiteraard alleen maar verheugt.
Nog niet zo heel lang geleden kende de man die zich met letterkunde bezighield
twee termen bijzonder goed: auteur en kunstwerk. Daarbij kreeg — men denke aan
de negentiende-eeuwse literatuurgeschiedschrijving—de auteur bijzondere aandacht,
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vaak meer zelfs dan zijn werk. De eerste verschuiving die optrad was die van de op
op de auteur gerichte belangstelling naar een belangstelling die zich voornamelijk
of geheel op het werk-zelf concentreerde. Deze verschuiving, dit innemen van een
ander gezichtspunt, hebben vóór alles de Russische Formalisten uit het begin van
deze eeuw bewerkstelligd. Nog altijd werkt hun invloed in dit opzicht duidelijk
door'). New Criticism en close reading stonden in vele opzichten in het krijt bij de
door de Russische formalisten, na hen de Praagse school en de theorieën van
Ferdinand de Saussure, geformuleerde opvattingen over het letterkundige kunstwerk ).
Ook Ingarden bestudeert in Das literarische Kunstwerk het kunstwerk op en om
zichzelf. In dit werk en opnieuw in zijn jongste boek verzet hij zich op verschillende
plaatsen duidelijk tegen opvattingen en beschouwingen die buiten het kunstwerk
gelegen elementen (biografische bijvoorbeeld) bij de behandeling (interpretatie) van
het kunstwerk een meer of zelfs min aanzienlijke plaats willen inruimen. Oók, dus,
een min aanzienlijke plaats.
4
Ingarden beschouwt het letterkundig kunstwerk als een op bijzonder merkwaardige
wijze opgebouwd geheel. Het merkwaardige, waardoor het zich onderscheidt van
andersoortige kunstwerken is, dat het is opgebouwd uit een aantal zó, in deze
combinatie, nergens voorkomende elementen.
Het literaire kunstwerk is, aldus Ingarden, een schepping die uit meer lagen
bestaat. Hij onderscheidt:
a. de laag van de woordklanken, en van de klankgehelen die hiermee worden
opgebouwd (men kan denken aan de woorden, alsook aan het met klanken te
bereiken taalspel: rijm, assonance, alliteratie, enz.);
b. de laag van de betekeniseenheden: de betekenis van de zinnen, en de betekenis
van de in grote gehelen (alinea's, hoofdstukken) achter elkaar volgende zinnen;
c. de laag van de voorgestelde 'voorwerpen' (mensen, dieren, dingen, hun relaties,
handelingen, enz.), die in de door klanken, woorden en zinnen ontworpen intentionele zaakverhoudingen worden voorgesteld (daaronder o.a. de metafysische
kwaliteiten);
d. de laag van de geschematiseerde 'Ansichten', waarin de in het werk voorgestelde
1. Victor Erlich, Russischer Formalismus, München, 1964 (oorspronkelijk Engelse tekst
Russian Formalism, 's- Gravenhage, 1955).
2. Voor een gemakkelijk bereikbaar zeer globaal overzicht over de gang van zaken zie
T. A. van Dijk, Taaltheorie en literatuurtheorie, Raster III (zomer 1969), 162-82.
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'voorwerpen' geopenbaard worden (te voorschijn gebracht worden) 3
Het merkwaardige en, ook in de kunst, uitzonderlijke verschijnsel, is allereerst dat
van de heterogeniteit van deze lagen (zij 'stijgen op' van fysieke klanken naar
metafysische kwaliteiten), vervolgens het feit dat uit de stof en de vorm van de
diverse lagen een gehéél (het letterkundig kunstwerk) ontstaat en bestaat, waarin al
deze elementen innerlijk samenhangen, elkaar wederkerig versterkend en benvloedend. Ingarden spreekt in dit verband van de polyfone structuur (harmonie) van het
letterkundig kunstwerk.
).

Was dus, zoals hiervóór gezegd werd, in de loop van decennia eerst de aandacht
verlegd van de auteur naar het kunstwerk, daarná kreeg men bovendien speciale
belangstelling voor de vraag — en voor het antwoord daarop — hoe de lezer zich
met het werk occupeert. Van auteur naar werk, van werk naar lezer van het werk
(en de daarbij plaatsvindende transformatie van het werk)! Het is met deze laatste
problematiek dat Ingarden zich in zijn nieuwe werk (Vom Erkennen) bezighoudt.
Met betrekking tot de 'lezing' van een werk doen zich problemen voor, waarvan
iedere lezer wel de nodige weet heeft, maar waarvan de enorme complexiteit') in
geordend verband door Ingarden wordt geanalyseerd. Deze complexiteit berust
allereerst op de harmonisering van de vier lagen, waarover eerder gesproken werd.
Maar er is ook een complexiteit naar 'omvang'; anders bijvoorbeeld dan bij een
beeld of schilderij kan men een letterkundig werk (behalve kleinere gedichten) bij
wijze van spreken niet in één oogopslag opnemen: het letterkundig werk (een roman,
toneelstuk of epos) bezit een eigen dimensie, namelijk die in de tijd. Men moet zin
voor zin, hoofdstuk voor hoofdstuk, gedeelte na gedeelte lezen. Men kan het geheel
niet in één oogopslag (of wat daarmee parallel loopt) opnemen.
Het is aan deze twee complexiteiten dat de hoofdstukken 1 en 2 van Vom Erkennen gewijd zijns).
3.Ik draai, zoals de lezer van Ingardens werk: Roman Ingarden, Vom Erkennen des
literarischen Kunstwerks, Tubingen, 1968 (in het vervolg aangehaald als: Vom Erkennen),
bemerken zal, de volgorde van de twee laatste lagen om: Ingarden spreekt op p. 10 eerst
over de laag van de 'Ansichten', dan over die van de voorwerpen. De 'Ansichten' zijn
echter 'Ansichten' van de voorwerpen. In zijn tekst behandelt Ingarden-zelf eerst de laag
van de voorwerpen, dán pas die van de 'Ansichten' der voorwerpen. Dit laatste wettigt
dunkt me mijn gewijzigde volgorde.
4. 'Die Bedingungen, degen die sich tatsächlich abspielenden Vorgänge des Lesens oder
HSrens, literarischer Kunstwerke unterworfen sind, sind äuszerst kompliziert and wechselnd',
Von Efkennen 13.
5. Von Erkennen, respectievelijk de bladzijden 16-94 en 95-150.
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Het eerste hoofdstuk behandelt, eenvoudig geformuleerd, de wijze waarop de lezer
(en bij een toneelstuk eventueel toehoorder, toeschouwer) de vier lagen in zich
opneemt, — de vier lagen, èn het, uit de polyfone harmonie van de delen ontstane,
geheel. Met betrekking tot dit 'opnemen' maakt Ingarden onderscheid tussen passief
en actief lezen. Passief lezen: het in eerste instantie min of meer vlot doornemen van
een tekst zonder dat men beoogt deze tekst, dat wil zeggen de door de woorden en
zinnen ontworpen 'voorwerpen', in heel haar eigenaardigheid en samenhang te doorgronden, alsook zonder dat men zich nauwgezet rekenschap geeft van hoe en wat;
— de wijze dus waarop de grote meerderheid van de lezers de grote meerderheid
van de boeken leest. Dit passief lezen impliceert weliswaar ook een bepaalde activiteit, maar deze activiteit doet de tekst niet geheel (of in het geheel geen) recht. Om
de tekst geheel recht te doen, is vereist de specifiek actief lezen genoemde geestelijke
werkzaamheid.
7
In verband met dit actief lezen is het (passief) in zich opnemen van de waarde en de
betekenis van woorden en zinnens) een middel, en wel om te komen tot (actief) een
nieuw kennisverwervend handelen, namelijk de intentionele reconstructie en de
kennis van de in het werk voorgestelde voorwerpen. Zulks veronderstelt een duide6. Ingarden gaat bij de behandeling van de vier lagen bij wijze van spreken nog verder terug
dan tot de eerste laag (de klank), namelijk tot de letters in het boek, en bespiegelt de eigen
gestalte en uitdrukkingswaarde van die letters als dragers van betekenis. Daarna komen de
klanken van de woorden aan de orde, alsook de toon waarop de woorden (en zinnen)
worden uitgesproken of uitgesproken moeten worden. (Op dit element toon is o.a. eerder
speciaal de aandacht gevestigd door Friedrich Sengle, Die literarischen Formenlehre,
Stuttgart, 1967. Wie hierop — op het element 'toon' dus — eenmaal zijn aandacht gevestigd heeft, zal dit element in tal van literairkritisohe geschriften als kategorie van
karakteristiek tegenkomen). Vervolgens de woorden en de wijze waarop deze woorden in
een bepaalde orde (zin) in het werk voorkomen, — dat alles beschouwd vanuit het gezichtspunt niet van de maker van het werk, maar van de lezer ervan. Deze lezer leest zin 10 ná
zin 9 en vóór zin 11. Zin 9 beïnvloedt dan ook de betekenis die de lezer hecht aan 10, en 9
en 10 beïnvloeden die van 11. Ook de beïnvloeding in omgekeerde richting vindt plaats:
niet alleen dat de inhoud van 11 mede bestaat (ontstond) krachtens 9 en 10; ook de kennis
van de inhoud van 11 kan die van 9 en/of 10 bij wijze van spreken 'terugwerkend' beinvloeden (kleuren). (Op het uitzonderlijk belang van de samenhang is al eerder gewezen
door Harald Weinrich, Tempus, Besprochene and erzdhlte Welt, Stuttgart, 1964). Met
andere woorden: de zinnen krijgen hun volle, in overeenstemming met het verband ge
waarde pas als delen van een groep zinnen (Vom Erkennen, 33). Daaruit -nuacerd,
ontstaat voor de lezer, als 'rein intentionales Korrelat eines Satzzusammenhangs', de
'dargestellte Welt' (Vom Erkennen, 29).
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lijke geestelijke activiteit, een poging om van de begrepen zinnen over te gaan naar
de door hen ontworpen voorwerpen (mensen, dingen, handelingen, gebeurtenissen,
enz.), deze synthetisch te objectiveren. Zowel bij passief als bij actief lezen worden
denkakten voltrokken, maar bij het actieve lezen dringt men om te beginnen door
tot de zin, de betekenis van de gelezen tekst 'mit jener eigentümlich urspriinglichen
Urwüchsigkeit and Aktivität, mit der man zich in einer mit-schdpferischen Einstellung in das Gebiet der durch die Satzsinne bestimmten Gegenstânde versetzt' r).
En hiermee introduceert Ingarden de lezer dus expliciet als iemand die een 'medescheppende' 'instelling' moet bezitten, en er daardoor in slaagt de typische, karakteristieke structuur van de verschillende lagen, vooral die van de voorwerpen, en de
menigvuldigheid van de details te ontdekken.
Geen eenvoudige zaak overigens: de nadere uitwerking van dit alles 8 laat vrijwel
onafgebroken de aandacht vallen op de moeilijkheid van het vollédig verstaan van
wat in de taalgehelen de lezer wordt voorgehouden. Dit verstaan wordt niet alleen
bemoeilijkt door het feit, dat de taalgehelen-zelf zeer gecompliceerd kunnen zijn,
maar ook door de omstandigheid dat de uit de aard van de zaak al subjectieve, met
meer af minder intelligentie begaafde lezer vaak beïnvloed wordt door tal van toevallige omstandigheden, die het hem moeilijk maken tot objectiveren te geraken.
Synthetisch objectiveren nog wel van tekstgehelen, die men zin voor zin en hoofdstuk
voor hoofdstuk, dus telkens slechts partieel, in zich kan opnemen. 'Eine verhältnismäszig schwierige Operation's), deze synthetiserende objectivering: 'Die Ordnung
dieser Welt, ihre Erfassung in einem Ganzen, das Herausfinden der Hauptströmung
der sich in ihr entwickelnden Ereignisse and Prozesse, die Einfühlung in die
geistige Atmosphäre, die sozusagen über den Ereignissen schwebt — all dies
erfordert vom Leser eine solche Fáhigkeit zur Synthese, dasz wir oft (wenn auch
nicht in allen Phasen der Lekti re) nicht in der Lage sind, die sich hier steltenden
Aufgaben zu erft llen' 10).
)

8. Concretisatie.

Een uitermate belangrijk onderdeel van Ingardens theorie is dat over de concretisa7. Vom Erkennen, 39. — Men zou hierbij kunnen denken aan wat genoemd is: creatief lezen.
Vgl. het boekje van H. G. van den Doel, Creatief gedichten lezen, Meppel, 1968. Van den

Doel echter impliceert in zijn opvatting dat 'Algemeengeldigheid en verifieerbaarheid van
de interpretatie als onbereikbaar worden afgedaan', zoals Hugo Brems, Raam 58 (1969),
2, Van den Doels opvattingen formuleert. Ingardens betoog gaat in precies de tegenover
richting.
-gestld
8. Vom Erkennen, de paragrafen 10 en volgende.
9. Vom Erkennen, 48.

10. Vom Erkennen, 49.
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ties die de lezer tot stand brengt. De lezer concretiseert de voorgestelde voorwerpenll), alsook de 'Ansichten' (daarover in het volgende punt) van die voorwerpen 12).
Wat moet men verstaan onder concretiseren en concretisaties? In een literair
werk, aldus Ingarden, komen tal van 'Unbestimmtheitsstellen' voor; dat wil zeggen:
niet of slechts vaag aangeduide zaken, dingen, plaatsen, tijden, eigenschappen, enz.
Misschien zou men de term kunnen vertalen met 'onuitgewerkte' plaatsen, een term
die voorkomt in de roman Breekwater (1961) van Sybren Polet's), in welke roman
Polet zich o.a. bezighoudt met het verschijnsel van het schrijverschap14).
Ingarden is helaas doorgaans zeer karig met voorbeelden; dat maakt de lezing van
zijn boeken, die zich toch al op rijkelijk abstract niveau bewegen, er niet gemakkelijker op. (Gelukkig is hij in zijn laatste werk wat scheutiger met verduidelijkende
voorbeelden).
Het begrip vaagbepaalde, onuitgewerkte plaatsen kan het best verduidelijkt
worden door enkele voorbeelden die hijis) noemt: in een verhaal over een zeer oude
heer wordt niet vermeld welke kleur zijn haren hebben. De lezer kan dit oningevulde
zelf invullen, en in bepaalde gevallen zal hij dat ook doen. — Als in een drama
iemand zich onverwacht en buiten zijn schuld in een tragische situatie bevindt, kan
in de tekst elke expliciete aanduiding (mededeling) over de gevoelens die hem dan
bezielen ontbreken. Welke gevoelens dit zouden kunnen zijn, moet en kan de lezer
bij wijze van spreken weer zelf invullen.
Ieder door de tekst voorgesteld ding, ieder mens, iedere gebeurtenis die door de
zinnen wordt opgeroepen, kent heel wat vaagbepaalde, onuitgewerkte plaatsen. Dit
is niet te beschouwen als een tekort van de tekst16), noch als een nadelige situatie
voor de met verstand begaafde lezer. Deze lezer vult bij wijze van spreken de
lacunes op; dit 'ergänzende Bestimmen' nu noemt Ingarden concretiseren17 — een
van de (belangrijkste!) medescheppende activiteiten van de lezer.
Het is intussen voor wie even hierover denkt duidelijk, dat deze concretisaties van
één en hetzelfde werk bij diverse lezers uit elkaar kunnen lopen. Dat betekent
overigens niet dat alle concretisaties gelijkelijk aanvaardbaar zijn. De visie van de
lezer die bij bovenbedoelde stokoude heer pikzwart als de kleur van diens haar
),

11. Vom Erkennen, Paragraaf 11.
12. Vom Erkennen, paragraaf i2.
13. S. Polet, Breekwater, o a. op p. 17.
14.Eigenlijk is het hele boek de 'nadere uitwerking van dit alles'.
15. Vom Erkennen, 409.
16. Over het antwoord op de vraag waarom het dat niet is, Vom Erkennen, 50.
17. Dit concretiseren is een onderdeel van 'de' totale concretisatie van het gehele kunstwerk,

waarover verderop.
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invult, is waarschijnlijk minder goed verantwoordbaar dan de visie van de lezer die
aan lichtere tinten denkt1 s).

Dit concretiseren treedt op als het gaat om 'voorwerpen', maar zoals al werd aan
aanzien van de (althans van vele) geschematiseerde 'Ansichten', -gevnókt
welke term Ingarden in een noot') als volgt verduidelijkt: 'Den Ausdruck 'Ansicht'
verwende ich hier ... in einem sehr erweiterten Sinn, in dem er nicht blosz alle
Ansichten, die vom sinnlich wahrnehmenden Subjekt erlebt werden, umfaszt,
sondern auch'Ansichten', die Eigenschaften and Strukturen realer psycho-physischer
Individuen zur Erscheinung bringen, and zesar unabhangig davon, ob sie in der sog.
'inneren' Wahrnehmung oder in der Erfassung fremden Seelenlebens erlebt werden'.
Actualisering en concretisering nu van de 'Ansichten' (mag men weergeven:
aspecten, eigenschappen, eigenaardigheden ?) veronderstellen, dat de aspecten in het
werk op redelijk aanschouwelijke wijzen) zijn voorgesteld; zij veronderstellen ook,
dat de lezer deze aspecten produktief beleeft, zodat de voorgestelde objecten, en
hun door het werk paraat gehouden aspecten tot duidelijke verschijning in de voorstelling komen, uiteraard met een intact houden, een zo juist mogelijk interpreteren
van de gegeven aspecten').
Opnieuw de opmerking: het feit dat een grote veelvuldigheid van aspecten bestaan
kan, de mogelijkheid ook deze op zeer vele — juiste, althans niet onjuiste, èn
onjuiste — wijzen te concretiseren, kan de manieren waarop de lezers een werk
opvatten (begrijpen), nogal verschillend doen uitvallen.

10
Uitvoerig wordt gehandeld over de wijze waarop de verschillende lagen van een
werk door de lezer worden geactualiseerd en geconcretiseerd.
Het bijzondere van het letterkundig kunstwerk is intussen met name het feit, dat
deze vier zozeer heterogene lagen een eenheid vormen, een polyfone harmonie. Het
18. Als het haar van deze stokoude heer zwart was en dit op enigerlei wijze van belang
geacht moest worden, zou de auteur zulk een opvallend verschijnsel stellig niet oningevuld
gelaten hebben.
19. Vom Erkennen, noot op p. 55.
20. Dat betekent niet: uitvoerige of gedetailleerde, of, zoals men vroeger zei, plastische wijzen
van 'beschrijven'; een enkel suggestief woord of beeld doet in dit opzicht meer dan
uitvoerige beschrijving. Hierop wijst ook Ingarden, Vom Erkennen, 61.
21.Ingarden veroordeelt (dan ook) wat in moderne toneelopvoeringen vaak gebeurt, namelijk
dat de regisseur klassieke werken interpreteert los van wat de aspecten van de context te
verstaan geven; Vom Erkennen, 57.

37

GERARD KNUVI^LDER

is opnieuw de lezer die deze verschillende lagen op grond van de gegeven tekst tot
een innerlijk gesloten eenheid samenvat.
In dit verband valt — men zou bijna kunnen zeggen automatisch — de term
organisch.
Na een uiteenzetting van wat de kenmerken zijn van een (echt) organisme 22 gaat
Ingarden na 2$), in hoeverre de eigenschappen daarvan toepasbaar zijn op het literaire
kunstwerk. Hij komt tot de conclusie dat men, ondanks niet-toepasbare eigenschappen, de term analoog op het kunstwerk kan toepassen:
a. omdat in het kunstwerk aanwezig is de héterogeniteit van de afzonderlijke lagen,
waarbij echter geen enkele van de lagen onafhankelijk is van de andere,
b. omdat de verschillende 'functies' van de lagen en van de delen van het werk
'verscheiden' zijn, en deze functies en het werk -in- zijn -geheel 'zin'-vol zijn. De zin
van het kunstwerk is, aldus Ingarden, niet gelegen in het feit dat het de geest van de
maker tot uitdrukking brengt (respectievelijk zijn gedachten, psychische structuur,
wereldopvatting etc.), maar een idee, wel te verstaan: de idee van het werk als werk.
Het begrip idee wordt hier dus in een zéér bepaalde betekenis gebruikt24).
)

11
De eenheid van het aldus opgevatte 'organisch' werk wordt geconstitueerd op grond
van een aantal kwaliteiten, en wel esthetisch valente kwaliteiten. Tussen deze

kwaliteiten bestaat een bepaalde, een eigen ordening opleverende samenhang,
hiërarchie. Deze kwaliteiten leiden tot het constitueren van een bepaalde esthetische
waarde.

Een of enkele van die kwaliteiten vormt of vormen een soort kristallisatiecentrum,
de waarde -dragende kern van het kunstwerk met zijn kwaliteit(en). Deze kwaliteiten
kunnen tot verschijning komen aan bijvoorbeeld intermenselijke situaties in de voorgestelde wereld, aan een in tragisch conflict verwikkelde mens of mensen, of aan
een metafysische kwaliteit. In een andere groep werken kan de meest waardevolle
kern berusten op de eigen-aardige momenten van de dynamiek der tijdperspectieven
22. Vom Erkennen, 74-6.
23. Vom Erkennen, 78 volgende.
24. 'Die 'Idee' des literarischen Kunstwerks bildet ein in ihm Oder durch es zur konkreten

Erscheinung gebrachter, 'gezeigter', synthetischer, wesensmísziger Zusammenhang aufeinander abgestimmter, ästhetisch valenter Qualitaten, die zur anschaulichen Konstituierung
eines bestimmten asthetischen Wertes führen, wobei dieser Wert in inniger Einheit mit der
ihn fundierenden Grundlage — eben dem Kunstwerk selbst — ein Ganzes bildet, das
wenigstens im Fall groszer, echter Kunstwerke unwiederholbar, 'einzig' dastehend and
unnachahmbar ist'; Vom Erkennen, 86. — Over déze opvatting van het begrip idee in verband met het kunstwerk spreekt Ingarden ook Vom Erkennen, 88 en 426.
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van de in het werk uitgebeelde tijd, of op de tijdsstructuur van het werk zelf zoals
die in de op elkaarvolging van zijn delen tot zijn recht komt45). In weer een andere
groep kan de meest waardevolle kern gelegen zijn in de bijzondere kwaliteiten van
de melodie van het vers, etc. 26), Aan de lezer de taak dit alles — deze idee, de
kwaliteiten, de meest waardevolle kwaliteit — vast te stellen om de 'organische'
bouw van het werk te doorzien.
12
Een geheel eigen problematiek waarmee de lezer te maken heeft, is gelegen in het
feit dat hij bij zijn lezing op specifieke wijze te maken heeft met het vraagstuk van
de tijdperspectieven 27). Niet bedoeld worden de tijdperspectieven In het werk, maar
het feit dat de lézer het werk in op elkaar in de tijd volgende fasen léést. De lezer
begint (doorgaans) vooraan, met hoofdstuk een, dan twee; de volgende dag, of
misschien pas een week later kan hij zijn lectuur voortzetten met hoofdstuk drie, om
daarin halverwege te blijven steken en pas later zijn lezing voort te zetten. Het effect
van dit in de tijd zich voltrekkend leesproces is voor de concretisatie van de tekst in
geest en gemoed van de lezer enorm. Door het optreden van deze tijdsfactor kunnen
namelijk aanzienlijke 'vertekeningen' in de concretisatie van het werk optreden
(vertekeningen van wat de tekst-zelf 'objectief' suggereert). Niet alleen door het
optredende tijdperspectief, maar ook doordat het bewustzijns-, het geheugentype
van de ene lezer aanzienlijk verschilt van dat van de andere. Gelukkig echter blijft,
transcendent ten opzichte van de opnameakten van de lezer tijdens de lectuur en
ook zijn overwegingen over het werk daarna, het werk-op-zich bestaan: men kan er
dus telkens opnieuw naar terugkeren28).
25.Erberhard Lammert, Bauformen des Erzahlens, Stuttgart, 1955, 2e druk 1967.
26.Deze kern kan men, zegt Ingarden, als de idee van het werk in engere zin opvatten (Vom
Erkennen, 87). Een werk kan één kristallisatiecentrum hebben, dat als het ware vervolledigd
wordt door de andere esthetisch relevante kwaliteiten, maar ook méér dan één, die niet
harmonisch samenhangen; dit betekent nog niet dat het werk dan waardeloos is, wel dat
het niet één 'einheitliche Idee des Kunstwerks' bezit.
27. Vom Erkennen, hoofdstuk III.
28.In hoofdstuk II wordt behandeld het verschil dat bestaat tussen het wetenschappelijk
('letterkundige' kwaliteiten bezittende) werk en het literair kunstwerk in strikte zin, zoals
Ingarden dat ziet, — een vergelijking die uit de aard van de zaak bijzonder instructief is, en
door tegenstelling een duidelijk licht werpt op het verschil tussen beide. Ik ga er niet dieper
op in, maar verwijs geïnteresseerden in het probleem van de literaire genres naar dit
hoofdstuk. Vgl. ook het boek van Wolfgang Victor Ruttkowski, Die literarischen
Gattungen, Bern-München, 1968, waarover E. Kunne-Ibsch, Levende Talen, nov. 1969,
689-95.

39

GERARD KNUVELDER

13
Wanneer men zou willen gradueren, zou men het vierde hoofdstuk van Ingardens
boek kwalitatief het meest opvallende, het meest markante deel van het boek kunnen
noemen. (Het omvat ook kwantitatief een groot deel van het boek)Y 9). De titel ervan
luidt: Die Abwandlungen des Erkennens des literarischen Kunstwerks.
Zoals de titel aangeeft, komen aan de orde de verschillende mogelijkheden die
kunnen optreden bij het 'kennen' van het letterkundig kunstwerk. Het eerste hoofd
heeft behandeld de algemene ervaringen die optreden bij het kennen van het -stuk
literaire kunstwerk; als men wil: het in eerste instantie leren kennen, de meest
algemene ervaringen, de voorbereidende ervaringen 30).
Het gaat er nu om de specifieke manieren van leren-kennen te onderscheiden.
Ingarden onderscheidt er — behalve de lectuur van de lezer wie het alleen om tijdverdrijf, zich aangenaam bezighouden te doen is — twee: die van de vorser, die het
werk leest met het oog op de wetenschappelijke kennis ervan en die het werk met
het oog daarop onderzoekt; en ten tweede die van de lezer wie het er voor alles om
te doen is het werk al lezend esthetisch genietend te leren kennen; deze lezer wil
actualisering van een esthetische concretisatie bereiken 31).
Voordat het onderscheid tussen deze twee benaderingswijzen duidelijk gemaakt
kan worden, dient eerst helderheid te bestaan over het antwoord op de vraag wat
Ingarden verstaat onder 'esthetisch voorwerp'. Dit begrip is van uitzonderlijk belang
in het kader van zijn theorie. Ingarden onderscheidt het literair kunstwerk zoals dat
bij wijze van spreken in letters geformuleerd in een boek staat, anderzijds het
esthetisch voorwerp; dat is dus niet het boek zelf, maar wat van het boek (en zoals
dat boek) door de lezer op grond van zijn reconstruerende lectuur in zijn geest
geconcretiseerd wordt. Het literair kunstwerk staat in het boek, het esthetisch voor
bestaat in geest- en gemoed van de herscheppende lezer.
-werp
Ingarden verduidelijkt zijn opvattingen aan de hand van de beeldhouwkunst. Om
het zo eenvoudig mogelijk te zeggen: in het Louvre in Parijs staat een blok marmer.
Wij noemen het de Venus van Milo. We kunnen dit blok marmer als materieel
object buiten ons waarnemen en bijvoorbeeld op zijn stoffelijke kwaliteiten beoordelen. We kunnen het echter ook zien als 'Statue' die een bepaalde lichamelijke
gestalte heeft, een vrouwenfiguur. Het op een bijzondere wijze -- door de kunstenaar — gevormde ('gestaltete') voorwerp (blok marmer) dient als uitgangspunt en
grondslag voor de constituering van een bepaald esthetisch voorwerp. Op basis dus
29. Vom Erkennen, 174-345.
30. Vom Erkenen, 174, 178.
31. Vom Erkennen, 176.
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van dit ding (blok marmer) wordt door de toeschouwer het esthetisch voorwerp
geconstitueerd 32). Dit constitueren — in de beschouwer -- voltrekt zich in het
verloop van een zich ontwikkelend beleven, zich ontwikkelend in de esthetische
'instelling'. Men kan hier terecht van verloop spreken: 'Sowohl das Erkennen eines
realen Dinges in sinnlicher Wahrnehmung (oder blosz mit deren Hilfe) als auch das
sog. 'ästhetische Erlebnis' .. sind zeitlich ausgedehnte Vorgänge, die zich in
mannigfach bestimmten Phasen entwickeln and in deren Verlauf gewöhnlich mehrere,
von einander verschiedene Bewusztseinsakte vollzogen werden'ss).
Negatieve akten van bewustzijn (om het een beetje vreemd te zeggen): wij laten
bepaalde, bij zakelijke observatie zich manifesterende eigenaardigheden van het
blok marmer 'weg' (bijvoorbeeld dat de 'neus' een donkere vlek heeft, dat op
sommige plaatsen gaatjes, waarschijnlijk uithollingen door water, optreden); aan de
andere kant vervolledigen wij — door 'hinzu zu fingieren!' — het geziene als we het
blok marmer opvatten als het levend lichaam van een vrouw, zelfs van een godin.
14
Uiteraard is belangwekkend na te gaan waarin (of wanneer) de overgang van het
waarnemen van een reëel ding (als dit aanwezig is) naar het esthetisch beleven
plaatsvindt. Het antwoord luidt als volgt: onder de zich in de waarnemer voltrekkende, elkaar opvolgende belevenissen en verhoudingswijzen is vooral van belang
de 'Ursprungsemotion'; deze 'emotie' vormt als het ware de overgang van een waar
een reëel voorwerp naar een esthetisch beleven ervan. Dat wil zeggen: -nemigva
bij het waarnemen van het ding kan ons een bijzondere kwaliteit of 'gestalte' treffen
(bijvoorbeeld een kleur of kleurharmonie of een kwaliteit van een melodie of van
een ritme), op grond waarvan — zeggen we — het waargenomene ons ineens niet
langer 'koud' laat34); de 'Ursprungsemotion' wordt of is geboren.
Deze 'Ursprungsemotion' moet niet gelijk gesteld worden met wat in de leer van
de esthetica 'behagen' genoemd wordt; zij is de eerste ogenblikken (niet anders dan)
een bewogen zijn door een bepaalde kwaliteit die ons opviel, aansprak. Dit bewogen
32.'Zu der Qualität der betreffenden Gestalt fingieren wir das entsprechende Subjekt von
Eigenschaften hinzu, d.h. den menschlichen Körper, also nicht dasjenige Subjekt von
Eigenschaften, welches jene Gestalt in Wirklichkeit besitzt (d.h. den Marmorblock oder
ein Stuck Leinwand, das mit Farben bedeckt ist)'; Vom Erkennen, 209. Let op 'fingieren
wir hinzu'.
33. Vom Erkennen, 185.

34. Lambert Tegenbosch zou zeggen: ons 'heet' maakt. Vgl. Kans op kunst, Utrecht, 1969, 267:
'Dat hij (de criticus, maar men kan dit veralgemenen, G.K.) op volkomen ondoorgrondbare
grond zegt: bij het zien van dat schilderij krijg ik scheuten in de onderbuik en bij het horen
van die versregel gaan mijn nekharen recht overeind staan'.
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zijn kan worden tot een 'Verliebtsein' 35), dat in de toeschouwer het verlangen wekt
deze kwaliteit en andere kwaliteiten nader te leren kennen). Gaat hij hiertoe over,
dan gaat de beschouwer over van de emotie naar de perceptie van de kwaliteit die
de emotie opriep; in deze beschouwing krijgt dus 'das anschauliche Erf assen' de
overhand. Deze kwaliteit wordt voor ons een bijzondere waarde, een waarde die
niet alleen nuchter beoordeeld, maar ook onmiddellijk als waarde ervaren wordt.
Met als gevolg: nieuwe emoties!
15
In heel deze zich ontwikkelende procedure voltrekt zich tegelijkertijd een 'vorming'
van de 'erf aszte' kwaliteiten op twee verschillende, veelal met elkaar samenhangende, manieren en wel
a. in kategoriale structuren,
b. in structuren van kwalitatieve sámenklank;
ad a: vorming in kategoriale structuren; als de kwaliteit die in ons de oorsprongsemotie
opriep, bijvoorbeeld de slankheid van de lijn, van een zodanige ruimtelijke aard is
zoals het menselijk lichaam die bezitten kan, vatten wij haar op als de 'gestalte' van
een menselijk lichaam, (dit ofschoon wij, zuiver visueel genomen, geen lichaam,
maar alleen een stuk marmer voor ons hebben): 'zu der Qualität der betreffenden
Gestalt fingieren wir das entsprechende Subjekt von Eigenschaften hinzu, d.h. den
menschlichen Körper, also nicht dasjenige Subjekt von Eigenschaften, welches jene
Gestalt in Wirklichkeit besitzt (d.h. den Marmorblock oder ein Stuck Leinwand,
das mit Farben bedeckt ist) 37 ... an die Stelle des aus dem Gesichtsfeld verschwundenen realen Subjekts von Eigenschaften schieben wir (unwillkurlich and
unter dem Druck der uns ästhetisch bewegenden Qualität) ein völlig neues Subjekt
von Eigenschaften, das so gewahlt ist, dasz es Trager der uns eben gegebenen
Qualitäten sein kónnte'38) se);
ad b: als in een esthetisch voorwerp niet één, maar een aantal kwaliteiten optreden,
kunnen zij een harmonisch gehéél vormen, een kwalitatieve samenklank. De weder)';

35. Vom Erkennen, 196.
36. De eenmaal opgewekte bewondering, eventueel verrukking, die in zich de kiem draagt van
een verder gaand verlangen naar kennen en genieten van méér kwaliteiten, kan er ook toe
leiden dat wij het ding-zelf esthetisch valente kwaliteiten toeschrijven, die het niet bezit!
37. Vom Erkennen, 209.
38. Vom Erkennen, 210.
39. Als ik het goed zie, noemt Ingarden een en ander vorming -in-ategoriale- stricturen, omdat de vorming plaats vindt van een bepaalde categorie dingen, wezens, etc. (een gestalte,

een bouwwerk, een 'portret').
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zijdse modificering kan tot verschijning van een geheel nieuwe kwaliteit leiden (als
de tonen c en e samenklinken, verschijnt naast de volle kwalitatieve waarde van
deze tonen nog de specifieke kwaliteit van de grote terts). 'Diese neue Qualität bildet
eine Art Klammer, welche die sie fundierenden qualitativen Momente miteinander
zu einem Ganzen vereinigt, indem sie ihm ein eigenartiges qualitatives Gepräge
verleiht. Ich nenne sie die 'Qualität des Zusammenklanges', seit Ehrenfels wird sie
gewóhnlich'Gestalt' oder 'Struktur' oder auch 'Ganzheit' genannt' 4o).
16
In een noot bij deze passus wijst Ingarden op de meerzinnigheid die het woord
'gestalte' bezit, zoals ook het geval is met het woord 'structuur'. Hoewel hij zegt
het gebruik van deze termen zoveel mogelijk te willen vermijden, hanteert hij met
name de term structuur nogal eens. Hij gebruikt deze term zelfs als duidelijke
kwalificatie binnen het kader van het geheel van het werk.
Hij geeft een bladzijde verderop in de tekst een bepaling van de term structuur,
zoals hij die verstaat. Hij betoogt in zijn Vom Erkennen als volgt: in een literair
kunstwerk kunnen tussen de funderende kwaliteiten (kwaliteiten die weer een
'kwaliteit van samenklank' kunnen oproepen, als hierboven bedoeld) speciale
groeperingen bestaan. Deze speciale groeperingen tussen de funderende kwaliteiten
leiden tot vorming van verschillende 'Glieder' van het geheel. In het kader van
zulk een 'geleding' is de samenhang tussen de kwaliteiten die haar samenstellen
veel nauwer dan tussen de kwaliteiten die tot verschillende (andere?) geledingen
van het geheel horen. 'Es bilden sich dabei Gestaltqualitaten höherer and
niedrigerer Stufe aus, welche wiederum mit einander zusammenhangen usw.
Ohne seine Einheitlichkeit zu verlieren, welche die bestimmende oberste Qualität
bewahrt, zeichnet sich dann das Ganze durch eine besondere Gliederung aus,
welche bei Erhaltung der letzten, das Ganze prägenden Qualität noch verschiedener
Art sein kann. Diese 'Gliederung' eines qualitativen Zusammenklanges ist das,
was im strengen Sinn seine 'Struktur' genannt werden kann. Sie musz von der
Qualitat des Zusammenklanges, von der 'Gestalt', unterschieden werden' 41)
Begrijp ik het goed, dan bedoelt Ingarden de nadruk te leggen op de geleding
in het grote geheel. Deze geleding noemt hij structuur.
Maar deze structuur (geledende ordening van bepaalde kwaliteiten) is op haar
beurt een geleding binnen een hogere eenheid, namelijk die van de hierboven
.

40. Vom Erkennen, 212.
41. Vom Erkennen, 213.
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genoemde 'kwalitatieve samenklank'. Deze kwalitatieve samenklank is de (éne)
nieuwe kwaliteit van het geheel, die ontstaat krachtens de wederkerige modificatie
van de verschillende samen optredende ('lagere'), in structuren gelede, kwaliteiten.
Deze (ene) nieuwe kwaliteit van het geheel noemt Ingarden Gestalt 42).
Het is deze 'Konstituierung eines gegliederten (strukturierten) qualitativen

Zusammenklanges mit einer ihn letztliche bestimmenden Qualitat (die) sozusagen
das letzte Ziel bildet des ganzen Vorgangs des asthetischen Erlebnisses oder
mindestens seiner letzten schöpferischen Phase' 43).
Ingarden merkt op, dat 'die Gestaltung in unmittelbarer Erfassung eines
derartigen qualitativen Zusammenklanges mit dieser oder jener Straktur' in veel
gevallen afhankelijk kan zijn van de wijze waarop de esthetisch belevende persoon
zich verhoudt (ten opzichte van het werk-zelf).
17
Twee factoren werken dus samen om deze constituering van het esthetisch beleven
en het esthetisch voorwerp tot stand te brengen:
a. het kunstwerk-zelf, 'doordat het ons het richtsnoer van de hoogste kwaliteit en
de structuur van het esthetisch voorwerp levert', — met de klemtoon op richtsnoer;
dat wil zeggen: het kunstwerk-zelf bezit de technische kwaliteiten die de lezer op
het juiste spoor (kunnen) zetten;
b. de lezer die het kunstwerk leest, op zijn manier concretiseert en esthetisch
beleeft 44).
Het is dus telkens weer de beschouwende (respectievelijk genietende) méns die
op basis van het kunstwerk deze 'Konstituierung' tot stand brengt, die het esthetisch
voorwerp 'schept', en oorzaak is dat dit esthetisch voorwerp zich als het ware in tal
van opzichten los maakt van het kunstwerk-zelf. Hij is het ook, die op de kwaliteit
42. Ik zou Ingardens gedachtengang met betrekking tot structuur en "Gestalte" — zover ik die
gedachtengang kan volgen — graag in schema gebracht hierbij gevoegd hebben, maar
technische moeilijkheden maken dit jammer genoeg niet mogelijk.
43. Vom Erkennen, 213-14.
44. Vgl. de beschouwing van Lambert Tegenbosch, Kans op kunst: 'De kritiek voltooit het
kunstwerk' (237-257). In de titel, en ook in de tekst spreekt Tegenbosch meer speciaal over
de criticus die voltooit, maar de criticus is een exemplaar van de soort mens. De lezende
mens voltooit. Niet iedereen even goed, sommigen zelfs slecht (en dan valt bij Tegenbosch
de kwalificatie 'publiek') en sommige bijzonder goed. Uit de laatste categorie komen dan
de (goede) critici voort! (Dat Tegenbosch speciaal over de critici handelt, vloeide klaarblijkelijk voort uit de aard van de hem gegeven opdracht; in zijn tekst zegt hij — terecht
zeer algemeen — 'dat het kunstwerk zich allereerst voltooit in het opgenomen worden dooi
de ander').
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van het esthetisch voorwerp reageert, er een antwoord op geeft, (een antwoord dat
men volgens Ingarden in oordelen kan formuleren en dat vergelijking met andere
waarden mogelijk maakt 45).
En daarmee is de wezenlijke functie van het esthetisch deleven aangegeven: zij
bestaat in deze 'Konstituierung des ästhetischen Gegenstandes und... in der
Realisierung einer emotionell-kontemplativen Erfahrung des Zusammenklanges
asthetisch wertvoller Qualithten 46) and damit auch der in ihr fundierten Werte' 47).
Om dit onderdeel af te sluiten, even letterlijk de omschrijving van het compleet
geconstitueerde 48) esthetisch voorwerp in de naderhand gegeven formulering van
Ingarden: 'Unter dem 'ästhetischen Gegenstand' verstehen wir hier eine solche
Konkretisation des literarischen Werkes, in welcher es zur Aktualisierung and
Konkretisierung der durch die kiinstlerische Leistungsfahigkeit des Werkes bestimmten esthetisch valenten Qualitiiten, zu einero Zusammenklang derselben and damit
auch zur Konstituierung des ästhetischen Wertes gelangt' 49).
Om de in de Ingardeniaanse complexe zin vervatte gedachtengang iets uit elkaar
te leggen: er is een kunstwerk; in dat kunstwerk zijn bepaalde esthetisch valente
kwaliteiten; deze kwaliteiten worden (door de lezer) geactualiseerd en geconcretiseerd; zij worden met elkaar in harmonie gebracht; daardoor wordt (wederom
door de lezer) geconstitueerd wat Ingarden noemt een 'ästhetische Gegenstand'.
18 Specifiek literair esthetische belevingen?
Voordat Ingarden overgaat tot de behandeling van de twee verschillende wijzen
waarop men literair beleven kan, handelt hij nog over de vraag of, en zo ja in
welke opzichten, het literair esthetisch beleven zich onderscheidt van andere
esthetische belevingen. Met andere woorden de vraag: treden er bij het literair
esthetisch beleven van het letterkundig kunstwerk speciale eigenaardigheden op die
niet in of bij de beleving van andersoortige kunstwerken optreden?
Het antwoord 50) schijnt negatief te zijn, maar dit negatieve antwoord betreft enige
zeer algemene aspecten. Wanneer Ingarden5 ') overgaat tot een meer concrete
behandeling van de vraagstelling, geeft hijst) een bevestigend antwoord.
45. Vom Erkennen, 217 uitvoerig 413 vlg.
46. Als voorbeelden van zulk een 'Zusammenklang' noemt Ingarden harmonie, contrast, ritme,
melodische lijn; Vom Erkennen, 224.
47. Vom Erkennen, 221.
48.Completer dan wat volgens Ingarden de vakcritici doen!
49. Vom Erkennen, 233.
50. Vom Erkennen, paragraaf 25.
51. Vom Erkennen, paragraaf 26.
52. Vom Erkennen, 235-242.
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Er blijkt sprake te zijn van specifiek literair esthetische belevingen die zich
onderscheiden van andere esthetische belevingen:
a. behoudens de kwaliteiten die in de laag van de klankelementen (klanken,
melodie, ritme) liggen, zijn de kwaliteiten in de overige lagen van het letterkundig
kunstwerk ons niet (als bij andere kunstwerken ?) toegankelijk via zintuiglijke
waarnemingsgegevens, maar alleen op grond van de aanschouwelijke voorstellingen,
opgeroepen — om het eenvoudig te zeggen — door de betekenissen van de zinnen;
b. het literair esthetische beleven speelt zich af in méér fasen, neemt dan ook een
langere tijdsduur in beslag;
c. het literair esthetische beleven is gekenmerkt door een zuiver intellectueel
'verstaan' van de betekeniseenheden in het literaire werk, waardoor men toegang
heeft tot de wereld van de voorgestelde dingen. Er zijn in deze betekeniseenheden
(bijvoorbeeld de levenssituaties van de figuren) esthetisch valente kwaliteiten van
speciale aard (bijvoorbeeld metafysische kwaliteiten), die voortvloeien uit de
structuur van de zinnen en uit de samenhang van de tekstgegevens (goede of slechte
stijl — voordelen of nadelen van bepaalde syntactische vormingen — eenvoudige
vormingen — eenvoudige of meer gekunstelde stijl — dynamiek en tempo van de
zinsstructuren — alles mogelijkheden van syntactische structuren die esthetisch
relevante kwaliteiten kunnen bezitten);
d. specifiek voor het literair esthetische beleven is verder de heterogeniteit en de
rijkdom van de, in een esthetische concretisatie actualiseerbare, esthetische
kwaliteiten, die in het verloop van de esthetische beleving van het werk tot
samenklank gebracht worden.
19 Wetenschappelijke beschouwing van het kunstwerk.
Hiervoor werd opgemerkt dat men zich op twee hier nader te bespreken manieren
verhouden kan ten aanzien van literair werk:
a. op de wijze van de geleerde,
b. op de wijze van de esthetisch waarderende lezer.
Eerst nu over de wijze waarop zich de man van de wetenschap verhoudt ten
opzichte van het kunstwerk.
Zijn verhouding ten opzichte van het kunstwerk is eenvoudiger dan die van
degene die esthetisch beleeft, omdat hij zich 'ausschlieszlich auf diejenigen
Eigenschaften des literarischen Kunstwerks einstellt, welche vom ästhetischen
Erlebnis unabhängig sind'S 3); (over een noodzakelijke restrictie dadelijk).
In het wetenschappelijk beschouwen komt dus niet aan de orde wat in het
53. Vom Erkennen, 242.
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esthetische beleven geactualiseerd en geconcretiseerd wordt; de wetenschappelijke
vakcriticus houdt zich bezig met het kunstwerk-zelf, en laat terzijde de 'Ursprungsemotion' of de esthetische concretisatie en waardering die het werk kan oproepenó 4). Het wetenschappelijk beschouwen houdt zich bezig met het werk-zelf, met
eigenschappen daarvan, met wat Ingarden noemt het 'unwandelbare Skelett' (dat
dus in de concretisaties als het ware in het gewaad van de diverse kwaliteiten
gekleed wordt, kwaliteiten die in dat skelet zelf effectief (actualiter) niet aanwezig
zijn en alleen als mogelijkheden 'bestimmt' worden 55).
Het wetenschappelijk kennen bestudeert de eigenschappen en elementen die het
werk tot kunstwerk maken, dat wil zeggen die de grondslag vormen voor de
constituering naderhand van de esthétisch relevante kwaliteiten in de esthétische
concretisatie.
20 Technische waarden.
Deze in het kunstwerk-zèlf gelegen waarden noemt Ingarden'kunstlerische', die
van het esthetisch object daarentegen esthetische waarden. Met kan 'kunstlerisch'
misschien vertalen door technisch; de term duidt in elk geval aan, dat deze waarden
door de artist als 'kunstgrepen' gehanteerd zijn en in het werk tot uitdrukking
komen, zichtbaar zijn. De geleerde die de voor-esthetische benadering in praktijk
brengt, spitst zijn aandacht dus toe op deze 'technische' waarden.
Overigens — en nu volgt de hierboven gesignaleerde restrictie — dwingt het
bijzondere karakter van deze waarden hem veelal ook het esthetisch beleven van de
concretisatie van het werk te hulp te roepen; dat wil dus zeggen dat hij zich niet kan
beperken tot de studie van de technische waarden. Immers: 'Um uns zu orientieren,
ob gewisse Eigentümlichkeiten des Werkes einen kiinstlerischen Wert besitzen,
mussen wir sie sozusagen in ihrem Funktionieren bei der Vorbestimmung and
54.Wel zal, uiteraard (ook) de wetenschappelijke beschouwer bij de kennismaking met het
kunstwerk een emotioneel gekleurde benadering kennen, maar hij moet naderhand van deze
emotionele reacties abstraheren; hij zou daardoor immers belanden in de fase van de
esthetische concretisatie, en die beoogt hij, in deze vóór- esthetische benadering, niet te
behandelen. Hij behandelt het beschouwde werk esthetisch neutraal, hoewel hij zeer goed
weet, ervaart, dat hij telkens emotioneel bewogen kan worden. Dit verschijnsel kan hij
positief waarderen, omdat hij erdoor als het ware op het spoor komt dat het werk,
respectievelijk bepaalde eigenschappen of elementen van het werk, de bron zijn van de
mogelijke esthetische activiteit bij de beschouwer. Het kunstwerk is een middel dat
esthetisch inwerkt op de beschouwer, het is een relationele waarde. Daardoor onderscheidt
het zich van de waarde van het esthetisch voorwerp, dat op zich een esthetische waarde
bezit.
55. Vom Erkennen, 243.
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Aktualisierung der gsthetisch relevanten Qualitaten erf assen' 56) 57). Bovendien:
de esthetisch relevante kwaliteiten worden meestal indirect bepaald door de
bijzonderheden van de voorgestelde voorwerpen, ofwel door aspecten ervan, of
door het samenspel van verschillende lagen van het kunstwerk, zodat men hun
onmiddellijke grond in de taal niet bemerkt; hun zo-zijn hangt niet alleen af van
wat intentioneel ontworpen wordt, maar ook van de manier waarop de voorwerpen
worden voorgesteld. Daarom moet de wetenschappelijke beschouwer van het werk
de technische waarden, de in dit werk aangewende methoden (manieren) van
'Darstellung" bestuderen.
Welke analytische taken ter bepaling van de technische waarden krijgt volgens
Ingarden de wetenschappelijke vorser te vervullen 58)? Om de voornaamste te
noemen:
1.vaststellen hoe de tijdsstructuur van een werk in elkaar zit59);
2. nagaan hoe ieder voorwerp door zinnen (en door hoeveel zinnen) wordt
opgeroepen;
3. vaststellen — volgend uit het vorige — van de onuitgewerkte plaatsen en hun
functioneren (daarover handelde hij overigens, zij het in ander verband, ook al
eerder en handelt hij later80));
4. nagaan in welke (zakelijke) verhoudingen de voorwerpen worden opgeroepen;
5. vaststellen van de artistieke suggestiviteit van de voorwerpen in hun afhankelijkheid van de kwaliteit van de zinnen (onderzoek dus van het karakter van die
zinnen), en
6. vaststellen van de aard (het karakter) van de gebruikte woorden (Ingarden

56. Vom Erkennen, 249.
57. In dit verband komt opnieuw het onderscheid tussen het werk-zelf en zijn concretisaties aan
de orde. Onuitgewerkte plaatsen in het werk-zelf en potentiële elementen (zoals bijvoorbeeld
de aspecten, de esthetisch relevante kwaliteiten) worden in de concretisatie (ten dele)
opgeheven, respectievelijk geactualiseerd. Door deze concretisatie van onuitgewerkte
plaatsen (Vom Erkennen, 250-5) en potentiële elementen (Vom Erkennen, 255-8; over de
potentialiteiten uitvoerig Das literarische Kunstwerk; over de aspecten t.z.p. hoofdstuk VII)
kan men, vergelijkend het skelet en de concretisatie, zien of ervaren dat deze plaatsen en
elementen een bepaalde rol spelen, functioneren, en als zodanig de lezer helpen bij de
esthetische concretisatie; 'Und die Art and das Masz ihrer Leistungsflihigkeit in dieser
Hinsicht bildet nichts anderes, als eben dasjenige, was wir den 'kunstlerischen Wert'
nennen' (Vom Erkennen, 255).
58. Vom Erkennen, 262-86.
59. De auteur wijdt aan deze — door anderen reeds uitvoerig behandelde — tijdsproblematiek
enkele bladzijden (Vom Erkennen, 259-62).
60. Vom Erkennen, 250-8, en opnieuw 300-4.
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wijdt speciale aandacht aan de taal van het verhalend proza en van de lyriek) 81
Een dergelijke intellectualistische analyse kan gevaren meebrengen (op grond
van welk gevaar Croce pleitte voor een alleen-maar intuïtief beschouwen van het
kunstwerk), het gevaar bijvoorbeeld van een alleen-maar-willen-analyseren van
willekeurige teksten in plaats van dit te doen met betrekking tot waardevolle
teksten. Om dit te vermijden, met andere woorden om te weten of een tekst
waardevol is, moet de lezer — nieuwe reden om esthetisch te beleven! — de tekst
eerst gelezen hebben als 'consument', daarbij esthetische kwaliteiten ervarend; deze
appreciërend, kan hij ertoe komen te gaan analyseren welke technische waarden
tot deze esthetische kwaliteiten voerden 82 ).
Bij dit onderzoek83) van de technische kwaliteiten onderzoekt men dus telkens
een middel, een werktuig, dat onder gunstige omstandigheden geschikt is om een
esthetische waarde tot stand te brengen, en wel doordat de daartoe geschikte lezer,
met behulp van de technische waarde concretiserend, esthetische waarden
realiseert84).
Bij de technische waarden, aldus Ingarden, vindt men dus een eigenaardige
situatie: aan de ene kant schijnt het duidelijk te zijn dat zij, als ze aan een werk
toegeschreven willen worden, in dit werk gefundeerd moeten zijn. Van de andere
kant wordt deze technische waarde meebepaald door de esthetische waarden van
de mogelijke concretisaties, die dus ontstaan in en door de lezer; de realisatie
).

61.Om een concreet voorbeeld te noemen van een Nederlands werk waarin een onderzoek
wordt ingesteld naar de technische kwaliteiten van een werk zij gewezen op A. L. Sötemann,
De structuur van Max Havelaar, Utrecht, 1966, dat in de hoofdstukken II tot en met VI
typisch technische waarden uit de Max Havelaar onderzoekt: hij handelt daarin over de
points of view, perspectivistische concentratie, authentificatie, cumulatie en ritme. — In het
laatste hoofdstuk volgt dan — op basis van wat in de voorgaande hoofdstukken aan
technische kwaliteiten geconstateerd werd — de evaluatie, de esthetische waardering.
62. Vom Erkennen, 294-5, concreter nog 300-2.
63. Vom Erkennen, 299.

64.Ingarden meent overigens te kunnen vaststellen, dat de vakcritici (de geleerden in dit geval)
door hun zich bepalen tot (vastklampen aan) de technische kwaliteiten van het kunstwerk
niet goed meer in staat zijn de waarde van het esthetisch voorwerp te waarderen.
'Deswegen vermogen die Fachkritiker — auch wenn sie in der Beurteilung des Kunstwerke
nicht irren — so wenig ober den wesentlichen Gehalt der zugehörigen ästhetischen
Gegenstande zu sagen, weil sie oft schon nicht mehr fähig sind, ein volles ästhetisches
Erlebnis zu haben'; Yom Erkennen, 216. Lambert Tegenbosch, Kans op kunst, 267, drukt
zich nog iets krasser uit: 'nog nooit sinds de ontploffing van het oeratoom heeft een
historicus (bedoeld is: de geleerde kunsthistoricus, G.K.) een kunstwerk herkend'. Tussen
haakjes: de geleerde kunsthistoricus is dus in Tegenbosch' betoog een heel ander wezen dan een
criticus; de criticus houdt zich met het werk zelf bezig, de historicus "vlooit" om het werk
van de auteur heen.

GERARD KNUVELDER

50

van de concretisaties immers hangt in hoge mate van de lezer af. Hij is niet
gedwongen een concretisatie tot stand te brengen. Maar doet hij het wel, dan kan
hij juist door de technische waarde de esthetische tot 'verschijning' brengen. 'Ob
dem Werk der kunstlerische Wert effektiv zukommt, ist somit durch das Verhalten
des Lesers bedingt'eb); maar van de andere kant is de lezer ook niet geheel
onafhankelijk van de eigenschappen van het werk, waardoor 'das Masz der
Fundierung des kunstlerischen Werts vergröszert wird'.
Sprekend over deze technische waarde van een werk handelt men over in een
werk aanwezige eigenschappen die de ontische basis vormen voor de constituering
in een concretisatie van een aantal esthetische valente kwaliteiten; die zijn op hun
beurt het fundament van de esthetische waarde 86 67).
De eerste stap op de weg naar wetenschappelijke waardering van een werk voor
wat betreft de technische waarde ervan bestaat dus daarin dat men, via een reeks
concretisaties, dat 'Bestand' aan eigenschappen zoekt, waarin de basis voor een
mogelijke esthetische waarde gelegen is. Als men dat 'Bestand' gevonden heeft,
heeft men zich af te vragen welk karakter het heeft als fundering van de waarde,
dat wil zeggen welke mogelijkheden daartoe bestaan, — een niet eenvoudige
zaak 88
)

)!

65. Vom Erkennen, 306. Ik moet bekennen dat ik dit gedeelte van Ingardens betoog graag

nader geadstrueerd zou zien.
66. Vom Erkennen, 306.

67.'Den zur hinreichenden Basis zu konstituierenden ästhetischen Wertes noch fehlende
Faktor musz seinerzeits der Leser liefern'; Vom Erkennen, 306-7.
68.In samenhang hiermee bespreekt Ingarden het vraagstuk van de 'hoogte' van de technische
waarde van een werk. Hij wijst erop dat in de loop der eeuwen 'grote' literaire werken
van de Griekse tragici, de Bias, de werken van Shakespeare, de lyriek van Goethe) telkens
andere concretisaties kennen, waaraan ook nieuwe esthetische waarden als het ware verschijnen (zonder dat overigens dit 'nieuwe' de identiteit van de werken-zelf in gevaar
brengt). Dit feit roept bedenkingen op tegen de opvatting van de technische waarden,
maar Ingarden stelt daar dan tegenover, dat de technische waarden kennelijk een dubbele
rol kunnen vervullen: aan de ene kant de fundering te zijn van esthetisch valente
kwaliteiten en de daarin gefundeerde esthetische waarden, anderzijds de uitoefening van
effect op de lezer om hem tot concretisaties te brengen. 'Insofern also im Hinblick auf das
erste zugegeben werden kann, dasz die 'groszen' Kunstwerke einen relativ kleinen Anteil an
der Konstituierung der ásthetischen Werte haben, die in -ihren mannigfachen Konkretisationen erscheinen, so musz doch ihre künstlerische Bedeutsamkeit in der Weckung des
Interesses and der Aktivität der Leser in der Gestaltung immer neuer Konkretisationen
hoch eingeschátzt werden'; Vom Erkennen, 309.
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21 Esthetisch beleven van het esthetisch voorwerp

In paragraaf 27 behandelde Ingarden het literair kunstwerk als zodanig en de
wetenschappelijke analytische benadering van dat kunstwerk.
Daarna89 is aan de orde niet het kunstwerk-zelf, maar de concretisatie ervan
zoals die in de esthetische ervaring van de lezer tot stand komt, of liever gezegd:
de vraag hoe wij die concretisatie, het esthetisch voorwerp kennen.
Concretiseren — het werd door Ingarden in het tweede hoofdstuk behandeld —
doet iedereen die leest. Min of meer bewust, min of meer oppervlakkig; en lang
niet iedereen concretiseert esthetisch. Men kan ook concretiseren om bepaalde
sociale, politieke, religieuze etc. elementen te ontdekken, maar daarover handelen
wij niet. Het gaat hier uitsluitend over het concretiseren van het letterkundig werk
als kunstwerk, dus met de bedoeling het als esthetische waarde te (h)erkennen, —
concretisatie dus die overgaat van het eenvoudige buiten -esthetische (of wetenschappelijke) 'erfassen' van het werk naar het esthetische 'erfassen' 70).
)

Daarbij komt dus aan de orde de vraag hoe de esthetisch waarderende lezer dit
eigenaardig en genuanceerd voorwerp ervaart en beschouwt. Het gaat hier dus niet
(meer) over het kunst-werk zelf, maar over de in de psyche van de beschouwer
(lezer) tot stand komende (gekomen) concretisatie van het werk, populair gezegd:
het beeld dat de lezer zich van het werk vormde, en wel als esthetisch geheel. En
met betrekking daartoe de vraag: hóe kennen we dit?
Ingarden is — in tegensteling met andere beschouwers — van mening, dat het
wel degelijk mogelijk is een esthetisch voorwerp te beschouwen en te kénnen, dat
wil zeggen dat men de resultaten van een esthetische beleving intellectueel benut,
dus als het ware 'boven' het esthetisch beleven uitgaat en de eigen-aardigheden
van het esthetische voorwerp beschouwt. Hóe dat mogelijk is, is het eigenlijke
probleem, dat wil dus zeggen: hoe het beschouwend kennen van de in het
esthetisch beleven geconstitueerde (en in het waardeantwoord erkende esthetische)
waarden, met andere woorden hoe het waardeoordeel wel tot stand komt. Niet
alleen min of meer intuïtief, maar als oordeel. En als zo vaak, zegt Ingarden, ook
hier weer: niet op grond van zogenaamde criteria! 7 '); die fungeren ten opzichte van
het werk, zoals Max Scheler al gezegd heeft, als iets uiterlijks, iets van buitenaf; zij
kunnen 'die echte intuitive Erschauung der Werte nicht ersetzen', 'das unmittelbar
69. Vom Erkennen, paragraaf 28.
70. Vom Erkennen, 53, 56, 57.
71. Vom Erkennen, 324 vlg.
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schauende and tins in tiefe Emotionen versetzende Erf assen der Werte' 72).
Niet van buitenaf dus, maar hoe dan wèl te geraken tot de kennis van het
esthetisch voorwerp en de eraan toegekende waarde, tot de 'begrippelijke' kennis
ervan 73), tot de kennis van dat voorwerp niet alleen in de heterogeniteit van zijn
onderdelen, maar ook als geheel, ook de kwalitatieve samenklank van de waardekwaliteiten.
Daarbij stuit men vooral op twee moeilijkheden.
a. De grootste moeilijkheid zowel voor wat betreft de voltrekking van de kennis
van het esthetische voorwerp als voor het theoretisch bewijs dat deze kennis
werkelijk mogelijk is, is gelegen 74 in het feit, dat deze kennis van de constituerende
esthetische concretisatie van een werk (van het esthetische voorwerp) niet analytisch
kan zijn, maar zich toch ook niet, als gezegd, kan (mag) beperken tot een
'Erfassen' van uitsluitend het gehéél van de gestalte van de esthetische waarde van
de concretisatie.
De analytische activiteit dreigt de echte eenheid van het voorwerp te vernietigen,
terwijl het er juist om gaat dit voorwerp als eenheid 'in zijn laatste waarde' te
kennen. Maar van de andere kant is die laatste waarde gefundeerd op in het
voorwerp gelegen waarden; deze vormen als het ware de bodem waaruit de laatste
waarde opgroeit. Hoe tegelijk wel èn niet analytisch te werk gaan ?! Bergson met
zijn leer van het intuïtieve en Croce met zijn toepassing van die leer op de esthetica
hebben volgens Ingarden deze moeilijkheid niet kunnen overwinnen. Maar als de
moeilijkheid niet overwonnen zou kunnen worden, zou voor de literatuurwetenschap
alleen (maar) de mogelijkheid blijven literaire werken 'wetenschappelijk' te
behandelen, en zou men wat met betrekking tot deze werken 'kunst' genoemd
wordt, (de esthetische concretisatie), terzijde moeten laten (het probleem, zegt
Ingarden, dat ook K. Hanneborg 'in seine schonen Buch The study of literature
nicht zu uberwinden vermochte'").
Ingarden geeft het volgende antwoord op deze 'grootste' moeilijkheid: iedere
'Gestalt' is ongetwijfeld niet een geheel dat in elementen uiteengelegd kan worden.
'Ihre spezifische Eigenheit beruht auch darauf, dasz sie als Quale im Vergleich zu
der Mannigfaltigkeit der Momente, in denen sie gründet, etwas vollkommen
Neues hereinbringt' 76). Maar dit aanwezig zijn van de 'Gestalt' betekent niet, dat de
)

72. Vom Erkennen, 325.
73. Vom Erkennen, 317.
74. Vom Erkennen, 326.
75. Vom Erkennen, 327, noot 99.
76. Vom Erkennen, 327.
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hele achtergrond (de 'Mannigfaltigkeit der Momente, in denen sie grundet')
verdwijnt; die achtergrond blijft zichtbaar en straalt door de kwaliteit van de
'Gestalt' heen. Er is dus een samenhang tussen een 'Gestalt' èn de kwalitatieve
'Grundlage' waaruit die 'Gestalt' als het ware voortkomt, een samenhang die men
'harmonische eenheid' kan noemen. Het is nu een kwestie van fijngevoeligheid —
en niet van analyse — bij de 'Erfassung' van de 'Gestalt' óók de kwalitatieve
grondslag, die verschillende met elkaar verweven kwaliteiten in zich bergt, mee te
'erfassen'.
En om deze fijngevoeligheid te bevorderen, kan men proberen 'in einem
vorherigen analytischen Erkenntnisverfahren' de kwaliteiten die in deze grondslag
verborgen liggen, analytisch te leren kennen (om daarna weer de 'Gestalt' in
harmonische eenheid met de grondslag als geheel te 'erfassen').
(Overigens worden niet alle esthetische voorwerpen gekenmerkt door een
radicale eenheid voor wat betreft het waardebestand; er zijn ook werken waarin de
innerlijke opbouw niet zo innig is, zodat eerder van een vrije, eventueel gelede
structuur gesproken moet worden. Met name in de omvangrijker literaire voor
-werpn,
als roman en drama, zal deze situatie zich voordoen).
b. Een andere reeks moeilijkheden is gelegen in het feit dat de taal onze kennis van
literaire esthetische voorwerpen niet adequaat kan weergeven. Om dat te kunnen
doen, zou de vorming van een aantal nieuwe woorden (termen) nodig zijn, en wel
van woorden die de eigen - aardig kwalitatieve momenten, die in deze aangelegenheid
aan de orde zijn, op een voor allen begrijpelijke manier'treft' 71).
Wie zich hiermee bezighoudt, constateert, dat ook binnen het bereik van de
esthetische waarde er niet slechts één, maar verschillende grondsoorten (categorieën) esthetische waarden kunnen bestaan; deze waarden van verschillende soort
kunnen tegelijk in één en hetzelfde esthetische voorwerp optreden 8). Maar het
komt óók voor, dat maar één waarde van een bijzondere grondsoort het esthetische
voorwerp beheerst.
De eventueel verschillende79) waarden die in een esthetisch voorwerp optreden,
?

77.Dit probleem van de moeilijkheid der taalkundige formulering komt opnieuw aan de orde
in Vom Erkennen, 373-8.
78.Ingarden werkt dit verderop iets nader uit, namelijk in Vom Erkenen, 339, maar wijst
verder naar een te Amsterdam gehouden voordracht en zijn nieuwe boek Erlebnis-WerkWert, Tubingen, 1969; Vom Erkennen, 337.
79. Ik neem aan dat Ingarden met zijn verschillende waarden hetzelfde bedoelt als daarvóór
met de verschillende 'grondsoorten van waarden'; duidelijk is dit mij niet.
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formeren de uiteindelijke, bij wijze van spreken synthetische waarde. Ingarden
denkt bijvoorbeeld aan waarden die voortkomen:
uit de rijkdom van de voorstellingswijzen van het lot der optredende personen,
uit de stijleigenheden,
uit de 'diepte' van de levens der personen,
uit de aspecten waaronder zij verschijnen,
uit het samenklinken van verschillende esthetische relevante kwaliteiten.
Treden deze alle op z6, dat ze harmonisch samenklinken, dan vormt zich op
basis van deze kwaliteiten een synthetische totaalwaarde van de desbetreffende
concretisatie. De kwaliteit van deze totaalwaarde kan van zeer verschillende aard
zijn. Zij kan een 'Gestalt' zijn die aan het esthetische voorwerp de uiteindelijk
funderende eenheid verleent, of zij is 'alleen maar' een synthetische kwaliteit,
waaraan bij wijze van spreken de 'Teilbestimmtheiten' nog zichtbaar zijn; ook is het
mogelijk, dat er zich een kwalitatieve disharmonie aftekent, die voor wat betreft de
hoogte van het totale werk tot gevolg heef dat deze minder hoog ligt.
'Das hier Gesagte soli nur einen fluchtigen Ausblick auf die mannigfaltige
Verschiedenheit der Abwandlungen, die möglich sind, geben. Es musz aber gesagt
werden, dasz in der hisherigen Literaturforschung die Lösung dieser sich ergebenden
Aufgabe nie gegeben and im Grund auch nie gesehen wurde' 80).
Als Ingarden dan in een korte aparte paragraaf 81 ) nog eens het onderscheid tussen
het esthetisch beleven-zélf van een kunstwerk en het beschouwend kènnen van een
esthetische concretisatie samenvat, noemt hij als doel van het streven naar dit
kennen zoveel mogelijk 'kennend' adequaat recht te doen aan:
1.de 'werthafte Zusammenklang',
2. de structuur ervan,
3. de fundering ervan in bepaalde veelvuldigheden van de esthetisch relevante
kwaliteiten
4. en in de 'wertneutrale' kwaliteiten van het letterkundig werk-zelf.
22
De hoofdstukken I (onderdeel: de concretisaties) en IV (over de variaties in het
kennen van het kunstwerk) zijn wel de belangrijkste, meest verrassende. In het
laatste, vijfde hoofdstuk handelt Ingarden over de kenniskritische problemen die
80. Vom Erkennen, 340.
81. Vom Erkennen, paragraaf 29.
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zich voordoen met betrekking tot de verschillende manieren van het kennen van
het literair werk (het werk-zelf, het esthetisch beleven ervan, de kennis van de
esthetische concretisatie). Uitermate belangrijk, maar voor de literator in meer
strikte zin enigszins buiten zijn gewone gedachtengang gelegen. Ik ga er, althans
in dit artikel, niet dieper op in.
23
De lezer die zich afvraagt hoe ik ertoe gekomen ben de hoofdlijnen van de tekst
van Ingardens boek zwart op wit te zetten, krijgt het volgende antwoord: in een
gesprek tussen studenten werd de opmerking gelanceerd, dat men toch met enige
goede wil en gebruikmaking van zijn hersens tot een vrijwel eensluidende conclusie
moest kunnen komen over de uitleg (interpretatie) van een tekst. Het antwoord
luidde: lees er Ingarden op na, daar zie je hoe 'gemakkelijk' dat is! Intussen: vierhonderdenveertig bladzijden nogal abstracte tekst laten zich niet zo gemakkelijk
lezen. Vandaar dat gepoogd werd enkele hoofdlijnen uit Ingardens boek op papier
vast te leggen.
In eerste instantie kunnen zelfs deze hoofdlijnen — hoe summier getrokken —
demonstreren dat de lectuur van een literair werk bepaald géén eenvoudige zaak is.
Reeds al de meest eenvoudige wijze van lezen (leren-kennen) van een literair kunstwerk vraagt — hoofdstuk I — het in werking stellen van een hele reeks functies en
activiteiten: zich rekenschap geven van de klankwaarden, van de betekenis van de
woorden en de zinnen, van de zaken en hun aspecten die opgeroepen worden
(concretisatie!), het samenvatten van de lagen tot de eenheid van het werk. Deze
meest eenvoudige wijze van leren-kennen roept al tal van problemen op die
Ingarden niet nalaat als zodanig — en als vaak moeilijk oplosbaar — te signaleren.
Maar er is meer dan één wijze van lezing van een tekst: er is die van de vlotte
consument die alleen maar tijdverdrijf zoekt of alleen maar het verloop en de afloop
van een verhaal wil kennen, er is die van de geleerde die het kunstwerk - als-zodanig
wil analyseren, er is de lezer wie het te doen is om een esthetisch beleven, dat resulteert in de constitutie van een esthetische concretisatie van een werk, met, als
aftakking van deze laatste wijze van lezing, de lezer die deze concretisatie
beschouwend wil trachten te kennen, met name de waarde-dragende 'Gestalt' ervan.
Elk van deze manieren van lezen stelt zijn eigen eisen, vaak zeer hoge. Ik heb
Ingarden af en toe met opzet letterlijk geciteerd als hij wijst op de speciale
moeilijkheden verbonden aan lezing, maar mijn citaten vormen maar een klein
deel van het totaal aan soortgelijke opmerkingen. Een enkele moge nog aangehaald,
namelijk als Ingarden spreekt over de taak van de lezer om de door hem omschreven
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'idee' 82) van een letterkundig werk te grijpen; hij zegt dat deze taak 'einer
gewissen Genialität bedarf' 83 ). Deze taak veronderstelt namelijk, dat de lezer een
grote veelheid aspecten van het werk (de vier zozeer gedifferentiëerde lagen, hun
onderlinge samenhang en verwevenheid, de in het werk tot eenheid gebrachte
organisatie van de lagen, de in de laag van de betekeniseenheden tot uitdrukking
gebrachte metafysische kwaliteiten enz.) in zijn geest weet op te nemen, weet vast
te houden — de lectuur van een iets groter werk immers vordert langzaam — en
te doorschouwen. Dit alles vraagt een uiterste aan concentratie en psychisch
beleven, een duidelijke bereidheid open te staan voor nieuwe elementen die een
beroep doen op zijn ervaren en beleven: 'etwas auszerordentlich Seltenes, gerade
auch bei den Lesern von hoher ästhetischer Kultur' 84 — en dit, terwijl ieder mens
beperkt is in zijn apperceptievermogen (waardoor de een gevoeliger is voor
bijvoorbeeld muzikale elementen in een gedicht, een ander voor de betekenislaag
in een roman of drama, enz.).
De eisen die de integrale reconstructie van een tekst aan de lezer stelt, zijn
enorm. Zo enorm, kan men vragen, dat het niet mogelijk is om tot een gelijkluidende conclusie te komen?
In elk geval is het zo, dat men om te beginnen de verschillende manieren van
lezen van elkaar zal moeten onderscheiden.
Vervolgens staat vast dat verschillende lezers gemakkelijk op grond van eenzelfde
tekst uit uiteenlopende concretisaties kunnen komen. Weliswaar is de tekst hetzelfde,
maar de lezers zijn het niet: niveau van ontwikkeling, kennis van zaken, toevallige
omstandigheden waaronder men leest leiden tot uiteenlopende concretisaties. Als
Swinburne Florence bezoekt en daar de vrouwenkoppen van Michel Angelo (of uit
diens school) bestudeert, schrijft hij in de Fortnightly Review van 1868 daarover
Notes on Designs of the Old Masters in Florence. Tussen wat de neutrale toeschouwer ziet èn wat Swinburne ziet (concretiseert!) ligt een afgronddiepe kloof:
men herkent de tekeningen ternauwernood in zijn proza: Swinburne schuift zijn
toenmalige (sadistische) gedachte- en gevoelswereld onder of over het werk85 ). Een
voorbeeld dat met tallozen te vermeerderen is.
Een groep studenten of een team geleerden kan zich in gezamenlijk beraad over
de tekst buigen om, telkens terugkerend tot deze tekst, na te gaan of concretisatie
);

82.Zie hier punt 10, speciaal noot 24.
83. Vom Erkennen, 89.
84. Vom Erkennen, 91.
85. Mario Praz, La carne, la morte e it diavolo, Firenze, 1948, 248; in het
Tod and Teufel, München, 1963, 172.
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a beter of minder goed verantwoord is dan concretisatie b. Bij zulk een analyse
(tekstinterpretatie) kan men inderdaad elkaar opvangen, corrigeren. Volledig?
De problemen worden groter naarmate men van wat ik nu maar tekstinterpretatie
86) noem, voortgaat naar het esthetisch beleven van de tekst, dat wil dus zeggen
naar gelang men een 'esthetisch voorwerp' voor zich oproept, — zij worden nèg
groter indien men dit 'esthetisch voorwerp' beschouwend wil trachten te kennen. Hoe
groot die problemen zijn, maakt het vierde hoofdstuk van Ingarden duidelijk. Niet
alleen direct doordat hij het zelf herhaaldelijk zegt, maar ook indirect. Terwijl
Ingarden in de paragraaf over het wetenschappelijk beschouwen van het kunstwerk
kans ziet de man der wetenschap een vrij duidelijke taakomschrijving te
-zèlf
geven87), ontbreekt deze taakomschrijving in de paragrafen over het kennen van de
esthetische concretisatie. Ingarden weet daarover uitermate scherpzinnig te schrijven
(denken), maar de lezer van zijn boek die in concrete gevallen graag zou zien h6e
concreet te manipuleren, krijgt geen al te duidelijke aanwijzingen. De paragraaf
over het wetenschappelijk beschouwen van een tekst telt zeventig pagina's, die over
het kennen van de esthetische concretisatie slechts dertig! En dat terwijl eigenlijk
deze laatste de grote 'opgave' stelt: hier ligt het duidelijk novum van Ingardens werk:
de scheiding die hij maakt tussen het literair kunstwerk in zijn schematische
structuur èn de concretisatie ervan (de globale concretisatie die iedere lezer onderneemt, en de esthetische concretisatie die de daarvoor gevoelige eraan toevoegt
waardoor het esthetisch voorwerp geconstitueerd wordt). Weliswaar hamert hij
voortdurend — en terecht — op dit onderscheid, maar het esthetisch voorwerp
zelf blijft een moeilijk grijpbare zaak. Het blijft dat, omdat het geconstitueerd
woord door en in de lezer. Het kunstwerk-zelf is uiteraard uitgangspunt en basis
ook voor de esthetische concretisatie, maar het is de lezer die deze concretisatie
tot stand brengt. En de ene lezer is, hoe getrouw hij wil blijven aan het uitgangspunt
en de daarin vervatte 'technische' kwaliteiten, niet de andere lezer.
24
Uiteraard speelt daarbij het (gegeven of te geven) waardeoordeel over de esthetische
concretisatie een zeer grote rol. Veelal wordt met betrekking tot zulk een waardeoordeel gesteld dat het alleen-maar subjectief is, een kwestie van smaak, en dat over
smaak niet te twisten valt. Dat zulks zo zou zijn, schijnt uit de ervaring voort te
vloeien. Men kan de interpretatie van een tekst trachten te binden aan het
86.Ingarden maakt enig bezwaar tegen dit woord.
87.Zie hier punt 20.
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uitgangspunt (het kunstwerk); maar het waardeoordeel maakt zich op een gegeven
ogenblik los van het concrete object (het letterkundig kunstwerk); dat kan al
beginnen bij de 'Ursprungsemotion', en dat kan in iedere verdere fase voortgaan.
Ingarden stelt zelf, dat de onderzoeker voor heel wat problemen komt staan, met
name waar zo veel verschillende situaties met betrekking tot het karakter van de
fundering, van de samenhang tussen technische en esthetische kwaliteiten van de
waarde te beoordelen vallen88). Maar wanneer hij in dit verband89) handelt over de
zogenaamde subjectiviteit van de 'esthetische indrukken', en de daarmee samen
vraag, of waarden, speciaal esthetische waarden, slechts relatief zijn (de
-hanged
gustibus non disputandumo°)), toont Ingarden zich nadrukkelijk tegenstander van
de theorie die de gustibus non disputandum huldigt. Wel stelt hij vast, dat wij nog
geen bevredigende waarde-theorie bezitten, en evenmin een afdoende kennis van
zaken van het esthetisch beleven en de kennis van esthetische voorwerpen 91 ). Het
is ons, aldus Ingarden, nog niet mogelijk te komen tot literaire en esthetische
'Wertung', — een probleem waarmee zich overigens al heel wat boeken bezighouden. Zowel wat betreft de formele probleemstelling als wat betreft de analyse van
de individuele werken (en aan dit laatste hecht Ingarden de grootste waarde) staat de
wetenschap nog in de kinderschoenen. We weten zelfs nog niet, of de literaire
'waardering' een speciále kennis-activiteit is, of een wijze van zich verhouden die
boven de sfeer van het kennen uitgaat en in het gebied van een speciaal'Fiihlen'
reikt. Misschien zijn er ook verschillende soorten en manieren van waarderen.
Het zal dan ook in de praktijk eer regel dan uitzondering zijn, dat meningen,
oordelen, waardeoordelen uiteenlopen. Maar toch is Ingardens boek naar de opzet
een voortdurend pleidooi vóór de mogelijkheid tot een gelijkluidende interpretatie
en een gelijkluidend oordeel te komen. Het is echter in feite, onbedoeld, door het
signaleren van de taloze problemen die men op zijn weg naar het doel ontmoet,
een pleidooi ertégen! Afdoende argumenten kan ook Ingarden niet ter tafel brengen;
alleen de stelling dat zolang niet volstrekt bewezen is, dat twee mensen naar
aanleiding van een kunstwerk onmogelijk tot een gelijk esthetisch voorwerp komen
88.De moeilijkheid leidt er ook hier weer toe, dat men soms 'criteria' voor waarden te hulp
gaat roepen, hoewel wij nog volstrekt niet toe zijn aan een antwoord op de vraag met
w81ke criteria gemeten kan worden.
89. Hij handelde er al over in Vom Erkennen, 322.
90. Iets geheel anders is bedoeld als men aan een voorwerp een waarde toeschrijft die het
bezit in vergelijking (en na vergelijking) met andere voorwerpen. Déze relativiteit is zeer
wel aanvaardbaar en kan ertoe bijdragen de waarde gemakkelijker te bepalen en te
omschrijven; Vom Erkennen, 338.
91. Hierover handelt zijn in 1966 in het Pools verschenen boek dat ook in het Duits vertaald
is; zie hier noot 78.
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en eenzelfde esthetisch oordeel vellen, het gerechtvaardigd is te stellen dat het wél
mogelijk moet zijn").
24
Op één aspect moet nog de aandacht gevestigd worden. Ingarden is fenomenoloog.
Hij heeft, leerling en vriend van Husserl, de fenomenologie als methode toegepast
o.a. op het letterkundig kunstwerk. Dat heeft hem gebracht tot de volledige
aandacht voor het letterkundig kunstwerk op en om zichzelf. Hij is een verklaard
tegenstander van verklaringen van buitenaf. Enkele aanhalingen die voor zich
spreken: 'Wichtig ist ..., dasz die ästhetische Konkretisierung des Werkes sozusagen
nicht 'von auszen' — z.B. durch Berticksichtigung der Information liber andere
Werke, geschrieben wurde — wie dies bei den Literaturforschern oft der Fall ist,
sondern'von innen', durch die Konzentration auf das betreffende Werk selbst and
die Anlehnung der Konkretisierung an seine Einzelheiten gestützt wird' 93). 'Von
vornherein aber auf dem Standpunkt zu stehen, dasz alle — auch die literarisch
besten Werke — erst durch eire Welle von äuszeren Iuformationen verständlich
werden könnten, während diese sie im Grund oft nur verdecken oder jedenfalls
verfálschen, ist ganz unberechtigt. Durch die Information deutet man auch in das
Werk verschiedenes hinein, was ihm im Grund ganz fremd ist, and wirft gerade auf
seine ästhetisch wertvollen Qualitáten and auch auf seinen eigentumlichen
ästhetischen Wert ein fremdes Licht: eine Umdeutung gerade dessen, was das
Individuelle am Werk ist'94).
De literatuurhistoricus Mario Praz schrijft: 'Conoscere i gusti e gli affetti propri
di ciascuna eta è condizione sine qua non per interpretare un'opera d'arte' 95), of,
om de Duitse uitgave van zijn boek te citeren: 'Um ein Kunstwerk zu interpretieren,
gehort es zu den unerläszlichen Voraussetzungen, Geschmack and Vorlieben eines
Zeitalters zu kennen'"). En daar zitten we dan met ons goeie gedrag. We zullen
nog even moeten blijven zitten: de behandeling van zulk een controverse vraagt een
andere uiteenzetting. Déze uiteenzetting had alleen tot doel de uitermate belangrijke
denkbeelden van Ingarden samen te vatten en van enig door de tekst-zelf
opgedrongen commentaar te voorzien. Ze verdienen in het bredere kader geplaatst
te worden waartoe een stelling als die van Mario Praz uitnodigt.
92. Vom Erkennen, 335.
93. Vom Erkennen, 323.
95.Mario Praz, La carne, la morte e it diavolo, 18.
96.Mario Praz, Liebe, Tod and Teufel, 32.
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Structuren en hun begrenzing
Jean Piaget, Strukturalisme, vert. Leo Rijkens,
uitz. J. A. Boom & Zoon, Meppel. 1969,
124 blz. f 8,90.
De betekenissen die in ons spraakgebruik
gehecht worden aan het woord "structuur"
concentreren zich voornamelijk om twee
polen, een politieke en een wetenschappelijke. In het politieke spraakgebruik duidt
het woord op een historisch gegroeide en
de samenleving is ingericht, een systeem
van regels en verworvenheden dat de gang
van zaken bepaalt. Wie die gang van zaken
wil beïnvloeden en veranderen, ontdekt, dat
hij op het niveau van de onmiddellijke actualiteit betrekkelijk machteloos is, omdat die
actualiteit niet bepaald wordt door beslissingen en inzichten van het moment, maar
door een systeem of structuur, die ouder en
sterker is en die bovendien door belanghebbenden in stand gehouden wordt. Die historische gegroeide en juridisch in het zadel
geholpen structuur ligt "achter" de actualiteit en noodzaakt de wil tot hervorming
een omweg te bewandelen. De revolutionaire
leus dat de structuren veranderd moeten
worden, ontstaat op die omweg. Het bestaan
van structuren wordt ontdekt in de macheloosheid tegenover de actualiteit en tegelijk
wordt de mogelijkheid gepostuleerd dat op
dit tweede niveau veranderingen aangebracht
kunnen worden. Die structuur immers is een
menselijk product dat van menselijke beslis
afhankelijk is. Nieuwe tijden vragen -singe
om nieuwe structuren.
Het gebruik van het woord "structuur" in
de wetenschap gaat minder uit van deze
historische dimensie en evenmin van een wil
tot verandering; het speelt zich hoofdzakelijk
af op het niveau van de reflexie, de theorie
en de verklaring. Structuren zijn daar verregaand autonome, zich zelf regelende en in

evenwicht houdende samenhangen, waardoor
processen en procédés mogelijk gemaakt en
geleid worden. De ontdekking van deze
structuren en de mogelijkheid die te formaliseren heeft geleid tot een wetenschappelijke
methode, "structuralisme" genoemd, die in
wiskunde, logica, biologie, psychologie, taal
sociologie en ethnologic met succes
-kunde,
wordt toegepast en die bezig is aan de beoefening van die wetenschappen een ander
karakter te geven en ze tegelijk dichter bij
elkaar te brengen. Het structuralisme is in
hoge mate een interdisciplinaire methode en
dat is, samen met de genialiteit van enige
van zijn beoefenaren, zeker een reden waarom het zo'n grote belangstelling heeft getrokken.
Hierover gaat het boek van de Zwitserse
psycholoog Jean Piaget (geb. 1896) waarvan
bij Boom in Meppel de Nederlandse vertading verscheen. De titel is Strukturalisme,
de vertaling van Leo Rijkens. Piaget heeft
zich een leven lang bezig gehouden met
vraagstukken die betrekking hebben op het
ontstaan van logisch denken, het vermogen
om te rekenen en de ontwikkeling van de
intelligentie. In zijn boek is de voorkeur voor
deze kwesties duidelijk overheersend. Zijn
werk, dat voorzover ik weet, het eerste in
Nederland verschijnende geschrift over het
structuralisme is, past tegelijk helemaal in het
oeuvre waaraan hij zijn faam te danken heeft.
Toch denkt men bij structuralisme eerder
aan een taalkundige als Noam Chomsky, een
ethnoloog als Claude Lévi-Strauss of aan
het raadselachtige werk van Michel Foucault
dan aan Piaget. Deze namen komen dan
ook herhaaldelijk voor in het boek. Na een
bespreking van het structuralisme in wiskunde
en biologie wordt vooral aandacht besteed
aan Chomsky en Lévi-Strauss. De laatste is
in een omvangrijk en weerbarstig oeuvre op
zoek naar de dwingende logica van door ons
al te lichtvaardig als primitief beschouwde
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classificatie-systemen en verwantschapsstructuren. De nadruk valt daarbij niet op het
ontstaan daarvan en de manier waarop ze
gehandhaafd worden, maar op de innerlijke
samenhang en het evenwicht van gelijktijdig
aanwezige elementen. De betekenis van die
gelijktijdigheid is een van de belangrijke ontdekkingen van de structuralisten. Zij is een
dynamisch, regelend beginsel, waardoor
structuren vruchtbaar blijken te zijn, van binnen uit beïnvloed worden en nieuwe structuren voortbrengen. Voor de taalkunde is dit
in onze tijd vooral door Chomsky uitgewerkt
in zijn pogingen om te komen tot een transformationele of generatieve grammatica. Zijn
aandacht begeleidt als het ware de structuren tot aan de rand van hun formaliseer
bestudeert daar het creatieve -barheidn
taalgebruik, waartoe de structuren de mogelijkheid geven.
Piaget besteedt voortdurend aandacht aan
deze grenzen waar de ene structuur in de
andere overgaat, haar fundeert of tot inhoud
daarvan wordt. (bl. 97) Interessant in dit
opzicht is zijn kritiek op een evolutie-leer, die
het "hogere" uit het "lagere" verklaart
zonder er oog voor te hebben, dat het hogere ook een uitnodiging is om het lagere
opnieuw te waarderen: elke nieuwe ontwikkeling moet leiden tot een herwaardering van
de complete reeks van stadia. (vgl. bl. 42)
Hoog en laag, eenvoudig en ingewikkeld zijn
geen aparte en aan elkaar tegengestelde
zaken; zij zijn gelijktijdig gegeven binnen
dezelfde of in elkaar overgaande structuren
die daardoor nooit "simpel" zijn. Het structuralisme zou kunnen bijdragen in de strijd
tegen de simplificaties en waarschijnlijk ook
tot een nieuwe, niet al te verticale en vrome
interpretatie van het veel verguisde "hogere",
niet als definitieve en tyranniek gehanteerde
verklaring van structuren, maar van het hogere als de ruimte die structuren verlost
van de onmogelijke taak zich zelf te ver-
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klaren en te rechtvaardigen. Geen structuur
kan haar eigen non-contradictie bewijzen:
zij heeft daarvoor een struktuur nodig die
"sterker" is. (31) Een vrome opvatting van
het hogere heeft vanaf de oudheid een rol
gespeeld in de verklaring van structuren bv.
van de overeenstemming in denken en zijn,
taal en werkelijkheid. Bij Homerus zijn het
de goden die een goede gedachte ingeven
wanneer mensen niet verder komen dan een
dof piekeren. Het feit van de "toevallige"
gelijktijdigheid wordt verklaard vanuit een
mythische superstructuur die parallelliteit
garandeert tussen poging en succes. Die
structuur kan in het subject zijn, in de wereld gegeven zijn of daarboven in de sterren
geschreven staan. De ene opvatting is niet
minder mythologisch dan de andere. Maar
"er bestaat geen struktuur zonder konstruktie". (121) Belangstelling voor structuren, hun
ontstaan en hun werking leidt bij Chomsky
tot een Cartesiaanse opvatting van aangeboren ideeën, bij Lévi-Strauss tot een "geloof
in de eeuwige duur van de menselijke aard"
(93) Vanuit zijn eigen specialisme verwerpt
Piaget beide opvattingen en situeert de
structuur "halverwege het zenuwstelsel en
het bewuste gedrag" (120), een plaats die
ook niet bepaald duidelijk te situeren is, maar
waar in elk geval het operatieve karakter van
die structuren gewaarborgd schijnt te zijn.
Het lijkt erop dat het strukturalisme als
vanzelf leidt naar de grenzen van de mythologie, het niet verder formaliseerbare hogere,
eeuwige of aangeborene. Hoe dan ook: dit
zou een mooie gelegenheid zijn om opnieuw
Leibniz' leer van de "vooraf vastgestelde harmonie" te interpreteren (vgl. bl. 38; bl.
40-41) en met meer belangstelling in te gaan
op de stuitend vrome ideeën van de Cartesianen Geulinx en Malebranche die in het
spoor van een oude traditie de overeen
-stemingva
"binnen" en "buiten" beschouwden als het resultaat van een rechtstreeks
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goddelijk ingrijpen bij elke gelegenheid:
occasionalisme.
Van Lévi-Strauss is bekend dat hij een
geringe betekenis hecht aan historische processen. Dit betekent uiteraard niet dat de
mens volgens hem blindweg onderworpen is
aan de structuren. Maar de dialektiek van
zijn "bevrijding" verloopt moeizaam;
Levi-Strauss zegt ervan dat de dialektische
rede niet iets anders is dan de analytische,
maar iets wat haar aanvult". (Piaget. 106)
Deze gelijktijdigheid betekent dat er geschiedenis gemaakt, politiek bedreven en een wereld
veranderd kan worden. Bij dat alles blijft,
zoals Michel Foucault zegt, de mens "een
scheur in de bestaande orde ". Met deze
uitspraak zitten we weer in de mythe.
Corn. Verhoeven

Mijn vaderland Is
waar Ik kreeg mijn woord
Endre Andy e.a., Werk uit Hongarije / Poezie,
samengesteld door Antal Sivh+gky, Maerlantpocket 17, Manteau, Brussel / D enHaag.
Wat weet ik van Hongarije? Alleen, dat ik
al sinds lang Boedapest eens wil bezoeken,
waarvan kenners beweren dat het een
schitterende stad is.
En voor de rest? Ik was 13 toen er een
opstand uitbrak, die op beestachtige wijze
werd onderdrukt. Ik was daarover diep
geschokt, zo hartgrondig, dat ik nog verontwaardigd ben als ik aan die dagen terugdenk;
zeker na Praag 1969. Al is mijn begrip van
de situatie lang niet meer wat het was
onder de levendige indruk van Pius XII en
Foster Dulles toendertijd.
En voor de rest? Eigenlijk was Hongarije
een operetteland; het buiten van het Habsburgse Keizerrijk waar zich de meer idyllische
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bestaansaspecten baan braken die in het
opgeprikte en van protocol vergiftigde stadsleven geen kans kregen. En waar kon de
uitvlucht weliger tieren dan in dit land
vol zwervende zigeuners, die allemaal schitterend konden dansen, viool spelen en toekomst
voorspellen; vol 'mooie' huzaren die even
hartstochtelijke als knappe minnaars waren.
De poesta's van Hongarije waren bevolkt
met Rudolf Schmidts en Peter Alexanders
en daartussen dwarrelden de Sissi's, —
droombeeld mijner puberteit; en d'r zusjes
mochten er ook wezen —, waarop de keizers,
prinsen en hofdignitarissen hun welwillend
oog lieten vallen. Land van heimwee, verdriet,
en hartstocht; maar uiteindelijk even gecastreerd als de melodieën van Léhar en de
films met Romy en Karl-Heinz waarvoor wij
ons in die jaren onder het internaatsreglement
uitvochten.
Later ontdekte ik Liszt, Bartok en Kodaly.
Ik begon te beseffen dat hun land minstens
zo normaal was als het onze en in zijn
culturele leven waarschijnlijk nog rijker ook.
Die indruk werd versterkt door verschillende
oost-europese films, waaronder hongaarse,
die ik bij gunstige gelegenheid zag en die
mij diep ontroerden door de grote eerbied
voor de menselijke alledaagsheid die er uit
sprak. Deze gevoeligheid was gezet in een
vorm die mij trof wegens zijn helderheid en
geraffineerde eenvoud. Een waardig vervolg
op het italiaanse neo-realisme, maar in de
nederlandse bioscopen vrijwel onopgemerkt.
De hongaarse letterkunde was mij onbekend
Voorliggende bundel begint met een vogel
overzicht dat een aantal namen noemt
-vlucht
die ik niet eens uit kan spreken, zelfs niet
met behulp van de fonetische aanwijzingen
die op de titelpagina volgen. De werken
waarnaar verwezen wordt zijn mij helemaal
onbekend. Slechts van enkele dichters kende
ik wat werk, omdat het in enkele algemene
bloemlezingen was verschenen (Salamander-
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pocket-53, pg. 68vv; LRP-15, pg. 161vv.).
Ik geloof niet dat ik een uitzondering ben in
west-europa. En alleen daarom al vind ik het
een goede greep van de uitgeverij Manteau
dat deze onbekendheid voor ons taalgebied
een beetje is doorbroken met deze bloemlezing uit de moderne poezie.
Maar het aspect van culturele uitwisseling,
— hoe belangrijk ook, zeker t.a.v. landen
achter het "ijzeren gordijn" —, is niet het
geweldigste aan deze bloemlezing. Dat is de
soms verrassende, doorgaans bevredigende
kwaliteit van het opgenomen werk. Van de
en toegankelijk geworden: van geleerden en
meest uiteenlopende figuren is werk vertaald
zwervers, leraren, politici en ambtenaren,
monniken en partijmensen; van expressionisten
en klassicisten, vitalisten, populisten en
utopisten; en dat over een periode van 50
jaar. Een woelige periode bovendien, waarin
de overgang van een agrarische naar een
industriëële samenleving, de overgang van
een aristocratisch via een democratisch naar
een communistisch bewind, de overgang
van een sterk door de godsdienst bepaalde
naar een geseculariseerde cultuur zich in alle
heftigheid en pijnlijkheid voltrok. Dichters
dragen de littekens van hun tijd; èn 'het
stigma van hun persoonlijkheid, want ieder
komt zijn leven door op zijn eigen wijze en
vanuit zijn eigen standpunten viseert en beoordeelt hij wat gebeurt; en verbeeldt het in
woorden. Men kan deze bundel lezen als het
geschiedenisboek wat eindelijk wat verder
komt als te doorzichtige, objectieve modellen.
Soms is het werkelijk angstaanjagend voor
iemand van mijn leeftijd op deze wijze tot
een besef te worden gebracht van wat het
betekenen kan, dat je mee een stuk geschiedenis door moet. Wreed en indringend laat
het nazidom zijn sporen na, zoals in het
laatste gedicht van Radnóti (pg. 103) en
het grote gedicht "Auschwitz" van G. Rónay
(pg. 110vv).
,
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Ook de doodskisten van barakken staan er.
De wind weent in de prikkeldraad.
Boven drijven wolken aan de Poolse hemel.
wit... wit .. .

Er staan teveel puntjes in deze aanhaling;
ik bedoel, het wordt steeds duidelijker dat
het mensdom of de beschaving eerder
verziekt is als de goede wil van de mensen
en de kracht van hun cultuur voor mogelijk
doet houden. Ook nu.
Behalve de geschiedenis inspireert ook de
folklore verschillende gedichten. En dat op
een wijze die het caricatuur overstijgt.
Met je door vlammen geschroeide viool
wat kun je daarmee nog doen, zigeuner?
Kun je er nog een lied op spelen
of moet je in de leengroef gaan werken?

De poesta's worden milieu van de mensen
en daarmee evenzeer beeld van de eindeloosheid van de verveling als van de
oneindigheid van het verlangen. De hartstocht
komt terug, maar echt nu en m.n. in de
verbittering van de politieke gevangene of de
balling en niet alleen in de frivole
amusementsromantiek. Er zijn beslist "typisch"
hongaarse trekjes, maar ze ruiken niet naar
de goulash uit de supermarkt; ze dragen
het waarmerk van het onvervalste dichterschap.
En daarmee kom ik weer aan het beslissende. Het "hongaarse" aan deze gedichten
behoeft, voorzover het blijkt, geen verdere
verantwoording, zolang de dichterlijkheid
ervan onbetwijfelbaar is. Zoiets is moeilijk
met algemene criteria uit te maken, eventueel
kan het op het bescheiden gezag van de
resencent worden aangenomen. Mij moet U
niet vragen gebrek aan gezag op te vullen
met argumenten. Daarvoor is het hier niet
de plaats en is poëzie wellicht ook niet
het juiste onderwerp. Zelfs een snelle
thematische benadering geeft slechts aanwijzingen: liefde, vroomheid, angst, rouw,
trots; alle ervaringen en gevoelens die in
het bestand van de poëtiek voorkomen kan
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men terugvinden. Maar daarin ligt nauwelijks
een garantie. Ik neem aan dat die garantie
bewegelijker en persoonlijker is, dan dat één
persoon eventuele lezers kan verzekeren dat
kennismaking beslist het karakter van een
ontmoeting zal krijgen, en wel uit de
overrompelende kracht van het gedicht.
Ik wil slechts als mijn vermoeden uitspreken, dat het toch wel vreemd zou zijn als
niet tussen de regels van welk gedicht
dan ook, voor willekeurig wie, dát zou
oplichten wat de poëzie zo hartgrondig zinvol
maakt. In de bundel staat veel wat mij
persoonlijk erg treft. Zegt dat veel? In elk
geval verantwoordt het van mij uit een
oprechte aanbeveling. Ik zou mij wel heel
erg in de mensen moeten vergissen als ik
die zou durven nalaten. Van harte en in
volle overtuiging aanbevolen dus.
P. A. van Gennip

s'

Daniel Guérin
Het anarchisme

Het anarchisme is altijd gebukt gegaan onder een slechte
reputatie, die behalve aan de propaganda van de talrijke tegen
vooral te wijten is aan de grote onbekendheid van-stander
het publiek met deze sociale theorie. Toch zijn er in de radicale
stromingen van de laatste jaren veel elementen te herkennen
die aan het anarchisme zijn ontleend. Daniel Guérin geeft in
dit boek in beknopte vorm een overzicht van de inhoud en
de ontwikkeling van het anarchistische denken, van de grote
theoretici Proudhon en Bakoenin tot de experimenten in de
Russische revolutie en de Spaanse burgeroorlog. En in recenter
tijd de experimenten in Joegoslavië, Algerije en niet te vergeten
de revolte van mei 1968 in Frankrijk.
Daniel Guérin (Parijs, 1904) studeerde politieke wetenschappen
aan de Ecole des Sciences Politiques. Tot 1930 hield hij zich
uitsluitend met Literair werk bezig, maar sindsdien heeft zijn
belangstelling zich steeds meer op politieke en sociologische
vraagstukken gericht. Zijn hoofdwerk over de Franse Revolutie
werd door Sartre geprezen als een van de werkelijk verrijkende
bijdragen van Marxistische kant aan de geschiedschrijving.
Vertaling Leo Klatser
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Eldridge Cleaver
Artikelen en toespraken na zijn gevangenschap

Eldridge Cleaver behoeft geen introductie meer sinds het
succes van zijn indrukwekkende boek Soul on Ice.
Dagelijks leest u in de krant over de vervolging waaraan de
Zwarte Panters in Amerika blootstaan, een vervolging waar
Cleaver zich aan heeft onttrokken door bijtijds het land
te verlaten. In dit boek vindt u de artikelen en toespraken
uit de korte maar roerige tijd dat Cleaver in staat was om
in Amerika legaal en bovengronds te werken aan de bevrijding van de zwarte bevolking. De inleiding is van Robert
Scheer, de hoofdredacteur van Ramparts, terwijl tot slot
het befaamde Playboy-interview is opgenomen.
Vertaling Heys Wanenbergh
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De vrijheid
van de schrijver
De bladzijden uit het Dagboek
van Witold Gombrowicz die
betrekking hebben op Berlijn,
hebben in de Duitse pers even
levendige als gevarieerde
reacties gewekt. Hier is zijn
antwoord, een interview met
zichzelf.

om het bestaan, een geestelijke

had kunnen intomen...

strijd die zo oud is als de
wereld. Mevrouw Maria Osterkamp heeft me gedefinieerd als
een extreem persoon, wat maakt
dat men mijn Dagboek 'ofwel
in zijn geheel moet accepteren,
ofwel totaal afwijzen'. Volkomen
accoord. Ik ben, zoals men
weet, geen liefhebbe r van
flauwe kost.
V.: Toch was u de gast van
Berlijn. Legt dat geen verplich-

A.: Helaas! ook dit argument

Vraag: Men heeft u aangevallen. tingen op?
Men hoeft maar een blik op de' A.: Helemaal niet. Een literatuur
kopgen te werpen. Die Zei:: 'Een die zichzelf respectee rt moet
vóór alles eisen dat men haar
vreemdeling in de Duitse woon
ernstig neemt. In Berlijn was ik
München Merkur: 'Een-keun';
smet op het Berlijnse gastenboek'; geen gast, maar iets veel ergers,
veel wanhopigers, veel machtigers
Der Spiegel: 'Die trotse pauw'.
dan ik: ik was mezelf, ik was
Wat heeft u hierop te zeggen?
Antwoord: Inderdaad, sommige mijn eigen bestaan en mijn eigen
drama. Een gast? Niet in het
Duitsers hebben zich geraakt
minst! Drama! Bestaan! In de
gevoeld. Maar ik heb het
greep van het lot!
geschreven om de Duitsers te
In onze dagen, in de tijd van
raken.
het gemakkelijke reizen, wordt
V.: Om ze te raken?
A.: Precies. Een schrijver moet een schrijver steeds vaker een
soort culturele handedsr+eiziger.
'raken'. Net als in de liefde:
Nee en nog eens nee! Niemand
door de kleren heen moet men
zal het wagen mij als een zakje
het levende lichaam raken.
V.: Hoe verklaart u dan dat uw ulevellen te importeren.
ik vraag u duizendmaal pardon.
'aanraking' voor sommige
Duitsers een streling is geweest ik ben Geest. Een geest wel te
verstaan, zo welopgevoed als
en voor andere een klap?
hem mogelijk is (ik geloof dat
A.:. Dat is een essentiële
moeilijkheid die men niet uit de men op dit punt mijn
weg moet gaan. Gegeven dat
ik iemand ben, en iemand die
vurig naar een Vorm verlangt
— de duidelijkste en zuiverste
vorm —, ben ik agressief en
heb ik vijanden die mij haten,
nee, het woord is te sterk, laten
we zeggen die mij verafschuwen, want ik irriteer ze:
inderdaad, mijn bestaan zelf
maakt hun bestaan twijfelachtig.
Het gaat hier om een strijd

Berliner Notizen niets kan ver
maar toch geest.
-wijten),
V.: Hum ... ik moet er misschien
bij zeggen dat uw tegenstanders
dit hele probleem veel minder
met een pathetisch dan met
een praktisch oog betten. Men
heeft u duidelijk te verstaan
gegeven dat u voor een aardig
bedrag in klinkende dollars,
ontvangen van de Ford
Foundation, uw pen een tikkeltje

is naar voren gebracht. Ik vrees
dat het van de kant van mijn
tegenstanders noch juist, noch
vooral ook elegant is geweest.
Aan de kunstenaars die zij heeft
uitgenodigd heeft de Foundation
geen enkele voorwaarde gesteld:
kom bij ons, verblijf enige tijd
in Berlijn, doe wat u goed
dunkt, niemand verwacht iets
van u. Als ik dus dit Berlijnse
dagboek heb geschreven, is dat
helemaal niet omdat ik was
uitgenodigd, maar omdat ik al
jaren mijn dagboek bijhoud,
overal waar ik ben ... in
Buenos Aires, in Parijs, in
Berlijn ... Maar ik heb in de
gaten dat ik een onhandigheid
bega door me op al te nadruk
wijze tegen de critici te-kelij
verdedigen. Dat zou de mening
kunnen doen post vatten dat de
Berliner Notizen een waar
schandaal hebben uitgelokt,
terwijl de grote meerderheid
van de reacties die ik heb
ontvangen in werkelijkheid getuigden van een bijzondere welwillendheid en echte hartelijkheid.
V.: Misschien heeft niemand
beter dan Karl Korn, in zijn
bespreking voor de Frankfurter
Allgemeine Zeitung, die geest
van welwillendheid van sommige
Duitsers weten uit te drukken.
Hier is het slot van zijn artikel:
'Uit zijn rol van gast heeft
Gombrowicz alles gehaald wat
er uit te halen viel. Hij heeft
het hoogste weten te bereiken:
de kunst om werkelijk zichzelf
te zijn..; In onze dagen zwijgt
men over Duitsland. Deze Pool
heeft de stilte verbroken, hij
heeft ons doen begrijpen dat wij
— of hij het wil of niet — zijn

JOURNAAL

zaak zijn. Hij is — of wij het
willen of niet — onze zaak
geworden.'
Wat denkt u hiervan?
A.: Ik denk dat hier een van de
wezenlijke behoeften van de
Duitse ziel van vandaag wordt
uitgedrukt. Zich richtend tot
een vreemdeling, vraagt een
Duitser hem vrij, oprecht en
vooral soeverein te zijn, want
hij weet heel goed dat hij anders
zelf niet vrij, noch oprecht,
noch soeverein tegenover een
vreemdeling kan zijn. Tegenover
een vreemdeling, dat wil zeggen
tegenover de wereld. Tegenover
de wereld, dat wil zeggen
tegenover zichzelf.
V.: En wat verlangen uw critici?
A.: Zij? Ze zouden een beetje
meer respect wensen ... Naar
mijn bescheiden mening zal
deze kloof tussen de verlangens
van de Duitse ziel slechts dieper
kunnen worden naarmate .. .
het comfort zal toenemen.
Het materieel comfort, maar
meer nog het geestelijk comfort.
Het is waar dat die twee
gelijk op gaan.
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Een merel

De bel gaat me door merg en
been, ik voel hoe vroeg het is
voel dat er iets aan de hand

moet zijn, schiet overeind.
Carla murmelt nog in haar
slaap dat ik stil moet zijn voor
Michiel, ik doe m'n onderbroek
aan en loop naar de voordeur,
zie al achter het raampje het
hoofd van de zuster hiernaast,
ik doe open en ze jammert:
o, 'n vogel, 'n vogel, o, gaat u
gauw naar de tuin, de poezen
hebben 'n vogel, 'n jonge, de
moeder gaat zo tekeer, o gaat
u gauw naar de tuin, alstublieft.
Ik loop op blote voeten de
tuin in en zie daar achter
bij de schutting Pieper weg
daar ligt een vogeltje,
-springe,
toch al van een decimeter
ongeveer, ik ken geen namen,
maar de zuster jammert iets van
een merel. Ik zie het kopje
leven, het bekje amechtig op en
neer gaan, het leeft duidelijk,
wat moet ik doen. Ook Puck
staat op een meter brutaal te
kijken, in de andere tuin de
zuster jammerend: o die moeder,
Witold Gombrowicz
die moeder, haal het weg, dat
die beesten het niet meer
kunnen pakken, o. Maar ik
Van de rodactle
hoor geen moeder, denk vaag
hoe groot Is die moeder, wat
voor moeder. Ik pak het
Bovenstaande tekst is vertaald
vogeltje en het blijkt nog sterk,
door Paul Beers. In zijn ver
het verzet zich en ik moet het
-taling
zullen wij enkele fraggoed vasthouden, ik denk,
menten uit het Berlijnse dagboek misschien kan het nog leven,
publiceren, te beginnen met de in de kamer bij laten komen en
volgende aflevering van Raam. aan laten sterken, zoals toen met
die jonge duif die ik vond op de
weg naar Hilversum en die ik
drie dagen op kamer hield — hij
vloog de derde dag als een pijl

uit de boog de populieren in.
Maar als ik het vogeltje angstig
(ik) op de aanrecht leg, zie ik
de pezen van zijn nekje bloot
liggen, spierbundels zullen dat
zijn. Ik draai het om en ook
daar hetzelfde, zoveel leven nog
aan een zijden draad. Ik zie het
toch als hopeloos, ik sidder en
zie me met Ilse in Frankrijk,
ik zocht een steen langs de weg
om op het vogeltje te gooien
dat ik zojuist met de motor had
aangereden. Nu pak ik het
vogeltje en gooi het hard op de
stenen naast de vuilnisbak, in
één klap dood, langzaam draait
het op de rug en strekken
zich de pootjes. Verstrakt en
verstard sta ik te kijken, dan
hoor ik opeens een dun, klaaglijk
jammeren in de lucht, ik zie
niets, maar dat moet de moeder
zijn. Het is stil, pas zeven uur,
het ruikt fris van de regen,
natuur heerst in de achtertuinen,
het is op een ernstigemanier
mooi, en daardoorheen het
huilen van de moeder, dun en
hopeloos. Ik sta daar en de
tranen schieten in m'n ogen,
ik pak het vogeltje op en gooi
het onderin de vuilnisbak, rillend
(ik), en weer hoor ik die moeder
door de stilte.., hoor de vader
in Nistelrode, huilend als een
rund, het is oorlog, Bob en ik
zijn zeven en acht, we logeren
een maand bij de ouders van
onze dienstbode in Brabant, het
is prachtig weer en we helpen
op het land met schoven
binden, twaalf uur en we gaan
koffie drinken, zwarte koffie
uit de korenblauwe kan, tussen
de harde stoppels, de lucht
zindert, din opeens op verre
afstand over de velden heen
het brullen van een rund —
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dat een mens blijkt te zijn,
hartverscheurend, je schokkend
tot in je diepste wezen, je zo
schaamteloos met het lijden
confronterend dat je daarna niet
meer dezelfde bent, het was de
vader van 'n paar jonge
kinderen van wie de vrouw
gestorven was en die nu
begraven werd. Ik weet nog
met welk een mengeling van
huiver !en nieuwsgierigheid• ik
me de man liet aanwijzen, toen
hij enkele dagen later met een
melkkan op de fiets voorbij
kwam rijden, daar reed het
lijden, zo zag het eruit...
Zo zag mijn vader eruit, tien
jaar later, toen mijn moeder
gestorven was, maandenlang had
hij zich als een hold gedragen
zei iedereen, hoe die man dat
volhoudt met negen kinderen.
Al drie maanden was het zeker
dat ze zou sterven, ze was naar
huis gekomen op de dag van
mijn eindexamen, een dag met
een pijnlijke glimlach, langzaam
stierf ze weg, het ziekenhuis
met de bloedtransfusies, daarna
weer thuis, Ineke uren en
avondenlang aan haar bed, ik
het ene tennistounnooi na het
andere om de tijd door te
komen, eindelijk eind augustus
kwam pappa ons 's morgens
wekken, met volstrekte beheersing zei hij mooi dat mamma
was ... ja wat, gestorven?
overleden? heengegaan? Nog
drie dagen had hij van alles
omhatden, de drukte, de mensen, alles regelen, je gedragen,
nog drie dagen hing er een
scherm voor het gebeuren, het
scherm van de rol van vader
negen -kinderen — toen, -van de
dag na de begrafenis, we waren
met z'n allen uitgenodigd een
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dag in Tilburg te komen,
knakte hij door. De kleintjes
waren in de speelkamer, de
formaliteiten waren voorbij, we
zaten in de salon, te zitten, er
viel een stilte, en in die gapende
leegte van het nu aangevangen
andere loven begon hij ontredderd te snikken ... Zoals zij
eens snikte om hem. Het was
bijna tien jaar eerder,
November '44, razzia, elk huis
werd doorzocht of er nog
bru&bare mannen waren
achtergebleven, mijn vader had
zich al vaak verstopt, op zolder
achter de dakpannen, maar zijn
astma liet het niet langer toe,
stoffig was het daar en in de
winter extra- vochtig, hij kreeg
een officiële verklaring, een
Ausweis, dat hij ais astmalijder
ongeschikt was voor de
arbeidsdienst in Duitsland. Hij
was op bed gaan liggen, 'hijgend,
het luchtpompje bij de hand.
Daar ging de bel, twee moffen
de trap op naar de slaapkamer,
het Ausweis werd getoond maar
mocht niet baten, hij moest
eruit en mee. Ontzetting, wat!
pappa weg? de rugrak moest
klaar .gemaakt, zonder pardon,
het onmogelijke ging gebeuren,
de totale leegte, alle kinderen
huilen, Paul, Bob, Marijke,
Ineke, Joke, ze staan allemaal
op de trap, manma is met de
moed der wanhoop mot de rugzak bezig, het moment nadert,
beneden wordt gebruld dat men
op moet schieten, dan opeens
komt mijn moeder met de
nieuwe baby van drie weken

aan de trap en laat die zien
aan de hogergerplaatste. En het

wonder gebeurt, de man kijkt
naar boven, ziet die rij jankende
kinderen op de trap met boven-

aan mijn moeder met Ankie,
maakt een gebaar met zijn arm
en zegt: 'Lass den Mann hier
bleiben'. Geen zin uit mijn
kindertijd die ik me beter
herinner dan deze. De soldaten
lopen de trap af, de deur wordt
dichtgetrokken, mamma klapt
in elkaar en even later ligt het
hele gezin jankend op de knieën
een rozeboedje van dankbaarbeid te bidden.

Paul Beers
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NRC

schappen, NRC beurs, NRC
Kreng
Henriette Holthausen, ik mag wel
zeggen alles hebben we geproMaar er is ook ellende. Dat is
beerd en niets hebben we
niet voor te blijven. Zo zal dezer
nagelaten, maar nimmer enig
dagen Johan Phaff van Vrij
bewijs kunnen vinden, dat wij
Nederland op de operatietafel
bestaan. Tenminste niet op de
gelegd worden, om verlost te
plaats waar je dat toch primo
raken van een pestlucht die hem
zoekt. Altijd het idee dat je nog met de week sterker uit de bek
in het baarmoederlijk hol zit
walmt. — Waarom krijgt Van
opgesloten en geen dringen helpt. de Waarsenburg een prijs?
Maar zie, nauwelijks heeft de
omdat zijn vrienden mede NRC opgehouden te bestaan,
redacteuren van een literair blad
of daar luidt onze geboorteklok. in de jury zaten die dat moest
Wij bestaan. Peter van Eeten
bedisselen. Waarom geen
heeft het getuigd in de NRC
P.C. Hooftprijs dit jaar?
Handelsblad, begin november
omdat prof. J. H. van den Berg
1970. — Ik zeg nu niet dat het hem moest krijgen; volgens een
daarvan komt, wij hebben de
deel van de jury of alleen volgens
NRC niet omgebracht, de krant "ons aller Cornelis"? — Dat zijn
zal heus wel belangrijker zaken ernstige verschijnselen van inhebben gemist waardoor hij ten- wendige verdrassing. Volgens de
slotte te gronde ging. Maar toch eerste onderzoeksuitslagen is de
zal het de nauwlettende waar
operatie niet zonder gevaar:
niet nalaten te treffen,-nemr dat te grote delen zijn reeds aangetast
het doodsuur van de een zo
en te lang al is gedraald om op
precies samenvalt met de
te treden. Maar de operatie moet
geboortestond van de ander.
gewaagd. Liever een helemaal
Alshf er verband bestond.
dooie Phaff, dan het gevaar een
De overige in zijn bestaan
levend kreng te zien schrijven.
bedreigde journalistiek in
Nederland spiegele zich zacht.
Lambert Tegenbosch

En er zijn trouwens ook nog
genoeg vreugdevolle momenten
aan te wijzen. Zo waren wij er
sinds de late twintiger jaren, dat is
nu haast een halve eeuw geleden,
nooit in geslaagd om door te
dringen tot de kolommen van de
NRC. Voor deze krant heeft noch
Roeping, noch Raam ooit bestaan.
Er zijn kranten, die liegen zo vaak,
die stellen de wereld dag in dag uit
zo verward en onontwarbaar voor
en alleen hun eigen gelijk telt,
al kom je daarin niet voor, dat
doet je geen leed, maar nóóit
gesignaleerd in de NRC — men
hoeft toch niet geschift te zijn
om dan wel eens te denken:
ook al denk ik nou, besta ik wel?
En dus hebben wij gesmeekt
en gebeden, u weet hoe dat gaat,
bij afzonderlijke met de kunst
en de letteren belaste redacteuren
gelobbied, met de buidel gerammeld en met het zwaard, wij
hebbennovenen gehouden, zijn
bedevaarten gegaan, hebben
kruiden ingenomen, barrevoets
gelopen, op de planken vloer
geslapen, alle zinnelijk genot
achterwegen gelaten en alle
Lambert Tegenbosch
denkbare verstervingen opgezocht, al die dingen die onze
Moeder de Heilige Kerk als
probate middelen aanraadt,
daarbij hebben wij nooit nagelaten
maandelijks dit periodiek te
publiceren, het werd lente zomer
herfst winter, en weer werd het
lente en nooit lieten wij af van
eerst Roeping en toen Raam te
produceren, ter post te bestellen,
onder meer adres NRC hoofd redactie, NRC kunstredactie,
NRC redactie letteren, NRC
redactie godsdienst, NRC redactie
filosofie, NRC redactie weten-

Huub Oosterhuis
Drie Kwatrijnen

Verdeeld, verstroefd, niet met mijzelf verzoend,
tot tegenspraak en tweegevecht gedoemd
als die ooit schreef „mi gruwelt dat ic leve" —
toch in uw handen en naar u genoemd.

U moet ik spreken, u wil ik alleen,
steppe van steen en stilte is om mij heen
alsof ik niemand ben, ik zoek de sporen
van uw doortocht, maar vind mijzelf alleen.

Dit dat ja nee, voortjagend voortgedreven,
niet kunnen, willen, toch zo moeten leven,
op lemen voeten door de duisternis,
zweefvliegen, rusten, helder zien, soms even.
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Alain Teister
Hartelijk welkom

Geachte Thera die in de Rading zijt,
uw naam zij gezegend,
uw rijk kome,
en jij ook, zo snel als de jet maar kan vliegen.
Zoals vorig jaar: je keek naar de grond
zodra je het vliegtuig uitkwam,
het ergste vermoedend — hij zal wel weer niet
uit zijn bed zijn gekomen, hij haalt me niet af,
maar ik schreeuwde het uit, totaal alleen op het vliegveld,
en rende door alle verboden
hekken en gaten

en wow!
Zo zal het dus gaan straks, verschrikkelijk lieve,
volstrekt onbeschrijfbare dame,
dronkaard geboortig in Wassenaar,
gescheiden (geen eiseres) en
na duizend verloofdes gestrand
met ondergetekende
maar een strand, onberispelijk zacht
en met golven zoals je ze
niet vaak meer voelt, tegenwoordig.
Je schreef: alle krukken omvergelazerd
in het café, daar hoef ik ook niet meer te komen,
en ik schreef terug, hoop dat een van de krukken
Maas heette.

Vreemdgangster, veel aangebedene,
maar nooit was ooit een gebed
zo vol langzame, lange gebaren
en woorden te opgetogen om over te praten,
en werd er zo verliefd en
stromende klaargekomen,
lieve, mooie, geile en plechtige,

HARTELIJK WELKOM

die toen je gezegd had ik kruip vast naar huis
naar huis kroop, niet lullig
stapte of waggelde, maar in bed
je sloot als een schelp om me heen —
straks lopen we dus langs de Montesol
naar de Alhambra, waar we
beduidend gelukkig waren, ik zal je
aan David en Martin tonen, aan Fieke en John,
en reeds heb ik Remco aangezegd,
per deurwaarder practisch, dat hij
naar 't ius primae noctis kan fluiten,

secundae et lutimae noctis,
fluit maar aan, ossewa,
de vogels trouwens in de cypressen
aan de Vara de Rey kwinkeleren als gekken,
'de lucht vermazeld van de spreeuwen',

quote Thera Westerman,
en ik moet zeggen dat je minstens
zo goed schrijft als neukt,
hoewel dat laatste nog beter.
En verder zijn er menigerlei
opvallende personen, zij het meer
om naar te kijken dan om hun geleuter aan te horen,
maar wat kan fout gaan als
de hellingen al vol staan met
amandelbomen, wit in bloei,
de zee zo blauw en groen is
als in zijn beste dagen,
en als we zonder moeite nog een derde stoel
op ons balcon een plaatsje kunnen geven

in Casa Mariangeles,
Calle Galicia?
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Happy birthday dear father,
happy birthday to you! (bis)

Geachte zoons, vanavond is het de vooravond
van vaders verjaardag:
dad's birthday's Eve,
want we spreken veel Engels hier,
the foreigners op het eiland.
Oudste, die ik nooit meer gezien heb
sinds je drie- of vierjarig bestaan,
— een geur van talk en rozenolie,
een foto later af en toe —
en die mijn naam had maar nu Bas heet
(je moeder kon dat gehate geluid niet meer
harden schat ik, wie weet wel terecht,
zo'n naam, in ruzies te veel geschreeuwd,
te schor, te gestotterd, dat kun je niet hebben
na school: dag mam, is er thee? Dag - -)
Nee, dan maar dag Bas, de rotzak zit nu op Ibiza,
mooi dat hij je niet meer mocht zien,
destijds al had ik hem ach ik wil er
geen woord over horen —

De moordzucht was knap wederzijds destijds,
dat kan ik je vertellen,
en zal dat misschien ook wel doen
als je straks op je achttiende jaar, een
waarschijnlijk mooie en waarzame jongen
de trein neemt naar Amsterdam om te zien
aan wie je de pest hebt.

En Jeroen, die Jeroen bleef heten,
hoewel ik je ook in de steek liet,
maar zie af en toe, soms blijft je logeren,
je moeder en ik omhelzen elkaar nog,
dus dat zit, denk je, wel goed,
— een geur van den Haag,
nasi rames, de pindasaus
ruiken naast de Gevangenenpoort —
we were on Ibiza, the two of us,
ik toonde je David, Pamela, Horst,

HAPPY BIRTHDAY

ik heb het hotel laten zien van mijn boek,
jij was tenminste behoorlijk trots
dat ik schreef, en ik dat je leerde zwemmen van me,

of all things —
Weet allebei dat papa aan je denkt,
maar dat is ook alles.
Straks onderweg met een vriend naar de kroeg.
De flippermachine, de wodka, de slakjes.
Vader gaat op stap.
De zon van vanmiddag is weg, het blauw van
de hemel is donker geworden, de hitte
hangt nog vermoeid in de straatjes
waar wasgoed vlaggetjes maakt
voor vaders verjaardag.
Dat wordt nog een dolle boel.
We zullen hem stevig raken.
Wel niet in gezelschap van een van
je moeders, zelfs niet met de vaste vriendin,
hij zal op de eerste dag
van zijn achtendertigste jaar
wel weer wakker worden met
een volstrekt willekeurige dame,
te plukken uit de cafés, te zat
om lang aan jullie te denken —
Je zou zeggen scheiden doet lijden
maar lijden loutert dan blijkbaar ook weer,
en louteren enzovoorts and so on,

we really speak English most of the time.
And after the twentiest wodka,
beloofd is bij deze beloofd,
zullen die dame en ik,
ons behoorlijk veel moeite getroosten,
om jullie, Bas en Jeroen,
geen nieuwe halfbroer te geven.
Gefeliciteerd.
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Schrijven
Sinds ik gelukkig ben, behoorlijk gelukkig althans,
met heus maar geringe tussenpozen van afkeer,
een jaar of zes nu alweer, onvoorstelbaar,
niet meer te klagen heb over huwelijk en vrouw,
kind en kraai,
maar meestal verheugd de dag in blik
('stralende kijkers')
die morgens dan uitgezonderd dat
de deken van walgelijkheid
van een leven vol onstuitbaar ellendige dingen,
niet gedane zaken die geen keer meer nemen ook
als modder over me heen zakt,
afgezien daarvan dan, en sinds de dag ook
dat ik geen critisch artikel
meer hoefde te schrijven over de beeldende kunst,
en het vrouwste wezen ter wereld heb,
kortom sinds ik gelukkig ben
weigert het vers dat ik af en toe schrijf
beslist en verbeten het rijm.
Als er een correlatie is
dan hoop ik die nooit te ontdekken.
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Alberto Moravia
De robot

Nadat Guido zich had aangekleed, bekeek hij zich in de spiegel van de kleerkast en
had als gewoonlijk een onvoldaan gevoel. Inderdaad: zijn kleren waren alle nieuw
en van uitstekende kwaliteit, een nieuw jasje met een visgraat, een nieuwe grijs
flanellen pantalon, een nieuwe vrolijk gestreepte das, nieuwe rood wollen sokken
en nieuwe suède schoenen en toch zag hij er niet werkelijk elegant uit, hij leek op
een pop uit de etalage van een modemagazijn.
Guido liep zijn slaapkamer uit, hij ergerde zich over de slordigheid die daar heerste
en ging naar de zitkamer. Hier was alles schoon, netjes en helder. Guido werd weer
kalm, niettegenstaande hij, sinds hij die morgen wakker was geworden, werd
geplaagd door het vermoeden dat hij iets was vergeten: een afspraak? een telefoontje? een betaling? een verjaardag? Ten slotte schudde hij zijn hoofd en liep naar de
grammofoon in de hoek bij de haard. De grammofoon was van een Amerikaans
merk en geheel automatisch. Als hij op een knop aan de buitenkant drukte, kwam
de arm met de naald vanzelf omhoog, verplaatste zich, kwam omlaag en stelde zich
in op de rand van de plaat. Guido nam een willekeurige plaat met lichte muziek
uit zijn discotheek, legde die op de grammofoon en drukte op de knop. Toen
gebeurde er iets onverwachts: de arm ging omhoog, verplaatste zich, maar kwam
niet weer omlaag, maar verplaatste zich voortdurend met een haast overdachte
beweging en kwam ten slotte in plaats van op de rand, midden op de plaat tot rust.
Er klonk een knarsend schrapend geluid, de arm sprong achteruit over de plaat,
ging weer omhoog en viel met een harde klik weer in de oorspronkelijke ruststand.
Guido nam de plaat weg en bekeek die onderzoekend bij het licht van het raam:
de plaat was bedorven, op verscheidene plaatsen zag hij diepe krassen. Deze keer
had het mechanisme niet gewerkt. Guido zette, erg uit zijn doen, een andere plaat
op, maar de arm kwam omhoog en daalde regelmatig, zonder verder fouten te
maken. Terwijl hij naar de muziek luisterde, vroeg hij zich af wat de oorzaak zou
kunnen zijn van het vreemde gedrag van zijn grammofoon, maar hij merkte dat de
waarschijnlijk technische verklaring hem niet bevredigde. Op dat ogenblik kwam
zijn vrouw binnen.
Ze had hun beide kinderen Piero en Lucia bij de hand. Ze waren nog geen vijf jaar,
beide hadden ze fijne en gevoelige trekken, vooral Piero, die frappant veel leek op
een foto van Guido toen hij die leeftijd had. Zijn vrouw zei tegen de beide kinderen:
„Vooruit, ga papa een kusje brengen," en ze bleef midden in de kamer staan,
terwijl de kinderen, gehoorzaam en hartelijk, naar hun vader toerenden en op zijn
knie klauterden. Guido kuste hen eveneens, maar keek intussen over hun krullekopjes naar zijn vrouw; alsof hij haar voor de eerste keer zag, merkte hij op dat ze
lang was, tenger en plat, verdord en uitgedroogd door de twee bevallingen en
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volledig verstoken van elk vrouwelijk schoon. Hij merkte eveneens op dat ze een
bril droeg en dat haar neus een beetje rood was; dat ze een wijde lichtblauwe rok
aan had en een truitje van iets donkerder blauw. Het leek hem opeens dat al deze
bijzonderheden wel een bepaalde betekenis zouden hebben, zo ongeveer als de
figuren van een rebus die meestal met één enkel woord kunnen worden verklaard;
maar zijn vrouw liet hem niet de tijd om die te vinden.
„Kom, laten we gaan," zei ze, „het is al laat en als we langer wachten, hebben we
kans dat de wegen overvol auto's zijn." Guido zei: „Kom, we gaan," en volgde zijn
vrouw die de kinderen weer bij de hand had genomen.
Hun flat lag op de benedenverdieping van een nieuw huis in Parioli; de voordeur
kwam uit in een minuscuul tuintje met cementen paadjes, tulpenbedden en
boompjes, gesnoeid in de vorm van een bal of een kegel. De familie liep deze tuin
door en kwam uit in een nauwe straat met aan weerszijden nieuwe gebouwen en vol
auto's, die langs het trottoir stonden geparkeerd. Guido vroeg zich nu opnieuw af
wat hij die morgen had vergeten en terwijl deze gedachte hem bleef bezighouden,
liet hij zijn vrouw en kinderen instappen, schakelde de versnelling in en vertrok.
De auto reed snel de Via Flaminia af, ging de brug over en meerderde vaart langs
de Lungoteveri. Het doel van hun tocht was het meer van Albano. Het was zondag
en een mooie dag, zoals zijn vrouw opmerkte, die met het meisje achterin zat,
jammer, echt jammer dat ze niet konden picknicken, maar het had pas geregend en
de grond was nog vochtig. Guido gaf geen antwoord. Zijn vrouw praatte vlot en
verstandig door en wendde zich nu eens tot haar man, dan weer tot de kinderen.
Guido van zijn kant, concentreerde al zijn aandacht op de weg, want overvol als ze
was en bovendien met zondagsrijders, was er nog meer oplettendheid en vaardigheid geboden dan gewoonlijk.
Na een lang stuk van de Appia Antica te hebben afgelegd, sloeg de auto de Appia
Pagnatelli in en vandaar de Appia Nuova. Guido reed constant door met regel
snelheid, niet erg hard, ook niet als er op de weg voor hem geen verkeer-matige
Intussen
noteerden zijn ogen een aantal dingen, die wel interessant leken,
was.
maar waarvan de betekenis hem ontging: het geflonker van het chroom van een
grote zwarte auto voor hem, het smetteloze wit gespikkeld met kleine lichtpuntjes
van een cylindervormige benzinetank, half verborgen achter de uitbottende bomen
in hun voorjaarstooi, de verblindend witte kleur van de kalk van sommige huizen,
een zilverkleurig vliegtuig, dat met diagonale strepen langs de hemel daalde, om op
de vlieghaven Ciampino te landen, de plotselinge felle schittering veroorzaakt door
een zonnestraal op een ruit, de gipsachtige tint van de straatnaambordjes, die waren
aangebracht op de stammen van de platanen langs de weg. Al die witte, glinsteren-
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de, glanzende dingen waren in schril contrast met een zwarte wolk die aan de
hemel steeds groter werd en die dreigde de mooie dag te bederven; ook de velden
van een heldere teergroene, bijna blanke kleur, detoneerden tegen de dreigende
onweerslucht op de achtergrond. Nogmaals vroeg Guido zich af wat dit contrast
zou betekenen, maar hij vond geen oplossing; en toch wist hij zeker dat die er was.
Zijn vrouw, achter hem sprak met het meisje; het jongetje, dat op zijn knietje naast
hem op de bank zat met zijn h andjes op de leuning, viel telkens zijn moeder en zijn
zusje in de rede. De frisse hoge stemmetjes van de vragen stellende kinderen, de
kalme stem waarmee hun moeder antwoordde, hadden stellig ook de een of andere
verborgen betekenis; maar Guido kon die, net als bij alle andere dingen die hij
gaandeweg opmerkte, niet ontdekken, hoewel hij er toch van overtuigd was dat die
er moest zijn.
Dan zwegen de kinderen en in de stilte die volgde scheen zijn vrouw zijn zwijgen op
te merken en ze vroeg hem: „Wat heb je? Ben je uit je humeur?"
„Nee, ik ben niet uit mijn humeur."
„Je bent toch ook niet bepaald goed gehumeerd."
„Ik ben zoals gewoonlijk: niet goed, niet slecht gestemd."
„Dat is wat ik het meest in je waardeer, die gewone stemming, zoals jij het noemt,
van je: maar ik had toch de indruk dat je nu uit je humeur was."
„Waarom vind je dat gewone humeur van me prettig?"
„Zomaar. Het geeft me een gevoel van veiligheid. Het geval van met een man te
leven op wie ik volkomen kan vertrouwen."
„En die man ben ik ?"
„Ja, jij ". Zijn vrouw sprak rustig, onbevangen, alsof ze over een derde sprak, „ik
vertrouw op je, omdat ik weet dat je een goed echtgenoot en een goede vader bent.
Ik weet dat ik met jou niet ineens voor verrassingen zal komen te staan; dat je altijd
het juiste doet. Dat vertrouwen maakt me gelukkig."
„Ben je gelukkig met me?"
„Jazeker," zijn vrouw scheen een ogenblik angstvallig na te denken. „Jazeker, ik
ben gelukkig, ik kan zonder meer zeggen dat ik gelukkig ben. Je hebt me alles
gegeven waarnaar ik verlangde: een gezin, kinderen, een comfortabel en geborgen
leven. Ben je blij dat ik gelukkig met je ben?" Zijn vrouw boog zich voorover en
raakte even liefkozend zijn nek aan. Guido antwoordde: „Ja, daar ben ik blij om."
De auto had nu de Appia Nuova verlaten en was Via dei Laghi ingereden, tussen
groene akkers door, waar hier en daar witte en rose wolkjes van de bloeiende
vruchtbomen trilden. Verderop stond een gele mimosa vlak naast een lichtblauw
huis, weer verderop Judasbomen met takken vol bloemen van een helder wijnrood.
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Guido zei: „Ik was niet uit mijn humeur, ik zat alleen te denken over iets wat er
zopas is gebeurd."
„Wat was dat dan?"
Guido vertelde haar van de plaat en van de automatische platenwisselaar, die
geweigerd had en besloot: „De plaat is nu vernield. Maar ik kan maar geen
verklaring vinden, waarom de platenwisselaar niet goed heeft gewerkt."
Zijn vrouw zei schertsend: „Hieruit zie je dat een machine er soms genoeg van kan
krijgen een machine te zijn en wil bewijzen dat ze dat niet is."
„Tja, zo zal het wel wezen."
Het jongetje dat nog steeds met zijn knietjes op de bank naast Guido zat, vroeg
plotseling aan zijn moeder of ze die dag aardbeien zouden krijgen. Ze legde hem
uit dat er in deze tijd van het jaar geen aardbeien waren, aardbeien waren vruchten
en de lente was het jaargetijde van de bloesem, zoals hij zelf wel kon zien, als hij
naar buiten keek. Guido luisterde een poosje naar het gepraat van zijn vrouw en
deed ten slotte een laatste en zwakkere poging om zich te herinneren wat hij die
morgen beslist moest hebben vergeten, maar hij vond niets. Misschien een zakelijke
afspraak voor de volgende dag, dan was het maandag: in ieder geval stond op zijn
kantoor alles in de agenda en het zou gemakkelijk zijn zich ervan te vergewissen.
Ze waren nu bij de weg gekomen, die om het meer van Albano liep, hoewel je dat
nog niet kon zien, omdat het door de tuinen van de talloze villa's aan het oog werd
onttrokken. Dan, bij een bocht, ontvouwde het meer zich geleidelijk aan hun ogen:
eerst de steile hellingen, bedekt met een donkere, dichte grasmat en dan beneden
lag daar als onder in een donkere trechter het onbeweeglijke en sombere meer,
waarin de hoge oevers en de bewolkte lucht zich weerspiegelden in ongelijke
schaduwen. Guido wierp een haastige blik op het meer en had opnieuw het gevoel
van een bepaalde betekenis, die zich verborg achter talloze van elkaar onafhankelijke bijzonderheden. De weg steeg nu en Guido schakelde terug van de vierde in
de derde versnelling. Op de top van de helling zag hij een uitzichttoren liggen, die
scherp afstak tegen de lucht en waarvan je wel kon raden dat hij ettelijke honderden
meters hoog moest zijn.
Ineens kreeg Guido een gevoel alsof hij uit een tunnel in de open lucht kwam uit
een doffe met watten opgevulde atmosfeer in een andere kwam, die helder en licht
was. Tegelijk met dat gevoel schoot hem een scherp afgebakende gedachte te
binnen: de auto in volle vaart in die ledige ruimte te drijven achter de top van de
helling en zich samen met zijn vrouw en zijn kinderen in het meer te storten. De
auto zou twee- of driehonderd meter naar beneden tuimelen en dan recht in het
meer vallen, de dood zou onmiddellijk intreden. Guido vroeg zich af of die gedachte

14

DE ROBOT

hem werd ingegeven door een zekere afkeer van zijn gezin, maar hij constateerde
dat dit niet zo was. Integendeel, het leek hem dat hij nooit zoveel van hen had
gehouden als op dit ogenblik, nu hij ernaar verlangde hen te vernietigen. Maar was
dit nu werkelijk een gedachte of was het een verzoeking? Het was een haast
onweerstaanbare verzoeking, luguber, taai en lokkend; het leek op het gevoel dat
door het soort medelijden wordt ingeboezenemd, dat niet machteloos wil blijven.
De auto raakte helemaal rechts van de weg, zodat hij bijna de berm raakte, toen
klom hij snel omhoog naar de uitzichttoren. Maar toen hij over het hoogste punt
heen was, bevond Guido zich tegenover een weitje dat hij tevoren niet had
opgemerkt, de afgrond lag achter hem en het juiste ogenblik was nu wel goed
voorbij: in de ruimte vallen zou natuurlijk zijn geweest, achteruit rijden om dat te
doen een misdaad. Guido stond stil, trok de handrem aan en bleef onbeweeglijk
zitten. Hij voelde niets bijzonders, het leek hem slechts of hij uit de ijle lucht weer
was terechtgekomen in die doffe, gewatteerde ruimte. Zijn vrouw zei, terwijl ze uit
de auto stapte: „Mooi zo, prettig dat je even hebt gestopt. Laten we eens naar het
meer gaan kijken."
Toen ze daar alle vier op de rand van de uitzichttoren stonden en zich hand in hand
voorover bogen om het meer te zien, herinnerde Guido zich plotseling, wat hij was
vergeten: deze zondag was het hun trouwdag, ze hadden er de vorige avond over
gesproken, nadat ze de kinderen naar bed hadden gebracht, en om deze dag te
vieren hadden ze juist tot dit uitstapje besloten.
Dit verhaal verschijnt met 22 andere van Alberto Moravia onder de titel „De robot
en andere verhalen" bij A. W. Bruna & Zoon.
Vertaling I. H. Klinkert-Potters Vos.
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De meisjesman

Naast mij op de gladde houten bank - die gepolijst was door vele achterwerken zat een jongetje dat niet met zijn beentjes op de grond kon komen. Ik had geen
contact met .hem gezocht. Ten eerste houd ik niet van jongetjes en ten tweede haat
ik jongetjes die kauwgom kauwen met open mond en dan nog smakgeluidjes
maken ook.
Met mijn bestelling werd door omstandigheden niet zo'n haast gemaakt. Achter
het matglas bewogen zich twee gestalten. Een oud meisje en een jong, dat ik op
op twintig schatte, maar dat gelukkig staartjes met strikjes droeg. Ik zag haar maar
af en toe. Bijna voortdurend waren de meisjes verborgen door het glas dat vertikaal
op de toonbank stond opgesteld. Het oude meisje (veertig, met een verschrompeld,
schokkend hoofd), had vlekken in haar voor het overige witte jas gemaakt. Ze
wilde ze graag verwijderen. Maar toe? Met spiritus forte, raadde het jonge meisje
aan. Maar hoe moeilijk is het niet om van een jongere raad te aanvaarden. Het
oude meisje gebruikte dus alles wat mogelijk was, behalve spiritus forte. Zonder
succes. Spiritus forte! siste het jonge meisje tenslotte alleen nog, spiritus forte! als
een gifslang die het oude meisje dolgraag in de keel had gebeten.
Ik had slaappillen voor mijn vrouw besteld. Cito, had de dokter boven het
recept geschreven. Inderdaad, mijn vrouw lijdt aan een slopende slapeloosheid.
En als ze eenmaal bij hoge uitzondering licht gaat sluimeren, vervalt ze in de
akeligste nachtmerries, begint regelmatige bewegingen te maken met benen en
armen, dezelfde bewegingen die ze overdag moet maken als ze werkt, het bed
begint te schudden, en ik ben verplicht haar weer wakker te maken. Hoe vaak heb
ik haar al niet voorgesteld om twee bedden te nemen, desnoods tegen elkaar aan
als ze daarop staat, desnoods een extra breed bed, breder dan de
-geschovn
twijfelaar die we nu hebben? Maar dan klampt ze zich aan me vast, alsof ze bang is
om me helemaal kwijt te raken als ze me eenmaal een halve meter afstand gunt.
En dan moet ik met haar naar bed. Ik kom maar nooit meer terug op dat voorstel.
Ze ligt de hele nacht te woelen, totdat ze tegen het lichtworden inslaapt, gaat
snurken, dan loopt de wekker af, verschrikt springt ze uit bed, want het werk roept,
er moet thee gezet worden, ze slaapt nog half, loopt overal tegenaan, laat alles
vallen, en ik moet de huisarts nog sterkere slaappillen gaan vragen, die net zoals de
vorige niet zullen helpen.
De winkeldeur vloog open en een morsige vrouw stapte binnen. Even aarzelde ze,
maar toen vloog ze op de toonbank af, alsof ze een ernstige zieke te verzorgen had.
Ongeduldig begon ze met haar knokkels het hout te bewerken. In haar witte
blouse waren vage vlekken te bespeuren. Gebrekkige hygiène of restanten van een
patroon, na duizend maal wassen bijna uitgewist? Het spiritus -forte- meisje verscheen
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voor het open gedeelte van de toonbank, blij waarschijnlijk dat ze uit de onvruchtbare discussie was gehaald.
Zonder te groeten begon de vrouw, die een versleten boodschappentas naast zich
op de vloer had gezet, in grote haast te spreken. — Heb u nog van die strooibusjes,
weet u wel, van die strooibusjes tegen de jeuk? Vorig jaar heb ik er een gekocht.
Fl. 1.75 waren ze. De pukkeltjes gaan er ook van weg. — Weet u nog hoe het
heette? vroeg het meisje, dat haar armen onder haar vooruitstekende puntjes over
elkaar had geslagen. Hoe klein waren ze! Voor driekwart bestaande uit voor
-gevormdcups, voor
geen twijfel mogelijk. Hoe vaak had ze in haar tienerjaren niet
de spiegel gestaan, naakt, wachtend op het wondertje, het naar buiten breken van
haar geslachtelijkheid? Hoe vaak was ze niet teleurgesteld? Hoe vaak had ze er niet
van gedroomd een echte vrouw te worden, een vrouw met borsten als - ja, als
wat? - toch minstens als rijpe appels, waar ze altijd mee worden vergeleken. Maar
steeds waren ze te klein gebleven, zodat ze zich geneerde in mannelijk gezelschap,
zich te kuis gedroeg, schrikachtig. En thuis op haar kamertje met moordlust op
foto's van filmsterren bekeek die borsten hadden die over hun gewaagde decolleté's
heen stroomden. Kon ik maar even met haar praten. Kon ik haar maar even
vertellen dat ik niet zo over de zaak dacht als de meeste mannen. Dat ik haar veel
mooier en liever vond dan die andere meisjes, die — zonderlinge zegswijze — rijk
door de natuur bedeeld heten. Ik zou haar aan mijn hand door het park voeren, ik
zou brood meegenomen hebben, dat ze in de smakkende bekken van de vissen
mocht stoppen, die even boven het water uit kwamen en verrassend roze waren. Die
zich onmiddellijk weer sloten om het stukje brood en verdwenen in het zwarte
water. Arm apotheekmeisje, bij mij zou je gelukkig zijn.
— Dat weet ik niet meer, zei de vrouw, naar het jongetje en mij omkijkend,
alsof dat hielp. Het was zo'n geel busje, met gaatjes van boven. Het was leeg, en
toen heb ik het weggegooid.
— Ik weet niet wat u bedoelt, mevrouw. Ik ben hier nog maar kort, ziet u.
Waarom het dan niet aan het oude meisje gevraagd dat zich nu dieper in het
inwendige van de apotheek moest ophouden?
— Maar hebt u dan niks anders? vroeg de vrouw. Het is maar dat de jeuk
ophoudt. En dat die plekjes weggaan.
— Waar zit het ergens? vroeg het meisje, terwijl ze de huid van de vrouw afzocht,
voorzover die niet was bedekt door rok of blouse.
Aan welke beproevingen werd het meisje niet blootgesteld. De huid van een
onsmakelijke vrouw afzoeken naar ontstoken plekjes, alsof niet heel die huid een
broedplaats was van ontelbare bacteriën. Bij mij zou je veilig zijn, ik zou je
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vertroetelen. Je zachtjes toedekken als je na een dag buiten eindelijk onder de wol
kroop. Helemaal gloeiend, omdat je een beetje verbrand was in het zwembad. Het
hele jaar binnen gezeten en dan ineens de hele middag in de zon. Zodat je nu
precies kunt zien waar je badpak heeft gezeten en (omdat het daar roze is) waar
niet. Ik zal je zacht poederen met poeder uit je eigen apotheek (een koekje van
eigen deeg), zodat je er geen last van zult hebben als je morgen weer achter de
toonbank staat en de onsmakelijke verhalen van je klanten aanhoort. Je kleren
heb ik netjes over de stoel naast je bed gehangen. Zachtjes sluip ik de kamer uit,
waarschijnlijk ben je al in slaap gevallen, ik hoor tenminste geen antwoord meer
als ik fluister "welterusten ".
De vrouw lacht kort en luid. — Had ik nog maar een paar van die jeugdpuistjes.
Nee, die tijd is voorbij. Het is niet voor mij maar voor mijn dochtertje. Tien jaar
is ze (mijn hart sprong op). De laatste dagen zat ze zich maar steeds op haar rug te
krabben. Ik zeg, wat is er toch, zeg ik. Affijn, uiteindelijk doet ze haar hemdje uit
en wat zie ik: allemaal van die rode plekjes op haar rug. Tussen vel en vlees zaten
ze. Van die zuigplekjes, net alsof je heel lang op één plaats hebt zitten zuigen.
— Zijn het geen mazelen? vroeg het meisje.
— Ze zegt dat het van de beestjes komt. Maar ja, ik zeg maar zo, ik zeg, hoe
komen die beestjes nu op zo'n plaats, onder aan haar rug. Want het gekke is,
langzaam zakt het naar beneden. En het breidt zich maar uit.
— Bent u nog niet naar de dokter geweest? vroeg het meisje bezorgd.
— Nee, Ach, zo'n dokter, dat is ook altijd zo'n gesleep. Ik denk bij mezelf, ik
denk laat ik nog maar eens zo'n busje proberen. Dat was toen maar fl. 1.75. Als ik
er zo van af kan komen, is het mij wel goed. Bij mezelf heeft het toen goed geholpen.
Ik was er zo van af.
— Had u dan hetzelfde?
— Nee, bij mij was het anders, meer van die kleine bultjes. Maar wel op
dezelfde plaats als mijn dochtertje het heeft, alleen nog iets lager, hier zo'n beetje.
Ze trachtte de juiste plaats aan te wijzen, waarbij bleek dat ze last had van een
reumatische aandoening. Na enkele ogenblikken gaf ze het met een van pijn
vertrokken gezicht op. Ze bedoelde een plaats direct boven haar uitgebreide billen.
Het verwonderde me niet dat ze daar wel eens moeilijkheden had. Een uitgelezen
plaats voor het tieren van allerlei ongedierte. Vochtig en donker, omsloten door een
enorme onderbroek die ze maar één keer in de maand verving. Opgedroogd zweet,
slijtsel van kledingstukken, stof van de straat, alles hoopte zich op in die broek.
Om nog maar niet te spreken over haar uitscheidingsprodukten.
— Bovendien is mijn dochtertje zo bang van de dokter. Ik moet haar er gewoon
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naar toe slepen. Ze is overal bang van. Het is ook maar zo'n klein sprietje. Ze
willen nooit geloven dat het er eentje van mij is (weer die ruwe lach). Het is net
een porceleinen poppetje, zeggen ze wel eens.
Het meisje knikte medelevend. — Ik heb misschien wel iets anders voor u, zei ze.
Een zalfje. Maar dan alleen voor de jeuk, de plekjes zelf verdwijnen er niet van.
— Hoe duur is het?

—FL1.—.
— Dat is helemaal goedkoop!
— Maar als het er niet van overgaat, moet u volgende week echt naar de dokter
gaan. Dat moet u me beloven.
En met die woorden verdween ze achter het matgl as om het aanbevolen genees
te halen.
-midel
Arm dochtertje van de kolossale vrouw. Natuurlijk zijn volgende week je
klachten niet over. Het gebied, door de aandoening bestreken, zal zich alleen nog
maar hebben uitgebreid. En dan heeft je moeder geen keus meer, hoe zuinig ze
ook is (want dat is natuurlijk de werkelijke reden waarom ze niet naar de dokter
gaat, de inhoud van haar portemonnee gaat haar meer aan haar hart dan jouw
gezondheid). Ruw zal ze je naar de dokter slepen. Je kunt tegenstribbelen, zoveel
als je wilt, het zal je niet helpen. En dan zit je op een bank in de wachtkamer.
Tegenover je aan de muur een vergeeld en gegolfd stukje karton, waarop de tekst
(voor jou nieuw, voor de anderen oud, zodat het voor hen zijn kracht heeft verloren)
"Spaar de anderen uw verhalen / Over ziekten, leed en kwalen ". Daar moet je lang
over nadenken. En dan dalen je ogen langzaam af naar de slachtoffers van die
ziekten, leed en kwalen. Een enkele draagt openlijk een verband, wit met bruine
vlekken, maar aan de meesten is, net zoals aan jou, niet te zien waar ze aan lijden.
Zodat je je afvraagt waar ze pijn hebben, of jeuk. Zelf doe je je best om je niet op
je rug te krabben, opdat ze ook niet zullen weten wat jij hebt. Maar dat is vergeefse
moeite, want - niet eens fluisterend - begint je moeder tegen de mevrouw die
naast haar zit uitgebreid te vertellen over de plekjes die je al weken lang onrustige
nachten bezorgen. Zodat je bloost en niemand meer aan durft te kijken. Dan gaat
er een zacht zoembelletje. Je moeder trekt je overeind, en al verzet je geen stap uit
wraak voor het verklappen van al je geheimen, ze slaagt erin je naar buiten te
krijgen. De mensen die achterblijven glimlachen, ondanks hun ongemakken.
Een deur gaat open en een grote man laat je binnen in een schemerige ruimte.
Hij gaat achter zijn bureau zitten. Af en toe vraagt hij je iets, waarop je moeder
antwoordt. Tussen de vragen door zit hij te schrijven. Dan doet hij met zijn zachte
handen je jurk en gebloemde hemdje uit. De volgende kledingstukken mag je
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c. schoentjes.
aanhouden: a. broekje
b. sokjes
Daaruit blijkt duidelijk het onschuldige karakter van de dokter. Want had je niet
net zo goed helemaad uit kunnen kleden? Hij komt achter zijn bureau vandaan en
zegt dat je op het bed moet gaan liggen. Het bed is hoog, je kunt het alleen via een
krukje bereiken. Eerst lig je op je rug, op het koele kunstleer, dat de jeuk helemaal
wegneemt. De dokter heeft zijn hand op je buikje gelegd en praat over je heen met
moeder. Dat praten is alleen om tijd te winnen. Met langzame bewegingen kneedt
hij je buik. Je moeder heeft niets in de gaten. Die praat over ziekten, leed en
kwalen, terwijl de dokter haar dat door middel van zijn bordje in de wachtkamer
nog wel zo heeft verboden — Keer je maar even om, zegt hij. Als je dat gedaan
hebt, masseert hij je rug, je gaat er helemaal van golven, alsof je van rubber bent.
En zie: de jeuk is weg. Genezing door handoplegging. — Kom maar overeind, zegt
de dokter. Met behulp van een spiegeltje laat hij zien, dat je rug weer helemaal
gaaf is. En voordat je je kleren aan mag doen, geeft hij je een volle zoen op je mond.
Je moeder - jaloers geworden - wil nu ook een zoen van de dokter. Maar hij
kijkt wel uit. Hij zoent alleen maar kleine meisjes. Zo'n grote vrouw zou hem
verpletteren. Zodat hij een goed heenkomen zoekt onder zijn bureau door, achter
de gordijnen die een kleine ruimte afschermen van de rest van de spreekkamer.
Help! roept hij. Voorlopig is hij nog sneller dan de logge vrouw, maar hoe lang nog
kan hij buiten bereik van haar grijparmen blijven? Ze zal hem omarmen, hem
platdrukken, hem verpulveren tussen haar enorme borsten. Help! roept hij, maar
niemand kan hem redden, ook jij niet, klein meisje, je bent veel te sprietig.
De vrouw propte het doosje in haar volle boodschappentas en verliet de winkel.
Even was nog in het heldere kruis, dat in het matglas van de winkeldeur was
uitgespaard, te zien hoe ze zich op haar fiets hees.
Intussen was het oude meisje weer verschenen, dat trots aankondigde dat de
vlekken uit haar witte jas waren verdwenen.
— Waar heb je het mee gedaan? vroeg het jonge meisje.
— Met spiritusforte! zei het oude, alsof ze helemaal alleen op dat briljante idee
was gekomen.
— Zie je nu wel! riep het jonge meisje.
De bestelling van het jongetje was klaar. Met een luide boer - klein als hij was
- liet hij zich van de bank glijden. Zie je nu wel, had ik willen roepen. Van het begin
af aanhad ik het kereltje al niet vertrouwd. Onbeschaamdheid verloochent zich nooit.
Dat is de grote tragedie van de mensheid: dat beschaving en onbeschoftheid,
schoonheid en lelijkheid, versheid en bederf, naast elkaar moeten leven.
Toen ik uit handen van het jonge meisje ook mijn bestelling ontving, een
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verwonderlijk klein doosje, naarmate de pillen sterker werden, werden de doosjes
kleiner, keek ik haar lang aan. Zo lang dat ze verlegen werd en haar ogen neersloeg. Het was nog te vroeg om iets tegen haar te zeggen, misschien de volgende
keer. Eerst moest er een verstandhouding tussen ons groeien. Ze voelde zich nu
nog niet op haar gemak in mijn gezelschap. Bovendien stond het oude meisje
hinderlijk toe te kijken, alsof ze geen betere dingen te doen had. Was ze jaloers?
Vriendelijk nam ik mijn hoed af en liep de winkel uit. Door het kruis wierp ik een
laatste blik naar binnen. Het jonge meisje had zich alweer afgewend en was in een
heftige discussie gewikkeld met haar collega. Over mij? Of nog steeds over de spiritus
forte? Bijna had ik spijt dat ik zo snel was weggegaan.
Een van de volgende keren zou ik mijn kans beslist grijpen. Als het wat rustiger
was in de apotheek, als we niet gestoord werden door onbeleefde jongetjes en
vrouwen met versleten boodschappentassen. Misschien kon ze dan wel even gemist
worden, zodat ze met me kon wandelen naar het park en naast me zitten op een
bank in de zon. Misschien kon ik haar dan vertellen over mijn vrouw, waarom ik getrouwd ben, en over die gedenkwaardige huwelijksnacht die we gehad hebben. Eerder
zou ze me niet goed begrijpen, en denken dat ik net zo ben als alle andere mannen.
Luister, klein apotheekmeisje. Waarom ik met Alma getrouwd ben, weet ik niet
helemaal meer. Maar ik kan wel een paar verontschuldigingen aanvoeren. Ik was
alleen. Ik had verzorging nodig. Zo ben ik bij Alma terecht gekomen. Je zult
zeggen dat mijn belangstelling toch helemaal anders ligt. Inderdaad, in eerste
instantie kwam ik ook op haar dochter af, die toen elf jaar was. Ik wist toen nog
niet dat die alleen maar belangstelling had voor het tussen de bosjes kruipen met
jongens van vijftien. Al gaf ik haar nog zoveel cadeaus, het had geen enkel effect,
na het eten riep ze "dag mam, dag oom" (ze noemde me "oom"!) en weg was ze.
Zodat ik alleen bleef met Alma, die de cadeautjes voor haar dochtertje opvatte
als indirekt bedoeld voor haarzelf. Ik heb me wat al te snel laten inpalmen. Het is
waar, Alma kookt, bakt, braadt voortreffelijk. Wat niet wegneemt dat ik spijt heb
van onze onherroepelijke verbintenis. De enige uitweg is doodgaan, zoals haar
vorige man heeft gedaan. Maar daarvoor is de situatie weer niet ernstig genoeg,
want - toegegeven - onder de gegeven omstandigheden is Alma nog het beste
dat ik treffen kon. Veel van mijn vrijheid heb ik behouden.
Tegen de huwelijksnacht heb ik vreselijk opgezien. Maar de meeste dingen waar
je vreselijk tegen opziet, vallen mee. Ze zei tegen me dat ik me uit moest kleden en
alvast onder de dekens gaan liggen. Daarna deed ze het licht uit en ontdeed zich
vliegensvlug van haar kleren. Waarom die haast? En waarom moest het licht uit?
Ik werd onrustig; ik heb nooit goed tegen het donker gekund. Juist toen ze zich
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naast me wilde laten glijden in de smalle koker van ons bed, trok ik het licht weer
aan. Onmiddellijk zag ik wat de reden was voor haar schaamte: haar kleine borstjes
hingen als leeggelopen ballonnetjes tegen haar aan. Vroeger heb ik eens een
klasgenoot - geen vriendje van mij - een bh zien vouwen van een zakdoek.
Daaraan moest ik denken toen ik mijn vrouw op me af zag komen in die
huwelijksnacht.
Ik begon zo te lachen dat ik niet meer kon ophouden. Integendeel, ik begon
steeds harder te lachen alsof ik een poortje open had gezet dat door de lachstoten
steeds verder open woei. Later, toen ze niet meer kwaad op me was, heeft ze me
de vermoedelijke oorzaken uitgelegd van de leegheid van die koddige zakjes. Ten
eerste was haar vorige man plomp, dik en in het bezit van een buitengewoon stevig
beendergesteld. Dat alles maakte hem als lood. En ten tweede dronk haar dochtertje
als baby uitzonderlijk veel. Die overmatigheid heeft het altijd gehouden. Je moest
haar borsten eens zien die in haar bloesje schommelen als ze bezig is met haar
wulpse balspelen op straat, achtervolgd door een horde jongens. Meer dan eens
blijven voorbijgangers hoofdschuddend staan.
Zo is Alma door haar dochtertje letterlijk uitgezogen. Ze schaamde zich voor het
resultaat. Ze dacht dat ze mij zou teleurstellen. Maar wat gebeurde? Ik barstte los
in een opgelucht gelach. En Alma werd kwaad en sloeg me.
Ze sloeg me omdat ze me niet begreep (als ze me wel had begrepen, had ze me
misschien nog wel harder geslagen). Hoe kon ik haar ook vertellen over die klasgenoot van mij, die zo knap was in het zakdoek-vouwen? Hoe kon ik haar ook
vertellen dat het voor mij geen teleurstelling betekende, de borsten die ze me te
bieden had, eerder een pak van mijn hart, want hoe had ik al die nachten door
moeten komen in één en hetzelfde bed met een vrouw met borsten als edammer
kazen, als voetballen, als molenstenen? Haar kan ik geen deelgenote maken van
mijn intiemste gedachten, maar jou wel, apotheekmeisje, ik weet dat je me begrijpt.
Tien minuten had ik gelopen, het doosje met de pilletjes zachtjes tikkend in de
zak van mijn colbertjasje. Ik was in het park aangekomen, zoals elke middag rond
deze tijd. Een buitengewoon mooie middag was het, met zon en ruisende takken,
vogels in de bomen, vissen in de vijver, en honden die elkaar achterna renden op het
grasveld dat zich voor mijn voeten ontrolde. Hier en daar zaten moeders met
kinderen op het gras, in veel te wijde shorts, of in zomerjurken met grote zweetplekken onder de oksels. Ze verontreinigden het park met sinaasappelschillen en
boterhamzakjes, zonder dat iemand er iets tegen deed. Helemaal aan de andere
kant van het veld stond een ijscokarretje, dichtbij de poort van de meisjesschool.
Ik keek op mijn horloge. Nog een kwartier. Dan zou de poort open gaan.
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Drie venten

In Raam 58 beweerde ik dat er in Vlaanderen een groep auteurs bestaat, die na
aanvankelijk hoopvol werk snel achteruit boerden, terwijl er een andere groep is
die zich constant op een hoog peil handhaafde, waarbij zich het merkwaardige
verschijnsel voordeed dat de eerste groep overwegend uit reactionairen bestaat
(het Democratisch Appèl-type), de tweede uit meer of minder progressieven.
Enkele reacties hierop vormden het aanloopje tot de volgende hinkstapsprong.

Bij de groep belangrijke Vlamingen plaatste ik ten onrechte Jeroen Brouwers. Hij
is wel belangrijk, maar geen Vlaming. Diverse mensen (meewarige in-figuren,
verontwaardigde noorderlingen enz.) hebben mij daarop gewezen (ook Brouwers
zelf, die mij overigens, ik mag dat wel van hem verklappen, van zijn kant voor een
Vlaams criticus aanzag. Wij kunnen elkaar gelukkig prijzen landgenoten te zijn!).
Excuus aan allen die wel beter wisten. Als enige verdediging kan ik aanvoeren dat
een zinnig mens niet gauw op het idee zou komen dat ene in Brussel wonende, en
bij Manteau publicerende auteur met de naam Jeroen Brouwers een Nederlander
zou zijn. En welke Nederlander vestigt zich nu in Brussel?
II

Ook de anonieme criticus in de Volksgazet van Antwerpen van 11 dec. 1969
verweet mij mijn onwetendheid, zij het in een ander kader. In een voetnoot had ik
opgemerkt. dat ik zou wensen dat de correlatie "links-kwaliteit" overal zo hoog zou
zijn als in Vlaanderen, omdat dit het leven een stuk gemakkelijker zou maken. De
Volksgazet beweert dan, dat er op mijn lijstje van belangrijke Vlamingen één
Nederlandse auteur voorkomt, en één auteur met een duidelijk fascistische
geaardheid, wat mijn voetnoot op losse schroeven zou zetten. Wat dus die
Nederlander betreft: accoord — al doet hij aan de correlatie niets af. En wat die
"fascist" betreft (bedoeld wordt natuurlijk Jef Geeraerts): ondanks zo'n uitzon
-dering
blijft de correlatie hoog (en nergens suggereerde ik een correlatie
maar wat ik hier vooral kwijt moet is dit: dat het geleuter -coëfint1), over de
al dan niet fascistische geaardheid van Geeraerts nu maar eens afgelopen moet zijn.
Want:
a. Bij interviews e.d. komt Geeraerts beslist niet als een fascist of racist uit de
') Zie voor de redevoering, waarin Geeraerts dit verkondigde, Vrij Nederland van 14 maart 1970.
Een erg linkse toespraak trouwens,
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bus; met name zijn optreden tijdens de mijnwerkersstaking wijst op het tegendeel.
Nu kan zijn bewering "ik schrijf geen romans meer zolang dit mogelijk is" een loze
kreet zijn — rechtse taal is het niet*. En inderdaad, Geeraerts' standpunt ten
opzichte van koloniale kwesties is het mijne niet, laat ik dat vooropstellen, maar
een fascist: nee. Ik krijg trouwens de indruk dat in landen als België en Nederland,
die zó veel in wezen reactionairen tellen, juist die reactionairen graag eens een
gelegenheid aangrijpen om zich zindelijker voor te doen dan ze zijn, door in wezen
veel minder onzindelijke lieden dan zijzelf zijn aan de hand van lekker in de
publieke opinie liggende redeneringen voor fascist uit te maken — terwijl ze het
zelf zijn, geweest zijn of er rijp voor zijn. In Nederland bijvoorbeeld trachten juist
de ergerlijkste reactionairen integere figuren, die gewoon hun hersens gebruiken en
zich daarom inzake het Midden-Oosten niet geforceerd pro-Israëlisch opstellen,
van antisemitisme te betichten. Ik weet zeker dat je uit de Telegraaflezers, wat zeg
ik, uit de Nederlandse antisemieten (zo'n vijf miljoen schat ik) een vrijwilligerskorps
voor Israël zou kunnen formeren. En zo betichten juist de neokolonialisten
Geeraerts van racisme.
b. Ook uit het doen en laten van de hoofdpersoon uit een werk van Geeraerts
mag men niet de conclusie trekken: fascist-racist (en zeker niet: Geeraerts is een
fasicst! — zie c.). Wel dat men het oordeel van die hoofdpersoon over vrouwen
niet hoeft te delen, maar dat is iets anders. En dat oordeel zou trouwens van
omgekeerd racisme getuigen: blanke vrouwen is maar niks. Geeraerts schrijft o.a.
boeken waarin de hoofdpersoon zich voornamelijk bezighoudt met grandioze
nummers met negerinnen. Gangreen I is voor mij het geweldigste neuk-boek dat ik
ooit gelezen heb. En dat het om negerinnen gaat, tja, die hoofdpersoon woont nu
eenmaal in Kongo. En je kunt best de voorkeur geven aan negerinnen zonder
racist te zijn. Maar ook al was die hoofdpersoon dat, wat dan nog:
c. Want van veel meer principieel belang is het feit, dat men in Nederland en
België over het algemeen nog steeds niet schijnt in te zien dat men een schrijver de
gedragingen en denkbeelden van zijn personages niet mag aanwrijven. Zolang het
tegendeel niet expliciet is aangegeven, is iedere litteraire tekst in principe fictief.
Ook al kan men op grond van allerlei biografische gegevens veronderstellen dat de
schrijver zichzelf voor 100% in zijn hoofdpersoon heeft beschreven, zolang dat niet
expliciet meegedeeld wordt mag men het gewoon niet "tegen hem" gebruiken.
Het lijkt wel of je in Nederland en Vlaanderen haast verplicht bent uitsluitend
aardige, goede, positieve lieden te beschrijven, of althans de minder geslaagde
figuren "hun verdiende loon te laten krijgen" (Arthur Muttah vond de dood, en
niemand maakte zich druk om De tranen der acacia's, Frits van Egters leefde voort,
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en men walgde van De avonden). Dit zal wel samenhangen met de moralistische
functie die litteratuur bij ons zo lang behouden heeft. Zet hier een dief, moordenaar,
werkschuw element, homosexueel, psychopaat of wat ook op papier — het wordt
je door horden lezers, critici en andere reine geesten persoonlijk in de schoenen
geschoven.
Er zijn naar mijn stellige overtuiging slechts drie gevallen waarin men wel
degelijk het recht heeft de schrijver aan te vallen: a. wanneer hij, gewoon als meneer
die en die, dingen doet of beweert waar men bezwaar tegen heeft (bijv. het doen
van politieke uitspraken waarmee men het niet eens is, maar ook het schrijven van
een slecht boek, d.i. het leveren van een ondeugdelijk product); b. wanneer hij die
beweringen doet in teksten die expliciet als niet-fictief worden aangeboden; c.
wanneer hij "fictieve" teksten aantoonbaar "misbruikt" om zijn eigen standpunten
via zijn personages naar voren te brengen; b en c zijn overigens terug te brengen
tot a. Met c zijn we weer bij het begin, want dat is nu juist wat ik de door mij in
Raam 58 genoemde eerste groep auteurs (de "reactionairen ") verwijt, en met name
Ruyslinck verwijt in De Karakoliërs: daar worden door de personages allerlei
uitlatingen gedaan die (aantoonbaar) niet functioneren binnen de tekst, die er
zogezegd met de haren bijgesleept zijn, omdat het standpunten van de auteur zijn
die een tekst nodig hebben. President Goem in De Karakoliërs beweert dingen die
hij binnen die tekst onmogelijk kan beweren, maar die hij wel moet beweren oiádat
Ruyslinck ze wil beweren.
Bij Jef Geeraerts is van dit alles geen sprake.
Een aardige illustratie bij dit soort kwesties levert een uitspraak van de schilder
Phal, in G. K. van het Reves Tien vrolijke verhalen. In Een lezing op het land
wordt aan de (overigens dronken) schrijver de vraag gesteld waarom er in De
avonden zo weinig sexualiteit voorkomt. Phal geeft dan het volgende afdoende
antwoord op deze snuggere vraag: "Nou moeten jullie niet liggen te leuteren. Die
jongen die heeft dit boek geschreven. Nou heeft die jongen dat boek geschreven.
En nou moeten jullie niet leuteren. Dat boek, dat heeft hij geschreven. Dus hij
heeft dat boek geschreven." Evenzo kan men op de vraag van die snuggere dame
op de derde rij "waarom er zoveel racisme in dat boek Gangreen I voorkomt"
antwoorden: nou moeten jullie niet liggen te leuteren. Ik ben het óók niet eens met
allerlei standpunten van de heer J. Geeraerts. Ik ben het óók niet eens met allerlei
uitlatingen en gedragingen van het personage uit dat boek van de schrijver
Jef Geeraerts. En als ik die hoofdpersoon nog eens tegenkom zal ik het hem zeggen
óók. Maar nou moeten jullie niet leuteren. Die Jef Geeraerts, die heeft een paar
geweldige boeken geschreven: Het verhaal van Matsombo, Ik ben maar een neger,
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Zonder clan, Gangreen I. Die boeken, die heeft ie geschreven. En dan heb ik zijn

meesterwerk nog niet eens genoemd, een boek dat hoogst noodzakelijk herdrukt
snoet worden: Schroot.
III

Dit alles omdat Brouwers geen Vlaming, en Jef Geeraerts geen fascist is. Het wordt
tijd voor de sprong na de hinkstap, voor een echte, onverdachte Vlaming: Louis
Paul Boon. Dat de aanloop en de hinkstap noodzakelijk waren, zal hieronder
blijken.
Van Boon wordt veel oud werk herdrukt, en vooral de Arbeiderspers heeft ons
een bijzondere dienst bewezen door, behalve Niets gaat ten onder, Geniaal ... maar
met te korte beentjes uit te geven, een keuze (door Herwig Leus) uit de kritieken
die Boon een kleine twintig jaar geleden in allerlei bladen schreef. De titel is
ontleend aan een gelijknamige kroniek in De Vlaamse Gids. (Een goede dienst.
Dit in tegenstelling tot Querido, die ongeveer gelijktijdig met A.P.'s Geniaal ...,
Drie mensen tussen muren uitgaf, een zwakke, door Boon zelf dan ook veronachtzaamde eersteling, die voor Boon-specialisten natuurlijk interessant is, maar niet
voor de Boon-"liefhebbers" — met een Vlaams accent. Het is niet aardig om zo'n
klein, voor de doorsnee lezer oninteressant werkje, fotografisch naar het handschrift
te reproduceren en het die argeloze lezer voor f 15,— aan te bieden. Eerlijkheidshalve, en daarmee is het herdrukkenlijstje meteen compleet, vermeld ik hier
Querido's góede dienst: Abel Gholaerts).
Om twee, of eigenlijk drie, redenen is Boons kritiekenbundel, ook in verband
met wat ik hiervoor over Ruyslinck c.s., Geeraerts enz. zei, van belang: het
accentueert het droeve feit dat Boon hard bezig is de groep coryfeeën, die ik in
Raam 58 noemde, te verlaten; ten tweede illustreert het uitstekend de manier
waarop men het als criticus over de persoon van de schrijver mag hebben, en de
manier waarop men het over het werk mag hebben; en en passant laat het ook nog
zien dat kritieken echt wel fascinerende lectuur kunnen opleveren.
Twee totaal verschillende aspecten van een boek, waarbij het accent resp. valt
op de schrijver ervan, en op zijn vak, en die beide naar mijn mening belangrijk
genoeg zijn om belicht te worden. Om met Boon zelf te beginnen: ik heb het altijd
een wat pijnlijke ervaring gevonden vroeg werk van een schrijver te lezen, dat zoveel
beter is dan later werk. Het is, voor mij persoonlijk dan, bijvoorbeeld telkens weer
pijnlijk De Avonden te lezen (wat natuurlijk regelmatig gebeurt), terwijl ik daarbij
niet kan nalaten te denken aan wat Van het Reve tegenwoordig maakt; het is
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pijnlijk Het gevaar of De muur van Vandeloo te lezen en daarbij te moeten denken
aan De coladrinkers; het is pijnlijk De ontaarde slapers te lezen en daarbij te
moeten denken aan De Karakoliërs; het is pijnlijk De man die zijn haar kort liet
knippen te lezen en daarbij te moeten denken aan Baratzeartea; enz. enz. Het is
tenslotte pijnlijk om De Kapellekensbaan en Zomer te Ter Muren te lezen en
daarbij te moeten denken aan Het nieuwe onkruid.
Ik dacht dat dit bij Boon vrij eenvoudig te verklaren viel. Boon was een
revolutionair schrijver. Boons romans ontstonden als "bloemen die groeien op de
mesthoop", toen Boon "met zijn blinde kop tegen alle blinde muren bleef aanlopen ",
toen Boon "een enkeling was in een wereld van barbaren". Boon was nu precies
iemand die tot grootse dingen kwam wanneer hij kwaad was, verontwaardigd,
verbitterd, wanhopig, wanneer hij doorsloeg voor mijn part, wanneer het relativeren
van dit laatste, wat hij toch óók kon, cynisme van het zuiverste water werd,
izengrimmigheid, maar die zonder deze voedingsbodem tot niet meer in staat blijkt
te zijn dan tot goed schrijven. Boon is niet kwaad meer — hij is nu pas ècht Boontje
geworden, een vriendelijk, berustend, mild Boontje. Een willekeurige reeks voor
uitspraken van Boon en anderen, illustreren dit dacht ik voldoende. -beldn,
In H. U. Jessurun d'Oliveira's interviewbundel Scheppen riep hij gaat van Au
beweert Boon in verband met de verminkte herdruk van Mijn kleine oorlog:
"Indertijd is Mijn kleine oorlog van uitgever tot uitgever gegaan. Iedereen wou het
boek uitgeven, maar toen ze het lazen werd iedereen bang voor al die vieze
woorden die erin stonden. Och, ik heb ze er nu ook maar uit weggelaten ... Het
schoonste is eruit, zegt mevrouw Boon.' (pg. 81).
In Komma I-5 (de boekuitgave van die jaargang, geheel gewijd aan Boon)
schrijft René Gysen op pg. 120, eveneens in verband met de nieuwe versie van
Mijn kleine oorlog: "In 1946 eindigde het boekje in koeien van letters op: Schop
de mensen tot zij een geweten krijgen. Door toevoeging van twee nieuwe hoofdstukjes wordt de conclusie zoveel jaren later: Wat heeft het alles voor zin? De
wanhoop heeft zich ontwikkeld tot een diep verankerd scepticisme."
In datzelfde nummer, schrijvend over Boon en de maatschappij, beweert Roger
Tavernier o.a.: "Is Boon geëvolueerd van scharlakenrood naar rozerood? Hij is
wellicht milder geworden. Hij handhaaft de thesissen van zijn Kapellekensbaan,
maar heeft anderzijds meer oog voor de verwezenlijkingen van het Belgische
socialisme. Zet hij enkel een bek op? Vermoedelijk niet. Is het een kwestie van
leeftijd, is het omdat de maatschappij toch zo slecht niet is, gezien thans vanuit
een verzekerd materieel bestaan? Of is er een ader in hem uitgeput? Hugo Claus
betwijfelt de berustende uitspraak: "Ik doe niets meer, Wat suffen. Nee, het is niet
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wat je denkt, ik geloof dat ik gewoon opgebrand ben en nog wat nasmeul"
(Louis-Paul Boon, Brussel 1964, pg. 8)." (104). En op pg.105 schrijft Tavernier:

"Keert hij zijn kunstenaarschap nu af van de maatschappelijke problematiek?
Toch niet helemaal: ook Het Nieuwe Onkruid brengt kritiek op de maatschappij,
maar de biterheid is niet zo scherp meer. En de hoekjes in Vooruit zijn niet meer
cynisch, maar mild, met de humor van een sociaal observator."
Uit het ter gelegenheid van de toekenning van de Const. Huygensprijs door de
Arbeiderspers in 1967 samengestelde boekje Louis Paul Boon citeer ik resp.
Martin Ros en Boon (over Het nieuwe onkruid): "Het is een ouderwets, misschien
"conservatief" thema, dat, voor wie het boek leest zoals Boon het bedoelde, echter
ook het protest van een gerijpte scepsis tegen het nihilisme geeft. "Dat is het
vreemde wat mij gebeurde en dat ik graag in dit boek naar voren wil brengen:
ik geloof in niets meer maar ik heb integendeel heel wat meer en ontzaglijk meer
liefgekregen." (pg. 20).
Uit een interview door J. v. d. Berg met Boon in Vrij Nederland van 21 dec.
1968: "Ik vraag Louis Paul Boon of hij misschien toch wat milder is geworden,
het is een ziekte die ook in Nederland bij het klimmen der jaren cabaretiers,
politici, schrijvers overkomt. De schrijver: Milder ... Ach ja, je krijgt grijze haren,
minder haren. Ik zie graag herrie schoppen, maar ik laat dat nu de jongeren doen.
Ik sta helemaal naast de provo's, de hippies, flower power, alleen ik ben ouder
geworden." (Tegen zijn vrouw) "Die tijd van vroeger, dat wij pestlijders waren, is
opgeheven. Waar worden wij nog geschuwd? Wij worden onthaald als koningen.
Er komen nu paters jezuïeten hier, al die mensen komen tot ons. Dan verdwijnt die
opstandigheid vanzelf. Maar dat betekent niet dat er geen strijd gevoerd moet
worden, tegen de robotten van deze maatschappij, tegen de veramerikanisering.
Dat men in opstand komt tegen de auto's, tegen het establishment, dat is nodig in
deze tijd." De vraag is, heeft het enige zin? De strijd die u voerde meteen na de
oorlog, tegen collaborateurs, nazi's en neonazi's, clericalen, partijgangers, was
feller, emotioneler, nu gaat het bij provo en flower power ludieker, in ieder geval
anders toe, is die nieuwe strijdmethode ook effectiever? "Laat ik eerlijk zeggen, ik

geloof dat een revolutie op dit moment gevaarlijk is. We verliezen wat we bezitten
en we weten niet wat we ervoor in de plaats krijgen."
Ook M. Schouten constateert, in zijn bespreking van Geniaal.. ., in het Alg.
Handelsblad van 12 april 1969, Boons berusting: "Boontje gelooft het zo lang
and wel en niemand kan hem dat kwalijk nemen: hij heeft in vijftien jaar-zamerh
meer gepresteerd dan de meeste mensen in een heel leven. En trouwens, zijn werk
wordt voortgezet. Zij het dan dat iemand van zijn kaliber ontbreekt momenteel."
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Inderdaad, men kan het Boon niet kwalijk nemen, maar jammer blijft het. Want
juist bij de hele groten verwacht men meer. Bertrand Russell en Camille Huysmans
gingen door tot aan hun dood.
De beste illustratie van het geconstateerde verschijnsel levert dan tenslotte
Geniaal
Een in dubbel opzicht pijnlijke ervaring, omdat de kritieken van de
oude (ik bedoel jonge) Boon voorzien zijn van begeleidende cursiefjes, en voorafgegaan worden door een inleiding, van de nieuwe (ik bedoel oude) Boon. Briljant
geschreven nog steeds, maar mild, sceptisch, geschreven door iemand van wie het
allemaal niet meer hoeft. In de begeleidende cursiefjes lezen we o.a.: "Ik heb mij
aan die man (Urbain v. d. Voorde, JJW) geërgerd, én in zijn hoedanigheid van
criticus. Hierdoor viel het stuk wat al te bitter uit (...)." (pg. 18). "Nogmaals over
Gijsen. Maar ik vraag me af, of ik dit stuk indertijd niet een ietsje té nijdig schreef."
(pg. 70). En in de Inleiding tenslotte schrijft Boon ondermeer:
"Geniaal, maar met te korte beentjes" had dan de bedoeling aan te tonen, dat
het meesterwerken waren waaraan een en ander ontbrak. Ik doe dat nu niet meer.
Ik heb een lieve vrouw, een mooie tuin, een hondje dat vriendelijk met de staart
kwispelt, en op de Vlaamse TV kennen ze me als een grapjas. Waarom zou ik dan
nog op de fouten en gebreken in onze Vlaamse literatuur willen wijzen?
Het heeft ten andere geen nut (...)." (pg. 5). En:
"(...) zo heel veel kan het me niet schelen. Ik schrijf het inleidend woord van
deze door Leus samengestelde bloemlezing, en voor de rest mag de Vlaamse
literatuur gerust blijven wat ze is." (pg. 6). Ook al zou dit gedeeltelijk zelfspot zijn,
in essentie verandert het niets aan het beeld, dat door moeheid getekend is.
...

Het tweede, litterair-theoretische aspect van de bundel is in feite nog belangrijker
dan het eerste. De kritieken vormen (en nu zie ik maar af van het voor kritieken
even opvallende derde aspect, nl. dat ze geschreven zijn in een schitterende stijl),
een prachtige illustratie van het "vorm-vent "probleem (dat nog steeds een probleem
schijnt te zijn: zie Geeraerts), en brengen dat veelal terug tot wat het is: een schijnprobleem.
Eindelijk begint ook bij onze critici het besef veld te winnen dat een litterair werk
op zijn merites (dat zijn literaire merites) beoordeeld moet worden; dat bijv. een
gegeven uit het leven van de auteur niet het boek in-geïnterpreteerd mag worden
(en andersom!), dat een fascist een goed boek kan schrijven, enfin, het hele bekende
verhaal. Wat niet betekent (en die mening wordt 'analytici' nogal eens in de schoenen geschoven) dat men het niet over de persoon van de schrijver zou mogen
hebben. Natuurlijk mag dat wel, mits men auteur en geschrift maar gescheiden
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houdt, waar dat moet, en met elkaar in verband brengt, waar dat mag. Boon doet
dit meestal precies goed, wellicht onbewust, maar dat is niet belangrijk. Het wil ook
niet zeggen dat hij niet eens hier en daar in een soort tussenvorm blijft steken waar
hij ten onrechte de vent in zijn vormbeschouwing betrekt, en andersom, of dat hij in
zijn vent- resp. vormbeschouwing niet eens miskleunt (ik geef nog voorbeelden)
— belangrijk is dat hij zo'n twintig jaar geleden al aardig op weg was de eerdergenoemde kul-benadering te vermijden. Nuttige lectuur dus nog altijd voor vele
critici. Terecht zegt Leus dan ook in zijn nawoord: '(...) staat hij tevens aan het
begin van de moderne kritische literatuurbeschouwing en - geschiedenis' en noemt
Raes Boons boek 'nog altijd actueel' (hoewel beiden daarbij in eerste instantie
denken aan de bliksemkracht waarmee Boon met diverse genieën op zéér korte
beentjes de vloer aanveegt. Leus' nawoord bestaat dan ook uit een, overigens voor
schets van de groei van het wurgende litteraire klimaat waarin Boon -treflijk,
tenslotte losbarstte).
Voordat ik nu aan de hand van enkele representatieve essays Boons vent- resp.
vormbenadering zal adstrueren, eerst iets over de zeer opvallende structuur die het
totaalbeeld van de essays blijkt te bezitten. Ze zijn chronologisch gerangschikt, en
het merkwaardige is nu, dat de benaderingswijze in de essays in sterke mate afhangt
van het litteraire klimaat dat heerste in de tijd dat zo'n essay geschreven werd. Zo
werden de eerste zestien essays grotendeels geschreven in het reeds eerder genoemde
wurgende klimaat, een klimaat dus waarin weinig belangrijks geschreven werd, en
dan krijgt de vent een belangrijk aandeel in Boons kritiek. M.a.w.: past die vent in
het klimaat (Conscience bijv.), dan wordt hij op grond daarvan becritiseerd, en is hij
te goed voor het klimaat (Zetternam), idem (maar dan in gunstige zin). Dan volgt
er een 'overgangsessay' (dat over Van Hoogenbemt), en wanneer dan het klimaat
veranderd is, door jonge schrijvers als Claus en Walravens, verandert ook de benaderingswijze in de essays. Het is niet meer nodig de vent te becritiseren, en dus
valt het accent volledig op de vorm. Maar als dan die litteraire vernieuwing zich niet
dóórzet, en er niet zoveel méér vernieuwers blijken op te treden dan Claus, Walravens en Boon zelf, en het klimaat dus overheersend conservatief blijft, verschuift
het accent weer in de 'vent-richting', nl. in de laatste groep essays, die de 'experimentele' dichters behandelen die optraden rondom de eenzame voorpost: het tijdschrift
Tijd en Mens, van Boon, Claus en Walravens. Dat het accent in deze laatste essays
voornamelijk op de 'venten' valt, vindt zijn oorzaak natuurlijk mede in het feit dat
Boon zelf een persoonlijke, stimulerende rol speelde bij het ontstaan van deze poëzie.
Overigens vormen deze poëzie-kritieken meer een aanhangsel, een soort toegift:
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80% van de bundel wordt ingenomen door roman-kritieken.
De 'vent-vorm'-verhouding in de structuur van die 'body' van het boek, dus eerst
zestien essays die relatief veel aandacht besteden aan de vent, dan één essay dat een
soort overgang markeert, en tenslotte drie grote 'vorm'-essays, deze verhouding
wordt niet alleen bepaald door het litteraire klimaat, maar ook, zeer opvallend, door
de aard van de besproken werken. Dit is natuurlijk niet toevallig. In het conservatieve klimaat zijn ook de romans conservatief, of 'traditioneel' zoals dat meestal
genoemd wordt (uitzonderingen zijn Elsschots Dwaallicht, dat natuurlijk buiten de
'traditie' valt, evenals Daisnes De man die zijn haar kort liet knippen. Overigens
verschuift al binnen deze eerste groep essays het accent steeds méér in de vormrichting: over Gijsen, Demedts en, uiteraard, Elsschot en Daisne): Vertrouwen in
Ree, de roman van Van Hoogenbemt, is een typische overgangsroman van traditioneel naar modern; en het werk dat in de drie volgende essays besproken wordt is
modern: resp. Het begeren van Van Aken en De heilige gramschap van D'Haese;
Roerloos aan zee van Walraven; De Metsiers en De hondsdagen van Claus).
Het eerste essay, over Consciences Leeuw van Vlaanderen, is direct al een uitstekend voorbeeld van de 'vent'-benadering. Natuurlijk wordt ook met het boek zelf de
vloer aangeveegd, in een superieure spot, die ook zo adequaat is omdat de essentiële
zwakte van het boek ermee wordt blootgelegd: 'Zijn heldinnen zijn maagden die blos
naar de wangen voelen stijgen als men ... o als men om het even wat, want deze
maagdelijke blos bestaat er om zich zelf, als romantisch element, dat de brave en
argeloze lezer dadelijk in een wereld van zoetekoek binnenvoert.' (pg. 11) De belangrijkste veroordeling geldt echter niet het boek, maar de heer Conscience. 'Alle
wetenschap en alle waarachtige kunst is, in wezen zelf, revolutionair' (pg. 9) begint
Boon zijn essay (waarbij het overigens, nog weer eens, pijnlijk is om aan Het nieuwe
onkruid te denken), en wat Boon Conscience nu verwijt is, dat hij, in de tijd dat
Balzac stierf en dat Dostojewski zijn 'Monumenten van de geest' schreef, in een tijd
van 'strijd van wevers en spinners tegen de industrialisatie en de hongerlonen' (pg.
10), 'de naakte en bloedende waarheden ontliep, om zich te vermeien, met zijn
romantische waangedachten, in een romantische wereld van edele ridders en mooie
jonkvrouwen.' (pg. 10). Zeker, beweert Boon, Conscience leerde zijn volk lezen,
maar hij leerde het verkeerd lezen. Hij had zijn talent moeten aanwenden in dienst
van het volk, maar hij wendde het aan om het volk in slaap te wiegen. Geen spoor
van de realiteit in zijn werk, en hoe kon het ook: 'Waar moest hij heen met de blos
der maagden, als er ergens sprake was van zwangere vrouwen die tien à twaalf uren
per dag in de fabriek werkten?' (pg. 12). Hij had dus niet alleen geen oog voor de
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realiteit, maar ontvluchtte de realiteit: hij vluchtte in de middeleeuwen. Maar
ook dáar ontvluchtte hij de realiteit. Want ook in de middeleeuwen was er voor
Conscience nog een kans geweest (door, uiteraard, op de Reynaert terug te gaan),
maar neen, hij greep naar de abele spelen.
Het is duidelijk, Boons kritiek richt zich niet in de eerste plaats op het boek, maar
op het feit dat Conscience zo'n boek schreef. Een zuiver maatschappelijk, politiek
bezwaar dus tegen de heer Conscience. Een vent-benadering, passend in een klimaatbenadering, waar geen mens, dus ook niet diegenen die over het algemeen opteren
voor een analytische tekst-benadering, zoals ondergetekende, bezwaar tegen kan
hebben.
Precies dezelfde benadering, maar dan met een tegenovergestelde strekking, vinden we in het stuk over Zettemam. Ook daar wat minder aandacht voor het boek
zelf (i.c. Mijnheer Luchtervelde) en des te meer voor Zetternam: 'Zijn boeken, en
zijn boeken alléén, in tegenstelling met de andere letterkundige produkten van zijn
tijd, hebben een uitgesproken realistisch-sociale strekking. Dat was in de ogen zijner
tijdgenoten de meest verregaande onbeschoftheid, in de wereld der 'Consten' over
armoe en miserie te durven spreken, over honger en gebrek, over meisjes wier
wangen niet met een maagdelijk blos overtogen, maar die zich in de fabriek met
een schietspoel te verdedigen hadden tegen de meestergasten — of liever 'meesterknechten' — ofwel eindigden als bordeelmeisjes. Zetternam leed gebrek. Zetternam
zag met open oog de ramspoed, de geestelijke en materiële ellende van het volk om
zich heen. En wat hij beschreef was de harde droeve werkelijkheid die hij zelf aan
den lijve ondervoelde. Dat alleen reeds is meer dan voldoende om als een der grootste baanbrekers in onze literatuur bekend te staan.' (pg. 15).
Natuurlijk richten niet al deze vent-kritieken zich tegen (of naar) de al of niet
revolutionaire instelling van de auteur. Toch heeft het weinig zin ze stuk voor stuk te
besprekenl); want één ding hebben ze gemeen, en daar gaat het hier om: ze geven een
oordeel over het feit van het schrijven van een bepaald boek. Bijv. het feit dat
Vermeylen een waardeloos, dood boek schreef (Twee vrienden), doordat hij er o.a.
zo duidelijk zijn éigen gedachten instopte, dat die geen integrerend deel van het boek
uitmaakten, en het boek daarmee niet meer te redden was (men vgl., wederom,
Ruyslincks Karakoliërs); en het feit dat Streuvels, om de ideologische kritiek op zijn
'wind-en-regen-litteratuur' te ontlopen, boeken ging schrijven waarin de mensen een
belangrijker plaats gingen innnemen (Beroering over het dorp), zodat het resultaat
alleen maar onbelangrijke streekromans was; en het feit dat Walschap onbelangrijke
Bovendien blijf je dan aan het citeren; het stuk bijv. waarin het manneke Urbain v. d. Voorde
wordt vermorzeld, is te fraai om niet in z'n geheel aan te halen.

1)
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boekjes schreef over zijn inzichten op religieus en maatschappelijk gebied; en het
feit dat Putman uit pure onmacht een boek Pruiken schrijft, waarin de personages
slechts poppen zijn. Waarmee Boon niet wil beweren dat maskerades ongeoorloofd
zouden zijn (hij noemt Goya, Eisenstein, Jeroen Bosch), maar wel dat ze niet uit
pure onmacht gebruikt moeten worden — zodat Putman die beter kan laten; en het
feit dat Van Duinkerken slijmerige kinderboeken schrijft (De Ravenzwarte); en het
feit dat Gijsen in Telemachus in het dorp de lezer opscheept met een inventarisering
van zijn herinneringen, pijnlijk zorgvuldig maar levenloos genoteerd, alsof de gebeurtenissen zijn afgeschreven van een nauwkeurig bijgehouden notaboek: 'En met
de pijnlijkste zorg die niet des kunstenaars, maar des gemeentesecretaris is, werd in
het klad doorstreept wat in het boek aan de beurt was gekomen: dit is afgehandeld,
wat komt er nu aan de beurt? Ja, als een dokter die bezoekuur heeft, zo werkt Gijsen
zijn bladzijden af: de volgende alsjeblieft.. . ja, kleed u maar even uit.' (pg. 72); en
het feit dat Minne te groot is voor 'Het Fonteintje'.
Besteedt Boon dus de meeste aandacht aan de venten, en doet hij dat meestal op
een ook voor de huidige inzichten verantwoorde wijze (ik geef nog een voorbeeld
van een misser), hij geeft er, ook in deze vent-essays, wel degelijk blijk van, zoals ik
al opmerkte, de vorm niet te veronachtzamen (vooral in de stukken over Gijsen,
Daisne, Elsschot en Demedts), en getuigt van een inzicht waar menig criticus prat
op zou kunnen gaan. In het stuk over Streuvels zet hij zelf bondig het verschil tussen
de beide benaderingswijzen uiteen. Men had Streuvels verweten dat de mens in zijn
werk te weinig aandacht krijgt. Boon is het daarmee eens (temeer daar Streuvels met
zijn bodem-litteratuur voor de Nazi's een gewild schrijver werd), maar het mag niet
als litterair criterium gehanteerd worden. Ideologisch geredeneerd ('vent') kan men
het tegen Streuvels aanvoeren, zoals men hem ook zijn gecharmeerdheid van het
nazisme kan, moet kwalijk nemen, maar literair-kritisch geredeneerd ('vorm') doet
het niet terzake. 'Streuvels kan de mens geen groter plaats geven. De eeuwige wisse
seizoenen, het onmeedogende volgen van winter en dood op lente en leven,-lingder
was groter dan — in zijn ogen — alle nutteloze verzet van de kleine verschrompelde
mensjes. Wij zijn daar ideologisch niet mee akkoord: niet de dingen buiten of boven
de mens drukken hem neer, maar al deze dingen worden door de ene mens uit
om de andere mens onder de knoet te houden. In de mens zelf ligt de
-gespld
kracht
om
de
deze
zelfde
mens
ligt
eveneens
in
lot,
maar
oorsprong van zijn tragisch
dit tragisch lot te keren, en om voor zijn geluk te worstelen. Een ideologische fout,
maar niet een reden om dit werk, wat zijn 'kunstwaarde' aangaat, minder te gaan
kwalificeren.' (pg. 41).
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Dat Boon niet altijd voldoet aan de moderne litterair-kritische opvattingen, spreekt
vanzelf. Het blijkt bijv. uit zijn bespreking van Demedts' Voor de avond valt; zijn
openingsopmerking is nog acceptabel: 'Toen ik het laatste werk van André Demedts
las, Voor de Avond valt, kon ik me voorstellen dat hij, een streep trekkend onder
het 5de hoofdstuk een vliegende bom hoorde vallen.. . en dan even opkeek en
dacht: en nu beginnen wij aan het 6de hoofdstuk.' (pg. 85); in veel van zijn ventessays kruipt Boon in de huid van de schrijver — een begrijpelijke werkwijze, voor
een vakgenoot, en een zeer effectieve, want allerlei bezwaren tegen het werk komen
middels dit soort ironische weergaven van het schrijfproces glashelder naar voren.
Maar het moet hier en daar wel tot brokken leiden: 'En dan, al meteen zijn er de
bladzijden der inspiratie, de toppen, waar wij Demedts zien zoals hij is, een schoon
en zuiver gevoelsmens, een fijnbesnaarde die innig de kleine vreugden en ontgoochelingen der door hem omringenden weet uit te zingen.' (pg. 86) en: 'In deze zeer goede
bladzijden toont Demedts zich een eenzame, iemand die de menselijke comedie
doorschouwd heeft en er zich uit terugtrekt.' (pg. 87). Dit zijn duidelijke voorbeelden
van gevallen waarin de gevoelens van de schrijver ten onrechte in de bespreking van
de tekst betrokken worden.
Het essay Vertrouwen in Van Hoogenbemt is een duidelijk overgangsessay. Omdat
Van Hoogenbemts Vertrouwen in Ree een overgangsroman is. Boons benaderingswijze past zich immers aan aan de aard van het boek; men zou ook kunnen zeggen
aan de benaderingswijze van de auteur. De traditionele roman wordt op de traditionele manier (maar hoe modern vaak.. .) via de auteur beoordeeld, de moderne
roman zal op de moderne manier beoordeeld worden, door middel van een zuivere
vorm-kritiek, en een overgangsroman als Vertrouwen in Ree wordt op twee niveaus
beoordeeld: z'n vent en z'n vorm. Dat moet ook wel, want juist doordat het een
overgangsroman is speelt de vent er een belangrijke rol in. Wat is er namelijk aan de
hand?
De 'psychologische' roman, aldus Boon, is een genre dat zijn tijd gehad heeft. Die
roman bleek trouwens 'een flater van belang' geweest te zijn: 'wie daarin een weinig
handig te werk ging, kon de grootste domheden met wat psychologische lappen en
lompen omhullen.' (pg. 92). Het waren verhalen, bevolkt met personages die op alle
mogelijke manieren 'echt' moesten lijken, maar in feite even ver van de realiteit af
stonden als 'de vogelschrik des velds (van) dat bloedwarme en nog nooit begrepen
wezen dat men mens noemt.' (pg. 92). Vandaar dat bijv. Kafka en De Lautréamont
hun personages een nog onbekende wereld injoegen (een doodlopende weg volgens
Boon, omdat de mens nu eenmaal aan de samenleving verbonden blijft, en toch altijd
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weer het geheime gezicht van de mens zal willen weergeven), en vandaar dan ook
dat de nieuwe weg de toekomst heeft, d.i. de weg die is aangegeven door hen die in
zichzelf duiken, door de 'stream of consciousness'- auteurs: Miller, Genet, Beckett
e.a. Tussen deze twee uitersten ligt dan het genre van de 'klassieke' roman, vrijwel
altijd gedoemd te mislukken, omdat hij nergens consequent is. Het genie dat de
beide vormen zou kunnen mengen is nog niet opgestaan.
Ook Vertrouwen in Ree is zo'n 'klassieke' roman, en dus in feite een mislukking.
Maar is dat, en dat is het bijzondere van het boek, in dubbel opzicht: de roman is,
als 'klassieke' roman, mislukt, om de hierboven aangegeven redenen, maar bovendien moest hij mislukken, omdat hij handelt over de mislukking van de schilder
Andreas Verboven, die (en dat is de 'moderne' kant van het boek) als een waan
naar een uitdrukkingsvorm aan het zoeken is, heen en weer geslingerd tussen
-zinge
Ree (de natuur) en de stad, terwijl die Andreas Verboven model staat voor de
schrijver Albert van Hoogenbemt (de 'psychologische' kant van het boek dus), die
als een waanzinnige naar een uitdrukkingsvorm aan het zoeken is, een vorm voor...
dit boek. Wat mislukt. Want net zoals Andreas Verboven tot een compromis besluit,
is dit boek zelf een compromis, tussen 'psychologisch' en 'modem'. Anders geformuleerd: een boek over de vergeefse poging dat boek te schrijven is een mislukt boek.
Maar omdat het die worsteling waarmaakt toch ó6k geslaagd. Het staat hier vrij
simpel, maar het is duidelijk dat er wel tien (grandioze) bladzijden vent- en vorm
voor nodig zijn. Een weergave van de precieze gedachtengang van Boon laat
-anlyse
ik hier achterwege; het ging mij er slechts om de drievoudige overgang te signaleren:
van klimaat naar klimaat, van genre naar genre, en van kritiek naar kritiek.
In de drie grote essays die nu volgen besteedt Boon vrijwel uitsluitend aandacht aan
de vorm van de besproken boeken. De vent wordt er slechts bijgehaald wanneer dat
nodig is ter verduidelijking van een vorm-aspect, en heeft dan meestal een beeldende
functie (zoals waar Claus met een koorddanser wordt vergeleken die altijd weer op
zijn poten terecht komt). M.i. zijn deze drie essays de belangrijkste van de bundel;
natuurlijk hebben Leus en Raes gelijk wanneer ze Boons klimaat-kritiek actueel
noemen — Boons werkelijke actualiteit schuilt in deze drie opstellen, waarin hij op
magnifieke wijze het ontleedmes hanteert, en daarbij nog meeslepend blijft schrijven
ook, zonder dus dat Oversteegense schoolmeesterachtige te krijgen, wat de meeste
ontledingen zo ongenietbaar maakt.
In De Amerikaanse roman overtroefd signaleert Boon het gevaar, dat wat al teveel
boeken, goede boeken overigens, geschreven lijken te zijn volgens een bepaald
procédé. naar het voorbeeld van wat Boon de 'amerikaanse' roman noemt (gemaks-
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halve, want hij geeft toe van de amerikaanse litteratuur niets te weten). Hij adstrueert
dit aan de hand van een haarscherpe structuurvergelijking tussen Het begeren van
Van Aken en De heilige gramschap van D'Haese, auteurs die zonder elkaars werk
te kennen tot een zo identiek romanprocédé blijken te komen, met zoveel overeen
stijlmiddelen en technische foefjes, dat men van een mode zou kunnen -komstige
spreken. Nogmaals, Boon heeft veel waardering voor beider werk (vooral voor dat
van D'Haese, juist omdat dit technisch iets minder gaaf is dat dat van Van Aken, en
dus levender; en ik sluit me daar graag bij aan: De heilige gramschap is een uitstekende roman, bij mijn weten de enige Vlaamse verzetsroman van belang ook) —
maar zijn conclusie luidt toch: 'Voor al wat mooi en goed en waar is in hun werk,
heb ik vrijwillig de ogen gesloten — zij weten dat wel. Maar ik wou hier alleen
slechts aantonen, dat wij geen romans in serie mogen bouwen, gelijk men dat met
auto's doet.' (pg. 114).
Boon begint zijn essay over Walravens, het beste uit de bundel m.i., met te
constateren dat deze tijd (in Vlaanderen dan) met Roerloos aan zee ver vooruit was,
zoals alle goede litteratuur in Vlaanderen een enorme stap betekent bij het inhalen
van de achterstand op het buitenland. In dit geval is Wairavens een van de eersten
die er in Vlaanderen echt aan toe komt over de mens te schrijven. Dat is het wat
Boon in Roerloos aan zee zo bewondert: dat dit in de ik-vorm geschreven verslag
van de ervaringen van de hoofdpersoon, professor Kempadel, symbolisch is voor de
ervaringen en problemen van een 'algemeen menselijke groep'. Wanneer Kempadel
zijn eigen geval behandelt, behandelt hij in feite 'het geval van onze tijd: de staat van
wanhoop, absurditeit, amoraliteit, waarin de duizenden zich bevinden, die gisteren
de steunpilaren van de Rooms-Katholieke kerk waren en heden de lusteloze bezoekers van onze bioscopen, bordelen en gevangenissen.' (pg. 119). Maar deze vorm
brengt direct ook de zwakte van het boek met zich mee. Het is namelijk niet alleen
het verhaal van professor Kempadel, het is ook het verhaal van Wairavens. Soms
overvleugelt het verhaal van Walravens dat van professor Kempadel. En juist waar
die twee elkaar niet volledig dekken (want dan zou er niets aan de hand zijn) ontstaan de zwakke punten van het boek. Boon toont dit aan de hand van allerlei voorbeelden aan. Geen ideologische kritiek dus, geen kritiek op wat WalravensKempadel te beweren heeft, maar een zuivere vorm -kritiek: op die en die plaats
beweert Kempadel dat en dat, maar het is duidelijk Walravens die het beweert —
omdat Kempadel het niet kan beweren. 'Soms laat deze professor Kempadel zich
woorden ontvallen die niet door hem kónden gezegd, maar eigenlijk aan de zich
reeds veel verder bevindende Walravens toebehoren. Walravens dringt nu eens in de
tijd vooruit, en keert dan tot de jeugd zijner helden terug — zelfs doet hij het, koen
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en beheerst, op een bepaalde bladzijde tegelijkertijd en niemand denkt er aan het
hem in deze moderne roman kwalijk te nemen. Doch het verhalend ik-personage .. .
is een onzer beste katholieke essayisten, en bovendien uitstekend Shakespearekenner, en bij hem doet het wèl vreemd aan: 'Als iemand een voorliefde heeft voor
evenwichtige, classieke literatuur, dan raad ik hem aan mijn papiertjes ter zijde te
leggen. Niets is mij vreemder dan evenwicht.' En soms heeft de weggevluchte Walravens dan ook professor Kempadel niet meer volkomen in handen, en flapt deze er
dan maar wat uit. Ik zal niet meer de tijd hebben deze passages aan te halen, maar
ze bevinden zich op blz. 121, 88, 93, 100 en 109. En soms weet daardoor de jonge
Kempadel niet goed meer hoe de vork nu eigenlijk in de steel zit, en of nu professor
Kempadel dan wel Jan Walravens zijn vader is. Men kan dat naslaan op blz. 55,
57 en 59. En vooral bevindt zich op blz. 62 een zinnetje, dat de jonge Kempadel
zich laat ontvallen. Nadat hij Gide en de hele wereld heeft gelezen, zegt hij, zo naïef
als een kind dat iets over het bestaan van sinterklaas verneemt: 'Nana zegt dat er
geen God bestaat.' En niet alleen op deze blz. 62! Want op een andere bladzijde is
het werkelijk zo overdreven, dat Walravens, zèlf tenslotte moet tussenkomen, om
professor Kempadel te doen neerpennen: 'Ik heb de indruk of ik een slechte roman
aan het lezen ben.' Inderdaad.' (pg. 121-122).
—

Hoe uitstekend Boon de voorwaarden, waaraan de verschillende benaderingswijzen
moeten voldoen, ook aanvoelt, hij tast ook wel eens mis. Ik gaf al een voorbeeld uit
een vent-essay (Demedts), maar ook de vorm-kritiek is niet altijd feilloos, zoals in
het laatste grote vorm-essay, dat over Claus (Van de 'Eendenjacht' naar de 'Jacht
op Bea'). Laat ik vooropstellen dat Boon erin slaagt om al lezend, en briljant
schrijvend, in dit korte bestek precies datgene wat belangrijk is in De hondsdagen
naar voren te brengen. De kern van het boek, waarmee het staat of valt, nl. het op
een gegeven moment samenvallen van verleden en heden d.m.v. een verrassende
structuurwijziging, heeft Boon best in de gaten. Maar juist ook in die gevallen waar
zeer opvallend is dat de bijzondere structuur vergaande consequenties heeft -inhet
voor de interpretatie, voor de 'inhoud' van het boek, maakt Boon missers. Zo verwijt
hij Claus in De Metsiers, hoezeer hij dat boekje als 'eerste oefening' ook bewondert,
wat te 'modern' te willen doen door de gebeurtenissen telkens vanuit een verschillende hoek (via de verschillende personages) te laten vertellen; Claus had er volgens
Boon beter aan gedaan gewoon het verhaal zèlf te vertellen. En iets dergelijks verwijt
hij Claus ook in De hondsdagen; een beter, rijper boek, maar toch ook weer dat wat
geforceerde 'moderne', alsof Claus zijn talent teveel in (zinloze) kunstgrepen zou
willen manifesteren: in De hondsdagen komen 'verleden' en 'heden' afwisselend aan
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bod, maar volgens Boon had Claus het beter in de 'normale' volgorde geschreven,
i.p.v. het dooreen te hutselen terwille van het effect. Boon blijkt dus toch nog teveel
vast te zitten aan de 'ouderwetse' verhaal-opvatting, en niet in te zien dat in beide
gevallen de realiteit die door de tekst word aangeboden nu juist bepááld wordt door
die structuur, en dat bij een andere structuur (bijv. één chronologisch verhaal, door
een personage of door de auteur verteld) niet diezelfde realiteit op een iets andere
manier wordt aangeboden, maar er een geheel andere realiteit ontstaat. Van de
kern van De hondsdagen, het samenvallen van verleden en heden, van waaruit alles
geïnterpreteerd moet worden, zou niets overblijven wanneer de gebeurtenissen in de
'normale' volgorde zouden zijn weergegeven').
Maar deze, ik zou zeggen methodologische fouten, doen niets af aan de actualiteit
van Geniaal ... Actueel door de nog steeds fascinerende stijl, actueel door de wijze
waarop Boon de venten in het Vlaamse litteraire klimaat aanpakt, actueel vooral
door de wijze waarop hij het nieuwe werk, dat van de jongeren van toen, aanpakt.
Het is, ondanks Het nieuwe onkruid, ondanks het verdwijnen van zijn strijdlust,
jammer dat Boon niet meer schrijft. Het zou belangwekkend zijn te lezen wat hij
over de jongeren van nu te zeggen heeft. Want de geestelijke vader van de moderne
Vlaamse litteratuur blijft hij.

') Men vgl. hiervoor mijn essay De structuur van De Hondsdagen in het Nw. Virus, Ts., XXI-7.
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R. A. Cornets de Groot
Met andermans veer IV
De moeder van een moeder

Van Vestdijk is bekend, dat hij grote
bewondering koestert voor de dichter Jacobus
van Looij. Herinnering, een sonnet uit 1884,
noemt hij een van de mooiste die Van Looij
schreef. Ik neem het hier over, — men
overtuige zichzelf:
Herinnering
Ik zie dat bleek gelaat, als met een krans
Omspannen door het streng geplooid kornet Die zachtblauwe oogen weêr, als in gebed,
Neêrblikkend naar den vluggen naaldendans.
En aan haar voeten in den zonneglans,
Zie 'k hoe een blonden knaap zich
spelend zet:
Dan — aandachtsvol — soldaatjes kleurt
hij, met
Helroode mantels en een lange lans.
En breeder werpt de zon haar stralenkleed ..
Van uit haar oogen licht een wondre vreugd
Die langzaam dooft in stille mijmering: Dus zie ik de oude die mijn droeve jeugd
Vergeten leerde, wat ik zwijgend leed,
In 't bonte waas van mijn herinnering.

Het in de eerste vier regels opgeroepen
moederbeeld raakt men niet licht weer kwijt,
— maar waarom niet? Allereerst is er dat
— 'streng geplooid kornet' — een verbinding
van woorden die ons inzake het 'moederlijke'
schijnt te willen waarschuwen (het hier
vereiste ignorisme der close readers ver
mee te delen, dat het om de-hindertm
grootmoeder van de dichter gaat), en die
dan ook in scherpe tegenstelling staat
tot 'die zachtblauwe ogen', die 'als in gebed'
neerblikken. Maar die kornet is noodzakelijk
om die vrouw te tekenen als 'moeder', als
moeder, hoezeer plaatsvervangend moeder
ook, van de dichter. Dat is de realistische
functie van deze woorden. Maar ze hebben
bovendien een antirealistische functie:
ze roepen het beeld op van een krans: de
'moeder' wordt geïdealiseerd. In welke
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richting? In die van een heilige — ? — de
krans is dan ook een aureool; in die van
een maagd — ? — in beide richtingen — ?
de moedermaagd? Men denke uit de eerste
vier regels de tweede weg, en neme de drie
die werden behouden voor lief, een ogenblik,
— hoe stijgt dan, als men de verminking
even accepteert, het thans geboden
moederbeeld boven het 'tijdgebondene' uit!
Maar Van Looij heeft het zo niet gewild.
Het ging hem niet om een symbool, maar
om een reële vrouw, déze vrouw: de grootmoeder, die zijn moeder verving, en die hij
idealiseert, maar niet tot onbereikbare
hoogten, hoe onbereikbaar ze op het tijdstip
dat hij zijn sonnet schreef, in de waarneembare wereld ook was. Essentieël is, dat de
voorstelling haar nog bereikt: met globaal
aanduidende woorden.
Het jongetje, de blonde knaap, houdt van
haar. Daarover bestaat bij de lezer geen
enkele twijfel. Maar waar staat dat
expliciet in de tekst? Het staat nergens. Men
kan wijzen op de laatste drie regels. Ik kan
dan antwoorden, dat die regels niet op liefde,
eerder op dankbaarheid betrekking hebben,
een dankbaarheid, zo conventioneel als de
streng geplooide kornet. Men late trouwens
die drie laatste regels weg: nog steeds
vindt de lezer, hoe objectief hij zich opstelt
tegenover het overgebleven fragment, dat de
jongen van déze vrouw houdt, ook zonder
dat hij het zegt. Feiten alleen doen het hem
niet, mag men zeggen, maar de wijze van
schrijven, het gestalte geven aan de boodschap,
beïnvloedt de werking die er op de lezer
van uit gaat.
Een psychoanalist zou weinig moeite
hebben met het onbewuste leven van de
knaap: soldaatjes met helrode mantels, een
lange lans .. Wat ziet de jongen trouwens dat
de moeder doet? Ze breit. Maar hèm valt de
'naaldendans' op, waar zij 'als in gebed' op
neerkijkt.

R. A. CORNETS DE GROOT

Het is de zon die beide in liefde verenigt.
De zon, oeroud symbool voor licht, rede,
geest, verlichting, God, vader. Waar is die
vader in dit familieportret? Inderdaad, die is
tot onbereikbare hoogten verheven: de vader
de zon, de geest, God is hier een God van
liefde, — zolang de afstand maar groot
genoeg blijft:
En breeder werpt de zon haar stralenkleed..
Van uit haar oogen licht een wondre vreugd
Die langzaam dooft in stille mijmering...

Men stelle zich een dichter voor, die op
een bepaald moment van zijn leven terug
ziet op zijn kindertijd. Hij heeft er behoefte
aan zich zijn moeder in de herinnering terug
te roepen — niet als reële moeder: zijn
moeder, maar als moeder in wier beeld
hij een mythische gestalte herkent, en die
daarom in de rol van een godin, of
daarmee gelijk te stellen figuur, kan treden.
Ook in dit gedicht, stellen we, is de
verhouding moeder-kind door oedipale
verlangens bepaald. Welke van de elementen
die Jacobus van Looij benutte, kan deze
dichter zich ten dienste maken?
Het beeld van de moeder als maagd; de
naaldendans; de liefde voor deze vrouw,
onuitgesproken, maar niet te loochenen; de
onschadelijke vader, die ver is, of buiten
wordt, hoe belangrijk zijn bijdrage-geslotn
ook is tot dat net van verborgen
communicatie tussen moeder en zoon. Maar
ook de strengheid van de moeder moet
meespelen: zij is voor de zoon een Maria.
De laatste strofe uit het door mij bedoelde
gedicht, een sonnet, luidt:
En zag ik het allernieuwste koele linnen
Over haar schoot, dan kon het spel beginnen
En mocht 'k haar kussen, koel, en weer
verdwijnen.

Het koele linnen bedekt haar schoot: de kus
van de knaap is het tegendeel van
onstuimig. De wens de moeder te 'huwen'
wordt door het linnen verhinderd, èn door
de koelheid die de moederliefde in terughoudendheid verkeren doet.
Het gedicht waaruit dit citaat genomen is,
stamt uit Gestelsche liederen van Simon
Vestdijk. Het is een van de mooiste uit de
cyclus Madonna met de valken.
Ik kan dit gedicht, mogelijk om grotendeels
subjectieve redenen, niet los zien van Van
Looijs sonnet. Maar ik voeg er onmiddellijk
en graag aan toe, dat Vestdijks sonnet het
'voorbeeld' (als hem dat ten minste bewust
voor ogen stond — zoals voor sonnet LXV
uit dezelfde cyclus in ieder geval aantoonbaar
een sonnet van Nijhoff model stond) in tal
van opzichten verre overtreft. Ook dit
beoordele men zelf:
Vaak was ik met mijn moeder saam, en vond
Zóo stil haar oogen op haar handen rusten,
Haar rustelooze handen, dat 'k haar kuste,
Veroverend, en met onstuim'ger mond
Dan zij welvoeg'lijk achtte. Zoo ontstond
uit afweer, drang, gefluister dat mij suste,
Dat wondernet van ijl geweven lusten
Dat ons, onwetend, met elkaar verbond.
En in haar torenkamer sloop ik binnen
Als kleinste minnaar onder alle kleinen
Die voor hun moeder schaamtevol verschijnen.
En zag ik 't allernieuwste koele linnen
Over haar schoot, dan kon het spel beginnen
En mocht 'k haar kussen, koel, en weer
verdwijnen.

Spreekt men in zo'n geval van 'plagiaat'?
Nee, stellig niet. Het visuele beeld — het
'visionaire' — is oeroud, gaat terug op
Penelope voor mijn part: de nijvere vrouw,
achtergebleven, alleen gebleven, trouw

MET ANDERMANS VEER IV

Witold Gombrowicz
Het Berlijnse dagboek (I)

gebleven, — is een 'topos', een gemeenplaats
in de literatuur, waarop, zoals Vestdijk zich
ergens uitdrukt, 'generaties van dichters hun
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vervoeringen hebben doen neerslaan'.
Van Looij blies het overgeleverde beeld
nieuw leven in, door het van toepassing te
te maken op persoonlijke omstandigheden, al
is hij daarbij motieven die zich voor een
mythologisering van de voorstelling lenen
niet uit de weg gegaan. De uitdaging die er
van dit gedicht op Vestdijk uitging, moet
natuurlijk groot zijn geweest: hij nam haar in
ieder geval aan, verzoende antieke (Penelope
min of meer, Oedipus zonder enige twijfel)
met Christelijke 'mythologie' (Maria) in zijn
sonnet, door beide 'mythen' onder één
gezichtspunt te brengen, nl. onder dat van de
ontwikkelingsgang van het jonge, zeer
jonge kind, — een gezichtspunt zo algemeen,
en tevens zo bijzonder, dat men zeggen kan,
dat overlevering en het persoonlijke elkaar
hier in een subliem evenwicht houden.
Een verdere omtwilckeling van de topos lijkt
in dit tijdsgewricht van dolle Mina's en
elektrische naaimachines niet wel mogelijk.
Maar met dit sonnet als eindstation van de
route die Penelope moest gaan, zullen, geloof
ik, ook zij, die 'wetenschappelijk' van
crèche tot massagraf worden 'begeleid',
volledig kunnen ervaren, wat het betekent
een kloek te moeten missen in ruil voor een
broedmachine.

Ik schrijf deze 'regels in Berlijn.
Hoe is dat gekomen? Als volgt. Met de
maanden januari en februari, de heetste van
de Argentijnse zomer, was ik naar Uruguay
gegaan om me terug te trekken in de bossen aan
de oceaan, het manuscript van mijn Kosmos
bij me tint ik needs op het punt stond te voltooien,
maar dat me toch voortdurend in spanning hield
omdat het slot zich maar niet wilde openbaren;
het leek me nodig het in een andere r chting te
drijven — maar welke? — de oplossingen die
ik beurtelings onder ogen zag bevredigden
me niet. Het bos, de mionotnnie van de golven
en de stranden, de Uruguyaanse lichtheid
tenslotte, gliml achend en als fris •gebaad, hadden
zich dit jaar gunstig getoond voor mijn werk —
trillend van ongeduld en verlangen om het
verder met mijn tekst uit te vechten keerde ik
van de kust terug, vol vertrouwen dat de
groeiende vorm tenslotte zelf de moeilijkheden
zou overwinnen. 'Daar komt de dag van mijn
terugkeer naar Buenos Aires. Een half uur voor
mijn vertrek — de pöstbode. Een brief uit Parijs
waarin mij van particuliere zijde gevraagd
wordt of ik een uitnodiging van de Ford
Foundation voor een verblijf van een jaar
in Berlijn zou aannemen.
Tal van malen ad heb ik ondervonden dat
iemand op de grote momenten van zijn leven
een nevel overvalt die alles verblindt. Zeker,
geboortes gesch ieden ibij voorkeur 's nachts,
maar als de afgrondelijke wendingen van het lot
die u de Grote Verandering komen aankondigen
niet 's nachts kunnen plaats hebben, dan ontstaat
er rondom hen, als bij opzet, een soort vreemde
verwarring die alles wegwist en verduistert .. .
Die uitnodiging voor Berlijn bracht me de
oplossing van een probleem dat ik sinds lang
en niet zonder bitterheid 'herkauwde — hoe met
Argentinië te breken en naar Europa terug te
keren — en onmiddellijk voelde ik dat de deur
in iet slot gevallen was, de teerling geworpen.
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Maar direct was er een eerste complicatie die
verwarde en verduisterde tegelijk: de brief was
een 'maand oud, hij was zoek geraakt bij' de
post, ik werd echter verzocht per omgaande te
antwoorden, een dergelijke uitnodiging betekent
tenslotte een buitenkansje waar velen gretig
op loeren. Waarom was die brief zoek geraakt?
Waarom had men mij geen tweede gestuurd?
Zou dan — God in de hemel! — alles verloren
zijn, zou ik niet meer uit Argentinië weg komen?
De volgende dag kom ik in Buenos Aires aan
en vind op mijn tafel een telegram dat met spoed
om antwoord maant. Maar het telegram dateerde
van twee weken terug! Ten gevolge van een
wonderbaarlijke combinatie vaat slordigheid
en pech had men van alle post die in Buenos
Aires was aangekomen alleen dit telegram niet
doorgestuurd. Ik telegrafeerde direct dat ik
het aannam, maar bijna volledig overtuigd dat
dat alles al nergens meer toe diende en dat ik
— God in de hemel! — voor altijd in
Argentinië zou blijven.
Toch begon zich om mij heen al iets te
roeren ... In die dagen van onzekerheid onder
meer dan één bijzonder aspect van mijn -gin
Argentijnse werkelijkheid een plotselinge schok;
het leek alsof die werkelijkheid, in het
voorgevoel van haar naderende einde, uit
zichzelf begonnen was spanning en snelheid
aan haar bijzonder karakter toe te voegen. Het
duidelijkst toonde zich dit op het terrein van
de jeugd, dat ongetwijfeld essentieel was voor
mijn toenmalige situatie. Ja, het was alsof de
jonge mensen uitgerekend in die dagen gewaar
werden dat een fenomeen als 'Gombro' niet
iedere dag uit de hemel komt vallen: een reeds
'gemaakt' schrijver, met een al bekende naam,
die echter weigert om te gaan met personen
boven de achtentwintig jaar, een kunstenaar die
zich onderscheidt door een speciale trots of
een speciale esthetiek, dankzij welke hij met
minachting en verveling diegenen afwijst die
zich in de cultuur hebben gerealiseerd, maar
toenadering zocht tot jonge mensen, zij die zich
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bevinden d l'heure de la promesse, die in de
laagste 'klassen zitten, in de voorkamer van de
literatuur — zoiets is volstrekt uitzonderlijk,
werkelijk zonder precedent! Ah, welk een
onverhoopte kans die jonge oude man als
stormram te gebruiken om binnen te dringen
in de beau monde van de Argentijnse letteren,
de deuren uit hun voegen te lichten, de
hiërarchieën op te blazen en een schandaal
uit te lokken! En zo sloten die blousons noirs
van de kunst, die iracundos (de ene groep
noemde zich 'Mufados', de andere 'Elefantes')
zich in één zwaai bij me aan, kokend van
krijgshaftig enthousiasme; heimelijk begon men
listen te beramen om door te dringen in het
fort van de voornaamste dagbladen; de leider
van de 'Mufados', Miguel Grinberg, was al
koortsachtig bezig met de voorbereiding van een
speciaal nummer van zijn strijdlustige revista,
gewijd aan mijn persoon — kortom, mobilisatie,
beweging, electriciteit! Niet zonder verwondering keek ik toe ... het leek werkelijk alsof
zij mijn naderende einde voorvoelden, en
toch wisten zij het op dat moment niet...
Niet zonder verwondering, zei ik, en niet
zonder plezier, want die uitdagende geest
die mij is aangeboren zag met genoegen
dat, ondanks heel het Grand Guignol dat me
in de ogen der respectabele schrijvers iedere
ernst ontnam, Ik een ernstig iemand was en een
waarde vertegenwoordigde.
Let wel dat in de loop van die laatste dagen
het Grand Guignol, in overeenstemming met
mijn situatie, waarlijk ongehoorde vormen
begon aan te nemen, er ging geen week voorbij
zonder de een of andere excentriciteit,
terwijl in de pers steeds vaker berichten
verschenen dat ik een miskend genie was
dat in Europa triomfen vierde; Zdzislaw Bau,
die de roddelrubriek in de Clarina verzorgt,
bezorgde me een hoop publiciteit door wonderlijke 'geruchten' te publiceren als zou
'Gonibro' bezig zijn jonge schoonheden te
verleiden in de modieuze badplaatsen.

ER
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Drong de echo van die schandalen door tot
de Europese salons van mevrouw Ocampo,
en wat mochten de brave escritores er wel
van denken, verondersteld dat er iets van
doordrong tot hun Olympus? Voelden zij zich
niet een beetje als Macbeth, wanneer hij
vanuit zijn kasteel van Dunsinan 'het groene
woud op hem af ziet komen ... waarin de
wildheid, de anarchie, de spot op de loer liggen,
dat alles evenwel niet helemaal gaar, niet
helemaal gebakken, maar beneden een bepaald
niveau, bijna uit de onderwereld.
Ik was Berlijn vergeten; alles wees op een
leuke tijd, zo helemaal naar mijn zin, anders
dan anders en je uit je gewone doen brengend,
een onsamenhangend geheel, geen vlees en
geen vis.
Daar komt een 'brief van de Ford Foundation
zelf, een officiële, met de uitnodiging.
Ik zette voet op Argentijnse bodem op
22 augustus 1939 — en hoe vaak heb ik
sindsdien niet gevraagd: hoeveel jaar? hoe
lang nog? — die 19de maart 1963 zag ik
dat het einde'gekomen was. Doorboord door
het mes van die openbaring stierf ik op de
plaats, ja, in die minuut vloeide al heit 'bloed
uit mij weg. Al afwezig. Al voorbij.
Al klaar om te vertrekken. De geheimzinnige
band tussen mij en mijn standplaats
was doorgesneden.
ik imoest me van dit einde absoluut reken
geven, ,ik smoest het begrijpen — maar-schap
reeds bevond ik me in de greep van de alles
wegwissende en oplossende draaikolk...
documenten, geld, bagage, inkopen, alles wat
moest worden afgedaan, ik had nauwelijks
veertien dagen om al die dingen in orde te
maken, ja, van de vroege morgen tot de late
avond, taxi -inn, taxi -uit springend, deed ik
af en voltooide ik. Ik nam afscheid van mijn
vniden met een al niet meer aanwezige
tederheid, ik beschikte sneller, steeds sneller
over gevoelens en spijtbetuigingen, 'lunch met

X, diner met Y, sneller, ik heb nooit tijd om die
pakketjes af te halen ... En daar begonnen
in dit laatste ogenblikken onstuimig en onverwacht bloemen en vrachten te rijpen, te
bloeien, die jarenlang lethaArgisçh waren
gebleven, en ik zag tranen blinken...
Maar ik had al geen tijd meer, het uur alsof die
gevoelens hadden gewacht met werkelijkheid
te wonden tot op de dag waarop ik onwerkelijk
zou worden. Alles in de laatste minuut en alles,
eigenlijk ex post. Ijk zal u een amusante
geschiedenis vertellen: op een morgen verlaat
ik om half acht mijn huis met de bedoeling elf
dringende zaken 'af te handelen, maar op mijn
trap zie ik een jong meisje, een schoonheid
van achttien jaar, de verloofde van een van mijn
studenten, die 'haar 'Weekendtas' had gedoopt,
want, zei hij, met 'haar toop je als niet een
weekendtas. En 'Weekendtas' sniilciken, de
tranen stromen langs haar wangen, en zij
verklaart mij haar 'liefde; niet ik alleen, voegt
ze eraan toe, ook al mijn vriendinnen,
Witoldo, waren of zijn verliefd op je, geeneen
is er voor gespaard gebleven! Zo hoorde ik
nauwelijks een week voor mijn vertrek van het
bestaan van zoveel maagdelijke liefdes!
Amusant? Zeker, maar toch ook weer niet
zo amusant; deze belachelijke triomf op het
moment van mijn afscheid doorvoer me met
een koude huivering: waren deze meisjes ook
allemaal bereid geweest om met 'mij samen te
werken in mijn drama? Hoe vaak niet heeft
de heftige reactie van de jeugd op mijn lijden,
dat op hen betrekking had!, me verwonderd
en verbijsterd, het is iets dat ikk ervaar als een
smartelijke en ontwapende vrijgevigheid, als
een vriendschappelijk toegestoken hand,
die mij echter niet meer kan bereiken .. .
In die uren voor mijn heengaan schoten er
nog andere bloemen en vruchten voor mij op
in de boomgaard die door mijn drama van
zoveel jaren was bewerkt — ja, het was een
haastige en ontstuimige rijping, terwijl ik,
de asceet, de winkels afliep. Alles was in
,
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beweging geraakt, het vreemde dringen van de
door mijn vertrek op hol geslagen tijd was als
die vijf mouten voor de .komst van het nieuwe
jaar, beweging, druk, spanning, niets liet
zich meer grijpen, alles viel uit mijn handen,
verdween als door de ramen van een sneltrein.
Nooit was fik zo alleen geweest en zo

daarnaast een paal met een bord, iets verder
dobberende scheepjes en sloepen, en het groene
gras van de oever ... Zo eindigde voor mij.
mijn Argentinië: met een achteloze, overbodige
blik in een toevallige richting, een lantaarn,
een bord, een watervlak, dat was alles wait
werd opgenomen en zich voor altijd in mij

onoplettend.
Ondanks alles trachtte ik, en soms niet
zonder opgewondenheid, mijn exodus een
bepaalde vorm te geven. Tussen deze laatste
dagen en mijn eerste, die van augustus 1939,
ontstond een bepaalde analogie, een
uitsluitend formele analogie, maar ik klampte
me er in mijn chaos aan vast en vond ondanks
alles de tijd voor een korte pelgrimstocht naar
de plaatsen die toen de mijne waren geweest;
zo Docht ik het grote gebouw op Corrientes
1258 op, 'El Palomar' genaamd, waar allerlei
arme donders zaten en waar ik ongetwijfeld
mijn moeilijkste tijd had doorgemaakt, tegen
het eind van 1940, ziek en zonder een cent
op zak -- en ik ben naar de vierde verdieping
geklommen, ik heb de deur van mijn
kamertje teruggezien, de welbekende schimmel
en schilfers op de muur, ik heb de deurklink
aangeraakt, de trapleuning, het dreunende
wijsje van de dancing beneden drong door
tot mijn oren, ik herkende de geur van
vroeger ... en gedurende een ogenblik, de
ogen op iets onzichtbaars gericht, hoopte ik
dat het gebaar van de terugkeer zin en vorm
zou verlenen aan het heden.

vasbprentte.
ik ben aan boord. Het schip steekt van wal.
De oever verwijdert zich en, wegvarend, duikt
de stad op, de wolkenkrabbers schuiven
langzaam achter elkaar, de perspectieven
raken verward, de geografie wordt een janboel
— hiëroglyfen, raadsels, vergissingen —
ik zie nog, maar niet waar men hem zou
verwachten, de 'Toren der Engelsen' uit het
Retiro, daar is het gebouw van de post, maar
reeds is Chet panorama onherkenbaar en
ingeslapen in zijn complexiteit, alsof het
vijandig is of zelfs verboden, op een boosaardige wijze bedrieglijk, lijkt wel, de stad sluit
zich voor mij af, ik weet al zo weinig meer
van haar ... Ijk steek mijn hand in mijn zak.
Wat is dat? De 250 dollar zitten er niet meer
in, het geld voo mijn reis, ik voel overal,
ik ren naar mijn kajuit, ik zoek, in de zak van
mijn jas misschien, of in mijn pas, nee, niets,
oh! alle duivels! ... ik zal de hele Atlantisdhe
Oceaan over moeten stelen met de paar pesos
die me resten, een som die overeenkomt met
ongeveer drie dollar! Goed, maar daarbuiten
verdwijnt de stad in de verte, kom, concentreer

8 april. De haven. Een café aan de haven,
vlakbij de witte reus die me mee zal nemen.
Een tafeltje voor het café, vrienden, bekenden,
groeten, omhelzingen, houd je goed, vergeet
niet, doe de groeten aan ... en temidden van
dat alles was maar één ding niet dood, mijn blik
die me om onbekende redenen altijd zal resten
— ik wierp bij toeval een blik op het water
van de haven, in een flits zag ik de stenen
muur, de lantaarn men op het trottoir,

je, laat je dat afscheid niet afpakken; ik haast
me terug naar hat dek: alleen nog aan het eind
van het wateroppervlak zie ik samenballárngen
van nietnader te beschrijven materie, een
nevel die hier en daar door een duidelijker
contour wordt gemarkeerd, mijn blik herkent
niets meer — een plasma rijk aan een eigen,
maar ondanks miles ondoorgrondelijke
geometrie ... En deze voortdurend toenemende weerstand die me overstelpte, ging gepaard
met het bruisen van het door de soheepsboeg
gespleten water. Tegelijkertijd drongen de
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tweehonderdvijftig dollar mijn vierentwintig
Argentijnse jaren binnen, het moment splitste
zich in vierentwintig en tweehonderdvijftig,
ha, bedrieglijke en verwarrende wiskunde!
Dubbel bestolen ging ik een eerste ronde
over het schip maken.
Vaarwel, Amerika!
Welk Amerika? De storm waarmee de
Atlantische Oceaan ons begroette, was geen
alledaagse (de steward heeft me later toevertrouwd dat het een hele tijd geleden was dat hij
er zo een had meegemaakt), de Oceaan was
alverslindend, de wind wurgend, maar ik wist
dat aan de horizon van deze waanzinnige
woestenij, bepaald door onze voorsteven,
Europa voor mij opdook, ja, Europa naderde
al en ik wist niet wat ik achter mij liet.
Welk Amerika? Welk Argentinië?
Ah, wat waren die vierentwintig jaar eigenlijk
geweest, en welke bagage nam ik nu mee
naar Europa? Van alle ontmoetingen die mij
wachten was er een de allerhachelijkste: de
ontmoeting met een wit schip dat de Poolse
haven Gdynia had verlaten in de richting
Buenos Aires, op hetzelfde moment dat mijn
Federico van wal was gestoken ... over
ongeveer een week moest ik het onvermijdelijk
op volle zee ontmoeten ... Het was de Chrobry,
ja, de Chrobry van augustus 1939, met aan
boord mijzelf en Straszewicz, en Rembielinsky,
de senator, en minister Mazurkiewicz, een
jolig gezelschap ... en ik wist dat ik die
Gombrowicz die naar Amerika voer moest
ontmoeten, ik de Gombrowicz die nu
Amerika verliet, Welk een of ehoorde
nieuwsgierigheid naar mijn lot knaagde toen
aan me, ik voelde me in mijn lot als in een
donkerekamer waar men elk moment zijn neus
kan stoten .. , ah, wat had ik niet gegeven
voor de geringste lichtstraal die mij de grote
lijnen van de toekomst had verhelderd.
Nu vaar ik die andere Gombrowicz tegemoet
als een oplossing en een verklaring — ik ben
het antwoord. Zal ik echter, als antwoord,

tegen de vraag zijn opgewassen? Zal ik een
enkel woord aan zijn adres kunnen richten,
wanneer de Federico, met zijn geweldige gele
schoorsteen, uit de nevelige verten van de zee
voor hem zal opduiken.. . zal ik niet moeten
zwijgen?

Dat zou pijnlijk zijn. Als hij mij nieuwsgierig
vraagt: Waar kom je mee terug? Wie bij je nu?
— en ik hem slechts kan antwoorden met een
onmachtig gebaar van mijn lege handen,
met een schouderophalen, misschien met een
lich'e geeuw: Ach, ik weet het niet, laat me met
rust! Geslinger, gestamp, wind, bruisen, een
eindeloos omhoog torenen en in elkaar kolken
dat aan de verre horizon samensmelt met een
onbeweeglijke hemel — een onbeweeglijkheid
die het vloeibaar element voor altijd stil legt
— en ver naar links, spookachtig, de
Amerikaanse kust, als een inleiding op de
herinnering... Zal ik niet in staat zijn hem
een ander antwoord te geven? Argentinië!
Argentinië! Welk Argentinië? Wat was dat,
Argentinië? En ik... wat is dat nu, dat ik?
Nadenkend over mijn leven in Argentinië
gedurende die laatste vierentwintig jaar,
ontdekte ik zonder moeite een bepaalde, zich
tamelijk duidelijk aftekenende architectuur en
opmerkelijke symmetrieën. Zo waren er drie
periodes te onderscheiden, elk van acht jaar:
de eerste — ellende, bohémienleven, zorgeloosheid, nietsdoen; de tweede — zeveneneen half jaar op een bank, het leven van een
beambte; de derde — een bescheiden maar
onafhankelijk bestaan, groeiend literair
prestige. Ik kon mijn verleden ook beschouwen
door er bepaalde hoofdmotieven uit los te
maken, zoals gezondheid, inkomsten, literatuur,
of door het te ordenen volgens een ander idee,
bijvoorbeeld onder de hoek van de problemen,
de 'thema's' van mijn bestaan die langzaam
met de tijd evolueerden. Hoe echter de soep
van het leven met deze door statistieken en
diagrammen doorboorde lepel op te scheppen?
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Goed, een van de koffers in mijn kajuit
bevatte een aantal vergeelde blaadjes met de
chronologie, maand na maand, van mijn
beleveniss en.
Ik kon op die manier mijn geheugen
helpen, van maand tot maand een tocht door
het verleden maken, maar waartoe? Wat kon
ik, vraag ik u, met die litanie van details
beginnen, hoe die hoeveelheid belevenissen
in je op te nemen, terwijl elk van hen uiteenviel
in een zwerm minuscule feitjes die tenslotte
tot nevel verdampten -- je zag je omringd
door miljarden pa rtikeltjes, opgelost in een
ongrijpbare continuïteit, en dat deed eerder
aan muziek denken ... dus, hoe wil je van
feiten spreken? En toch, nu de teerling was
geworpen, plaagde me gedurende heel die
overtocht naar E•umpa één ding: de werkelijk
tyrannike behoefte om dat verleden .van mij
te bereiken, om het te grijpen, hier, in het
bruisen en kolken van de oceaan, in de
beklemming van de wateren, in die grenzieloze,
dof vervloeiende vloed die me terneerdrukte,
mij, alleen op de Oceaan met mijn afscheid .. .
Of was ik werkelijk niet meer dan een
oprisping van de chaos? Eén ding leek me
duidelijk: dit was geen zaak van het intellect,
noch zelfs van het bewustzijn, maar uitsluitend
van hartstocht.
Bezeten van haar zijn, dichter voor haar
zijn... Als Argentinië mij zozeer voor zich
heeft weten te winnen dat ik (onmogelijk er
nu nog aan te twijfelen) diep en voor altijd
verliefd op haar was — op mijn leeftijd
spreekt men dergelijke woorden niet licht
dan moet ik er-vardigneoc —
toch aan toevoegen dat Ik zelfs met het mes
op de keel niet had kunnen zeggen wat me zo
verleid heeft in de eentonigheid van haar
pampa's ... in de banaal burgerlijke steden...
Haar jeugd? Haar 'lager-zijn'? (ah! boe vaak
heeft mij in Argentinië deze, temidden van mijn
essentiële ideeën, zo Winde gedachte
achtervolgd, dat 'de schoonheid het lager' is).

Maar hoewel al deze en dergelijke fenomenen,
bevestigd door een even vriendschappelijke als
onschuldige blik, door een sprankelende
glimlach, in een enigszins bioscoopachtige
omgeving, maar vol warmte, kleur, dampen,
palmen misschien of ombu- hamen, hoewel dit
alles zeker een rol heeft gespeeld in mijn betovering, was Argentinië niettemin iets honderd
maal rijkers. Oud? Jazeker. Driehoekig?
Dat ook, en vierkant, en hemelsblauw, maar
ook zuur in een spiraal, nogal bitter, zeker,
maar ook innerlijk en iets als de glans van
gepoetste schoenen, molachtig als pilaar of
poort, en bovendien schil dpadachtig, afgemat,
besmeurd, overdadig als een gat in een holle
boom, of een trog, en chimpansee-acbtig,
afgeknaagd tot op het hot, pervers, sofistisch,
aapachtig, geode maatjes met sandwiches, zoals
de vulling van een kies ... ja, ik schrijf alles
op wat me in de pen komt, want tenslotte
doet het er weinig toe, alles wat ik maar zeg
past Argentinië als een handschoen!
Nec Hercules... Twintig miljoen levens in
alle denkbare combinaties, dat is veel, en
veel te veel voos het leven van één man.
Kon ik dan weten wat mij in deze mierenhoop
van onontwarbaar verstrengelde levens geplakt
had? Het feit Chien dat ik er straatarm
was? Dat ik er al mijn Poolse privileges
verloren had? Of was dit Latijns Amerika er
in zekere zin in geslaagd mijn Poolse wezen
aan te 'vullen.., of was het de zon van het
Zuiden, of- huou bijzonder soort brutaliteit, hun
vuiliheid, hun laagheid ... hoe het te weten...
Bovendien, de bewering dat ik verliefd was op
Argentinië beantwoordde niet aan de
werkelijkheid. Eigenlijk was ik helemaal iet
verliefd. Om de waarheid te zeggen, ik wilde
alleen maar verliefd zijn.
Te quiero. In plaats van te zeggen 'ik hou
van je', zegt de Argentijn 'ik wil je'. En ik dacht
bij mezelf (nog steeds op de oceaan, heen en
weer geworpen op een schip dat zelf door de
golven heen en weer werd geworpen), dat de
,
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liefde een inspanning van de wil is, een vuur
dat wij in ons ontsteken, omdat wij het zo
willen, omdat men verliefd wil zijn, omdat men
niet kan verdragen het niet te zijn (de stroefheid
van mijn taai weerapiegek slechts de onbeholpenheid van de situatie zelf) ... Nee, ik hield
niet van haar, ik tivikle alleen verliefd op haar
zijn — kennelijk voelde ik een 'heitige behoefte
Europa niet anders te naderen dan in een
staat van hartstncïieiijke geestdrift voor
Argentinië, voor Amerika. Ik wilde blijkbaar
op mijn levensavond niet in Europa
verschijnen zonder de schoonheid die de liefde
verleent, en ik s,dderde ongetwijfeld bij het
besef dat de breuk met de van mij doordrenkte
plaatsen en de verhuizing naar vreemde, niet
door mijn aanwezigheid verwarmde oorden
me zou kunnen verarmen, afkoelen en doden
— daarom wilde ik in Europa vol hartstocht
zijn, hartstochtelijk ver$iefd op Argentinië.
En ik sidderde vooral voor die ontmoeting die
mij wachtte grilden op de oceaan, bij de
avondschemering of bij de vroege dageraad
misschien, temidden van de zouten en verhullende nevels van de ruimte — ik zou voor
niets ter wereld met lege handen op dit
re ndez-vous he>bb enwid1en verschijnen. Het
schip drong voorwaarts. Het water nam bet op
en liet het onmiddellijk weer vallen. De wind
blies. Ijk was wat veibijsterd, van m'n stuk
gebracht, want ik wilde van Argentinië
houden en van mijn vierentwintig jaar in haar,
maar ik wist niet hoe.
Liefde is waardig eid. Ziehier wat zich op
mijn leeftijd aan mij openbaarde: hoe ,groten
onze biologische aftáeiing, des te groter
behoefte aan de hartstocht van een brandend
vuur — het is beter dat je verteert dan
langzaam lauw te worden als een lijk .. .
Ah, nu wist ik dat de hartstocht meer geeigend is voor de ouderdom dan voor de jeugd.
De nacht valt. Het is volstrekte nacht. Aan mijn
linkerhand, nauw+elijkss, nauwelijks ziel baar,
het stervende flikkeiiicbt van de nu al Bra-

ziliaanse kust, hier, op het dek, ik, voorwaarts
varend, me zonder ophouden verwijderend
in een onbegrijpelijk voortgaan ... ach, wat
een verlatenheid. De eindeioosíieid van die
heftige, kokende, bnuiaende, niet te onder
scheiden, niet te vatten IeegRe, een afgrond van
duizenden kolkingen en wervelingen, hier precies als daar ... en verder, vender, zo ver het
oog reikt, tevergeefs span ik amijn blik in
tot mijn ogen pijn doen, niets nee, niets kan ik
onderscheiden, achter de muur van de nacht
stroomt en stort alles zonder ophouden, ver
-

oploesend .. . -zwelgnd,samt

onder het duister daar beneden bevond zich,
ik wist het, slechts vornieloze massa en vloei
beweging, vóór mij een nilinite zonder -bare
vastheid, en boven mij een hemel, bezaaid met
ontelbare sterrenzwermen, niet te onder
-scheidn, span
niet te vatten ... ondanks ales
ik mijn blik in. Maar nee, niets. Trouwens,
had ik het recht iets te zien, ik, draaikolk en
chaos in deze chaos, ontheemd en zonder
herinnering, speelbal van hartstochten en mij
on ende smarten — zeg me, boe kan men
na ruim twintig jaar niets dan bruisend water
zijn, lage uitgestrektheid, zwarte nacht, onmetelijke hemel.., niets dan een blind element
dat op niets in zgch¢elf kan uitkomen?
Argentinië! Maar welk Argentinië? Niets.
Fiasco. Zelfs willen kon ik met, nee, iedere
mogelijkheid am te willen was uitgesloten
door de onmetelijkheid Evan de alles verijdelende
vloed, en de liefde veranderde in niet-liefde,
alles vloeide in elkaar over, krom, ga naar
beneden, probeer te slapen, het is laat...
menselijk ook, waar kwam toch dat menselijk
oog vandaan op het dek? Zou ik het gedroomd
hebben, ik weet het niet, nu ja, tenslotte blijft
het hetzelfde, oog of geen oog, waar dient het
ook toe om zo de formalist uit te hangen
en de verschijnselen naar hun pas te vragen,
nee maar, welk een pedanterie ... boe kun je
trouwens weten ... korn, ga liever liaspen.

•

Literatuur en psychoanalyse
Psychoanalyse en literatuur. Samengesteld en
ingel. door Hendrik M. Ruitenbeek. (Psychoanalysis and Literature.) Vert. door C. Beerepoot,

M. Hartkamp, P. van der Lans en X. S. T. Tan.
Amsterdam 1969. Atheneum Paperback.
(Atheneum/Polak & Van Gennep N.V.)
I
De psychiater Otto Fenichel heeft het kind als
„polymorphous perverse" bestempeld — en wie
sommige van zijn collega's over schrijvers en
dichters aan de gang hoort, krijgt de indruk
dat het met dit artistieke volkje al even weinig
pluis is.
In Ruitenbeeks anthologies) staat een gedetailleerde analyse, van de hand van Marie
Bonaparte, van Edgar Allan Poe's verhaal Loss
of Breath. De hooMpersoon, Lacko' breath,
houdt op te ademen (zonder, consequent, ook
dood te gaan) en verliest daarmee de spraak.
„Maar", vertelt Bonaparte, „dan ontdekt de
held dat hij niet volledig sprakeloos is, zoals hij
tot dan toe vreesde. Als hij zijn stem tot 'een
bijzonder diepe keelklank' verlaagt, kan hij
klanken voortbrengen die 'niet berusten op de
ademhaling maar op een bepaalde krampachtige
beweging van de keelspieren'. De psychoanalyticus is geneigd deze bewegingen te interpreteren als een pregenitale taal der ingewanden, ter
vervanging van het geslachtelijke taaltype dat
door de ademhaling gesymboliseerd wordt,
waarbij keelklanken duiden op een regressie
naar een vroeger infantiel en derhalve impotent
stadium van de libido-ontwikkeling." (PL 49)
Hoe komt het dat Poe zo met die libidineuze
adem in de maag zat? Dat gaat terug op zeer
vroege kinderherinneringen aan „de coïtus van
volwassenen": „En door welke geluiden kenmerkt de coïtus zich meer dan door hijgen,
zuchten en kreunen, en, hoe grof het ook mag

klinken, de winden die de vrouw laat als gevolg
van compressie in de onderbuik tijdens de
coïtus. Analyses wijzen uit dat het kind zulke
donderslagen gewoonlijk aan de vader toeschrijft, de almachtige vader die hij vreest en
die de moeder in de coitus aanvalt, want het
kind stelt zich die daad in eerste instantie
sadistisch voor." (PL 61)
Over een andere passage in Poe's novelle
merkt Bonaparte op: „Kan deze verwijzing
naar dit opgezwollen lichaam (een lijk, K.) niet
worden opgevat als een wraakoefening van Poe
op zijn moeder voor het feit dat zij het leven
schonk aan een zusje, een rivaal, toen hij nog
klein was? Haar zwangerschap zal de eens zo
fragiele bejubelde sylfiide zeker gedwungen
hebben het dansen op te geven en ,,kortademig".. . „opgeblazen en gezwollen" thuis
te blijven bij haar zoon. Haar bewegingen
zouden hem later doen denken aan het ,,waggelen" van een gans, en haar figuur aan een
„olifant" of een „rinoceros". (PL 82)
Ja, mijnheer, de waarheid is grotesk, en zoo
is het, sprak Van Schendels doodgraver. Niet
iedereen zal zelf op deze verbluffende interpretaties zijn gekomen — zij vereisen ook een heel
aparte methodiek.
In het eerste citaat (PL 49) vat Bonaparte
(apodictisch) een gegeven uit Loss of Breath
op als een symptoom zoals psychoanalytici er
uit de kliniek kennen, en waarover zij verklarende hypothesen hebben opgesteld. Bonaparte
interpreteert per analogiam — maar zonder
dwingende noodzaak, doordat Poe's verhaal
niet, om iets te noemen, een op de divan uit
afwijking tot onderwerp heeft, en het
-geplozn
als verhaal niet a priori ressorteert onder de
categorie van verschijnselen waarvoor psychoanalyse de adequate methode van onderzoek
is 2 ). Bij deze ongemotiveerde inlijving hanteert de
1. Hierna aan te duiden als PL.
2. Zie ook Norman C. Holland over het fallussymbool, PL 201/2.
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schrijfster uit het arsenaal van haar professie
bovendien een hypothese omtrent de seksuele
oorsprong van de taal (gebaseerd op een artikel
van de linguist Hans Sperber anno 1912) 3 ), die
geen aanspraak op wetenschappelijkheid kan
maken.
In de tweede aanhaling (PL 61) volgt Marie
Bonaparte dezelfde weg van verhaal naar theorie. Zij maakt gebruik van Poe's jeugdherinneringen (waarover zij hem, veronderstel ik, aan
gene zijde van het graf heeft ondervraagd), en
opereert met een freudiaanse topos: analyses
wijzen uit dat. . . Welke analyses dat zijn, en het
materiaal om die op hun waarde te beoordelen,
blijft voor de lezers verborgen—een esoterische
manier van doen die Bonapartes beweringen
oncontroleerbaar maakt, d.i.: voor de wetenschap zonder waarde.
Ik maak maar meteen schoon schip: deze
psychoanalytische aanpak verfoei ik. Let wel,
niet de „ranzige burgerlijkheid ", om met Du
Perron te spreken, is het essentiële bezwaar
tegen Bonapartes 4 ) benadering (waarin zij
overigens allerminst alleen staat), maar dat zij
naast een relatie tussen het verhaal en de theorie
een speculatief verband legt tussen verhaal en
biografie, en tussen biografie en theorie. Een
driehoek van volstrekt vrijblijvende relaties,
onbewijsbaar èn onweerlegbaar, loutere veronderstellingen die ten eeuwigen dage onbevestigd zullen blijven. Bonaparte kleedt haar vermoedens hier wel in het modale gewaad van
kan, zal en zou, maar enkele regels verderop
voert zij een strip-tease uit: „(onze held) stuit
in de graftombe echter niet alleen op de moeder,
maar .....(PL 82) De (door mij gecursiveerde)
indicatief loochent de voorafgaande voorzichtigheid.
In het algemeen brengt Bonaparte haar interpretaties als hitsige stieren van waarheden; zij
verliest zelfs (bij de andere relaties is zoiets al
traditie) het onderscheid tussen biografische
gebeurtenissen en de psychoanalytische uitleg
van de reacties daarop, uit het oog: (stiefvader)

„John Allan castreerde Poe", schrijft zij (PL
89), en dat is geen lapsus.
Marie Bonaparte vertegenwoordigt de orthodoxe psychoanalyse — wat niet wil zeggen dat
Freud zelf die richting prefereerde, al verleende
hij Edgar Poe, étude psychanalytique (1934) 5
zijn sanctie door het een voorwoord mee te
geven. De zelfverzekerde schrijftrant der orthodoxen verplicht hun lezers de integrale psychoanalyse voor lief te nemen, inclusief de discutabele en algemeen verworpen ideeën, de
negentiende-eeuwse trekken in Freuds theorievorming, en de lange reeks vaak burleske
hypothesen „van de tweede orde", die niet
empirisch gefundeerd zijn, maar op andere
hypothesen berusten en niet experimenteel
getoetst kunnen worden.
Deze „absurde" elementen der theorie liggen
doorgaans op psychopathologisch terrein (dat
de leek sowieso vreemd is) en lenen zich, in de
gedachtengang der bonapartisten, dus uitstekend
voor fantaisistische literatuur: de Gothic Novel,
Poe, Kafka; in de schilderkunst, hoe kan het
anders, Jeroen Bosch; in Nederland zou Hamelink een gewillige prooi zijn. Al die vreemdheid
doet vermoeden dat Clarence P. Oberndorf
gelijk had en dat psychoanalytische studie van
literatuur „de vlucht van de analyticus zelf (is)
voor de tegenspraak, de zorg en de weerstand
van patiënten in de klinische praktijk naar
academische analyses van personen die allang
dood zijn. Deze niet geraadpleegde figuren
kunnen zijn subjectieve gevolgtrekkingen (curs.
)

3. S. Freud, Die Trauntdeutung. Frankfurt/MHamburg 1961. Fischer Bücherei 428/9; pag.
292 noot 1.
4. Waar is waar, grotesk of niet. De banale
trekken van ps.an. verklaringen, de ridicule
("een pregenitale taal der ingewanden" — het
zgn. buikspreken) en de onaangename zijn op
zichzelf geen argument.
5. Merkwaardigerwijs vermeldt Ruitenbeek, of
een vertaler, deze titel niet in de Aantekeningen.
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van mij, K.) niet tegenspreken, noch hem verlaten ingeval zij het met zijn beweringen niet
eens zijn." (PL 139) Daar staat tegenover dat
hij er geen honorarium voor vangt, kun je
zeggen.
Het is wel duidelijk dat deze extremistische
richting, getypeerd door wat Devereux (PL 174)
citeert: Plus ca change, plus c'est la même chose,
niet interessant is voor wie zich primair met
literatuur bezig houdt, doordat zij „ons begrip
voor creatieve mensen niet vergroot, en onze
waardering voor bepaalde literaire werken niet
verdiept". Omdat het bewijs van het tegendeel
(PL 13) Ruitenbeeks doel was, is op zijn minst
het fragment uit Bonapartes boekt) ten onrechte
opgenomen.
Tegenover deze rücksichtslose toepassing der
psychoanalyse staat een betere, een ,,gematigde". Ernest Jones bespreekt uit de Hamlet de
gifmoord op de koning, ervan uitgaande dat hij
het „verhaal" van het drama mag „vertalen in
de taal van symbolen" (PL 34). Hij zegt dat
door die vertaling het oor waarin Claudius gif
goot, gelijk staat met de anus, en concludeert
dat „wij de aanval van Claudius op zijn broer
zowel een moorddadige agressie als een homoseksuele aanranding (moeten) noemen" (PL 34),
hoewel die aanslag ook „de idee van de zoon
die zijn vader castreert" betekent (PL 35).
Afgezien van de onverzoenlijkheid van beide
duidingen verschilt Jones' benadering wel frappant en ongunstig van Freuds eigen aanpak:
„Auf demselben Boden wie König Odipus
wurzelt eine andere der groen tragischen
Dichterschöpfungen, der Hamlet Shakespeares.
Aber in der veränderten Behandlung des nam-

lichen Stoffes (een open oog voor nuanceringen
dat Jones mist, K.) offenbart such der fganze
Unterschied im Seelenleben der beiden weit
auseinander liegenden Kulturperioden ... Das
Stuck ist auf die Zögerung Hamlets gebaut, die
ihm zugeteilte Aufgabe der Rache zu erfiillen...
Hamlet kann alles, nur nicht die Rache an dem
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Mann vollziehen, der seinen Vater beseitigt and
bei seiner Mutter dessen Stelle eingenommen
hat, an dem Mann, .der ihm die Realierung
seiner verdrängten Kinderwünsche zeigt ... 7
Freud interpreteert het verhaal als verhaal;
Jones interpreteert het als symbool van iets
anders (Shakespeares ziel? Hij laat zich er niet
over uit.) Freud bezigt hier een gedeelte van zijn
theorie dat ook buiten de kring van psychoanalytici geaccepteerd is8); Jones baseert zich
op hypothesen van de tweede orde.
"

)

II

In de 70-jarige geschiedenis der psychoanalyse
hebben steeds, bij bemoeienissen vanuit die
discipline met de belletrie, het oedipuscomplex
en de veronderstelde neurose van de literator
centraal gestaan.
Wat er in de loop der jaren over het oedipuscomplex geschreven is, heeft een veel grotere
reikwijdte dan het domein der literatuur alleen.
Het artikel dat Ruitenbeek van George Devereux opnam (PL 154-174), valt feitelijk geheel
uit de toon van de bundel. Devereux gebruikt
materiaal uit de oude griekse letterkunde om
de gebruikelijke opvattingen over het oedipuscomplex te corrigeren — waarvan ik me afvraag
of het geen devaluatie van het literaire werk
tot alledaags geval inhoudt, en of Devereux'
6. Het toppunt van ellende bewaar ik, net als
M.B., voor een noot. Op PL 307/8 weegt zij
voor en tegen af van de bewering dat ophanging erectie en zaadlozing ten gevolge kan
hebben, en commentarieert: "De ps.an. kan
zich afvragen of deze meningsverschillen (over
observaties, K.) niet min of meer voortkomen
uit de mate waarin de ermee samenhangende
symboliek ... in de toeschouwer verdrongen
is."
7. Traumdeutung, pag. 224/5.
8. Het is moeilijk af te bakenen wat algemeen
aanvaard wordt, maar het oed. compl. in zijn
elementaire formulering hoort daar zeker bij.
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collega's er wel van onder de indruk zullen zijn,
juist omdat het geen klinisch of statistisch
materiaal is. Het artikel voert de lezer
bovendien naar een heel ander gebied van
wetenschappelijke discussie 9 ).
Belangrijker is, zowel in PL als voor de
literatuur in het algemeen, de bestudering van
de „literaire neurose ". De buitenstaander kent
deze psychoanalytische idée fixe meestal in
extreme vorm, zoals de formulering van Wilhelm
Stekel: „Mein Forschungen haben mir den
sicheren Beweis erbracht, daB zwischen dem
Neurotiker and dem Dichter gar kein Unterschied besteht. Nicht jeder Neurotiker ist ein
Dichter, aber jeder Dichter ist ein Neurotiker. 10
De logische gevolgtrekking uit zo'n absolute
gelijkstelling stamt van Edmund Bergler: „The
typical writer, being himself a neurotic, and
therefore incapable of love, is no more competent to describe love than a blind man is to
describe colors. 11 ) Twee dooddoeners voor
deze man: noem eens drie ziende mensen die
de kleur „rood", of een andere, kunnen beschrijven; en vraag je eens af welk percentage
van de (wereld) literatuur over liefde handelt...
En Freud zelf? Hij dacht wat verstandiger
over deze zaak (zijn Der Dichter and das Phantasieren van 1908 had in PL niet mogen ontbreken12), en schreef (Formulierungen uber
"

)

"

zwei Prinzipien des psychischen Geschehens,

1911, citaat op PL 8): „De kunstenaar is in
oorsprong een mens die zich afwendt van de
realiteit omdat hij het niet eens kan worden
met de eis om van driftbevrediging af te zien,
wanneer deze voor het eerst gesteld wordt, en
die dan in zijn fantasieleven vrij spel geeft aan
zijn erotische verlangens en ambities. Maar hij
vindt een terugweg van deze fantasiewereld
naar de realiteit: met zijn bijzondere gaven
vormt hij zijn fantasieën om tot een nieuw
soort realiteit, en men staat ze een wettiging toe
als waardevolle weerspiegelingen van het werkelijke leven. Zo wordt hij dus in feite, door
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een bepaalde weg te volgen, de held, koning,
schepper en lieveling die hij altijd wilde zijn,
zonder de omslachtige weg van het scheppen
van werkelijke veranderingen in de buitenwereld te volgen."
Wellek en Warren 13 polemiseren naar aanleiding van dit citaat: „It ... fails to recognize
that creation itself is a mode of work in the
outer world; that, while the day-dreamer is
content to dream of writing his dreams, one
who is actually writing, is engaged in an act of
externalization and of adjustment to society."
Zij eiteerrden echter niet het vervolg, dat
Ruitenibeek (PL 8) wel afgedrukt heeft, en dat die
adjustment to society belicht: „Maar dit kan hij
alleen bereiken doordat andere mensen hetzelfde onbevredigde gevoel hebben als hij wat betreft de verzaking die de realiteit eist, en doordat 14) deze ontevredenheid, die een gevolg is
van de verschuiving van het lustprincipe naar
)

9. Ik wil alleen nog opmerken dat de universaliteit van het oed. compl. (zijn voorkomen buiten
de westerse cultuur is twijfelachtig, in alle
geval geen regel) door Bronislaw Malinowski
(Nature, 3.11.1923) voor het eerst aangevochten
is, en sindsdien niet gerestaureerd.
10. Dichtung and Neurose, Wiesbaden 1909. S.
begint hier met de al eerder genoemde topos.
11. Bergler, Psychoanalysis of Writers and of
Literary Productions, in: Psychoanalysis and
the Social Sciences. An Annual. I, New York
1947.
12. D.w.z.: niet in de nederl. uitg. De amer. wordt
geflankeerd door Ruitenbeeks bloemlezing
Psychoanalysis and Creativity, waarin her opstel, als ik mij goed herinner, wel is opgenomen.
13. Theory of Literature, 3rd.pr. Harmondsworth
1963. Peregrine Y 28! pag. 82.
14. Doordat is een conjectuur. De tekst heeft
omdat, en is evenals vertaler X. S. T. Tan
corrupt. Eén stijlbloempje, of van Bonaparte,
of van de vert.: "de legendarische Phoenix
die, evenals de penis, steeds weer uit de as
herrijst." (PL 62)
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het realiteitsprincipe, zelf een deel van de realiteit is."
Waarschijnlijk zouden Wellek en Warren
deze verklaring (die aanleunt tegen de romantische wereldvlucht) evenmin accepteren, maar
hun kritiek kwam toch (bij de eerste druk in
1949) een paar jaar te laat. In 1945 schreef
J. C. Flugel in zijn psychoanalytische studie
Man, Morals, and Society 1 s) (ik verontschuldig
mij bij voorbaat voor het lange citaat):
„In one sense the artist himself is a complete
realist, inasmuch as he creates something in the
material world (whether this be a poem, a
painting, a symphony, a statue, or even a dance)
— something moreover that others can enjoy.
In these two respects he differs fundamentally
from the day-dreamer, who creates nothing in
the outer world and who satisfies no one but
himself- In some other respects, however, art,
especially in its inferior products (we may think
of the cruder kinds of fiction or realistic
illustration), does little more than provide a
day-dream in pictorial or printed form, and
even in the highest works of art psycho-analysts
have been able to show that certain fundamental
human desires constitute the ultimate motives
that lead the artist to his choice of theme and
his public to the enjoyment of it. 1 &) A good
work of art, however, clearly contains much
more than this; otherwise every one of us
could be an artist. For one thing
it involves an adroit manipulation of
the element of "distance"s); any too intimate
concern with our personal desires at once
destroys the whole aesthetic attitude, while
excessive "distance" reduces aesthetic interest
and enjoyment. For another it involves a technical mastery of the material through which
the artistic creation is expressed."
Deze uiteenzetting rectificeert de ongenuanceerde psychoanalytische opvattingen die gemeengoed geworden zijn, en kritiseert een
belangrijk deel van wat door psychoanalytici
over bepaalde schrijvers en boeken beweerd is:
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Marie Bompartes reductie van Poe's verhalen
tot een simpel "ultimate 'motive" kan bijvoor
-beld
toets van deze kritiek niet doorstaan.
Naast de traditionele ideeën, die alle teruggaan
op Freuds eigen mening, zijn alternatieve opvattingen over de literaire creativiteit ontwikkeld, die in PL helaas grotendeels ontbreken.
Otto Rank, in wiens theorie het prenatale bestaan en het geboortetrauma een voorname
plaats innemen, heeft als "werkelijke wortel"
van alle kunst aangewezen "de autoplastische
nabootsing van het eigen groeien en ontstaan'@)
in de moederschoot". Kunst is zijns inziens ontstaan uit het maken van vaten om iets in te
bewaren, in navolging van de moederschoot;
heeft zich ontwikkeld tot nabootsing van menselijke wezens, in verf, aardewerk, marmer of
taal, en betekent een poging het geboortetrauma
te bestrijden. De kunstenaar "brengt zichzelf
voort temidden van de moederpijnen der schepping." Kunst is voor Rank allereerst vormgeving:
de artistieke vorm maakt de verdrongen oer15. J. C. Flugel, Man, Morals, and Society. 3rd.pr.
Harmondsworth 1962. Peregrine Y 24; pag. 277.
16. Flugel gebruikt ultimate, Freud (Traumdeutung
p. 226) spreekt van de "tiefste Schicht" in de
Hamlet. Het is de vraag of deze terminologie
iets bestaands dekt, of alleen als metafoor
gebezigd kan worden.
17. VgI. Freud (Traumdeutung, p. 226): "...so
wird arch jede echte dichterische Schöpfung
aus mehr als aus eineet Motiv and einer
Anregung in der Seele des Dichters hervorgegangen sein and melhr als eire Deutung
zulassen."
18. Over het begrip afstand: Kees Fens, Mijn ei
en ik, in: Merlyn 1, 1 en Paul de Wispelaere,
De problematiek van de ik-roman, in: Het
perzisch tapijt, Amsterdam-Antwerpen 1965
(LDS 4), pp. 29-46; nadere informatie bij
Flugel, a.w.; pp. 274-274.
19. Curieus, deze psychologische volgorde ("protheron husteroà') bij een psycholoog aan te
treffen.
,
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vorm (uterus) aanvaardbaar, en esthetisch ?A
In zijn typologie heeft Rank voor de creatieve mens een eervolle plaats weggelegd: de
kunstenaar schept zijn eigen, acceptabele
wereld, zonder die aan anderen op te dringen,
terwijl -hij in de realiteit leeft zonder onophoudelijke conflicten, zoals ... de neuroticus. Vanzelfsprekend acht Rank de freudiaanse beschrijving van de kunstenaar ontoereikend, omdat zij
reduceert tot een algemeen gemiddelde van
verdrongen impulsen en deterministische processen. De creatieve mens "ontwikkelt zijn ikideaal uit zichzelf, niet slechts op grond van de
gegeven, maar ook op grond van de zelf
-gekozn "21 )
factoren, die hij bewust nastreeft.
(Met deze gedachten strookt op en top de
opinie van Charles Lamb: "De.. . dichter
droomt, terwijl hij wakker is. Hij wordt niet
door het onderwerp bezeten, maar hij beheerst
het." En over de realiteit: "Hij is op een schitterende wijze loyaal aan die souvereine heerseres, zelfs wanneer hij haar schijnt te verraden."
Citaten bij Lionel Trilling, PL 264.)
Alfred Adler (die, als een old soldier, never
died, maar only faded away) heeft de stelling
van Stekel ( "nicht jeder Neurotiker ist ein
Dichter, aber jeder Dichter ist ein Neurotiker")
op een amusante manier op de kop gezet. In
zijn systeem leidt een verminderd gevoel van
eigenwaarde tot een fanatieke strijd om zich te
doen gelden: de "minderwaardige" mens zoekt
een compensatie, en dat, zegt Adler, is een
"scheppende handeling ", en geen wending naar
het infantiele stadium22 ).
In recente publicaties uit psychoanalytische
hoek is de opvatting dat creativiteit en neurose
nauw samenhangen, vrijwel verdwenen. Ernst
Kriste) schreef in 1952 dat de neurose een
kleine bijdrage :tat de kunst levert; L. S. Kubie
in 1958 dat neuroses onder kunstenaars even
frequent voorkomen als onder andere bevolkingsgroepen, en dat zij in feite een belemmering
voor de scheppende activiteit vormen; in 1963
betoogde R. B. Cattell dat creatieve persoon-
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lijkheden juist aanzienlijk zeldzamer neurotisch
zijn dan andere groepen, met als mogelijke uit
regel: literatoren zijn mis- -zonderigp
schien iets labieler dan hun broeders in de
creativiteit.
De mening dat schrijven "een neurose van
zich af-schrijven" is, bestrijdt Oberndorf (PL
142): "In de meeste gevallen.. . heeft de poging van de schrijver om zichzelf van zijn
neurose te bevrijden door het uitschrijven ervan,
geen succes." Het rendement (Oberndorf demonstree rt zijn stelling aan Nathaniel Hawthorne) blijkt gering; de bewoordingen waarmee
hij de psychoanalytische theorieën presenteert,
wekken de indruk dat hij de creatieve neurose
onbewezen acht.
(De nederlandse samenvattende studie over
dit onderwerp, P.C. Kuipers' Psychoanalytische
biografie der creatieve persoonlijkheid,') draait
nog om de hypothese dat schrijvers neurotisch
zijn, maar Kuiper gaat ektektisch te werk en
integreert andere opvattingen in zijn betoog,
concluderend dat creativiteit het "negatief" van
de neurose is, "een manier om aan de neurose
te ontsnappen "24).)
De slotsom mag luiden: de stelling dat (literaire) creativiteit een vorm van of reactie op
een neurose is, blijkt geen constante formule20. The Trauma of Birth,

New York 1929;

pp. 156 vv.

(uit het Dts.
vert. door Jessie Taft), New York 1945;
p. 212. (Nederl. vert. naar Mullahy.)
22. Genoemd bij Patrick Mullahy, Oedipus,
mythe en complex. Ontwikkeling van de ps.an.
theorie. Vert. A. v. d. Elshout, Inl. v. A. J.
Westerman Holstijn. Amsterdam 1958; pag.
156 en 426 (noot 5).
22a. Overzicht van deze opinies bij Ernest R. Hilgard en Richard C. Atkinson, Introduction to
Psychology. 4th.ed. New York etc. 1967;
pag. 389-391.
23. In Raster I, 4; pp. 379-407.
24. Gecit. art., p. 401.
21. Will Therapy, Truth and Reality
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ring, geen experimentele basis, noch een algemene erkenning te bezitten — reden genoeg
om deze hypothese eens proefondervindelijk te
onderzoeken.
III
Behalve aandacht voor de creatieve mens, heeft
de psychoanalyse logischerwijze vooral belang
voor de verhouding werk-maker gehad.-steling
Van de tien beschouwingen in PL handelen er
zes over een schrijver en zijn produkten. (Jones
over Shakespeare, Bonaparte over Poe, Oberndorf over Hawthorne, Lesser over Kafka, Skinner (niet dè Skinner) over Lewis Carolil, en
Kohut over Thomas Mann.)
Al deze analyses zijn pogingen het door de
schrijver geselecteerde en geordende materiaal
terug te plaatsen in het (biografische) kader
waaruit hij het genomen heeft, en zijn selectieen ordeningsprincipes te ontdekken. Met de
creativiteit van een kreeft begint de analyticus
waar de schrijver ophoudt, bij het literaire werk,
en bewandelt de weg terug, tot waar de scheppende activiteit van de schrijver aanving: in de
biografie en in de psyche van de auteur. Ik ben
geneigd dit een anti- literair personalisme te
noemen, een destructieve benadering, een beeldenstorm.
(Er bestaat ook een onliterair personalisme,
doodgewone burgermansnieuwsgierigheid naar
mensen van reputatie: "Wij vinden het thans,
— al naar mate wij alleen nieuwsgierig, of fatsoenlijk maatschappelijk, of zelf enigszins
meer artiestachtig gestemd zijn, — belangrijk,
betreurenswaardig of aardig, dat een gedeelte
der biografie van onzen grooten schrijver aldus
(met schulden en echtbreuk, K.) gekleurd is,
wij vinden deze dingen interessant om dat zij
plaats hadden met den man, die later de schrijver Multatuli werd, even zoo als wij er ons voor
zouden interesseeren of hij 's ochtends bij zijn
boterham een gekookt, of wel een gebakken ei
pleegde te nuttigen." Dat was Lodewijk van

M

Deyssel in de rol van Jan Publiek 25 ; Multatuli
zou hem veracht hebben, lijkt me.)
Een moreel bezwaar tegen de psychoanalytische ontbinding in factoren oppert Alfred Kazin
(PL 28): "Als wij literatuur uitsluitend benaderen via de psychoanalytisch beschouwde persoonlijkheid van de schrijver, dan raken wij
niet alleen verder verwijderd van de werkelijk
ring van de literatuur dan wij te voren
-heidsrva
waren, maar dan vernietigen wij in onze ijver
om de schrijver ziek te verklaren zelfs het
fundamentele culturele respect voor de gezondheid van de creatieve persoonlijkheid."
Kazins opmerking lijkt mij niet doorslaggevend voor wie ervan overtuigd is, dat schrijvers per definitie ziek zijn, maar ik zou me
kunnen voorstellen dat Poe, had Bonaparte
hem bij zijn leven op de snijtafel gelegd, zonder
veel moeite een smaadproces gewonnen zou
hebben. Lichtelijk strijdig met het hiervoor geciteerde is Kazins verklaring van het personalisme: "de mythe van de creativiteit, het onophoudelijk zoeken hiernaar in onze moderne tijd,
is eenvoudig een zoeken naar een identiteit
door mensen die geloven dat zij die identiteit
kunnen vinden in een beleving, die beleving
namelijk van de werkelijke, voor henzelf geheel
onbekende schepper." (PL 30) Het moralistisch
karakter van deze duiding neemt niet weg dat
er een kern van waarheid in schuilt: het bijgeloof, uit de Romantiek daterend, dat schrijvers Anders en Beter zijn: Beter rollen, plakken
en branden, en zo als mascotte van een innerlijke
leegte kunnen fungeren.
Dat een dichter of schrijver qualitate qua
superieur is, neemt geen weldenkend mens meer
voor zijn rekening. "A Poet is the most unpoetical of any thing in existence, because he
has no Identity", schreef Keats2e), en wie durft
beweren dat een dichter "interessanter" is dan
25. Multatuli door A. J. Bussum 1891; pag. 62/3.

26. M. B. Forman, The Letters of John Keats!,
New York 1935; p. 227.
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een willekeurige Jan met de pet of zijn vrouw?
"It is not in his personal emotions, the emotions
provoked by particular events in his life, that
the poet is in any way remarkable or interesting", meent T. S. Eliot 27), die er evenals Keats
van uitgaat dat de dichter leeft in "a continual
surrender of himself as he is at the moment."
De hoge bomen vangen geen wind door hun
afmetingen, maar de wind is gevoelig voor gerenommeerde heesters.
Additionele kritiek kan geleverd worden op
de beperkingen die de analyticus zich oplegt
(zonder zich daarmee een meester te tonen),
wanneer hij uitsluitend een literair werk tot
object van onderzoek kiest: "hij oordeelt ... op
grond van beperkt en geselecteerd materiaal en
daarmee dus in strijd met de methoden die de
psychoanalyse zelf ontwikkeld heeft", zegt
Gompertsi8), (als eerste noch als enige) een
tegenspraak signalerend tussen de "eigengereidheid" van de psychoanalyticus die een gedicht
of verhaal interpreteert), en de aanwijzingen
van Freud dat duiding van een droom, dus in
de gewone praktijk, niet bepaald wordt door
"de vindingrijkheid van degene die duidt, maar
voor het grootste deel (afhangt) van de patiënt
zelf ' 30
Ondanks deze (veilige) weg van de minste
weerstand, pretendeert de analyticus uitspraken
over de schrijver te kunnen doen die een hoge
mate van waarschijnlijkheid hebben. "Im Zusammenhang damit", waarschuwt Wolfgang
Kayser", drohte überhaupt die Gefahr, daB das
Sprachliche nur noch ein Mittel war, and daB
das Kunstwerk zu einem Dokument degradiert
wurde, mit Hilfe dessen man etwas AuBerdichterisches, einen Seelendefekt, Komplexe u.s.f.
erkennen wollte. Das Dichtwerk stand dann
grundsätzlich auf einer Stufe mit jeder anderen,
auch nichtsprachlichen Bethtigung eines Menschen. 31
De oorzaak van deze veronachtzaming van
het literaire "wezen" ligt in een soort beroeps deformatie. De psychoanalyticus, gewend aan
,

)

"

)

het doorgronden van mensen door middel van
wat zij zeggen en schrijven, kan met de beste
wil van de wereld geen duiding toepassen op
een menselijk produkt, zonder aan de menselijke
producent te denken. Zijn methode en zijn
denktrant zijn anti-literair omdat zij op de mens,
de patiënt, zijn afgestemd. De psychoanalyse is
inadequaat voor de bestudering van de literatuur als artefact, zoals omgekeerd de literatuur
geen rechtstreekse bijdrage levert tot de studie
van de mens.
Wanneer de psychoanalyticus zich met literatuur bezig houdt, zonder daar ogenblikkelijk de
schrijver in te betrekken (hij heeft het dan gewoonlijk over poëzie), doet hij dat toch op zo'n
manier dat van het literaire in het werk weinig
heel blijft.
"Mein Gedanke daB Traum and Poesie identisch sind, bestätigt sich nun mehr and mehr",
staat in Hebbels dagboek. Deze gedachte bepaalt de freudiaanse poëzie-analyse (hierover
de tweede paragraaf van Trillings Freud en de
literatuur, PL 258-265).

Eerlijkheidshalve: in de Traumdeutung staan
talrijke observaties over wat dromen zijn, die
soms ongewijzigd, soms als parallel voor het
inzicht in wat poëzie is, van waarde blijven,
maar de verwerkelijking van Freuds droomonderzoek in de freudiaanse poëzie-duiding
gaat er in negen van de tien gevallen van uit
27. Tradition and the Individual Talent, in: Robert
W. Stallmann, Critiques and Essays in Criticism

1920-1948. New York 1949. Cit. pag. 382.

28. De twee wegen van de kritiek. Amsterdam

1965., pag. 16.
29. Zie de opmerking van Oberndorf, hiervoor
aangehaald, op PL 139.
30. Cit. Gustav Bally, De psychoanalyse van Sigmund Freud. Vert. door R. H. Houwink. 4de
dr. Utrecht enz. z.j. (Aula 132); pag. 256.
Verg. Mullahy, a.w., p. 423, noot 13.
31. Das sprachliche Kunstwerk. 9. Aufl. BernMünchen 1963; pag. 277.
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dat analogie en gelijkaardigheid verwisselbare
termen zijn.
Het gedicht To a very young war widow van
Carolyn Wilson Link begint zo:

Having been made for love, you wil love again,
And happily, although against your will
The lacerated plain, the gutted hill
Accept the natural cure of sun and rain;
The meadow is made whole at last, by birth,
And wears the scattered gaiety of flowers.
It cannot be that you will harbor scars
Deeper, more stubborn than the wounds of earth.
David B. Barronst) "interpreteert" het gedicht
zoals hij het een droom zou doen: plain en
meadow representeren het gebied van de vulva;
hill is de mons veneris; sun and rain staat voor
penis en ejaculatie; de gaiety of flowers voor
zaadverspreidende genitaliën, etc., etc., een
voldragen, gelatiniseerd voorlichtingsboek.
Barron negeert het metaforische voorbeeld
aarde, dat tegenover de oorlogsweduwe gesteld
wordt, en identificeert bet als de weduwe. Hij
heeft natuurlijk gelijk wanneer hij het fertiele
van de metafoor belicht, maar hij verliest uit
het oog dat hij met poëzie doende is, wanneer
hij het bij lacerated plain heeft over het trauma
dat aan de geslachtsdelen van het meisje door
het lid van de soldaat is toegebracht, en w an
hij het sterven van de man opvat als het-ner
verslappen van de penis. Kennelijk heeft hij
geen verstand van wonden aan het hart — of
zou hij deze metafoor ook weer seksueel interpreteren. (Een zinnig commentaar op dit gedicht
had Barron kunnen vinden, dicht bij huis, in
Freuds meditatie Vergánglichkeit, Verz. werk
X, pp. 358-363.)
Deze wijze van ontleden laat alleen in schijn
het gedicht intact, en complementeert het met
een verborgen niveau — maar dat niveau is
altijd algemeen, is theorie, gaat op voor alle
vrouwen (in theorie), terwijl het unieke gedicht
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één very young war widow toespreekt (al bedoelt het misschien alle.)
Ieder heeft een castrerende vader, een homo
neef of nicht, een verraderlijke moeder-sekul
en wat dies meer zij — maar slechts een enkeling schrijft boeken, en niemand dan één van
die enkelingen schrijft uitgerekend dat éne boek
— waarom Poe verhalen, Dostojewski romans,
Shakespeare toneel en Achterberg poëzie?

Waarom Kafka Ein Hungerkt nstler en niet,
bijvoorbeeld, Ranonkel?
De psychoanalyse "werpt geen licht op .. .
de natuur van de artistieke gave, en de manier
waarop de kunstenaar werkt, zijn techniek."
"Het geheim van de creativiteit is met behulp
van de psychoanalytische methode niet op te
lossen." Het eerste citaat is van Freud (PL 266),

het twee van Kuiper's).
Doordat de psychoanalyticus zich bezig houdt
met het herleiden van het unieke tot het alge
(waarmee hij slechts bewijst dat schrijvers
-men
ook mensen zijn), onttrekt de creativiteit zich
aan zijn waarneming, want:
de man die schrijft verandert
steeds weer in zin schrijvende hand
die meer dan een meng kan geloven.
(Hans Andreus)

IV
Hoewel spaarzaam in praktijk gebracht, bestaat
er een psychoanalytische benadering van het
literaire werk an sich, zoals Frauds explicatie
van drijfveren in de persoon Hamlet.
In dat woord persoon schuilt een formidabele
adder. Prins Hamlet is "een netwerk van woorden" (Norman Holland, PL 205), papieren
vlees met drukinkt in de aderen — geen mens.
Is het dan toch, zelfs met de mimesis als uit
geoorloofd Hamlet als mens te be-gansput,
handelen, met een voor mensen uitgewerkte
theorie?

32. Mullahy, a.w., pag. 146-151,
33. Gecit, art., p. 400.
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Uiteraard Leent Eickerlyc, een stuk zonder
psychologie, want zonder Wielen", zich niet
voor psyc}soanalybe -- maar een roman? Een
roman van na 1678 (La princesse de Clèves)
wordt verondersteld een psychologie te hebben;
dat betekent, hoe dan ook, dat aandacht voor
de psychologie in het boek een adequate benadering is – maar niet dat de psychologie
der praeonages per se overeenstemt met een
wetenschappelijke theorie. Wat in het boek
psychologisch heet, kan geheel of ten dele aan
een bestaand, buiten-literair systeem ontleend
zijn (zo de "elieabethaanse" psychologie van de
figuur Hamlet, die Lily Campbells) heeft nagezocht); het boek kan zelf een systeem presenteren (zoals Vestdijk en Wolkers de psychoanalyse benutten) — in die gevallen is het
gemakkelijk, het terug te vinden.
Ter Braak vertelt in Nietzsche contra Freuds)
van een groepje psychiaters dat een film (in
elkaar gezet door Antonin Artaud) Interpreteerde, dat lag in hun lijn, als de uitdrukking
van allerhande verwrongenheden in de ziel van
regisseuse Germaine Dulac, niet beter wetend
of zij was verantwoordelijk voor alle symboliek.
Uit hun glijpastij concludeert Ter Braak dot
de psychoanalyse weinig voorstelt — hij kan
slechts vaststellen dat de duiding naar de "vent"
toe gevaren ïcardt, want de verzamelde ziel
deden niets anders dan symboliek -kundige
ontdekken die tevoren in de film was aangebrachts7). In dergelijke gevallen is "duiden"
niet meer dan een puzzeltje oplossen.
Problematisch wordt de zaak wanneer je,
zoals in Ouwens' roman De strategie, een freudiaans stramien herkent, zonder dat opzet vaststaat. Mag je nu toch (Ouwens kent Freud
nat{ifirlljk) de ik-figuur op de theorie vastnagelen? Wie ja zegt, verschuift het probleem. Had
Rümke het recht, Van de koele meren psychiatrisch te onderzoeken, vóór de dagen van Freud
geschreven? (Freud: Van Beden "der soviel von

den Geheimnissen des verborgenen Seelenlebens hat vorausgeabnt" -- maar dat is nau-
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welijks een argument.) En zo ja: is het toegestaan, de middeleeuwse of renaissance-mens
dezelfde "gemiddelde" psyche toe te schrijven
als de 20ste-eeuwer?
Een reeks bijkomstige slangetjes, die mij
overigens van de hoofdzaak, Hollands opmerking dat "personages" niet bestaan, alleen
woorden, hebben afgeleid.
Holland beziet het literaire werk als een taal ding, een opeenvolging van taalbouwsels, waarin
geen mensen kunnen voorkomen, omdat je nu
eenmaal niet in woorden kunt lopen. In zijn
opvatting zijn termen als "psychologisch ",
"naturalistisch ", "historisch' bij een roman te
enen male misplaatst.
Ofschoon Holland veel gelijk aan zijn zijde
heeft, vind ik hem eenzijdig, en zijn reductie
van het literaire werk tot een geval van taal
een bedenkelijke verschraling van de
-gebruik
literatuur, die nog altijd (de Raster-poezie mogelijk uitgezonderd) van mensen, voor mensen,
en over mensen is en handelt.
Ook psychologisch hapert er iets aan Hol
abstrahering: hij verwaarloost de inter--lands
actie van het individu met de buitenwereld, die
in het, creatief proces niet stil ligt.
Het literaire werk Is een wereld in woorden
— de woorden zijn maar de helft van het werk.
De woorden houden altijd verband met „iets"
in onze ondermaanse werkelijkheid -- in ge
taalgebruik is dat iets doorgaans rw?el,-won
in literair taalgebruik virtueel. Maar het Is
werkelijkheid 1 Wat Couperus over kleine zielen
schrijft, gaat over niemand --- maar hij schrijft
en wij lezen het alsof het wel over bestaande
mensen gaat. Dat woordje alsof is zo belangrijk
34. Zie Wellek-Warren, a.w., p. 91.
35. Vestdijk heeft de naam; Wolkers afficheert
zijn opzet in het motto van Horrible tango.

36. In: Politicus zonder partij, Amsterdam 1962;
pp. 67-69.
37. Freud zelf had geen hoge dunk van uitdruk

toegepaste psychoanalyse in literatuur:-kelij

PL 258.
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dat er een monografie 88) over geschreven is.
De psychoanalytische interpretatie van een
alsof-personage is een hypothese over de "psychische structuur" van dat personage wanneer
het realiter onder behandeling genomen was.
Hamlet) kan dus geanalyseerd worden omdat
de lezer/toeschouwer Hamlet als een menselijk
wezen "interpreteert" — dat lijkt mij ook de
bedoeling van Maud Bodkin geweest te zijn,
over wie Gomperts nogal malicieus te keer
gaat, maar die hij als volgt aanhaalt: "Wij
analyseren, zegt zij, onze eigen ervaring, die
wij krijgen bij het meebeleven van het spel door
met alle hulpbronnen van onze geest de woorden en de structuur van het drama dat Shakespeare ons gegeven heeft, te ondergaan. 40
"

)

V
Op nog een vierde terrein beweegt zich de
psychoanalytische literatuuronderzoeker: de
relatie tussen het werk en de lezer, hoorder of
toeschouwer.
Dat hier drie woorden naast elkaar staan,
impliceert al een waslijst van moeilijkheden. De
lezer en de hoorder (van, om het ouderwets te
zeggen, epiek en lyriek) hebben alleen de woorden, en moeten de wereld die erbij hoort, zich
voor de geest halen. In het theater staat die
wereld op de planken — het ligt dus voor de
hand dat de psychologie van de lezer/ hoorder
een andere is dan die van de toeschouwer. De
psychoanalyse handhaaft dit onderscheid niet
consequent: sommige van haar uitspraken zijn
alleen of vooral voor een der groepen van
kracht (en zelden of nooit voor essayistiek,
polemiek en kritiek), hoewel zij als een eenheid
aangeboden worden. 40a)
Buitengewoon moeilijk is het, de waarde van
die uitspraken te beoordelen, doordat dit onder
goeddeels braak ligt. Het is een -zoeksvldng
zaak van literatuurwetenschap, psychologie en
psycholinguistiek, waarmee de psychoanalyse
nooit nauwe banden heeft aangeknoopt.

Freud zelf beschouwde religie en kunst als
pogingen "de zintuiglijke wereld waarin wij ons
geplaatst zien, te overwinnen door een wenswereld 41 . De godsdienst is vervolgens een
factor van belang in die werkelijke wereld geworden, maar de kunst "is bijna steeds onschadelijk en weldadig; ze wil niets anders zijn dan
een illusie. Behalve bij enkelingen, die, naar
men zegt, door de kunst bezeten zijn, waagt zij
geen ingreep op het terrein van de realiteit. 42
Voor de "consument" geldt dan: "Wie...
ontvankelijk is voor artistieke invloeden, kan
de kunst als bron van lust en levenstroost niet
te hoog schatten. Toch kan de milde narcose
waarin de kunst ons vermag te brengen, niet
meer betekenen dan een vluchtige en voorbij
ande bevrijding van de noden des levens en-ga
is ze niet sterk genoeg om werkelijke ellende te
doen vergeten. 42a)
Kunstgenot als een kortstondige excursie uit
de harde wereld — deze gedachte heeft alle
psychoanalytische preoccupaties met de lezer
een grondslag gegeven. (In PL merkt men daar
weinig van: de lezer komt vrijwel niet aan bod.)
Patrick Mullahy43) heeft de freudiaanse
ideeën over de kunstconsument samengevat, en
noemt een vijftal hypothesen. In het kunstwerk
worden emoties die in het dagelijks leven als
pijnlijk ervaren worden in onschuldige, aangename vorm opgewekt. Dat betreft, volgens verwachting, onbewuste wensen: "bewuste denk 38. H. Vaihinger, The Philosophy of As If. 2nd.
cd., 4th. impr. London 1965.
39. Een restrictie geldt voor het mimetisch karakter van het literaire werk. Wat Holland (PL
211) opsomt, interpreteert de lezer niet of
slechts ten dele als mimetische virtualiteit.
40. Gomperts, a.w., p. 17. Ik ken Bodkins boek
niet, en weet dus niet of G. haar ideeën correct
weergeeft.
40a. Over de "soorten" van lezen: S. Dresden, De
"

"

"

literaire getuige, pp. 11 vv.

41. Bally, a.w., p. 136.
42-42a. id. ibid., p. 137.
43. Mullahy, a.w., pp. 141446.

)
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beelden en emoties" die de kunstgenieter
opneemt, wekken door assaciatief verband
"onbewuste, van veel heviger intensiteit", waardoor bevrediging van verdrongen verlangens in
de fantasie mogelijk wordt gemaakt.
Met name de poëzie bedient zich, om de
"censor" en de weerstand te omzeilen, van
vermommingen zoals de droom er kent: ver
-dichtng,
duplicatie, symboliek, etc. Identificatie
met personages, lyrisch ik, verteller is voor dit
kunstgenot een eerste voorwaarde; de techniek
van de kunstenaar kan de gebruiker in sommige
opzichten behulpzaam zijn. (Een duidelijke
structuur kan de aandacht voor de „bewuste
denkbeelden en emoties" laten verslappen, en
zo meer ruimte creëren voor de onbewuste.
Rijm en ritme vormen, doordat zij herhaling
inhouden, zo'n besparing van energie — een
gedachte waarin heel even de informatie-theorie
om de hoek lijkt te kijken. Beide verschijnselen
zijn tevens van belang omdat het rijm een infantiel genoegen opwekt door zijn speelsheid,
en doordat het ritme geassocieerd is met de
ritmiek van het zuigen aan de moederborst en
van de geslachtsgemeenschap.)
In het algemeen geldt dat de artistieke vorm
"voorlust" opwekt, en dat in laatste instantie in
de inhoud de gebruiker plaats moet vinden
voor speciaal oedipale gevoelens en frustaties.
Op deze veronderstellingen — Mullahy vertelt het allemaal met onmiskenbaar ongeloof in
zijn stem — valt een massa af te dingen. Indien
rijm en ritme zo effectief zijn, waarom schrijft
een stel inefficiënte figuren dan rijm- en ritmeloze verzen? Als iedereen (iedereen is een
oedipus) zich in de kunst zo bevredigd kan
laten worden, waarom zijn er dan zo weinig
"kunstzinnige" mensen? Waarom bestaat er in
een "permissive society", waar weinig of geen
verdringing in de opvoeding aangekweekt wordt,
toch kunst? Wat is het verschil tussen een
stuiversromannetje en de Gebroeders Karamazow, als niet de kwaliteit, maar de bevrediging
alleen telt? Waarom hield Sigmund Freud van
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kunst en schone letteren, terwijl hij toch donders goed wist wat hij verdrong? En waar zijn
de bewijzen?
Wetenschappelijk interessanter, en vol perspectieven, zijn de beschouwingen van Robert
Fliess 44 ), waar Norman Holland terecht op
attendeert. (PL 208 en 214) Fliess "oppert dat
de beelden die Shakespeare gebruikt, de geest
van de toeschouwer voortdurend in beweging
houden, deze als het ware op en neer doen gaan
door de gebieden van het onbewuste van het
begin tot het einde van de kindertijd. Met hun
uitgebreide stroom van beelden en metaforen
doen (Shakespeares verzen) het onbewuste van
het publiek voortdurend een gistingsproces
ondergaan. In ieder woord, in iedere regel beweegt de poëzie zich door allerlei onbewuste
patronen, zij haalt die naar boven, zodat de
tragedie er een samenhang aan kan geven."
Fliess' uiteenzetting is nog uiterst speculatief,
maar al zozeer tekstgericht dat experimenteel
onderzoek denkbaar is. Dat kan dan aanknopen
bij Flugels these: "a good work of art is such
that throu h its pattern or "significant form" it
calls into play a highly stimulating and agreeable exercise of the intellectual powers of those
who contemplate it. Finally, as has often been
pointed out, art in a sense achieves a deeper
insight into reality than mere perception,
inasmuch as it abstracts from the uninteresting
and irrelevant more effectually than perception
does (though perception itself goes a long way
in this direction), and thus presents us with a
sort of quintessence of the aspect of reality that
is relevant to the artist's theme and purpose. 45
"

)

VI
Ruitenbeek heeft in PL een trio niet-psychoanalytici aan het woord gelaten: Kazin, Holland
en Trilling, wier bijdragen van de meeste kmiti44. Robert Fliess, Erogeneity and Libido. New
York 1957.
45. Flugel, a.w., p. 277/8.
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sche zin getuigen en voor de relatie psychoanalyse-literatuur van veel groter belang zijn
dan de reincultuur-analyses der vaklui.
Trilling somt in zijn opstel pro's en contra's
van Freuds theorie op, waarvan ik de bezwaren,
na alles wat ik bier aan kritiek geleverd heb
(ten dele trouwens op dezelfde punten) maar
achterwege laat. Als belangrijkste positieve inbreng van Freud waardeert Trilling diens
mening "dat poérie eigen is aan de constitutie
van de menselijke geest zelf" (PL 271), diens
appreciatie van de poëzie als "een pionier" en
als "een methode van denken" (PL 272), en
diens demonstratie hoe de menselijke geest "In
een van zijn delen kan functioneren zonder
logica, en toch niet zonder een richtinggevend
doel" (PL 272).
Verder attendeert Trilling nog op Freuds
beïnvloeding door de literatuur— een factor
die wellicht de nadruk op de "kunst als illusie"
verklaart, daar Freud leefde in de tijd en cultuurfase die van de kunst verwachtte dat zij de
chaos tot een kosmos zou omsmeden ").
Freuds importantie reikt verder dan alleen
deze vernieuwende gedachten. Niet te verwaarlozen zijn zijn Invloed op auteurs als Thomas
Mann, Kafka47) en Joyce en zijn geestelijk
vaderschap van het surrealisme (waarmee ik
niet wil zeggen dat zonder hem een Eluard of
een Aragon nooit tot schrijven was gekomen.)
Bijkans iedere moderne auteur heeft met vrucht
zijn Freud gelezen; ook de literaire kritiek
buiten de strikt psychoanalytische heeft dankzij
hem winst geboekt, doordat hij haar aandacht
vestigde op symboliek, "dubbele bodems ",

ambiguities, enz.: "the methods of psychoanalysis have contributed to the tools of many
modern critics who cannot be simply called
Freudians", oordeelt René Wellek*s).
"Freud baseerde zijn belangrijkste conclusies
en theorieën uitsluitend op gegevens die hij
verkreeg via de klinische methode ... veel van
het werk en de gegevens die hij leverde, wordt

.1

verworpen als liggend buiten het gebied van de
wetenschappelijke waarneming. Met de grootste
fantasie kunnen we toch aan zijn gegevens niet
de eigenschappen toekennen van nauwkeurigheid, herhaalbaarheid, objectiviteit of standaar
kritiseert Ray Hyman"), en hij wijst -disate",
als oorzaak aan: "Zijn werk behoort tot het
"natuurlijke geschiedenis" - stadium van het
onderzoek — het begin, waarbij de voo rn aamste taak is een idee te krijgen van wat er aan de
hand is en wat de belangrijkste begrippen en
vraagstukken zouden kunnen zijn."
Bij het uitwerken der psychoanalytische beginselen, ook in hun literaire toepassing, staat
de wetenschappelijke ijking op de eerste plaats.
Feitelijk geldt dat voor de vereniging van literatuur (wetenschap) en psychoanalyse des te
sterker, omdat ook dat eerste vakgebied niet
uitmunt in wetenschappelijkheid.
Mij dunkt dat er pas goed profijt van Freuds
inzichten te treldaen valt, wanneer zij methodologisch verantwoord benut worden -- bij het
onderzoek van de "psychologie" van de roman
en van afzonderlijke werken; wanneer de bezig
lezer aan een nadere inspectie
-hednva
onderworpen worden; en als de creativiteit
zonder alle bijkomstige factoren tot studieobject gekozen wordt. In al deze gevallen luidt

46. De amer. filos. Douglas N. Morgan noemt
Freud, in navolging van Cleanth Brooks en
Thomas Mann een kunstenaar. (Love; Plato,
the Bible, and Freud. Englewood Cliffs N.J.
1964; pag. 174).

47. Trilling zegt (PL 258) dat Kafka bewust

freudiaanse concepties heeft gehanteerd — in
het opstel van Lesser over Kafka blijkt daar
niets van.

48. Concepts of criticism, 3rd. pr. New Haven
etc. 1965; pag. 348.
49. Het psychologisch onderzoek. Vert. door
L. A. M. Timmermans. Utrecht enz. 1967.
Compendia 46; pag. 67/8. Hyman schrijft over

Freud en Piaget samen; ik heb zijn tekst dus
'aangepast'.
de allereerste voorwaarde dat de psychoanalyse
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zich nauwer aansluit bij andere takken der
psychologie (en de literatuurwetenschap bij de
taalkunde, zodat zij elkaar te zijner tijd bij de
psycholinguistiek en de informatietheorie weer
tegenkomen.) Tenzij men de literatuurstudie niet
als wetenschap wil zien, maar als exclusief een
kwestie van plezier, hobby, gevoel, sympathie,
ontspanning — een milde narcose, een kunst.
But that's another story, om Billy Wilder te
citeren — oftewel: Nobody's perfect.
Jacques Kruithof
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Te gek over godsdienst
Fem Rutke, Open brief aan de rots, Desclée
de Brouwer, Brugge-Utrecht;
Harvey Cox, Het Narrenfeest, Amboboeken,
Bilthoven.
Ik ben godsdienstig genoeg opgevoed, en
gebleven, om te geloven in visioenen en
wonderen. Ik heb genoeg aan wetenschap
gedaan en mij de clericale denkwijze voldoende
eigen gemaakt om argwanend tegenover
getuigenissen van visionairs en terughoudend
tegenover berichten van wonderen te staan.
Als Fem Rutke dan ook schrijft over haar
visioen en alle vragen en beslissingen die
daaruit voortvloeiden, dan weet ik wel waar
ze praat; meer nog, vertrouw ik er op-over
voorhand op, dat het niet allemaal onzin is.
Maar tevens: ik ben al sinds lang gaan
begrijpen dat de scheidslijn tussen het wonder
en het absurde volmaakt poreus is en dat velen
van dit gebrek aan duidelijkheid het slachtoffer zijn geworden. Wat zeer pijnlijk is,
de definitie zelf bijna van tragiek.
Deze terughoudendheid bedoelt geen wantrouwen te suggereren jegens haar oprechtheid. Uiteraard heeft zij het licht geschouwd
en zwol haar ziel van hete belofte: nieuw,
eeuwig leven; wij doen nu eenmaal niet minder.
Ik weet waarover ze praat, al is de stijl
waarin het allemaal verteld wordt wat
duizelingwekkend, onsamenhangend en soms
wat dweperig. Maar dat is verklaarbaar.
Een bekeerling voelt zich als iemand die voor
het eerst verliefd is. En als je dan aan de
onvervangbare genade van de doop behalve
een visioen ook nog zo'n voortreffelijke
echtgenoot overhoudt, — die toch best iets
wegheeft van de hemelse bruidegom die ze
aanvankelijk in de Carmel wilde gaan
opsporen —, dan is er alle reden om de
godsdienstige wittebroodsweken wat te rekken.
(Zelfs al zijn er wel eens hosties te weinig.
pg. 82)
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Wat ik niet begrijp is, dat ze er zo nodig een
boek over moest schrijven. En dan nog wel
bij wijze van open brief aan een zo moeilijk
bereikbare adressant. Het doet bijna even
eigenwijs aan als de brieven van Hildegard
van Ringen. Temeer daar de rots (die van Mt.
16, 18), als hij half zo onfeilbaar is als wij
100 jaar geleden hebben vastgesteld, al lang
hoort te weten, wat ze hem te vertellen heeft.
Ik kan wel invoelen dat ze behoefte had aan
zoiets als een publieke belijdenis, een getuigenis.
Ter bevestiging van de broeders en zusters zou
zoiets ook best welkom zijn geweest. Maar
had ze dan niet beter kunnen kiezen voor de
vorm die Newman, ook na een lichtvisioen,
daarvoor koos: een eenvoudig gebed, even
dichterlijk als oprecht: "Lead kindly light ..."?
Ik begrijp ook niet dat ze alles zo naadloos
kan inpassen in dé ontwikkeling van dé kerk
in deze tijd. Het is beslist opvallend hoe
bekwaam de H. Geest heeft gestuurd. Of laat
ik de optimistische vertrouwvolle toon teveel
de dramatische 'gebeurtenissen bijkleuren die
ze ook vertelt?
Ondanks al dit onbegrip, er staan in het boek
rake .typeringen. Zoals het inzicht dat ook bij
ons iemand kan worden doodgedrukt tussen
"de business van boven en de karakterloosheid
van beneden" (126); of wat er verteld wordt
over collega-jbekeerling Van het Reve op pg. 43.
In dit verband wil ik ook vernoemen de
speculaties over de verarming van de
waarnemingsact (74) en over het verband
tussen pneuma en lichamelijkheid, liefde en
sex (191 vv.). Bovendien zijn er een paar
verwoordingen die ik het gun gemeengoed te
worden, zoals haar aanvulling op het
traditionele „orate fratres" (69) en de
benoeming van „anoniem christendom" —
het begrip stamt naar ik meen van de door
Rutke terecht hooggeachte Schiilebeeckx —
als leven in de schaduw van het licht (30);
(een schaduw overigens, die zelfs voor de
lichtzoekers-van-oudsher een behagelijke
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verkwikking kan zijn. Reden waarom de
professor momenteel doende is een theologie
uit te werken van de "partiële identificatie").
Of de Paus haar arbeid zal belonen met een
kerkelijke inzegening van haar huwelijk, ik
weet het niet. Is het zó belangrijk? Ze wil bij
de Kerk horen, maar de humor van de Geest
heeft het gepresteerd haar uitbundige bevestiging daarvan, op goede gronden van kerkelijke
leer (want ze leeft in concubinaat met een
priester) door een erg groot vraagteken te
doen begeleiden. De H. Geest is blijkbaar
ondeugend en zelfs ervaren katholieken, zoals
de Paus zelf, kunnen er moeite mee hebben
het geestig te blijven vinden.
Harvey Cox heeft daar niet de minste moeite
mee. Voor hem kan het niet gek genoeg
meer, sinds hij heeft ontdekt dat het gek ook
kan; zowel in het godsdienstig leven, als in de
theologie. Dat is een hele ontdekking geweest.
Als men altijd bedachtzaam en ernstig .tegen
de dingen heeft aangezien; als men met deze
blik tot enkele lichtelijk verontrustende visies
op 'de mens en zijn wereld is gekomen; als men
vanuit die visies een geladen oproep heeft
gelanceerd, waarin op menselijke zorg voor de
wereld werd aangedrongen en tegelijk — oor
gevolg — het verdwijnen van Gods -zaken
voorzienige menslievendheid werd geconstateerd; kortom: als men altijd bedroefd tegen
een ongetwijfeld tragisch en uitzichtloze situatie
heeft aangestaard en dan ineens het spel
ontdekt, en het feest, de vreugde, het genoegen
en de fantasie, ... maar dat is wat! Om je
hoofd bij te verliezen, wat Cox m.i. ook
enigszins heeft gedaan.
Terecht, maar misschien wat laat, is Cox de
uitbundigheid gaan waarderen en heeft hij
vandaaruit pogingen gedaan de actuele
situatie van godsdienst en theologie opnieuw
te belichten. Verrassende nieuwigheden komen
daarbij alleen aan het licht voor hen die het
ook altijd al zo duister inzagen. En daarbij:
zeer ten onrechte heeft Cox het probleem
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buiten zijn beschouwingen gehouden, wat bij
denkers die deze :themata nooit uit het oog
verloren hadden, bijna het brandpunt van de
vraag en het antwoord is. In elk geval het
aspect wat hun beschouwingen behoedt voor
de wat oppervlakkige hoera-sfeer, die Cox'
overwegingen soms tot op het ergerlijke
ontsiert.
Dat probleem laat zich het kortst verwoorden
in een woordspeling. Ik ontleen haar aan
Unamuno en Ortega y Gasset. In het spaans
beduidt "el rapto" — ook voor Cox het
verzamelbegrip waarin de zin der behandelde
themata kan worden gevat — zowel uitbundig
zalige zin des woords die niemand -heidn
zal ontkennen en waarover Cox dan dit boek
heeft geschreven. Maar het betekent ook
uitzinnigheid, zeg: vervreemding in zijn
technisch-formele zin, maar vooral in zijn
menselijk-inhoudelijke zin: hét begrip voor
de tragiek van het bestaan. Vanuit de
beschreven verschijnselen zelf stelt zich de
vraag naar een grens; het feest bereikt zijn
verzadigingspunt in een bepaalde vermoeidheid, of het slaat over de kop; de fantasie
ontaardt in illusie; het spel verwordt tot
over-spel. De grensoverschreiding — waarvan
een klassiek voorbeeld in de Opstand der
Horden als slot van hfd. VI — is de bron
zelf of van de meest onmogelijke toestanden,
die samen de dramatiek van het bestaan
uitmaken, of van de directe terughoudendheid
van de mens op grond van zijn ervaring.
Cox kan de "importance of being earnest"
niet anders aan de orde stellen dan binnen
het referentiepatroon van zijn secularisatieideologie, gebaseerd op de hoogst twijfelachtige
vereenzelviging van de begrippen kinderlijk,
oppervlakkig en primitief. En we moeten,
Freud zelf heeft het gezegd, volwassen zijn,
ernstig en ontwikkeld. Het onuitstaanbare van
dit soort ernst is, dat ze is opgelegd, en de zin
van ernst inderdaad in discrediet brengt.
Als men van daaruit het feest of de fantasie
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omschrijft, dan wordt dat geschrift een
programma: men poneert, moet dat wel,
bepaalde opgedoken fenomenen als tegenwicht
voor de bestaande, maar onevenwichtige
situatie. Zo schept men een spanningsveld dat
onnatuurlijker is dan de eenzijdigheid waarvanuit men vertrok.
Het feest laat zich niet propageren, evenmin
als de fantasie, zelfs als wordt ingezien dat ze
nodig zijn. Dat inzicht zelf en de pogingen tot
hun verwerkelijking vormen de belangrijkste
obstakels voor heuse feestelijkheid en echte
fantasie. Uitdrukkelijk bevestigt ook Cox dit
wanneer 'hij de verschijnselen beschrijft. Maar
het feit zelf dat hij ze beschrijft rechtvaardigt
hij door de functionaliteit ervan te omschrijven
op een wijze die deze erkenning tezeer
ontkracht.
Mijn belangrijkste bezwaar echter tegen zijn
boek geldt een theologisch aspect. Men kan er
verzekerd van zijn dat als morgen pijp roken
of stelten lopen erg in raken, een theoloog of
kerkman overmorgen .bij de drukker een
s hrijfsel zal hebben bezorgd met titels als
Ook Jesus had er een zware pijp aan of
Jesus op stelten. Na ampele overwegingen
over narrigheid e.d. komt ook Cox met
de te verwachten theologische klap op de
vuurpijl ...: Christus de harlekijn.
Mijn bezwaar kan ik vrij strikt verwoorden:
het grote inhoudelijke probleem van alle
christologie is, hoe te vermijden dat men tot
idolatrie vervalt, d.i. tot het scheppen van een
afgodsbeeld naar eigen maat, smaak en inzicht,
of dit beeld nu "ideal typisch" of plastisch is.
Cox is zich van dit gevaar, ondanks zijn
vroegere ontmythologiseringsdrift, ondanks
zijn secularisatietheologie, te weinig bewust
geweest. Ik ben geen iconoclast en ik meen
dat ons een grote speelruimte is gegund.
De beoordeling van de wijze waarop wij die
vullen, ,dienen wij echter steeds uitdrukkelijker
te richten naar de norm in hoeverre wij de
gevaren van de idolatrie hebben vermeden.
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In dit verband dienen wij afgoderij niet een
-zijdg
te omschrijven als formele trouw
aan een beginsel van monotheïsme, maar
voors' vanuit de vanouds begrepen werking
ervan: bestaansbederf van het feitelijk
menselijk lot. Nu Cox zijn beschouwing zo
sterk refereert aan de moderne idolencultus,
zonder bezinning op de vers reemdining die
daarvan uitgaat, meen ik -terecht bezwaar te
mogen maken tegen een dergelijke bijdrage in
de bezinning op de persoon van Jesus Christus.
Dit sprookje van de harlekijn brengt niet Hém
dichterbij; het tracht een naam populair te
maken binnen een enigszins twijfelachtig
referentiepatroon en in elk geval op twijfelBe gronden.
Het o goed om te denken over de door Cox
behandelde themata. Beter is het als die niet
alles onderwerpen van bezinning, maar
feittli ke Meeaten van ïemands bestaan zijn.
Het beste is eigenlijk nog als ze alleen :-naar
dat laatace zijn: dam koopt men ook geen
gevaar vanwege en in zijn beschouwingen een
beetje een schertsfiguur te worden.
,
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Lezer
Op donderdag 22 oktober zond
de VPRO een in Zuid -Afrika
illegaal gefilmde documentaire
uit over het leven van de
gekleurde bevolking daar. De
meest aangrijpende film ooit over
Zuid-Afrika gemaakt. De pest
is alleen dat degenen die die
film gezien hebben het allang
wisten, en er hoogstens nog weer
eens op gewezen werden wat
een stelletje klootzakken we zijn
dat we ons er nauwelijks
druk over maken. De rest, zij
die het hadden moeten zien, keek
naar de Tros.
De crisis die ikzelf, telkens
na een confrontatie met de
derde -wereldproblematiek,
doormaak, wordt steeds dieper.
Het is de bekende crisis van
de westerse intellectueel, die
zeer goed weet wat er aan de
hand is, maar er verder ook niets
aan kan doen. Op gezette tijden
vijf minuten staren naar een
foto van een Vietnamese
vrouw met haar napalm-baby
tegen zich aangedrukt, is
voldoende om een paar dagen
niet te lezen of te schrijven. Na
de Zuid -Afrika-documentaire
probeerde ik Jean Cayrol's
schitterende 'De koude zon'
te lezen. Het werd een
onbelangrijk geschrift, zinloos.
Litteratuur is in de huidige
wereldsituatie een spelletje
geworden waarmee intellectuelen
zich quasi-zinvol bezighouden.
Iemand die een roman schrijft
is iemand die niets beters te
doen heeft. Dit is geen
beschuldiging. Ik doe zelf aan
het spel mee. Ook ik probeer me
overeind te houden in mijn
machteloosheid: want wat moet

je dan doen? Een guerillagroepje beginnen in de Kalahari?
Aan teach-ins en acties
meedoen? Dat doen precies die
mensen die het allemaal allang
eens zijn. Een blad uitgeven?
Dat wordt alleen gelezen door
mensen die het allemaal al weten.
Een documentaire maken en
uitzenden? Die wordt alleen
bekeken door mensen die het
allemaal al weten. Want dat
is de lullige rationalisatie
waarmee wij, radicale
intellectuelen, die in onze
comfortabele huizen en met
ons prettige werk ó6k profiteren
van de ellende van onze
gekleurde kameraden, ons
overeind houden: de enige
manier om de ellende in de
derde wereld zinvol te bestrijden,
is onze maatschappij te
veranderen, 'van binnenuit', door
onze medemensen bewust te
maken van wat er aan de
hand is, door hun
onze visie voor te houden.
Vergeet het maar. Het enige
wat we doen is elkáár, d.w.z.
onze vrienden en onze politieke
medestanders, dingen vertellen
die ze allang weten. Daarom
zijn ze namelijk onze vrienden.
Zó is de situatie: 95% van
de bewoners van de rijke wereld
wéét niet wat er gaande is,
weet niet hoe twee -derde van
de mensheid verrekt, of verrekt
wordt, terwille van on=e
welstand, en als ze het al
weten, interesseert het ze geen
moer. 5% weet het, en maakt
zich er druk om — onder elkaar.
Praten onder elkaar, in het
café, voeren acties onder elkaar,
schrijven boeken onder elkaar,
lezen en bespreken die
boeken onder elkaar, en

wekken zo voor zichzelf de
indruk dat ze bezig zijn onze
maatschappij te veranderen.
Die 5% zijn intussen al jaren 5%.
Ik geef toe, ik weet óók
niet wat ik zou moeten doen.
Ik twijfel ook voortdurend
tussen: (1) deze westerse
volgevreten stinkwereld de rug
toekeren en in (b.v.) Cuba iets
nuttigs gaan doen, solidair
met hen die anders over enkele
decennia ook mijn tegenstanders
moeten worden in de Grote
Confrontatie — of (2) trachten
die westerse volgevreten
stinkwereld te veranderen; ik
hóór nu eenmaal — of (3) me
van kant maken.
Het eerste is onzin, het tweede
is een lullige rationalisatie,
het derde is wellicht het
verstandigste. Ook ik kies het
tweede. Ook ik schrijf in een
tijdschrift voor een handjevol
mensen onder elkaar over boekjes
die dat handjevol mensen
leest om wat te doen te hebben.
Ook ik weet wel dat litteratuur
zinloos is en dat ik er zelf
aan meedoe. Ook ik weet wel dat
het enige dat je kunt, moet doen
punt twee is, het bewustmaken
van die 95%. Al weet ik niet
hoe. Ik ben, kortom, net
zo'n zak als jij, lezer.
Toch is er, binnen die tweede
mogelijkheid, een sprankje hoop.
Er zijn een paar groepjes
mensen, organisaties, die
wêr'keli k iets doen dat nu
eens echt nuttig is, dat niet
blijft steken in vruchteloze

binnenskamerse en binnencafése
mode-progreeaiviteit. Een zo'n
organisatie is het Medisch
Comité Nederland-Vietnam.
Daarom gaat nu iedere
RAAM -lezer, voor zijn zo
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welverdiende zielsrust, tenminste
Í2S,- storten op
Postgiro 1090400 t.n.v.
Penningmr. Stichting Med. Corn.

Ned.-Vietnam,
J. de Koostraat 46, Amsterdam.
Dit is een bevel.
Anders schrijf ik nooit meer
zo'n boeiend artikel voor jullie
over de litteraire boekjes waar
we ons mee bezighouden.
J. J. Wesselo

Middagen van de
poezie
Hoe ik toekwam
Tweedehands en voor de halve
prijs, dat wel, is de directeurs Glas die ik rijd niettemin een
benzineslokop die ik onmiddellijk
zou ruilen tegen een Fiat
kleinst formaat, als daarin vijf
mij met grote voortvarendheid
over de kop groeiende kinderen
konden worden versleept.
Vijfenzeventig harde hollandse
ballen aan brandstof, slijtage en
al dat andere dat in de staatjes
van de ANWB valt na te slaan
kost het mij dus als ik, ook met
achterlating van heel mijn
hebben en houden, vandaag de
kortste weg naar Brussel,
honderddertig kilometer, heen
en terug wil rijden. Om half
twaalf moet ik er zijn, om half
negen kus ik mijn vrouw, om
kwart voor tien, zes kilometer
voor Leuven, zeul ik een half
uur, drie kwartier, een heel uur
lang met een gangetje van vijf
aan het uur, zoals ze in die
landstreek zeggen, voort alsof ik
gekomen ben om een studie te
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maken van de lintbebouwing in
België. Wat er vóór mij gebeurd
is interesseert mij minder dan
dat ik de afspraak nu waar
niet haal. Nog wel-schijnlk het
Ministerie van Nederlandse
Cultuur, bijgestaan door de
Ambassade van mijn eigen land,
heeft mij verzocht, nieuw licht
te werpen op Guido Gezelle,
nadat de burgemeester van
Antwerpen dat gedaan heeft op
Frederik van lieden, en in afwachting van een gelijke operatie
op Hugo Claus door een echte
professor uit Brussel zelf. Wie
ben ik dat uitgerekend ik te laat
zou mogen verschijnen?
Wie mij aanschouwt heeft
redenen om zich te verbazen.
Het eerste dat mijn optreden
manifesteert is een ongelooflijk
ingewikkeld en onbedaarlijk
conflict van disparate zenuwen.
Het rinkelen van de telefoon is
al meer dan ik verdragen kan:
mijn broer is dood, mijn dochter
zieltoogt langs de kant van de
weg, die hengst van een
chauffeur heeft niets gezien, hij
staat al te lossen, hoor hem eens
vrolijk fluiten, kijk de kaffer
schunnig ginnegappen tegen de
meisjes, mijn zoontje is nu
eindelijk van school getrapt, het
moest ervan komen, en die
andere aap heeft een horloge
gegapt bij V&D. Het tweede
dat mijn optreden manifesteert
is een nog ongelooflijker
training in zelfdiscipline: als nu
eens het dubbele werkelijkheid
wordt van wat ik mij aan
rampen realiseer, en dan niet
in een tijdsverloop van twee
maanden, maar pats, ineens,
Job uit zijn landhuis vol Yuruks
en Hamadans, gonzend van
brons uit de verzonken bescha-

ving van Luristan, rinkelend van
goud en oud zilver uit Egypte,
een badkamer zwoel van
Babylonische zeepjes en zalfjes,
met één smak weggezet op zijn
mesthoop, stank van stront bij
stank van zweren, de viezigheid
van boven nog viezer dan de
troep van beneden, geloof maar
niet dat ik het bestaan zou
vervloeken en mijn hond erbij
halen om mij te likken, ik ben
gepantserd tegen mijn verbeelding, met mijn verbeelding,
door mijn verbeelding, ik kan
nog vanavond dood gaan met
een grijns van berusting, ook
dan nog zullen de disparate
zenuwen de glimlach misvormen
die ik bedoeld had, en de hart
zal net niet venijnig -kramp
genoeg zijn om mij het bewustzijn
te besparen dat de laatste grimas
de grijns van mijn leven was.
Ik ben dus Leuven binnen
-gerdnmt
een grijns waaruit
de halve universiteit begrepen
moet hebben dat de Hollandse
reiziger de belichaming was van
Hollandse hooghartigheid.
Het was dus ook in alle staten,
maar precies op tijd, dat ik in
Brussel arriveerde, op het juiste
adres, dit laatste zo al een
prestatie voor wie weet dat ik,
met een van mijn uitgeslapenste
broers overigens, tijdens de
Haarlemse huwelijks ceremonie
van weer een andere broer
waarbij ik getuige moest zijn, in
de trein naar Keulen zat en mij
verbaasde, maar niet voldoende
om daaraan uiting te geven,
over het eigenaardige landschap
en de bedrijvigheid van douane

-beamtn.
Ik heb nieuw licht geworpen op
Guido Gezelle, die er niet
ongenadig van afkwam, ofschoon
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ik in het putje van mijn ziel
altijd een beetje zit te houen
met de man, die, dit zij onder
mij eens -strepwanhi
onder de neus gewreven toen ik
iets anders bedoelde dan ik
letterlijk zei, steeds opnieuw
vervallend in ironie, de makkelijkste, denk ik wel eens, van
alle benaderingen, niet eens
pastoor geworden is omdat hij
voor het vak niet deugde, dat
tenminste hebben ze in hem gezien. Ik ben daar overigens in
Brussel niet op in gegaan, een
babbelkous dacht ik niet dat ik
was. Jammer dat net de ver
journalisten erbij geweest
-kerd
zijn, want nu ik het nog eens
overzie, moet ik zeggen dat ik
eigenlijk een schitterende theorie
ontworpen en ontvouwd heb,
waarop bij enig nadenken de
structuralisten ook best hadden
kunnen komen, maar dat is nu
niet het verschil.
Wat ik letterlijk verteld heb
hoop ik elders te verhalen.
Ik ben daartoe zelfs gedwongen.
terwille van mijn goede naam
en nog veel meer, want er is
heibel van gekomen, heibel die
niet ik veroorzaakt heb maar
Karel Jonckheere, in wie ik
naast een antiquair in woorden
helemaal ten onrechte altijd een
honorabel man had vermoed, het
spijt mij oprecht voor zijn vrouw
die mij zo hartelijk te woord
gestaan heeft aan de telefoon
dat in de uren van ellende ik
misschien nog wel eens terugbel
naar Rijmenam, rijmenam,
een woord alleen al om in te
wonen, woonoord, woonwoord,
eigenlijk mag daar geen leesteken
meer achter.
Maar nu eerst mijn theorie, die
ik heel kort en in zijn saillantste
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stellingen moet samenvatten
omdat het anders zo maar een
praatje wordt en ik geen
Jonckheere heet. Het valt mij
toch al zwaarder dan ik zeggen
kan, met mijn zuidelijke voor
aan de Spaanse -namdieto
grens hilariteit verwekt en dan
ook nog die Felix-Timmermansachtige achternaam die je op
tien procent van alle zerken op
Vlaamse kerkhoven troosteloos
maar niet minder onheilspellend
aanstaart in alle denkbare
typografieën, door alle vreemdelingen aangezien te worden
voor een Belg zolang mijn
noordelijke spraak mij niet verraden heeft. Mijn theorie.
Gezelle trekt bijna al zijn
gedichten krom, want anders
krijgt hij ze niet gesloten. Zijn
fijnste lyriek wordt ergens
halverwege retoriek, ik zeg niet
dat het niet mag, ik zeg ook
niet dat ik ervan hou, maar wie
zijn lyriek zuiver noemt, is óf
familie van Jonckheere, want de
uitspraak is antiek, 6f hij
heeft Gezelle nooit fatsoenlijk
gelezen. Een paar van zijn meest
geprezen gedichten, dat zijn er
dus waarschijnlijk die het uit
Ego Flos, Dien avond-houden, en
die rooze, zijn pure retoriek, zijn
puurste lyriek zijn slapende botten, snippe rtjes, niet afgemaakt
en niet af te maken, althans niet
door deze pastoor. Die voor het
vak niet deugde, u moet mij
niet met opzet verkeerd ver
-stan.Edieh
dus ook nooit
geweest is. En al het andere.

tekens waarop zoveel geroemde
lyriek van Gezelle eindigt,
getalletjes die ik niet meer van
buiten ken maar die mij, U
had me met mijn potloodje en
mijn ruitjespapier eens bezig
moeten zien, aardig wat telwerk
hebben gekost, niet speciaal bijbetaald nee, getalletjes die mij
wel aardig leken voor wist ik
welk Belgisch publiek ik overtuigen moest, getalletjes die in
elk geval nogal duidelijk
illustreerden wat ik beweerde.
Wat schreef een weliswaar
mindere maar dan toch Katholieke krant waar alle journalisten,
de boodschappenjongen waar
een latijnse -schijnlku,
opleiding hebben gekregen, wat
schreef De Nieuwe Gids de
volgende dag? "Gezelle gebruikt
— volgens Sarneels — veel te
veel uitroepingstekens, wat volgens hem duidt op een tekort
schiet van het woord ".
Ondertekend L.P. Was ik aan die
gedenkwaardige dag en zijn
gevolgen al niet zoveel kwijtgeraakt, ik zou om vijfhonderd
franc wedden dat het Dode is,
niet Lodewijk, maar godbetert
Lode die niet eens de moeite
neemt in zijn programma
te zoeken hoe -bladjeop de
Hollandse onnozelaar heet, en
hem dan maar voorziet van zijn
vochtige slis, zijn hele bijdrage
aan deze diskussie door.
En nu stelling twee. In de
gesignaleerde en per uitroepteken aannemelijk en meer dan
dat gemaakte retoriek speelt
God, die noch als Vader, noch
als Zoon, noch ook als Geest
te interpreteren valt, ik zeg
Bij de dood van God
maar weer wat ik bedoel, die
Dit was stelling één. Ik heb
dus niet samenvalt met iets uit de
getalletjes genoemd over uitroep- sfeer die Beur indertijd als
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Eucharistisch heeft geïnterpreteerd, nou, daar speelt God een
rare rol, hij valt uit de hemel
ex machina. Om kort te gaan,
Gezelle voegt aan zijn lyriek een
bestanddeel eeuwigheid toe, dat
moderne dichters, maar die
moet je dan wei gelezen hebben,
binnenhalen in het gedicht, zie
het krankzinnige droste-effect.
Het is misschien voor een
ongewaarschuwd publiek niet zo
gelukkig geformuleerd, maar
wat ik gezegd heb is dat als
in de moderne poëzie God overleden verondersteld wordt, hij
misschien op sterven ligt in de
poëzie van een katholieke pastoor, en ik vindt dat hier achter
mijn schrijfmachine hoe langer
hoe diepzinniger, maar vooral
hoe langer hoe juister en hoe
langer hoe verhelderender voor
het fenomeen dat behoefte had
aan mijn nieuw licht.
Nu weer even luisteren naar Lode.
"Het nieuwe licht dat Fons
Sarneels op Guido Gezelle wierp,
was inderdaad eerder een
domper.
Uitlatingen als: "voor ons is
God dood" en "in de poëzie ligt
God op sterven", zijn niet van
aard om de sympathie voor de
voordrachtgever te wekken —
althans niet in wat we gewend
zijn Zuid-Vlaanderen te noemen,
en ze zijn al evenmin van aard
om de verering voor een zo
godvruchtig dichter te stimuleren. Erg tactisch kunnen wij
deze opmerkingen niet vinden.
Ze werden trouwens ook niet
zeer geapprecieerd." Lode af,

het gaat er maar om, want dat
heb Ik dadelijk nodig, en ieder
mag alles zien wat €k doe,-en
het superieure peil te preciseren
dat een katholieke krant in
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België anno 1970 graag van zijn geleerd heb, veel te laat, hoe
medewerkers ziet.
schadelijk het zijn kan voor
iemans goede naam en vergeet
vooral niet zijn buitenlandse
HRH-vd S en de
vakanties, zijn buitenlandse
relaties en zijn buitenlandse
fabrieksmeisjes
broodwinning, wat hij te melden
De derde stelling valt bij de
heeft niet uit te spreken vanaf
tweede in het niet, en ze diende een veilig volgeschreven velletje
ook maar om langzaam voor
papier, — met de uitdrukkelijke
te bereiden op wat er allemaal vermelding ten tweede dat deze
nog kwam, en dat was, want in zelfde Henriëtte Roland Holst,
drie kwartier kun je niet alles
nogmaals dat woord zorgvuldig
vertellen, alleen maar stelling
uitgesproken en geartikuleerd,
twee, reeds zo goed begrepen
over Guido Gezelle buiten
en doorgegeven door Lole.
verstandig, zeg mij-gewon na
Gezelle is niet te begrijpen
verstandig geschreven heeft,
zonder zijn archaische behoefte een bewering waarvoor, om ze
aan overeenstemming, zijn
staande te kunnen houden, ik de
katholieke godsdienst verklaart avond tevoren nog het hele
van hem veel minder dan dat,
geschrift had doorgewerkt, heten dit is helemaal niets nieuws. geen ik om geen meerdere
Maar een snelle inventarisatie
argwaan te wekken natuurlijk
geeft wel een pracht gelegenheid verzweeg, want het incident met
om het een en ander aan de
de jongeman die, toen ik hear
mythe te corrigeren, een
na de lezing vorsend aankeek,
gelegenheid die ik, schoolmeester er ijlings vandoorging, had toen
van huis uit, driekwart van onze al plaats gehad: omdat de zaal
stam staat voor de klas, niet
zo mooi vol was, had hij plaats
graag op mijn weg laat slingeren. genomen op de trappen van het
Er zit iets geks in Gezelle's
podium, aan de voeten van de
pogingen tot overeenstemming
meester, en toen zijn meester
met zijn medemensen, en ter
was gekomen waar hij hein
illustratie alweer, want wie niet waarschijnlijk hebben wilde, en
kan illustreren moet zich tot
wel, binnen de overeenstem
wiskunde bepalen, heb ik, zorg
-mingsprobleatk,
bij de —
naam uitspellend, -vuldige bijkomstige maar nadrukkelijke
niemand immers weet wat in
— constatering van de inmiddels
België al bekend is en wat nog wijd en zijd bekende homoniet, naar Henriëtte Roland
erotische toestanden, riep hij,
Holst verwezen met de uitdruk
eensklaps in zijn volle lengte
vermelding ten eerste dat-kelij overeind, luidkeels om nader
het hier een uitspraak betrof
bewijs omdat hij reeds zeven
uit het jaar negentienhonderdjaar, het kan ook vijf geweest
zoveel en dertig, hoeveel precies zijn maar zeker niet minder,
staat op het bandje dat tijdens
bezig was het crux te bestuderen,
mijn toespraak gedraaid heeft en zeven (of vijf) van zijn beste
dat ik doende ben te achterjaren, hooguit dertig was hij
halen nu ik tot mijn schande
op dat ogenblik, en de gemid-
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delde leeftijd voor mannen zakt
onrustbarend naar onder de
zeventig, terwijl het van
tachtigjarigen om ons heen
krioelt, allemaal in mindering
op zijn en mijn rantsoen.
Maar laat ons liever vervolgen
met Henriëtte Roland Holst,
want daar komt alles vandaan,
mijn ongenoegen met de groot
rtog van het graafschap -he
Vlaanderen, mijn verdere ongewenstheid in België, mijn
verder afzien van mossels die
immers in Amsterdam niet zijn
wat ze zijn in het eerste het
beste Belgische dorpscafé, en in
Eindhoven ook niet, mijn ongenoegen verneem ik nu, met
Marnix Cysen wiens vernietigend
woord op dit ogenblik naar mij
onderweg is, omdat niet hij
maar het Ministerie voor Neder
Cultuur er een postzegel -landse
opplakt. Ik ben zo onvoorzichtig
geweest te verwijzen naar wat
Henriëtte Roland Holst, ik kan
het mens niet meer zien, gezegd
heeft over het ontbreken van de
gemechaniseerde arbeid in het
materiaal van Gezelle's poëzie,
zodat bijvoorbeeld van de Kort
voor wie-rijksefabvm,
de man toch twintig jaar lang
heeft moeten zorgen, opgeschrikt
door hun biecht, gekrenkt door
hun praat, beladen met al dat
moois waarvan een priester
als hij wel niet zal hebben
teruggehad, geen spoor
te bekennen valt.
Ik moet nu even citeren uit
De Standaard, die, een dag te
laat weliswaar maar toch niet
gesigneerd L.P., zich ook in deze
diskussie gemengd heeft, ofschoon wij, mijn begeleiders en
ik, vergeefs naar een journalist
van deze krant hebben uitgezien

is trouwens nogal een bekend
gedicht, in bijna iedere bloem
staat het, allang moeten
-lezing
hebben gedacht.
Die deuxièma siècle is een ver
mij, stom genoeg -sprekingva
natuurlijk, maar achteraf wel
aardig als een val voor beterweters, voor Le Vingtième Siècle.
Ik herinner mij nog hoe moeilijk
het was het uit te spreken, even
smalend als Gezelle het heeft
afgedrukt. Dat Leu kwam er
anders aardig uit, dat weet ik
zeker, want dit was het enige
ogenblik dat er gelachen werd
in de zaal, ná het incident,
zodat ik dacht dat iedereen
meende dat mijn uitspraak van
Frans tenminste iets was waarop
ze me konden grijpen. Daar
kwam nog bij dat ik om de
gewenste artikulatie te realiseren
geen andere uitweg zag dan
dan mij zijdelings, met het hoofd
schuin omhoog, op te richten
stelling in zijn poëzie:
in een lengte die ik niet heb,
nooit is er "sprake van de
Kortrijkse fabrieksmeisjes, noch hetgeen een raar gezicht moet
zijn geweest, omdat ik ook al die
van de mijnwerker". Van
tijd gezeten was, aan een
reaktionaire bourgeoispoëzie
tafeltje, toch al niet bevorderlijk
gesproken ".
voor een nauwkeurig citaat als
W.M.R., pas op, die ken ik,
hij heet Willem, bepaalt zich in het toch niet op je briefje staat.
En zo werd de twintigste eeuw
Het Laatste Nieuws tot:
"Uit zijn poëzie blijkt dat Gezelle de tweede en tuinde Rik erin,
geen sociale belangstelling had. misschien is hij toch in de zaal
geweest.
De Kortrijkse fabrieksmeisjes,
waarvan hij de zieleherder was,
komen in zijn werk niet voor.
Hij was gesloten voor de gang De blaag en de
van de wereld".
grijsaard
Dat was dan Willem, en nu,
voordat Jonckheere komt, en na Wist ik nu maar zeker dat Karel
opgemerkt te hebben dat ze
Jonckheere er ook is geweest.
ook in België het mens
De afdeling van het Ministerie
Henriëtte Roland Holst niet
die mij inviteerde is niet de
meer kunnen zien, zie ik ineens zijne, Jonckheere zit in de
wat betere kenners van Gezelle buitenlandse dienst, en dit was
binnenland. Van de andere kant
dan Rik van de Standaard, het
wegens weer iets anders dat hier
niets mee te maken heeft, het
afdrukken namelijk van een
interview dat mij voor andere
doeleinden was afgenomen,
een plaatsing waarvoor ik mij
niet herinner ooit toestemming
te hebben verleend, en waarvan
mij ook achteraf geen bericht of
overdruk is toegezonden, ofschoon ik ze daar, volgens
ooggetuigen, dat zijn dus mensen
die het gelezen hebben, aan
zowat een hele pagina, gratis
en rats voor niks, geholpen heb.
In De Standaard, van wie wij
dus geen journalist hebben aan
tekent op 7 november
-schouwd,
R.A.F., ongetwijfeld Rik.
"Het gedicht "Le Deuxième
Siècle" van Gezelle steekt vol
verachting en is typerend voor
het gebrek aan sociale belangstelling bij Gezelle. Nergens immers vindt men sociale belang-
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is hij zo hoog, dat wie hem in
criticus kregen we een bespraakt
zijn gewone werktijd belt, een leraartje dat de kans niet missen
paar keer tussen drie en vijf op wilde een stuk van onze cultuur
vrijdagmiddag, grote kans loopt te ontluisteren terwijl we erbij
hem niet aan te treffen, ook al zaten ". Wat doel treft is dat
weet hij zeker dat het buitenland leraartje, want als Jonckheere
het op dat ogenblik zonder hem er werkelijk bij gezeten heeft,
stelt. Na enige aandrang blijkt heeft hij zijn ogen goed de kost
dan dat zijn ondergeschikten het gegeven, beter dan zijn oren,
allerminst ongewoon zouden
vinden als hij thuis te bereiken
zou zijn. Men zet een man van
zijn kaliber niet op de achterste
rij als bijvoorbeeld Pieter
Buckdnkz op de voorste mag,
en hij zat er, hij is een aardige
man, dat heb ik goed aan hem
gezien. Een complicatie is dat
bij navraag niemand, zijn sekretaresse niet, zijn vrouw niet,
en ook Karel Jonckheere zelf
niet, in staat is te zeggen of hij
aanwezig was, ja of nee. Ieder
behalve de meester zelf -en,
die misschien iets te verbergen
heeft, zou het hoogst ongewoon
vinden als hij er niet was
geweest, maar daar blijft het
bij, ik weet niet aan wie ik het
verder vragen moet, maar als
iemand hem gezien heeft, wil
hij het mij dan berichten, alstublief en bij voorbaat dank,
tot wederdienst bereid, god
moge het u lonen want er hangt
niet weinig van af.
Hetzelfde Laatste Nieuws namelijk dat ik al citeerde, bevatte
een week na dato een stukje,
voluit ondertekend door Karel
Jonakheere, ja, die waarvan ik
al die tijd gedacht had dat het
eigenlijk te gek was en dat ik
bezig was met een karikatuur,
moet erbij, zie ik nu, onder het

opsohrift Misbruik van Vertrouwen.

De tweede alinea daarvan luidt
als volgt: "Inplaats van een

zo niet dan heeft hij zich keurig
laten voorlichten over mijn
uiterlijk: het leraartje is inderdaad opvallend door de gering
zijn gestalte. Maar dat-heidvan
is niet alles. Wie mij aanschouwt
verbaast zich niet slechts over
mijn zenuwen en zelfdiscipline,
ook niet uitsluitend over het
kleine terrein waarop zich die
strijd op leven en dood weet
af te spelen, hem verbijstert
vooral mijn ouderdom. Die
ouderdom is hoog genoeg opgelopen om mij meermaals een
afgebrand gevoel te bezorgen
t.a.v. mijn collega's (hier spreekt
het leraartje), maar verhelpt toch
weer niet dat ik herhaaldelijk
boze brieven ontvang van
mensen die mijn uitspraken niet
nemen en dan niet kunnen of
willen verhelen dat ze me aanzien voor een blaag, pas weg
uit het gymnasium, -gelopn
een wijsneus die zijn kop nog
wel eens stoten zal voordat hij
dertig is, en dat duurt nu al
haast twintig jaar, lang genoeg
in ieder geval om het niet meer
aardig te vinden. Ik heb een
broer die dit jaar vijftig is
geworden en die bij elk bezoek
dat hij me brengt, met genoegen,
ik zeg niet met leedvermaak,
vaststelt alweer iemand te heb
getroffen die, na mij te -ben
hebben aanschouwd, naar mij
verwijst als naar zijn toch zeker
duidelijk veel oudere broer,

zodat ik wel hard op weg naar
de zestig moet zijn en maar moet
hopen dat er ook voor mij nog
zeven zielen te vinden zijn
die daar een onverkoopbaar
boekje over maken, verkrijgbaar,
o.a. in Antwerpen, bij De Slekte.
Wat zegt nu de eerste alinea van

Misbruik van Vertrouwen?
"Aangezien de Vlamingen gaarne
bijleren en worden wijsgemaakt
dat de Hollanders alles weten,
waren we weer eens zo argeloos
een jong criticus uit te nodigen,
teneinde iemand die wij tot
onze schamele schatten rekenen
te laten expertiseren door een
kenner van de vis". Hier is het
bespraakt leraartje een jong
criticus, de grijsaard is dezelfde
blaag die hij is voor iedereen
die hein nooit heeft gezien,
alleen maar gelezen of wel eens
van hem heeft gehoord.
Ik denk te moeten besluiten dat
Karel Jonckheere toch niet in de
zaal is geweest toen de grijsaard
het woord tot de argeloze Vla
richtte, niet eens zo -minge
bespraakt trouwens, omdat, zoals
weer andere ingewijden weten,
hij toevallig niet zo gemakkelijk
uit zijn woorden komt, hetgeen
hem werkelijk een groot zeer is
aan zijn hart, en waarover door
buitenstaanders liefst niet al te
lichtvaardig moet worden gedacht, en zeker niet gespot.

Karel en Lode,
om ter subtielst

Het wordt nu interessant te
weten wat Jonckheere zo in mijn
optreden gestoken heeft, dat hij
het nodig vond mij in de krant
voor enkele tienduizenden te
beschuldigen van Misbruik van

JOURNAAL

Vertrouwen, nadat hij dit in

aanwezigheid van mij en enkele
honderden of niet gedurfd heeft
of niet gekund, omdat hij zijn
recht van over mij te spreken
elders heeft verspeeld. Hij haalt
uit mijn toespraak niets anders
aan dan iets wat ik helemaal niet
heb beweerd, maar wat te
vinden is in het abjectate stukje
dat niet daarover maar als
reactie daarop geschreven is, in
De Nieuwe Gids namelijk door
Lode P. Hier komt het:
"Gezelle is volgens Sarneels de
dichter van het platteland.
Voor sociale toestanden — zo
zei Sarneels — had de dichter
geen belangstelling. Die sociale
toestanden waren nochtans zeer
ernstig (1850)."

Iedereen weet dat Gezelle in
1850 twintig jaar oud was en zijn
bek moest houden, en alleen
wie niet met een beremuts op
in de zaal is geweest, kan weten
dat ik over de oude Gezelle
gesproken heb en niet over de
jonge, omdat ik vind dat er
over de jonge al genoeg gezanikt
is en de jonge bovendien niet de
eigenlijke is.
Jonckheere weet dat allemaal
niet. Hij schrijft, en het is zijn
enige verwijzing naar wat ik
mogelijk in Brussel gezegd zou
hebben maar niet heb; "Gezelle
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uithing, en wat het eerste betreft,
ik weet nog niet of er ter
voorlichting van een als argeloos
bestempeld volk iets erger denk
dan dit: een prutser aan -baris
een bewijsbaar inferieur krantestukje meer vertrouwen te geven
dan aan iemand die, heus niet
voor zijn plezier, een hele dag
vrijmaakt om op de eerste wenk
aan een Vlaams verzoek te vol
voor honderdvijfenzeventig
-doen
gulden, dat is na aftrek van
reis- en koffiekosten als de
voorbereiding van zo'n toespraak
niet wordt meegerekend, nog
geen acht gulden per uur, ook
nog in de volstrekte gewisheid
van wat hem daarna te wachten
staat, nog afgezien van de
lamme onbeleefdheid van een
latere vluchteling, nog afgezien
bovendien van het kapitaal dat
hij verbelt om een verlate
renaissancepratar als Jonckheere
iets te horen zeggen dat uitvlucht
op uitvlucht is, al staan zijn
woorden nog zo keurig en
ondoordringbaar in het gelid.
Ik ben nog niet klaar. Wat komt
is Jonckheere, maar nog niet
aan de lijn. "Wordt het ons niet

Nederland stelt elk jaar een
bedrag ter beschikking om de
apartheid in Zuid-Afrika te
bestrijden. Kan er niet een stukje
af om in het vaderland zelf het
rassenverschil met Vlaanderen
weg te werken? Of moeten wij
kieskeuriger worden?"

Einde citaat, einde subtiliteit
waar men planken van zaagt, en
waar ik niet al mijn winderigheid
onmogelijk tegenop kan. Het
enige dat ik nog doen kan is
er een stukje naast plaatsen,
opdat iedereen weten kan waar
Jonckheere zijn mosterd haalt als
hij de mijne niet krijgen kan,
het is een stukje van Lode P.,
de meest waarheidslievende man
van Vlaanderen die speciaal
getroffen is door mijn grijns en
toen in zijn hoofd geen ruimte
meer had voor wat ik gezegd
heb.

"De algemene indruk van deze
voordracht tijdens de "Middagen
van de Poëzie" was dat een
Noordnederlander, en dan nog
wel een Noordbrabander, zich
met zoveel meevaren over de
Vlamingen neerboog. Dat deed
een Anton van Duinkerken anduidelijk dat een deel van
ders, en ook een Dr. Moller
Hollands stoere borsten systema- en een Dr. Paardekoper. De
tisch echte waarden in Vlaande- superieure houding van Fons
Sarneels wekte een zeker onren aan het afbreken is, louter
uit nihilisme? Daarenboven
genoegen in de zaal. Afgezien
zou in 1850 weinig begaan zijn gediend door een gebrek aan
van alles wat daar gezegd is,
geweest om de sociale toestand eruditie dat ze pogen te doen
mag toch even worden aanvan zijn tijdgenoten" en even
vergeten door winderige lef en
gestipt dat een gast zich tegenlater: "Wat heeft dat met de
zogezegd namens een abstract
over zijn gasten op een meer
kwaliteit van zijn gedichten te
wereldgeweten. Van Deyssel
hoffelijke manier mag gedragen.
maken, met die van zijn goede, schreef eens dat de Vlamingen Dat zijn nu eenmaal de bezijn betere en beste?" Hij had
een grof volkje zijn. De
schaafde omgangsvormen."
op die vraag mijn antwoord
Vlamingen zeggen het subtieler:
sommige Hollanders zijn niet
kunnen hebben als hij niet
Rijmenam aan de haak
terwijl ik het gaf onvindbaar
grof in eigen ogen, ze denken
was geweest, moet hij maar thuis dat hun gebrek aan manieren
En nu dus Jonekheere, de man
tegenover het leraartje. Op
zien uit te leggen waar hij wel een van hun kwaliteiten is.

JOURNAAL

vrijdag zit hij misschien thuis,
maar dan is hij onbereikbaar in
Oostende. Op zondagmorgen zal
hij thuis zijn maar dan is hij
onbereikbaar in Antwerpen.
Op zondagavond is hij thuis en
meesterlijk voorbereid, want als
ik alleen maar weten wil of
meneer mijn toespraak heeft bij
niet, is het antwoord-gewondf
dat ik reeds drie keren, hij
vergist zich, het zijn er vier,
dat heb trachten te weten te
komen, maar dat hij mij daarop
niet antwoorden zal omdat hij
wel weet dat het voor Vrij
Nederland is en dat die op zoiets
zitten te wachten. Na uitleg dat
het over zijn recht van spreken,
beschuldigen en goede naam
aantasten gaat, krijg ik de ver
dat wij op ander terrein
-zekring
wellicht goede vrienden kunnen
zijn, gevolgd door een volmaakte
redevoering die ik had moeten
onderbreken met de tegenverzekering dat ik op dat soort
kamelen-vriendschap niet wens
in te gaan, maar die ik tot ver
stilstand breng door
-basde
tweemaal, want eenmaal is niet
genoeg, op te merken dat niet
hij mij, maar ik hem bel en dat
ik het dus ben die iets te zeggen
heeft of te bepalen waarover
het vanavond gaat. Op mijn
herhaalde vraag krijg ik een

botte weigering en het verweer
dat alle kranten mij gediskwalificeerd hebben, benevens nog
het een en ander dat Karel
Jonakheere nu zelf in mag
brengen omdat ik het intussen
vergeten ben, op voorwaarde
dat hij erbij vertelt zich te
hebben willen verschuilen achter
het argument dat hij mijn naam
niet hoeft genoemd en dus ook
niet heeft aangetast. Daarna
verklaart hij, iets gehaaster, het
gesprek als geëindigd te beschouwen, en kwakt Karel
Jonckheere als de eerste de beste
schoonmoeder de haak op de
telefoon. Niet ik beweer dat de
Vlamingen een grof volkje zijn,
en ook ben ik het niet die,
louter uit nihilisme, echte
waarden in Vlaanderen aan het
afbreken is. Evenmin zie ik op
welk gebrek aan goede manieren
ik mij zou willen beroepen
als een kwaliteit. Maar over
Jonckheere's recht van spreken
zou ik nu toch wel gauw willen
worden ingelicht, want anders
ben ik van al die dingen niet zo
zeker meer.
Nou, dat was het dan voor
vandaag, komt er ooit een
rechtzetting bij wijze van laatste
nieuws, dan lijk ik mij niet te
beroerd om dat onmiddellijk
door te geven, hier te plaatse, en

als ik me nog eens de zenuwen
uit het lijf rijd naar België,
zal ik u graag daarover berichten, maar ilk zal me eerst wel
even bedenken, ondanks de
prachtige hulp van het betref
ministerie, dat mij niet -fend
alleen buitengewoon voorkomend
ontvangen heeft, maar dat mij
ook nog regelmatig de knip
toezendt, en nu zelfs -seltj
waarschuwt dat Marnix Gijsen,
die ik ook niet gezien heb,
men openlijk afschildert als het
grootste onbenul van Nederland,
weet hij veel van Willem Duys.
Fons Sarneel

Koster
De blarenhoop
wacht op de hark
van de koster
die ook
de graven verzorgt,
graaft,
dicht,
opent,
ledigt,
daar komt hij
al, hij ziet
mij zitten.
C. O. Jellema

J. Onderwater jr.
Fragment uit een met de hand geschreven
manuscript van vierhonderd pagina's

De eerste Kerstdag was aangebroken en iedereen verkeerde in een uitgelaten stemming. Toen Toon de gelagkamer binnenkwam was er al een drukte van belang.
Greet zat aan de ronde tafel met Tante Bet, de werkster, te praten, terwijl Goofie in
zijn nieuwe pakje met Caesar languit over de grond lag te rollen. Flip was, in zijn
overhemd en met een grote Elizabeth Bas in zijn mond, met Arie een partijtje aan
het biljarten. Henkie, die sinds een paar weken kennis had aan een meisje uit de
Kinkerbuurt, was ook van de partij, en voerde met haar een fluisterend gesprek, dat
kennelijk niet voor andermans oren bestemd was. De Professor op zijn vaste plaatsje
aan het kleine tafeltje naast de platte -buiskachel, en aan de kaarttafel een groepje
bezig met het aloude Joker spel. "Daar hebben we een vierde man om een klaver
-jasie
te maken" schalde de stem van de Koloniaal.
"Toon je doet toch zeker wel mee hè. . . effe een krakie?" ,,Nou.. . om nou heel
eerlijk te zijn, heb ik er echt geen zin in 's morgens om tien uur al te gaan zitten
kaarten: 'k heb m'n ogen nog maar amper open, man ... en trouwens komt er nog
bij dat ik niet klaverjassen kan. Als het nou nog klaverjurken was".
Toen Marie de kachel kwam verzorgen zei Toon tegen haar: "Nou, nou Marie, ik
moet eerlijk toegeven dat die Henkie een hele goeie keus heeft wat de mokkeltjes
betreft. Zo, zo, dus er is weer een nieuwe ster aan het firmament. Ik moet bekennen
dat ze de zonde waard is hoor. Een leuk figuurtje en een knap bekkie. Vind je zelf
ook niet, Marie?"
Ze keek hem met de pook in haar handen peinzend aan, en haar stem klonk,
misschien wel zonder ze er zelf erg in had, wat benepen: "Ja, het is een aardig kind.
Ongedwongen, leuk, lief, — en ze weet zich keurig te gedragen." En met een iets
vaster stemgeluid: "Ja, je hebt gelijk Toontje.. . die twee passen precies bij elkaar.
Let maar op mijn woorden: dat wordt nog eens een goed stel."
De Professor die haar woorden had opgevangen keek even van zijn boek op met
een fijn lachje vol medeleven om zijn lippen, en las toen weer verder. Ze had toen
nijdig de vulklep van de kachel dicht laten vallen, en terwijl ze wegliep dacht ze:
"Het lijkt wel of die rot Prof in je hart kan lezen als in een open boek." 't Zou wel
plagerij van Toon geweest zijn toen hij had gezegd: "Ik zal dadelijk eens naast haar
gaan zitten, en als ik mijn kans schoon zie vraag ik of ze met me wil dansen." Ze
had hem eerst wat achterdochtig aangekeken, maar toen ze de pretvonkjes in zijn
ogen zag had ze hem speels een por in zijn zij gegeven en gezegd: "Je bent toch
zeker niet van plan om ondeugend tegen Marietje te gaan worden?"
Goofie was naar Toon toe gekomen en zei: "Ome Toon, er liggen een heleboel
pakjes onder de kerstboom, maar Tante Marie zegt dat we ze morgen pas krijgen.
Ome Toon, ik wil zo graag weten wat er allemaal in zit.. . Vraagt U het nou eens
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aan haar' ?? "Nou Goof, ik ben zelf ook hardstikke nieuwsgierig, maar ik weet zeker,
dat als ik het haar zou vragen ik hetzelfde antwoord zal krijgen.., morgen morgen!"
"Professor", vroeg Goofie "vertelt U nou eens een mooi sprookje, of iets van het
Kerstfeest of zo ?" De Prof had zijn bril afgezet, en maakte met zijn zakdoek de
glazen schoon. "Een sprookje, Goof", begon hij, zijn boek wegleggend: "Een
sprookje is een verhaaltje dat zo maar door iemand verzonnen is. Zo'n verhaaltje is
dus nooit echt gebeurd. Als je nu goed zou willen luisteren, dan zal ik je iets gaan
vertellen dat wél echt gebeurd is, een ware geschiedenis."
"Hè Prof," zei Marie "wacht nog een minuutje; nog even de koffie ronddelen. Ik
wil het ook graag horen." In korte tijd werden alle stoelen rond de grote kachel
gezet, en Goofie zat voor Toon op een klein voetenbankje, in afwachtende houding.
En zo vertelde Verhagen dan de geschiedenis van een heel klein dorpje in het berglandschap van Oostenrijk, waar de mensen vreselijk arm waren. Op een gegeven
dag hadden de ratten de blaasbalg van het kerkorgel kapot geknaagd. De mooie
heldere of donkere klanken die de schoolmeester uit dit orgel wist te toveren hadden
al heel wat muziekliefhebbers naar het bewuste dorpje getrokken. Vanzelfsprekend
werden de Kerstdagen altijd het drukst bezocht. Met de Kerstdagen van het jaar
1818 dus was het mooie orgel zo erg kapot geknaagd, dat het niet meer mogelijk
was om er op te spelen. De schoolmeester had toen een gedichtje geschreven en de
Pastoor Jozeph Morr, die ook gitaar speelde, had daar een prachtige melodie op
gemaakt. In dat stampvolle kerkje speelde toen die Pastoor, op zijn gitaar tot ieders
verbazing het onvergetelijk geworden lied, dat ze dus samen gemaakt hadden: Stille
nacht, Heilige nacht!
Iedereen had stil en aandachtig naar die mooie vertelling zitten luisteren, en ze
waren het er allemaal over eens, dat de Professor een geboren verteller was. Zijn
zachte stem, ja zelfs zijn uiterlijk schenen een heel bijzondere indruk op hen gemaakt
te hebben, en ze hadden aan de lippen van de verteller gehangen, als hoorden ze het
Evangelie.
Arie had zijn accordeon om gegespt, en zette dat wondermooie lied zachtjes in,
en het werd door iedereen meegezongen. Zo werd er in een echte intieme sfeer, bij
de verlichte boom, rond de kachel die scheen te spinnen van genoegen, het ene
kerstlied na het andere gezongen. Zelfs Willem, die ze nog nooit hadden horen
zingen, hing met zijn armen over de bierpomp, en zong brommerig, en hier en daar
wat vals tegen de wijs in, alle versjes mee.
"Wat een wonderlijk slag volk is het toch", dacht de Professor: "Zie ze daar nu
eens met een kinderlijk devote overgave meezingen. Op zo'n moment zou je de
Koloniaal nog anders gaan beoordelen."
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Willem was van achter de tap vandaan gekomen, en zei luid: "Mensen, ik wil
even iets zeggen. Ik ben voor een paar dagen terug opgebeld door een kapitein van
het Leger des Heils en we zijn overeen gekomen dat er vanavond van half zeven tot
half negen wat Heilsoldaten zouden komen, niet alleen met zang en muziek, maar
met ook een prachtig Kerstverhaal. Het is jammer dat ik het er aan toe moet voegen,
maar ik weet dat er altijd lui zijn die onder gegeven omstandigheden gekheid of
stompzinnige opmerkingen zouden willen maken. Nou geef ik bij voorbaat iedereen
de verzekering, dat ik zoiets niet zal dulden. Als er dus iemand mocht zijn die denkt
zich niet naar behoren te kunnen gedragen, die moet dan maar een paar uurtjes gaan
wandelen !"
Zijn korte maar krachtige rede had algemeen handgeklap veroorzaakt, en hoewel
er hier en daar wat schaapachtig werd gegrinnikt, was haast iedereen het er oprecht
over eens, dat het bijzonder op prijs zou worden gesteld.
De Professor stelde voor, om dan daarna de rest van de avond met gezelschapsspelletjes door te brengen; wat met luid gejuich werd begroet.
"Maar nou eens heel anders" opperde Marie "nou we toch allemaal voorstellen
doen, heb ik ook een voorstel! Ik loop door die abnormale drukte en al het extra
werk in de keuken het vuur uit m'n sloffen. Het is voor mij net zo goed Kerstfeest,
dus dat is niet helemaal eerlijk. Daarom vraag ik een paar vrijwilligers om me met
het een en ander te willen helpen!"
Ineens was iedereen bereid om te helpen waar dat nodig mocht zijn.
„Dat is dan mooi", vond Marie, en ze bepaalde meteen: "Flip en Toontje gaan
dan eerst om te beginnen het biljart dicht leggen en netjes het zeil erover. Er wordt
dus niet meer gebiljart", en ze vroeg aan Flip: „Dat kunnen jullie toch wel, hè Flip?"
Flip lachte gehe imzinni g naar Toon, en antwoordde: "Of we dat knijzen, — nou dat
komt crimineel voor mekaar hoor. We hebben wel gekkere karweitjes samen tot een
goed einde gebracht! Wat jou Tonia?"
Marie keek Toon aandachtig aan en zag hem onhandig blozen, maar ze vervolgde: "Henk met z'n meisje de rollen kerstpapier over biljart en tafels leggen, —
punaisen heb ik achter in de keuken. Dirk eventjes achter in de schuur een paar
kitten kolen scheppen, en Geert met Hennie dadelijk helpen met tafels dekken en
het eten binnen brengen!"
"Heb je soms voor mij ook nog een karweitje?" vroeg Willem onderdanig aan zijn
pet trekkend. "Ja, geeft U ze nou eens allemaal wat te drinken !"
Willem sprong houterig en sterk overdreven in de houding, salueerde en zei: "Tot
Uw orders, Barones Marie."
Goofie, die stilzwijgend al die plotselinge bedrijvigheid had zitten gadeslaan zei
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tegen Toon: "Weet U wat ik dan in de tussentijd zal doen.. . Ik ga meteen Caesar
even uitlaten." "Dat heb je nou nog eens link begaffeld, Goof. Maar zeg, ben je er
nou nooit bang voor dat hij zo maar in een keerde kuierlatten neemt? Ja, niet waar,
— hij loopt altijd zomaar zonder band? Als hij vandaag of morgen een stel leuke
honden tegen het lijf loopt, dan heb je toch een mooie kans dat hij er tussenuit
knijpt, en dan zie je hem nooit van je leven meer terug ... !" "Niks, hoor, — dat
doet hij nooit! Eén fluitje van me en hij staat naast me! Ik wil wel om honderd
duizend miljoen centen met U wedden dat hij met niemand mee zal lopen. Al hebt
U nou de lekkerste worst voor hem, dan gaat hij nog niet mee, — met niemand.
Het is alleen, hij is nog jong, hè, en als ik met hem buiten kom, dan rent hij zo maar
de straat over, en dan let hij nergens op. Hij heeft op die manier al tweemaal bijna
onder een auto gezeten."
Alle tafels waren door het kerstpapier, kerststukjes en de grote dikke kaarsen tot
ware feesttafels omgetoverd. Toen de soep opgediend was maakte Dirk de grap om
met geaffecteerde stem te zeggen: "Zou Broeder Verhagen ons even voor willen
gaan in het gebed?" De Koloniaal viel hem spottend bij: "0 ja Prof, dat moet er
ook nog even bij. Dat zal Marie best wel vergeten zijn er doorheen te koken" Tot
ieders verbazen stond de Prof ook inderdaad op, vouwde zijn handen, keek de twee
spotters eerst wat meewarig aan, en zei toen: "Vader, vergeef het hun, want zij
weten niet wat zij doen. Amen! "Hij trok model zijn broekspijpen een eindje op, en
ging weer zitten. Ze trokken zich echter van deze kleine terechtwijzing niets aan en
na een 'smakelijk eten' vielen ze aan als betrof het een wedstrijd.
De Koloniaal die het eerst zijn bord leeg had maakte op zijn manier Marie een
compliment om haar kookkunst en riep, op zijn bord wijzend: "Marie, het monster
was uit de kunst: je mag de hele partij leveren."
De brandende kaarsen op de tafels brachten zo'n intieme en gezellige sfeer teweeg,
dat Toon zonder erg zijn gedachten terug liet gaan. Hij dacht aan de kerstdagen in
het Huis van Bewaring, in het Lloyd Hotel. Voor de kerst hadden ze een heel klein
takje groen gekregen, dat hij tussen de verweerde spiegel had gestoken. Diezelfde
spiegel waarin hij toen duidelijk had gezien hoe de tranen in zijn ogen welden.
's Morgens een kop goeie koffie met een klein kerstkransje van suikergoed, en
's middags was het middageten werkelijk goed geweest. Lieve God, wat had hij zich
in die dagen eenzaam en verlaten gevoeld, daar in die kale stille cel! Hoe hij daar
elke dag weer 3500 wasknijpers moest fabriceren voor een daggeld van twintig
centen per dag, en dat was nog maar alleen wanneer hij het gestelde quantum
haalde. Nog zag hij die plaat van de christelijke reclassering voor zijn ogen, die hem
daar elke dag vals en venijnig uitlachte. Die plaat met de door een godvrezend man
?
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gekozen tekst: 'Arbeid Adelt'! Hoe hij toen op die bewuste kerstavond als een kleine
jongen met zijn hoofd op de armen zo op de tafel gevallen was, en gehuild had,
terwijl hij met zijn hele hart en denken hier was geweest.
Het was Marie die hem aanstootte, en hem uit zijn droefgeestige gedachten haalde,
terwijl ze vroeg: "Verdikkeme Toontje, hoe zit het nou, had je me niet verstaan ?"
Wat nerveus zei hij op verontschuldigde toon: "Oh ja, zie je, ik zat met m'n gedachten heel ergens anders, Marie, maar èh, wat had je me dan te vertellen ?" Er ging
een geamuseerd gelach op en Marie zei: "Nou jij bent me ook een mooie hoor, ik
vraag je wel een keer of drie of het je niet smaakt, maar jij zit maar als versteend
met je vork in je hand naar je bord te staren!" Ze had hem een speels duwtje gegeven,
en haar knipoogje had hem weer helemaal tot de werkelijkheid terug gebracht.
Tussen de mensen aan het biljart zat een jongen, die hier nog maar pas in huis
was. Een varensgezel, die in een zeemanstaaltje allerhande sterke verhalen wist op
te dissen, sterk overdreven, maar toch steeds vermakelijk. Hij was in alle wereld
naar zijn zeggen, bekend als de bonte hond. Of het nou in New York was-stedn, of
in Hamburg, hij wist er de weg, op de Reeperbahn net zo goed als op de Zeedijk of
op Katendrecht. Ze luisterden nu aandachtig naar een verhaal waarin hij vertelde
hoe hij op een Noorse tanker, midden op de Atlantische oceaan, Kerstfeest had
gevierd. De kok had toen op die bewuste dag een giraffe gebraden en toen werd
hij door de kapitein de mast in gestuurd om de kop af te gaan kluiven! Ja, het was
een leuke en vrolijke gast die met ieder en alles uitmuntend mee kon doen.
Na het eten hadden de vier vrouwen snel afgeruimd en gezamelijk geholpen met
de afwas. Met de thee, allen gezellig rond de kachel waren de tongen pas goed losgekomen en werden er allerlei herinneringen opgehaald aan de Kerstdagen, die ze
hadden meegemaakt tijdens de Duitse bezetting. De donkere oorlogsjaren van ons
onderdrukte Vaderland....
Het had iedereen bevreemd, hoe de Prof zo zonder meer iets over zichzelf was
gaan vertellen. Iets van het grote geheim, van het hoe, wat en waarom, waar zij
allemaal door de jaren heen steeds meer naar hadden kunnen raden. Als kleine
kinderen zo stil hadden ze zitten luisteren naar de vreselijke ellende die hij had mee
Een verdriet dat wel zo groot en erg was, dat het nu een wonder leek dat -gemakt.
de Prof eigenlijk nog bestond. De Prof zijn Vader was een Jodenman geweest, een
dokter, wiens naam en kunde wijd en zijd bekendheid had verworven. Zijn Vader
was getrouwd met een Christenvrouw en hij, de Prof dus, was zodoende een halfJood. Tijdens zijn studiejaren in Delft had hij een meisje leren kennen, Marianne,
waarmee hij na afgestudeerd te zijn in 1902 was getrouwd. Zijn vrouw, een volbloed
Jodin, schonk hem twee kinderen. Een jongen en een meisje, en in het jaar 1906
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was hij met zijn jonge gezin als ingenieur voor de Bataafsche Petroleum Mij. ver
naar de Perzische Golf. Hij had het ware geluk van zijn leven gevonden -troken en
had gewerkt in Koeweit, Rastamura en de laatste jaren in Abadan. Van tijd tot tijd
wreef de Prof met zijn zakdoek zijn ogen droog. De anderen hadden dan elkaar
begrijpend en verlegen aangekeken. Na de oorlogsjaren van 1914-18 hadden zij
besloten hun twee kinderen naar Holland te sturen om hen de gelegenheid te bieden
daar verder te kunnen studeren. 't Was in die jaren weer rustig in Nederland. Zijn
zoon had, in de loop der jaren een pracht van een betrekking verworven bij een
grote internationale handelsfirma en zijn dochter was dokter geworden. Ze waren
allebei hier in Holland getrouwd en voelen er geen van beiden iets voor om naar
Azië terug te keren. Toen de oorlog begon te dreigen was de Prof alleen naar
Nederland teruggekeerd, om te proberen zijn kinderen op het ernstige onheil dat ons
land wachtte te wijzen. Zij hadden echter alles gedaan om hem zijn donkere gedachten uit het hoofd te praten. Het was nogal te begrijpen dat ze er niets voor
voelden om hun maatschappelijke positie op te geven. Juist, toen hij op het punt
had gestaan om bij de K.L.M. passage te boeken voor Basra, was onverwachts het
dreigende oorlogsgeweld los gebarsten. Er was geen enkele mogelijkheid meer
geweest om naar zijn vrouw terug te keren, en dus zat er niets anders op om maar
geduldig af te wachten. Ze konden zich stuk voor stuk zijn grote verdriet levendig
indenken. Hij hier tussen de Moffen, als Jood, en zijn vrouw ginds helemaal alleen
in den vreemde, terwijl het hun niet eens meer mogelijk was elkaar te schrijven.
Met de razzia's van 1943 hadden de Duitsers hem en het hele gezin van zijn zoon in
grote open vrachtwagens van Amsterdam naar Westerbork gebracht. Het leven was
een hel geworden. Daar werd hij als eerst van zijn zoon en kleinkinderen gescheiden
en in een goederenwagon naar Duitsland vervoerd, met bestemming Oriënberg, bij
Berlijn.
De verschrikkingen die hij daar had gezien en meegemaakt tartten elke beschrijving. Maar hij had het grote geluk kunnen beleven, na duizenden gebeden, door het
bevrijdingsleger verlost te worden uit die ondenkbare hel. Na in Holland te zijn
teruggekeerd had hij eerst acht maanden in een ziekenhuis gelegen. Van zijn hele
familie was er niet één meer in leven en van het contact dat hij had opgenomen met
de B.P.M. kreeg hij het droeve bericht dat zijn vrouw in 1944 na een kortstondig
ziekbed voorgoed was ingeslapen .. .
Er viel een lange en pijnlijke stilte. Marie was nog maar eens met de thee rond
gegaan en het verdere gesprek stokte.
's Avonds om half zeven was het Leger des Heils gekomen. Drie mannen en zes
vrouwen. Marie had een grote ketel chocolade gemaakt en zo was het een fijne
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avond geworden.
Een kapitein had na een kort gebed de avond geopend en met twee accordeons
waren ze begonnen met wat kerstliedjes die door ieder werden meegezongen. En
toen het aloude, en toch steeds weer nieuwe Kerstverhaal. Ze hadden allen, stuk voor
stuk, zo gespannen naar de vertelling geluisterd, als hoorden ze het voor het eerst.
Marie had van Goofie's gezicht naar dat van Toon gekeken, ja, ouderdom en
verschil in verstand waren toen ten ene male weggevallen. Wat had haar hart boordevol liefde gelopen toen ze in de pupillen van Toon's ogen de kaarsjes op tafel zag
flikkeren. Toon die de ene keer zo vreselijk ruw en obstinaat kon zijn, en soms weer,
zoals nu, zo heerlijk, echt kinderlijk lief!
Met de spelletjes die avond was de oude, vertrouwde stemming weer terug gekomen. Iedereen had een pand aan de Prof moeten geven, dat ze na het volbrengen
van een hen opgedragen taak weer terug konden krijgen. De Prof had met een
gebaar als een verkoper van tweedehands bullen met een oorbel gezwaaid, en riep:
"Pand, pand, van wie is dit pand!"
"Wan mij, meneer!" had Marie gezegd, en de Prof weer met een serieus gezicht:
"Ik ben geen mijnheer!" Marie: "Wat bent U dan?" de Prof: 'Ik ben een Edelman
die alles voor U doen en maken kan!" 'En wat moet ik dan doen, Edelman, om mijn
pand weer terug te krijgen?' vroeg Marie met een gemaakt kinderstemmetje. De
Prof wees naar een hoek van het vertrek en zei: "Ga daar op je hurken zitten met
de handen voor je ogen!" Marie deed gewillig wat er van haar werd verlangd. "Zo"
vervolgde de Prof: "Je bent nu een Prinses geworden die in een droge put zit! Wie
van de hier aanwezige Ridders moet je uit je benarde positie bevrijden, lieve, leuke
Prinses?" Marie dacht met haar handen voor de ogen even na en riep: "Ja Edelman,
ik ken die Ridder zijn naam niet; maar het is die zeeman, weet U wel, die altijd van
die sterke verhalen kan vertellen!"
De zeeman werd door de Prof gewenkt; hij kwam dichterbij en zei: "Nou als
jullie mijn voornaam soms nog niet kennen: ik heet Arie, Arie de zeeman zogezegd."
De Prof fluisterde Arie de zeeman iets in het oor en die liep daarna met een brede
grijns op het gezicht op Marie af en vroeg: "Prinses Maria", met de handen naast
zijn mond, "Kunt U mij verstaan?"
"Ja Edele Ridder, ik versta U uit de kunst", kwam het antwoord van Marie.
"Oké" riep Arie weer "ik moet even peilen hoeveel vadem je wel gezakt bent.
Ik bedoel hoeveel meter diep zit je, lekkere troel?"
"Een twaalf meter, Edele Ridder", zei Marie met een angstig stemmetje. Dirk
riep lachend: "Attenooie, Marie wat ben jij diep gezonken meid, beestachtig gewoonweg!" De Prof zei: "Prinses, steek deze Ridder Uw beide handen toe, zodat hij
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U kan bevrijden en betaal hem dan als loon voor zijn hulp met één zoentje voor elke
meter, dus twaalf in totaal !"
Marie had dit snel afgewerkt en kon daarna haar oorbel weer bij de Prof terug
"Godsamme" riep de Koloniaal uit, "voor zo'n job zullen ze mij nou nooit
-krijgen.
eens vragen!" "Jij bent er veel beter in om iemand de put In te helpen", oordeelde
Arie de harmonicaspeler.
Henkie voegde er wijzend aan toe: "Jij zou me anders wel een pracht van een
Ridder wezen, jij, de Ridder van de Droevige Figuur! Je weet wel: Don Quichot !"
En zo kwamen ze allemaal bij de Prof aan de beurt.
Henkie moest om zijn pand terug te krijgen midden op straat gaan staan en tien
keer zo hard hij kon met de handen aan zijn mond schreeuwen: "Buren, buren, zet
de teil buiten, want het regent mooie bladspinazie"
Willem moest op een stoel gaan staan, en met de pet, die hij anders nooit afzette,
in zijn handen een versje zingen, het kon niet schelen wat. Uitgerekend als hij was
begon hij te zingen: "Ti-ink, trink, Brüderlein, trink", om het nuttige met het aan
te verenigen: hij dacht dat juist dit liedje een stimulans voor de verkoop van
-genam
zijn bier kon zijn. Hij had er wel mee bewezen zijn volkje te kennen want Flip riep
uitgelaten: "Willem ... geef de hele kluit wat van mij te drinken"
Greet moest van de Prof een voordracht doen. Ze was even naar achteren gegaan,
naar de keuken, kwam even later terug en had zich ontzettend zwaar geschminkt.
Haar oogleden blauwig, wenkbrauwen diep zwart, knalrode lippen en in de hoek
van haar mond, nonchalant een brandende sigaret. Ze ging leunend aan de bar staan
met haar blouse gewaagd half open en vertelde een komisch verhaal. Zij als meid
van de vlakte had een boerenmannetje, aldus het verhaal, aan de haak geslagen die
voor een 'joeti^' liefde wilde kopen. De boer had haar f 25,— betaald, en ze had
hem dus f 15,—teruggegeven. Toen ze later die ƒ 25,— aan haar souteneur moest
afgeven, had ze tot overmaat van ramp nog een pak slaag gekregen ook want dat
biljet van 125,— dat het boertje had gegeven was vals. Waardeloos geworden
oorlogsgeld! Ze had een daverend applaus gekregen en ze hadden zich de tranen in
hun ogen gelachen om deze onverwachte en aardige ontknoping. Met haar leuke
mimiek en de goed bij het verhaal passende woordkeus had ze zich de naam van
een geboren actrice verworven. "Hoe is het in Godsnaam mogelijk, crimineel gewoon!" riep Flip verbaasd uit. "Die kent dat kunstje tot op het leven, en ze laat
haar kerel 's nachts door weer en wind met kerstbomen gaan sjacheren! Nou het is
dik voor mekaar hoor, ik zal morgen een paar meter straat voor je afhuren. Weet je
wat Greet ... ? 't Is nou te koud om op straat te staan: ga maar met een rood
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lichtje en geverniste knieën achter het glas zitten, en meteen een beetje met je tieten
colporteren! Weg met de steun!!"
Toen was de beurt aan Toon. Hij werd eerst even naar achteren gestuurd, omdat
er iets moest worden afgesproken dat hij niet mocht weten. Weer binnengekomen
werd hij geblinddoekt voor een klein voetenbankje gezet waarover een dikke stevige
plank lag. Arie de zeeman had hem een doek voor de ogen gebonden en daarna
voor alle zekerheid nog eens een wollen das. Flip pakte Toon's handen en zei: "Nou
Toon, nou ga je zweven; ik ben je gabber en je weet wel, op Flippie kan je bouwen:
dus hou je maar aan mij vast. Stap op die plank" Toon ging omslachtig en voorzichtig te werk, maar eindelijk stond hij dan toch. Arie de zeeman en Henkie pakten
ieder aan een kant de plank vast, en tilden die slechts vijf centimeter van het bankje
af omhoog. Flip die Toon's handen vast hield ging heel zachtjes aan naast Toon op
zijn hurken zitten, hetgeen Toon noodzaakte voorover te buigen. Door het gewiebel
van die plank kreeg Toon sterk de indruk dat hij heel hoog werd opgetild, te meer
nog door Flip's handen die hem het idee gaven dat hij nu zo ongeveer met zijn
hoofd tegen het plafond moest aankomen.
En ja hoor, daar begon Willem al van: "Jongens, niet te hoog hoor. Kijk nou uit,
daar komen stukken van! Nee jongens, dat wordt niks, dadelijk maakt Toon een
doodsmak, — kijk uit! Ik geloof dat Henkie hem niet meer kan houden!" Toon
zweette als een otter, en werd bang temeer omdat de plank hoe langer hoe erger
begon te wiebelen. Greet riep: "Kijk uit jongens, voor het plafond! Bukken, Toon!
God, Marie, als dat maar goed afloopt!" Van angst bukte Toon, en hij hoorde
Henkie al benauwd zeggen: "Flip, ik hou hem niet langer hoor!" Toen zei Flip:
"Nou Toon springen dan maar !" "k Durf verdomme niet! Wat zijn dat nou alle
voor pokkegeintjes, nou schiet op! Zet me weer neer!" Flip: "Ach kom op,-mal
zeikerd! Schiet op! Springen! Je maakt de parachutistenval maar. Vooruit, — nou
neem een duik! Toen trok hij Toon aan zijn handen moedwillig van de plank af.
Nee, het was echt geen gezicht. Wat een vertoning! Toon die eerlijk in de veronderstelling verkeerde heel hoog, zo ongeveer tegen het plafond aan te staan, moest door
Flip een noodgedwongen luchtsprong maken die niet dieper was dan vijftien centimeter. Marie knoopte de doeken voor zijn ogen weg en zag zijn van angst vertrokken gezicht. Ze beloonde hem met twee stevige kussen, een voor betoonde moed en
de andere voor zijn dapperheid. Ze hadden geweldig om Toon's angst moeten lachen
en nog wel het meest om de rare manier waarop hij van het bankje afsprong. Hij lag
met armen en benen te zwaaien, terwijl Goofie en Caesar speels en uitgelaten over
hem heen buitelden. Toon, weer van de schrik bekomen, riep: "Nou Willem, geef
voor de schrik de hele tent maar wat van mij te drinken! Er werd dus weer gezongen,
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Willems lievelingslied: "Trink, trink, Bruderlein, trink!", terwijl ze arm in arm heen
en weer wiegden op de maat van Arie's muziek.
Met een kop koffie waren ze rond de grote kachel gaan zitten en Arie de zeeman
was begonnen één van zijn vele spannende avonturen te gaan vertellen. " 'k Herinner
me nog als de dag van gisteren, dat ik eens op een keer in de sneeuwvlaktes van
Rusland ternauwernood aan de dood ontsnapt bent!" De luisteraars keken elkaar
met grote, door de kaarsen, glimmende pretogen, vergenoegd aan. Het beloofde
weer een héél bijzondere belevenis te worden. Goofie zat met ogen zó groot, en de
duim in zijn mond op het kleine bankje ingespannen aandachtig te luisteren en
twijfelde geen moment aan de waarachtigheid van het verhaal. "Het was", aldus
Arie, "op de 31-ste fabruari van het jaar 1769, en ik weet nog heel goed dat het op
een donderdagavond was. Toen zat ik in een klein zeemanskroegje op de Schiedamse dijk in Rotterdam met een stel zeelui te praten, en vanzelfsprekend ging ons
gesprek over de wilde vaart. Ik zat juist zo'n beetje mijn centen te tellen en uit te
rekenen of ik er nog een paar kon nemen, want ik was alweer een hele tijd aan de
wal en m'n schrabbers raakte dus zo'n beetje op. Op een gegeven moment ging de
deur open en er stapte een héél ouwe bootsman binnen, gevolgd door een stuurman.
Ze waren aan een tafeltje gaan zitten, de bootsman douwde z'n pruim aan een kant
van zijn mond en zei tegen Betje — ja, dat was de kastelein's vrouw—: "Betje", zei
hij, "geef al dat volk maar eerst wat te drinken van me, en dan dadelijk geeft de
stuurman wel weer een rondje !"
Toen ging hij voor ons staan en keek ons allemaal aandachtig aan —, zo van de
een naar de ander, en ik dacht eigenlijk dat hij vergeten was wat hij wilde zeggen.
Afijn, op een gegeven moment begon hij: "Mannen hier, de stuurman en ik, we zijn
er op uitgestuurd door de ouwe, om bekwame, en bevaren zeelui op te snorren!
Ik zal jullie precies vertellen hoe of de vlag erbij staat want er is namelijk een knik
in de kabel gekomen. Er zijn hier in Rotterdam honderdtwintig man van boord
gelopen, en dus moet op de een of andere manier de bemanning weer aangevuld
worden." "Honderd en twintig man!", riep ik ongelovig uit. "Verdomme boots, daar
kun je wel vier schepen mee bemannen als het moet!" 'Wacht nou even maatje,
wacht nou even', viel hij me in de rede, "ik ben toch nog niet uitverteld hè?" Hij
keek me een beetje boos aan. "Jullie moeten weten, het is geen Hollandse boot. Het
is een boot uit Egypte en we varen dus dan ook vanzelfsprekend onder de Woestijnse
vlag! Het schip heet 'De Almacht' en het is het grootste en modernste schip van de
Never Come Back Line! Het is de grootste schuit van héél de wereld!"
Hij keek triomfantelijk naar onze verbaasde en sprakeloos geworden gezichten en
zei met zijn krakerige stem: 'Eetje ... !", en hij maakte daarbij. met zijn eeltige
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vinger het gebaar van 'nog maar een rondje'. De hele bemanning compleet bestaat
uit 6999 mensen, dus met ketelbinkies en al! Jullie weten natuurlijk dat er op een
gewone schuit, ik bedoel die oude verroeste koektrommels die wij hier in Holland
hebben, daar varen maar drie stuurlui. De eerste, de tweede en de derde! Op de
Almacht ligt dat even een tikkeltje anders, want deze stuurman die julie nou hier
zien ziten dat is bij ons de twaalfde!" "Hé, hé, hé boots!" viel de stuurman hem in
de rede, "ik heb de laatste reis in Liverpool promotie gemaakt! Hou daar wel even
rekening mee, eerlijk is eerlijk, ik ben nou al de elfde!" "Ja elfde", zei de bootsman,
"je hebt gelijk maar ik was het helemaal vergeten, sorry hoor, elfde.' — Betje!"
"Nou luister mannen ", ging de bootsman verder, toen we al weer het zoveelste
borreltje te pakken hadden, "Wie van jullie hebben er wel eens in een electrische
bakkerij gewerkt?" We zaten mekaar wat verlegen aan te kijken. Ja, niet waar, we
hadden allemaal wel gevaren, maar van broodbakken hadden we geen van allen een
stuiver sjoege. "Nou ja, dat lazert niet!" oordeelde de bootsman, „is er misschien
een onder jullie die stratenmaker is? Niemand natuurlijk! En eerlijk gezegd, we
hadden er geen van allen gein in om op een Egyptische schuit te gaan varen, temeer
omdat we geen van allen Woestijns konden poekelen.
Die elfde stuurman, die was aan boord van De Almacht de baas van het arbeidsbureau. Hij haalde een tas tevoorschijn en een hele stapel papieren en zei toen:
"Mannen — ik zal eerst voorlezen waar we op het moment het hardst om zitten te
springen. Dus let goed op en luister of er soms een job tussen zit die je toevallig
knijst!" Jullie begrijpen wel dat ons ongeloof met het moment groter werd, temeer
omdat die stuurman ging staan en plechtig voorlas: "Ten eerste: telegrambestellers,
goed kunnende rolschaatsen! Stratenmakers, zelfstandig kunnende werken! Cowboy's, onder de gage! Verkeersagenten! "Nou, schei er maar mee uit, hoor elfde",
wilde ik afwimpelen, "da's toch allemaal niks voor ons! Maar de bootsman zei:
"Tutut, zeuntje, dat zeg jij nou wel, maar zoals alles bij ons op De Almacht groot is,
nou, zo is het dus ook met de lonen!" En om ons te lijmen riep hij weer: 'Setje...!"
"Bij onze compagnie verdien je, zo schoon in het jatje, als gewoon matroos .....
f 3.211,101/2 per maand ! ! Hadden jullie zeker niet gedacht hè ...?" vroeg hij, naar
onze verbaasde gezichten kijkend. Ik moet toegeven dat mijn bakkus helemaal open
viel toen ik dat bedrag hoorde! Kortom, toen die boots dát vertelde en de elfde het
bevestigde toen waren we ineens allemaal van de partij. De volgende dag werd ik
aangemonsterd, en als ik er aan terug denk moet ik nog lachen. Ik werd aangemonsterd als — nou, wat denken jullie?" Arie keek zijn luisteraars eens aan, die stuk
voor stuk hun schouders op haalden. "Het is niet te geloven, maar ik werd aangemonsterd als schaapherder! Verdomd, eerlijk waar!" Marie, naast Toon, had deze
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al luisterend een arm gegeven en zag aan zijn gezicht dat hij helemaal met die fantasie meeleefde. Haar hartje gloeide, en ze dacht: "Wat kan hij toch heerlijk lief doen."
"Mensen, mensen, wat liep dié schuit hard zeg! Niet te geloven gewoon! We
sloegen bij tijden soms hele stukken zo maar over! Afijn, na verloop van een paar
dagen waren we op weg naar Rusland, bestemming een heel klein rotplaatsje
Koudiekoudskie! Ik was er nooit eerder geweest! Maar goed! Ik was dus voor op de
bak mijn schaapjes aan het hoeden, en ik zat, een beetje in gedachten, op een
kaapstander te breien. Ja ik ben vergeten er bij te vertellen, dat ik, terwijl ik op de
schapen moest passen, ondertussen ook voor de hele bemanning kousen moest
breien. Om kort te gaan, ik wilde net mijn steken overgooien op mijn bakboordpen
toen ik heel toevallig een glazenwasser over boord zag sodejanussen! Ik gooi mijn
breiwerk uit mijn jatten, pak de telefoon, en ik vroeg bij de centrale de kapitein aan
de lijn. Eerst wilde die telefoniste me op haar gemak uit gaan zitten horen, ze wou
weten waar het over ging, want zei ze, ze was toevallig ook nog lid van de geheime
dienst. Ik blufte haar af door te zeggen: "Oh zus, goed dat ik dat weet. Zal ik, als
we vandaag of morgen in Rusland zijn mooi aan de grote klok gaan hangen. Stalin
is toevallig een hele goede kennis van me, we zeggen gewoon 'kameraad' tegen
mekaar." Ik gooide er nog een paar vreselijke Woestijnse vloeken bovenop, en in een
mum van tijd had ik de kapitein aan de telefoon, want dat mokkel was goed pagus
van me geworden. Ik gil door die telefoon: "Ouwe, er is een glazenwasser over
boord gelazerd!" "Al, ai," zei die ouwe, "ik zal het direct aan onze ophaaldienst
doorgeven!" En toen vroeg hij: "Maar wie ben jij eigenlijk?" Ik ging voor die
telefoon netjes in de houding staan, salueerde aan mijn petje, en zei: "Kap", zei ik,
"ik ben gemonsterd in Rotjeknar in 'De Grote Slok' bij Betje!" "Niks mee te
maken", riep die ouwe terug, "namen wil ik hebben! En de waarheid, en niets dan
de waarheid!' "Tof, zei ik, "nou ouwe, ik ben Arie, Arie de zeeman zogezegd, geboren te Lutjebroek en het laatst gewoond hebbende te Bobbelskonte in de Hardewindstraat drie hoog — !"
"Al ai," gilde die kapitein terug, ik heb alles genoteerd. Morgen tussen tienen en
elven op de brug komen voor een bakkie leut en de een of andere hoge onderschei
zo hing hij de haak weer op."
-ding!"E
Willem was nog even met bier en limonade rond gegaan, en Marie zorgde voor de
liefhebbers voor nog een bak koffie. Goofie, die op zijn bankje voor Toon zat,
wreef van genoegen zijn kleine handjes tussen zijn knieën, keek glunderend naar
Toon en zei: "Wat fijn hè Ome Toon ... ? Ik ga als ik groot ben ook varen, hoor!"
Arie nam een paar grote slokken van zijn flesje bier, klakte met zijn tong, veegde
met de rag van zijn hand het schuim van zijn lippen en vervolgde: "De andere dag
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's morgens om een uur of zes werd er bij me aan de deur gebeld, en toen stond er
een telegrambesteller in de straat met een telegram waar op stond: "Arie de dertiende.
Stop. Niks geen gelazer met de schapen vandaag. Stop." Nou was er een winkel van
Peek & Kloppenburg aan boord en dus ben ik eerst een nieuw pijtje gaan kopen, en
nam daarna een taxi naar de Hogebrugstraat. In de lift had ik nog effe een gesprek
met de mijnwerker die juist uit de dubbele bodem kwam, over het eten aan boord.
Wat waar is, is waar, de bik was heus goed, maar we kregen elke dag gebraaien aap
met poedersuiker, en dat gaat op de lange duur tegen staan. Op de brug stond een
heel muziekcorps opgesteld op me te wachten, en dat speelde eerst plechtig het
Woestijnse volkslied, en daarna het Lutjebroekse. De kapitein kwam statig op me af
met een donkerrood fluwelen kussentje en daarop lag, in zuiver goud ... het 'Kruis
van Verdraagzaamheid met peenlof en de zwaarden'!" Arie haalde een grote rode
zakdoek uit zijn zak en moest heel even zijn tranen drogen. "Het was allemaal zo
plechtig", huilde hij. Marie stootte met haar knie Toon aan en maakte hem attent op
Goofies meelevende gezicht. "Ik kon me op dat monument niet meer bedwingen,
en ik huilde door die microfoon: "Ouwe, je bent een ouwe tofferik, ik zal sterven
als ik het niet meen!" en ik klopte hem joviaal op zijn schouders. Die ouwe zei: "Ja
maar, Arie, dat is nog niet alles hoor. Van nou af aan nok je met die rotschapen en
dat kousenbreien. Morgen zal ik je aanstellen als opper-opper-opperstalmeester!"
Nou jongens, toen kreeg ik me toch een prachtig uniform, het was fantastisch
gewoonweg! Op mijn pet een hoefijzer, en daarin een paardekop met mooie gepermanente manen. Op mijn revers drie kleine gouden hoefijzertjes en op mijn mouwen
een hoofdstel en zadel, dat alles gekruist door een rijzweep! Ik was dus de grote
baas geworden van alle stallen aan boord, en het moet gezegd wezen, — ik kan het
ook niet helpen —, maar ik ben een grote dierenvriend. Toen ik voor de eerste keer
in die stal kwam, kreeg ik op stoot medelijden met al die arme knollen. Je moet
weten, we voeren naar Rusland en daar kan het gemeen koud zijn. Ik begon dus
meteen maatregelen te nemen om elk paard een wollen das, oorkleppen en sokken
te bezorgen. Paarden die jarig waren, kregen een extra schep haver, en de kleintjes,
de veulentjes, mochten de hele dag voor de deur spelen!
Toen de kapitein dat hoorde, viel hij me huilend om de nek en hij zei: "Arie, ouwe
opper van me, wat vind ik dat een mooie edele daad van je! Arie", zei die, "wat kan
ik nog voor je doen? Moet je soms nog de een of andere onderscheiding van me
hebben? Zeg het maar gerust hoor. Edele Arie, moet je soms nog een zooitje sterren
hebben?" "Nee, ouwe", zei ik, "dat hoeft niet." — Ik cijfer mezelf gewoon weg "Maar luister ouwe! 't Wordt nou met de dag kouder en de stallen zijn niet ver
dus stel ik voor om bij elke passagier een paard in bed te leggen. Voor
-warmd,en
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de kou, vat je? Of liever gezegd tegen de kou!" De kapitein klopte me op mijn
schouders en zei: 'Voor mekaar, hoor, Edele Arie. Ik zal een mooie advertentie in
de krant laten zetten, en dat bericht vanavond over de nieuwsdienst om laten
roepen in alle talen! Er zijn er zat die wel een plekje in willen ruimen voor de een of
andere gesjochten hit." Ikzelf moest natuurlijk het goede voorbeeld geven, en dus
had ik zelf mijn lievelingspaard geadopteerd, en die heette Bastiaan, maar ik zei
altijd gewoon Bas tegen hem, en hij vond het goed dat ik hem zo noemde. Op een
gegeven dag, ik lag met Bas in bed, lekker onder de dekens en toen dacht ik:
"Verrek, wat zullen we nou hebben ... wordt er nou op de deur geklopt? Ik mijn
nest uit om te gaan kijken en wat denken jullie?" Arie keek het gezelschap met
vragende pretogen aan. Willem zei: "Nou, niks te zien!" "Dat dacht je maar...
Bas had voor mijn bed gescheten! De viespeuk ... ongelooflijk ... zo'n berg! "Arie
wees de hoogte aan die ongeveer overeen kwam met Goofies lengte. Goofie vond
het een pracht verhaal en huilde van het lachen. "Afijn, ik werd hardstikke loene op
hem, en ik zei: "Hé Bas, ben jij nou helemaal een haardje betoeterd. Dat is toch
zeker geen stijl, hè! Ik ging te keer tegen hem, — vreselijk, wat was ik link! Ik
gooide hem-voor zijn hoeven: "Bah, wat een rotstreek! Zet ik elke avond papilotten
in je haar en nou moet je me voor al mijn goeiigheid dat nog flikken! Kijkt hij me
zo zielig, met zijn kop over de dekens heen aan, en hij zegt: "Ja, Arie de opper, het
is ook zo koud buiten ". Nou en toen heb ik van armoe maar een potje voor hem
gekocht. Nog een paar dagen varen, en ja hoor, we waren in Rusland, in Koudikoudskie zo gezegd, en we lagen nog niet vast met 'De Almacht' of ik de wal óp.
Ik had een reuze trek in een borreltje, en ik dus een leuk, gezellig kroegje opgezocht.
Je weet hoe of dat onder zeelui gaat, 't was daar een jofele boel, en dus pakte ik de
ene wodka na de andere. Tjonge, tjonge, wat een lekker spulletje zeg! Zo ben ik dus
de hele nacht door blijven feesten met een ouwe vent die bij ons aan boord lantaarn opsteker was. We zijn toch samen zo dronken geworden, dat we met zijn tweetjes zó
tegen mekaar in slaap zijn gevallen. We hadden, zoals je wel eens hoort zeggen, een
gat in de dag geslapen, en toen we dus de andere dag wakker werden was het al dik
over tienen! Wij als de weerlicht naar de haven en toen we daar eindelijk aan
kwamen, bleek dat 'De Almacht' was verdwenen!" "Odóh" riep Goofie ontzet uit,
terwijl hij van schrik zijn hand voor zijn mond hield, "wat toen Ome Arie de zeeman?" Arie keek vergenoegd naar Goofie's grote schrikogen, krabde eens aan zijn
rechterkaak en ging door. "Ja, toen stonden we natuurlijk wel even vreemd te kijken
en die ouwe lantaarnopsteker begon al van angst te huilen. Ik zei: "Edison, doe nou
niet zo rot met je gejank, dadelijk dan begin ik ook nog en daar worden we geen van
tweeën een spatje wijzer van." Nou was er een havenmeester en die vertelde ons dat
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'De Almacht' 's morgens om zeven uur al uit Koudikoudskie vertrokken was naar
Boembieboemstok om een lading sneeuwballen te halen. We hadden aan een kant
eigenlijk nog mazzel ook, want je kon van Koudikoudskie uit Boembieboemstok
over land bereiken. Zo ongeveer net eender dus als van Amsterdam naar Rotterdam.
Onze laatste cent hadden we in dat kroegje opgemaakt en dus moesten we die
280 km gaan liften. In Rusland daar zijn geen rijkswegen zoals hier, want als je daar
eenmaal buiten de stad bent dan wordt alles om je heen een onafzienbare, troosteloze sneeuwvlakte. Wegen zijn er niet, en dus vanzelfsprekend ook geen auto's.
Alles vervoeren ze daar op sleetjes die door een stuk of tien, twaalf honden worden
getrokken. Afijn, wij met zijn tweeën dus liften. Maar die Russen, die hadden dat
nog nooit eerder gezien en die dachten dat we daar stonden te zwaaien, en daarom
zwaaiden ze allemaal vriendelijk terug. En die Edison maar janken en lamenteren van:
"Ja en dadelijk dan komen we nog die verschrikkelijke sneeuwman tegen!" Na ver
een paar uur, ja hoor, eindelijk daar stopte een sleetje! Dat was toevallig -lopvan
ene meneer Swan en daar had ik de avond daarvoor een wodka'tje mee gedronken.
Het bleek dat die bewuste Swan een groenteboertje was en moest héél toevallig, ja
wat een uitspringer hè, die moest heel toevallig naar Boembieboemstok om een baal
uien af te leveren! Nou was dat zo'n klein rot sleetje zodat er maar één man mee
kon. Ik zei dus tegen die ouwe Edison: "Eerlijk is eerlijk, ik ken Swan langer dan
jij, en dan komt er nog bij dat ik stukken en stukken hoger ben dan jij. Ik heb uiteindelijk de nodige sterren en strepen en nou wil ik nog helemaal niet over de hoge
onderscheidingen smoezen, dus ... Edele Arie gaat mee!" En ik ging gelijk zitten!
En die ouwe huilen jongens, huilen dat hij deed! Hij zei: "Mijn opoe heeft vroeger
al gezegd dat je een pure slechte was, en had ik nou maar naar die brave ziel geluisterd." Ik zwaaide hem gedaggies, en om te pesten stak ik mijn tong nog naar
hem uit. Ik gaf Swan een por in zijn dikke pelsjas en gilde: "VóóóóóÓrrrtskie! "Dat
is Russisch en betekent, zo maar even gaat uit mijn blote hoofd vertaald: "Laten we
maar gaan ", en. . . weg stoven we! Ik zat dus lekker achter die brede rug van
Iwan en tussen ons in stond dat baaltje uien dat ik vast moest houden. We zullen
zo een half uurtje door die sneeuwvlakte heen gereden of gesleed hebben, en toen
dacht ik zo bij mezelf: "Zou ik, als ik nou eens omkijk, die Edison nog kunnen zien
staan? Toen ik dus omkeek wist ik van de schrik en de zenuwen geen woord meer
uit te brengen! Wat denken jullie dat er toen gebeurde ?! Er kwamen zo ongeveer
eenenveertig wilde wolven achter ons aan, en die beesten verrekten van de honger!
Toen ik wat van de eerste schrik bekomen was, tikte ik Swan op zijn rug om hem
op het grote gevaar te wijzen dat ons achtervolgde! Vreselijk ... zoals die Swan te
keer ging. En vloeken dat hij deed ... hij zei steeds maar: "Gossie, gossie ", en hij
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zweepte zijn honden maar steeds tot grotere spoed aan. Zo hard konden we niet
gaan of die wilde wolven kwamen maar steeds dichterbij, en het was me toen altijd
wel een kwartje waard geweest als ik op dat moment met die ouwe Edison had
kunnen ruilen. Ja, hij wou toch zo graag, waar of niet! Op een gegeven moment
toen liepen die wolven, met allemaal hun tong uit de bek, — want zó belust waren
ze op me —, op nog geen drie meter afstand meer! Ik moet eerlijk bekennen dat ik
toen héél erg bang was en steeds maar, stuk voor stuk verder naar voren kroop. Op
een gegeven moment toen was ik wel zo benauwd, dat ik die baal met uien uit mijn
jatten liet vallen, die ik de hele reis zo keurig netjes tussen ons had gehouden. En
dát was de mazzel! 't Was net een groot wonder wat er toen gebeurde! Die wolven
die dachten dat ik het was die er afduvelde en ze vielen dus van de honger met zijn
allen op die baal uien aan. Je weet, wanneer je zomaar in een rauwe ui bijt, dan
lopen de tranen gewoon uit je ogen hè? Nou, dat was bij die wolven ook het geval!
Nou was het daar op die sneeuwvlakte zo ontzettend koud, zodat die wolventranen
meteen bevroren, en zus zaten in een tijd van een poep en een zucht al die wolven
hun ogen dicht gevroren. Ze konden ineens noppie de nop meer zien, en zo zijn we
op het allerlaatste nippertje nog van een vreselijke dood gered en 's avonds lag ik
weer heerlijk met Bas onder de dekens op 'De Almacht', de enige schuit die ik nóóit
van mijn leven meer vergeten zal!
! !"

R. A. Cornets de Groot
Met andermans veer V / Het antiplagiaat

Voor K.L.
een vlo een lekkerkerker en een julikever
raken met hun tentakels in de taal
(LUCEBERD
De schoonheid van een meisje
Of de kracht van water en aarde
Zo onopvallend mogelijk beschrijven
Dat doen de zwanen
Maar ik spel van de naam a
En van de namen az
De analphabetische naam
Daarom mij mag men in een lichaam
Niet doen verdwijnen
Dat vermogen de engelen
Met hun ijlere stemmen
Maar mij het is blijkbaar is wanhopig
Zo woordenloos geboren slechts
In een stem te sterven
Dit gedicht van Lucebert is afkomstig uit zijn eerste bundel, A pocrief.
Kennelijk liggen er platonische denkbeelden aan ten grondslag: de dichter ziet
abstracte begrippen als 'schoonheid' en 'kracht' weerspiegeld in het spel der zwanen
op het water. Hun schrift — n.b. een schrift dat zichzelf uitwist — is reflex van
een hoger werkelijkheid, dan hier mogelijk schijnt. Deze opvatting vindt steun in de
tweede strofe, die men uit kan leggen als de expressie van een dichter die weet, dat
hij achter de individuele verschijnselen de constante waarden 'schouwt'. Het ver
tussen de zwanen en de ik zit hem hierin, dat het schrift der zwanen meteen-schil
verdwijnt, terwijl het spellen van de dichter of ik-figuur uiteraard sporen achterlaat;
bovendien zit er verschil in het communicatiesysteem: de ik verstaat de woordenloze taal der zwanen, — zèlf moet hij zich om woordenloze emoties uit te drukken,
van taal bedienen. Door de zwanen heeft hij uitzicht op een rijk, waar woorden niet
nodig zijn om inzicht in volkomen helderheid deelachtig te worden: een rijk van
lichaamloosheid, van ijle stemmen, als die van de engelen — een rijk waarheen
deze woordarme dichter zich aangetrokken voelt.
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De laatste strofe is een klacht in hulpeloze woorden over het menselijk bestaan,
dat met de zwanen het einde gemeen heeft: in een stem te moeten sterven.
De gedachte dat deze opvatting van dit gedicht zeker te verdedigen is, wordt nog
versterkt als men de naam van de dichter in het geding brengt. Die zinspeelt nl. op
de naam van de gevallen engel, Lucifer, en is er meteen de tautologische ontkenning
van (Luce = Bert = licht). Het gedicht zou dan de verwoording zijn van het
'docetisme' van Lucebert: een mens is de invlezing van de uit de hemel geworpen
ziel, die zich op aarde de hemelse luister herinnert. De merkwaardige mededeling
'het is blijkbaar' op een zo onverwachte plaats in de vierde strofe zinspeelt eveneens
op de naam van de dichter: blijk heeft de betekenis van 'licht'; baar die van 'drager';
blijkbaar = Lucifer = lichtdrager.
Een vraag die open blijft is de volgende: is de ikzegger nu de dichter of het
gedicht? Volgens mij maakt het antwoord op deze vraag voor het begrip van de
tekst niet zo heel veel uit, maar dat komt misschien wel, omdat ik het antwoord niet
weet te geven. Wie hier het gedicht Haar lichaam heeft haar typograaf naast legt,
komt voor eendere moeilijkheden als ik.

Inmiddels schept dit gedicht wel heel andere moeilijkheden!
Ik citeer Slauerhoffs Zwanezang.
Is 't waar dat ik, in langvervlogen dagen,
Geloofde in dromen en een dichter was?
Dat jonge meisjes met mijn verzen lagen
Zich te verzadigen, eenzaam in 't hoge gras?

Waarom wil geen mij, eenzaam nu, hergeven
Wat van de liefde, aan hun bloei verloren?
Nu ik verminderd ben, na zoveel leven
Nog zelfs niet zeggen kan: ik ben geboren.
Is de vervoering in hen opgegaan,
Die, eens een weelde, mij verwoestend was?
Ook de engelen die ijl en ver bestaan
Zijn onbereikbaar voor 't gevallen ras,

Dat ze verwekt heeft in verkeer met geesten
En in volmaakte schoonheid heen liet gaan,
Den goden tot genot. Zij zijn voor ons geweest, en
Nu gelukzalig en zien ons niet aan.
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Dit is het gedicht waar Lucebert van is uitgegaan, — de overeenkomsten spreken
duidelijke taal, zoals uit het hier volgend staatje blijkt:

woordgebruik

zinsbouw

Slauerhoff

Lucebert

zwanezang
meisjes
geboren
engelen
ijle
schoonheid

zwanen; slechts in een
stem te sterven
meisje
geboren
engelen
ijlere
schoonheid

... mij verwoestend was ...

... mij 0 is wanhopig...

Maar de verschillen zijn groot. Slauerhoff bedient zich van een door de traditie
gevestigde kunsttaal; Lucebert stamelt.
Nog meer verschillen treden aan het licht als we kijken naar de functie die de
woorden uit het lijstje in de gedichten vervullen. Slauerhoff vat zijn hele gedicht
samen in het begrip zwanezang; bij Lucebert sterft het gedicht als een zwaan, t.w. 'in
een stem'. Daarom heeft in het eerste geval de naam zwanezang ook slechts een puur
beeldsprakige functie (het is Slauerhoffs laatste gedicht niet), bij Lucebert een
plastische: met de stem sterft het gedicht.
Bij Slauerhoff speelt het dier in het geheel geen rol in het gedicht, maar Lucebert
laat de zwanen als zwanen, bij leven en welzijn, meedoen.
Waar bij Slauerhoff de zwanezang het einde van zijn dichterschap symboliseert,
daar brengen bij Lucebert die levende zwanen het dichterschap pas op gang.
Ook bij meisjes verwijderen de twee dichters zich van elkaar. Bij Slauerhoff spelen
ze aanvankelijk een actieve rol: ze houden zich, naar hij gelooft, met poëzie bezig en
vinden daar bevrediging in. Tussen hem en hen vormen die gedichten een brug, die
echter, met het geloof, verdwijnt.
Bij Lucebert is het meisje als lichamelijke verschijning niet eens in het gedicht
aanwezig. Maar juist dat wat haar boven het individuele verheft, ervaart hij in het
spel der zwanen.
Bij Slauerhoff zien we de schakels:
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meisjes, individueel voorstelbaar (jong; liggend in gras, afgezonderd met poëzie)
via de gedichten met de ikzegger verbonden.
Bij Lucebert:
meisje, via de zwanen met de ikfiguur verbonden. En omdat het hier niet gaat om de
blote waarneming, maar om wat daardoor openbaar wordt gemaakt, blijft deze band
— ook als de tussenschakel uitvalt — bestaan.
Bij Slauerhoff faalt het vers als communicatiemiddel (zegt hij); bij Lucebert brengt
de zwaan de dichter in contact met het wezen achter de schijn. Slauerhoff brengt zijn
dichterschap met de stervende zwaan in verband; Lucebert ziet in levende zwanen
een beeld voor het zijne. Hij neemt een vitalistisch standpunt in en het kan daarom
nauwelijks anders of deze dichter voelt zich geroepen het nihilisme van Slauerhoff
ondersteboven te gooien.

Maar wat beweert Slauerhoff nu precies in dit gedicht? Hij betoogt dat zijn gedichten
hem hebben uitgeput, teruggebracht tot het niveau van onlust, onvermogen en
desillusie, waarop hij, na zoveel leven, de woorden niet meer vinden kan om uit te
drukken, hoe weinig levenskracht hem nog gebleven is. Dat hij niet oprecht kan
zeggen 'ik ben geboren' betekent vooral ook, dat hij voor het eigen bewustzijn als
dichter mislukt is, en zelfs dat hij als zodanig nooit heeft bestaan.
Het is een antwoord op zijn retorische vraag uit de eerste strofe. Maar dat dit
antwoord tevens een vorm van zelfbeklag is, die speculeert op tegenspraak van de
kant van de lezer, ligt voor de hand. Zeker in poëzie moet men verwachten dat de
dichter zich tegenspreekt of tegenspreken laat: geen mens is zonder ambivalentie, en
daarom mogen we toch waarde hechten aan de oprechtheid, waarmee Slauerhoff
naar voren brengt, dat zijn poëzie leeft, door wat hem verwoest. Het spelkarakter
van zijn retorische vraag kon niet duidelijker blijken dan op deze manier: natuurlijk
gelooft hij een dichter te zijn. Dat zien we later trouwens, als hij vertelt zich door
zijn verzen verlaten te voelen, die in volmaakte schoonheid den goden tot genot
geworden zijn. Hij weet zich niet langer verbonden met de meisjes; bovendien is ook
het rijk der goden ontoegankelijk voor hem, waar reeds de engelen — boodschappers tussen hemel en aarde — hem zo ver en ijl voorkomen. Slauerhoff is, zegt hij,
werkelijk eenzaam, met niets en niemand één, in tegenstelling dus met Lucebert,
wiens aardsgezindheid hem beseffen doet met hemel en hel, lichaam en ziel, dood
en leven, afgrond en luchtmens verbonden te zijn.
Maar nu de vragen die dit gedicht voor ons oproept.
Waarom, indien Lucebert de superioriteit van zijn opvattingen wilde demonstre-
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ren, het 'programmakarakter' van zijn gedicht niet duidelijker in het licht gesteld?
Wat is er de reden van dat Slauerhoffs naam voor de lezer verborgen wordt
gehouden?
Wat zijn daarvan de gevolgen voor een lezer, die de tekst van Zwanezang niet
kent?
Is het juist hier van 'plagiaat' te spreken?
Maar wat wordt er geplagieerd?
Een aantal woorden, meer niet, en de aan Slauerhoff ontstolen woorden in een
zodanig verband, dat de betekenissen ervan precies tegengesteld zijn aan die van de
woorden uit het oorspronkelijke gedicht: géén plagiaat...
Maar men hoeft natuurlijk geen doorgewinterd psycholoog te wezen, om in te
zien, dat achter ieder plagiaat een oorspronkelijke, directe zielstoestand staat: de
naijver.
Doel van alle plagiaat, ook als dat doel helemaal niet wordt bereikt, is:
zo'n grote afstand te scheppen tussen bron en plagiaat dat het laatste autonoom
functioneren kan (Bergler merkt op, dat het al te doorzichtige plagiaat getuigt
van de wens bij de plagiator, te zullen worden betrapt: wat wil men?
De man heeft nu eenmaal een kwaad geweten). Nu lijdt het geen twijfel,
of Lucebert is in dat opzet bijzonder goed geslaagd: wél plagiaat .. .
Bij een autonoom functioneren van zijn gedicht valt immers iedere gedachte aan
Slauerhoffs Zwanezang weg, en doet zich het denkbeeld voor, als zou dit gedicht in
geen enkel opzicht een literair 'programmagedicht' zijn, maar de poëtische inkleding
van een particuliere leer, die ik dan maar het 'docetisme' van Lucebert noem (en
die trouwens in ook andere gedichten van Lucebert wel aanwezig lijkt: Het vlees
is woord geworden bij voorbeeld, of !k tracht op poëtische wijze).
Laten we om de problemen niet ondoorzichtig te maken, nu maar aannemen, dat
we hier met plagiaat te doen hebben; dan mogen we er tenminste van zeggen, dat
het een bewust plagiaat is.
En volgens Edmund Bergler — ik noemde zijn artikel in een vorig opstel in deze
serie — is dit een plagiaat met dekking in de rug. Want hoe wordt er geredeneerd?
Wat bekend is, kan zonder bronvermelding worden geciteerd. Iemand die nu een
ander citeert zonder de bron te noemen, kan zich, als hij op de vingers wordt getikt,
altijd verontschuldigen, door te zeggen, in de veronderstelling te hebben geleefd,
voor ontwikkelde lezers te hebben geschreven.
Valt nu Luceberts 'plagiaat' op die manier te verdedigen? Indien ja,
wat een ellende voor het peil van de Nederlandse lezers. Maar ook hier spelen
onbewuste drijfveren hun rol. Wie bij plagiaat dekking in de rug beoogt,
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moet geen propaganda maken voor een analfabetisch, dat is: ongeletterd,
ongeleerd, ongecultiveerd hanteren van de taal, want op die manier maakt hij
het zichzelf onmogelijk zich op de belezenheid van het publiek te beroepen...
Maar we kunnen natuurlijk ook welwillender redeneren: een citaat wordt verborgen, om te worden ontdekt. Lag dit idee aan dit gedicht ten grondslag, dan is nu het
doel bereikt. Maar wordt dit bewuste oogmerk niet toch door tegenprikkels begeleid?
Opnieuw.
Naijver kan leiden tot plagiaat. Maar een moreel hoogstaand iemand kan kultuurvij andige gevoelens overwinnen en zoeken naar een vorm waardoor het plagiaat als
plagiaat ongedaan wordt gemaakt. Dit gebeurde dan ook bij Lucebert: geen jurist
zal zijn plagiaat als plagiaat beschouwen. Maar een meer geïnteresseerd lezer zal de
vraag stellen, waarom de naam van Slauerhoff verzwegen werd, want het verband
tussen beide gedichten is duidelijk. Anderzijds zal zo'n lezer opmerken, dat in dit
gedicht, dat toch stellig de bedoeling heeft Slauerhoffs opvattingen te ontzenuwen,
een polemische toon ten enenmale ontbreekt (wel zei ik hierboven dat Luceberts
stijl door een protesthouding werd bepaald, maar die houding geldt niet Slauerhoff
persoonlijk — ze geldt het toen in zwang zijnde dichteridioom). Daaruit valt af te
leiden dat het Luceberts bedoeling niet is, de geplagieerde te vernederen. Evenmin
wenst hij zich ten onrechte met andermans veren te tooien: voor zijn eigen ideeën is
Lucebert niet afhankelijk van Slauerhoff. Maar tóch verdreef hij die dichter uit zijn
gedicht; tóch maakte hij niet duidelijk in welke richting een lezer te zoeken heeft,
om zich van zijn gedicht een heldere voorstelling te maken; tóch verduisterde hij het
programmakarakter van zijn gedicht en plaatste het in het licht van neoplatonische
gedachten, om niet te zeggen dat hij een poëzieleer ontvouwde, die lijnrecht ingaat
tegen de ideeën van Slauerhoff, daarbij de schijn wekkend, van die ideeën niets te
weten. Het is een poging om een imponerende persoonlijkheid wiens autoriteit hij
niet erkennen wil, te elimineren, en ja, dát roept natuurlijk tegenprikkels op, die ik
verwerkt zie in het zwanenvisioen uit de eerste strofe. De actieve rol die Lucebert
zijn zwanen toebedeelt, is voor dichters van zijn slag niet weggelegd. Maar dat wil
niet zeggen, dat die dichters er niet naar zouden willen streven dat ideaal zoveel
mogelijk te benaderen! Zó te schrijven dat met het schrijven de woorden worden
weggewist: niet alleen de eigen woorden, maar vooral die, die — in dit geval — aan
Slauerhoff te danken zijn. Het zou immers inhouden dat met het wegwissen van die
woorden ook de geestelijke vader ervan weggewist werd — niet alleen voor de
dichter, maar ook voor het publiek, zodat dat onkundig blijven zou van het feit dat
hier werd geplagieerd. Het zwanenvisioen is de wensvervullingsdroom van een
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dichter die op geweldloze wijze en zonder polemiek een autoriteit van zwaar gewicht
van de troon wil stoten, en daarbij zijn handen in onschuld wassen 6ók nog!
Vandaar nieuwe remmingen in zijn streven, want: men kan Luceberts eerste strofe
ook lezen als een hommage aan Slauerhoff en dichters van zijn formaat. Men hoeft
daartoe alleen maar het woord zwanen als een symbool op te vatten voor die poëten.
Dat maakt de lectuur van het gedicht nog wel iets ingewikkelder, en het ontneemt
aan het 'program' bovendien veel van het revolutionaire élan. Maar daar staat tegenover, dat er in historisch opzicht recht wordt gedaan: Lucebert erkent dat ook
Slauerhoffs gedichten contact maken met het wezen achter de schijn: hij legt het
communicatieve karakter van Slauerhoffs poëzie bloot. Anders gezegd: hij brengt de
tegenspraak onder woorden, waar Slauerhoff of speculeerde in zijn retorische vraag
uit de eerste strofe van zijn gedicht, — of: wie aantoont dat Slauerhoff geen gelijk
heeft in zijn Zwanezang, heeft op de uitdaging die er van zijn gedicht uitgaat, het
juiste antwoord gevonden. Luceberts door Slauerhoff geprovoceerde tegenspraak,
kon, — en daar stuurde Slauerhoff het ook op aan, — geen andere inhoud hebben,
dan dat ze hem, Slauerhoff, tot zulk een dichter maken zou, die het horizontale
(de meisjes) met het vertikale (de engelen) verbond.
Lucebert maakte van Slauerhoffs negatief beeld een positief. Maar dat plaatst ons
natuurlijk wel voor de vraag of dit antiplagiaat van Lucebert niet gewoon een voorbeeld is van gewoon plagiaat .. .
Pinksteren '70.
Naschrift
Nu, maanden later, en nu het er duidelijk
te laat voor is om nog veranderingen in het
hiervoorstaand opstel aan te brengen,
bereikt me via Freddy de Vree, die hem
onlangs opzocht, de reden voor het uitblijven
van het antwoord van Lucebert op mijn brief:
toen die in zee ging, stond Lucebert op het

punt met vakantie te gaan.
Van mijn hypotheses blijft derhalve niets over,
Maar dat maakt uiteraard •het opstel
als zodanig niet overbodig.
Uit dank voor een antwoord achteraf,
dat een opstel, eveneens achteraf,
de schijn van voorbarigheid verleent,
draag ik ongevraagd bovenstaand essay
aan Lucebert in dit nawoord op.

Anton Korteweg
Gedichten

opa
m'n jongen, zei hij, wacht je voor
de wolf in schaapsvacht, waarmee hij
zowel bedoelde roomse meisjes als
de democratisering.
verzilverde je verjaardag met
de somma van fl. 1,—;
je rapport met fl. 10,—
mits daarop een tien voor godsdienst,
plus een pepermuntbal.
waarschuwde moeder voor toenemend naakt
in Libele, dit vlak voordat
zijn pelgrimsreis was afgelopen.
reeds lang vergaderd tot zijn aartsvaderen
belt hij des zondags om elf uur:
zijn jullie naar de kerk geweest?

de aarde is één grote boerderij,
gekluisterd snuiven bruist er uit de stallen
— totdat hij komt, totdat hij komt —:
allemaal beesten wachtend op hun heer.
zo heeft mijn opa zich de dood gedacht:
God komt vermomd als hereboer het zwarte hoefpad af
tot in de stal, en raakt zijn voorhoofd met
een kromme stok — opa, verzaligd reeds.
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kleine kultuurgeschiedenis
ook paulus vond de spiegel al wat donker,
doch dit zou, dacht hij, mettertijd wel beter worden.
paulus gewon goethe, en ja, die — dichter — zag
Wahrste Verhältnisse nog wel:
meisjesogen achter uitgevouwen waaier.
zo'n beetje van aangezicht tot aangezicht dus:
een hele vooruitgang.
goethe verwekte bergmann: het derde geslacht,
voortzetter van het familiebedrijf.
en er is geen eene glazenman .. .

hoe mijn nog jeugdige ziel trachtte
op te stijgen tot
..

.

vogel gevraagd en gekregen, die
nog werkte ook. op klompen
duwde hij me voort, mijn vader,
zoefgeluidjes makend.
naast me de ooms Sipke en Age, druk
de vleugels bewegend, eveneens
in het zwart. vloog
over 't hoefpad, zonder nochtans
op te stijgen.

ANTON KORTEWEG

te zien scheppen is schoon de dichter hij zit
met de handen in schaam- en ander haar wrijft hij uren
de roos uit z'n kop trekt hij het ooglid naar boven staart hij
naar de navel zonder daaraan iets bijzonders te ontdekken nochtans
vloekt hij de kamer rond trekt hij een smoel voor de spiegel trekt hij
zich af pist in de wasbak en soms lukt het dan het lukt nog ook
het Wonder van de Woord geworden taal dat is het mooist
zegt hij later Hochgeëhrtes Publikum zegt hij schrijven is voor mij iets
ja hoe zal ik het zeggen aarzelt hij het komt ineens hè je zit
en dan een soort inblazing van hogerhand natuurlijk het is moeilijk
uit te leggen ik denk er eigenlijk nooit zo over na het komt gewoon
dan ineens is het er is het uit je geboren een soort droom
nee hoe het komt begrijp je niet daarvoor moet je dichter zijn.
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negentig
toen hij de leeftijd der sterksten bereikt had,
voerde men hem naar het jeugdhuis 'Het Anker'.
na psaimlezing en lofprijzing beleefden we het
dat het voorhang werd weggenomen:
voor de verrukte ogen van tweede, derde en vierde geslacht
— want zijn nakomelingschap was zeer groot —
werd de pas geüniformeerde chr. harmonie 'Excelsior' zichtbaar.
zij speelden hun oprichter nader tot z'n God:
grote ontroering allerwegen.
ook zijn trouwe knecht Kees Knoop was er,
veertig jaar geleden naar Canada geëmigreerd.
in 'De Westhoek' had hij
— op bezoek bij familie en magen —
gelezen van de eerbiedwaardige leeftijd
van onze geachte dorpsgenoot.
stralend kwam hij op z'n baas af,
met een gezicht van zie hier ben ik,
maar werd natuurlijk niet herkend.
hij was toen reeds afwezig, mijn opa.
mijn oom, inmiddels alcoholicus, stond bij de uitgang;
dronk sudderans, zo vreemd was het.
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old time religion
in die dierbare tijden hadden we inderdaad
geen gebrek aan zingende zusjes en brabbelende broers.
zo werden we ondermeer bezocht door Piet Sybrandi
— de nederlandse Pat Boone —,
in staat binnen vijf minuten
een ruwhouten kruis in elkaar te zetten,
dit tijdens een zgn. jeugddienst.
en de drie gebroeders Spaargaren, Zeeuwen,
voerden de kruisvlag in top van hun opvouwbaar orgeltje.
één van hen speelde, twee zongen
— eerste en tweede stem —
dat het langs de wolken ruiste;
verwekten hierdoor in iedere keel een brok
vlak naast het pepermuntje.
God ziet alles.

René Marres
Vervreemding van de wereld en zichzelf

Het werk van van Oudshoorn, een van de
interessantste psychologische romanciers van
het Nederlandse taalgebied, is de laatste tijd
weer 'meer in de belangstelling komen te staan.
Veel ervan werd opnieuw uitgegeven. En ook
de kritiek hield zich weer met hem bezig,
onder andere Fens in zijn bundel De gevestigde
chaos.

Van oudshoorn's terra's ads eenzaamheid,
leegte, vervreemding hebben in deze tijd
weinig bijzonders meer. Desondanks is deze
pionier in zijn speciale concrete uitwerking van
deze tematiek niet achterhaald of overtroffen.
Zijn werk neemt een gelijkwaardige plaats in
naast soortgelijke moderne literatuur, die in
verbetenheid en uiterste konsekwentie dikwijls
nog voor hem onderdoet. Alleen het expressionistische, overladen taalgebruik in zijn eerste
,

boeken doet wat ouderwets aan.
Ook kritische interpretatie verdient dit werk bij
uitstek. De grondtendenties ervan zijn in hun
vertakking niet gemakkelijk te volgen. De
personages worden gekenmerkt door een
aanvankelijk verwarrende overvloed van
gevoelens en gedachten, die op velerlei wijze
in elkaar grijpen; en de vraag wat daarvan
centrale betekenis heeft en wat randversohij'tsel
is, dringt zich hethaal,delijk op.
Van Oudshoorn's debuut Willen Mertens'
Levensspiegel (van 1914), stelt in gecon ce ntreerde vorm de meeste fundamentele tetra's
van de auteur aan de orde. De twee andere
romans van overwegendbelang zijn Louteringen,
dat aansluit bij het debuut, en het totaal anders
geaarde, satirische Tobias en de dood. Ik zal
het in dit artikel hebben over van O's eerste
boek. On at mijn interpretatie sterk afwijkt
van die van Fens in zijn opstel "In de spiegels
van 'het noodlot", was een stuk polemiek
onvermijdelijk om de zaken scherper te stellen.
Willem Mertens' Levensspiegel is een boek
over de eenzaamheid. Mertens leeft in een
isolement, dat niet meer te doorbreken is; het
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is zijn bestemming, zijn onafwendbaar lot,
zoals het heet. Dit maakt dat het boek slechts
vanuit een enkele persoon leeft, een essentieel
onderscheid met het werk van Anna Blaman.
Niet de eenzaamheid, die mensen aan elkaar
ervaren kunnen, is het onderwerp, maar het
wegzinken in steeds dieper isolement van
een enkel mens en de katastrafale gevolgen
daarvan.
De mate, waarin Mertens' eenzaamheidsgevoel
zich in hem heeft vastgezet komt op paradoxale
wijze uit in zijn gevoel, dat contact met mensen
iets arnvaligs is. Dit contact wordt wel
verlangd, maar toch is de gesteldheid om het
te kunnen waarderen bij hem al verloren
gegaan. In zoverre moet je zeggen, dat hij
niet zozeer dit contact terugwenst als wel 'het
vermogen om er weer iets aan te hebben.
Zo ook verlangt hij, in bet algemeen, wel naar
wat een normaal bestaan uitmaakt, maar vindt
het aan de andere kant leger dan de dood.
Een dergelijke impasse is zuiver innerlijk.
Zijn reactie op zijn overweldigend gevoel van
verlatenheid is dat het hem niet raakt, omdat
het niet waar kan zijn; het gevoel wordt
door het ik met een noodsprong ontkend.
En vlak daarop wordt — in het hoofdstuk
Herinnering — iegelijk ook de werkelijkheid
van het leven geloochend. De verklaring van
deze ontkenning, die Fens zoekt, is vrij
eenvoudig: het leven is voor M. zo onwerkelijk,
omdat het helemaal leeg is. En verder wil hij
het ook niet als werkelijk erkennen, omdat het
te afschuwelijk is.
Fens heeft de hele roman' door de pogingen
van M. menen waar te nemen de tegengesteld
buitenwereld op te heffen, allereerst-heidto
door haar in zijn leven te integreren door een
samengaan van ik en niet-ik tot stand te
brengen. (G.Ch. p. 15) Deze pogingen zijn
echter niet van serieuze aard; de breuk met de
wereld wordt niet voor niets al in het begin
onherstelbaar genoemd. Dat zie je aan M's
verhouding met zijn vriendin Heleen.
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Deze verhouding zou de schijn kunnen wekken,
dat hier een wezenlijk contact op het spel staat.
In een aantal scènes wisselen ruzies en
verzoening elkaar af. En men heeft wel
gemeend — Knuveider in zijn handboek —
dat van O's personages hun verlossing
ondermeer maden zoeken in de liefde van
de vrouw. Een nuchter detail helpt ons wat
M. betreft uit de droom. De liefdesaffaire
wordt in een bepaald stadium op gelijke voet
gesteld met een tekort in de door M. als
administrator beheerde kas. Wat -heeft de liefde
met de kas 'gemeen? Deze beide dingen
houden voor M. tenminste nog de verveling
weg en maken dat hij de konfrontatie met zijn
innerlijk wanhopige toestand kan ontlopen.
Zijn vriendin dient slechts ais kristallisatiepunt
voor zijn irreële, extravagante gevoelens, die
met haar wettelijke persoon geen rekening
honden. Aan een ontsnapping langs deze weg
uit het isolement wordt niet gedoofd; M. weet
zelf dat hij zijn vriendin op overspannen wijze
idealisee rt en de onwerkelijkheid van zijn
gedrag verschrikt haar. Het is niet de splitsing
van lichamelijke en geestelijke liefde, waardoor
de verhouding mislukt, zoals Fens beweert;
deze spiitsiing speelt pas in het volgende boek

Louteringen zo'n negatieve rol; maar M. beseft
zelf dat de verhouding een "platte vergissing"
is en staat steeds op het punt ze af te breken.
Toch houdt hij het, omdat Heleen het enige
vaste punt in zijn leven is, vrij lang met haar
vol. Want bij wil haar en wil haar niet, net
zoals hij het leven wil en niet wil. Maar
wanneer bij zich tenslotte geheel losmaakt van
wat hem nog aan uiterlijkheden van een
normaal bestaan was overgebleven, is een
financiële aanleiding voldoende om ook met
haar te breken.
Wat is de verklaring van deze veroordeling
tot eenzaamheid, tot een leven, dat deeg,
doelloos en verfuren wordt genoemd? Juist
wanneer je te maken hebt met een afwijkend,
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extreem karakter als dat van M. dringt de
vraag zich op. De auteur geeft via een
terugblik van M. — in Herinnering — enkele
oorzaken, die een duidelijke samenhang
vertonen; zijn jeugd was echter beslissend.
-Daar zijn om te beginnen zijn maatschappel ijk
éahec door het falen voor examens, en de
-behandeling voor een venerische ziekte. Toen
de schandelijke aarde van deze ziekte bekend
werd, deed hij een poging tot zelfmoord.
Bij zijn nieuwe intree in het normale bestaan
heeft zijn omgang met anderen een onherstelbare breuk geleden, wordt gezegd.
Maar als we beter kijken, zien we, dat er al
omstandigheden waren, die hem ontvankelijk
maakten om deze gebeurtenis zo hevig te
ondergaan. Reeds in zijn jeugd voelde hij zich
uitgestoten. De schuld daarvan wordt door
hem bij zichzelf gezocfii, namelijk in het
toegeven aan een ontwakende sexualiteit.
Of we dit nu ook volgens de schrijver als de
oorzaak moeten zien, zoals M. zelf doet, is
een tweede. Hot is heel goed mogelijk, ook
gezien de tijd van ontstaan van het boek.
Maar het is niet te beslissen, omdat moeilijk
uit te maken is, waarde schrijver zijn personage
over zichzelf laat praten en waar hij zelf zijn
oordeel geeft. Maar hoe dat ook zij, het is
natuurlijk dwaas een gewone jeugdaonde aas
masturbatie de schuld te geven van zo'n
apartegesteldheid als die van M.
Wat de schrijver ook wil, dat we ervan denken,
hij verschaft het materiaal voor een betere
verklaring. Schuldbesef hield M. gescheiden
van zijn ouders, wordt verteld. Hun karakter
en houding, waar we in het hoofdstuk Jeugd
van horen, moeten op zijn ontwikkeling de
grootste invloed hebben gehad, al wordt die
invloed niet vermeld. Zij staan onverschillig
tegenover het kind, dat hen op zijn beurt
verwerpt. Het is bang voor de minachting van
de vader. Hiermee breng je onmiddellijk de
latere zelfverachting van M. in verband.
Zijn vernederend gevoel niet te deugen is nu
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volgens psychologisch gefundeerde opvatten
te beschouwen als het directe gevolg van deze
oniverachilligheid en minachting van de ouders,
vooral van de vader. Dat M. in krasse termen
zichzelf beschuldigt, ligt volgens deze opvatting
in de lijn der verwachtingen en is een
symptoom van de teweeggebrachte zelfverwerping. Deze zienswijze vindt belangrijke steun
in het gegeven dat hij ais kind in een ander
gezin dan het zijn zijn gemoedsrust terug
vond, hoewel de andere factoren, die tot zijn
moeilijkheden leidden, dezelfde wanen gebleven.
Hierdoor wordt het belang van de sexueie
jeugdervaringen, dat zich op het eerste gericht
opdringt, aanzienlijk tenp^ebracht. In deze
ervaringen wordt een schuldgevoel beleefd, dat
reeds dekern van het karakter is. Ongetwijfeld
werd de auteur gefascineerd door deze sexuele
jeug~euenissen, zoals blijkt uit iet verhaal
Pinksteren, maar voor het begrijpen van M.
zijn ze niet centraal.
Doorslaggevend in het voorval van de
venerische ziekte, die M. zijn betrokkenheid
op de wereld voorgoed doet verliezen, is de
schaamte, die maakt, dat hij zich na zijn
ontslag uit het ziekenhuis alleen maar 's avonds
op straat durft te begeven. Deze schaamte,
die een gevoel van minderwaardigheid
impliceert, wordt in de meest verscheiden
gevallen vermeid. Ze is algemeen en heeft
niet speciaal betrekking op de sexuatlitoit.
Door deze schaanie komt het ook, dat de
gevreesde eenzaamheid voor M. tegelijkertijd
een beschermend bdwerk is. De gegevens
maken dus een bevredigende verklaring volgens
de psychologische inzichten van Adler mogelijk.
Dat M. zo nu en dan ais tegenwicht tegen rip
gewone xdf verachting extravagante ideeën
van superioriteit cultiveert hoort bij het beeld.
Soms vindt hij zichzelf ~agens zijn apailbeid
belangrijker dan ieder ander. Maar deze
ze1fveheffing, die geen steun in de werkelijk
vindt, is slechts van tijdelijke aard. -heid
M. meent op een gegeven moment zelfs, dat
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hij zou kunnen vliegen. Uiteraard is dit een
symptoom van zijn grootheidswaan en moet
niet sexueel geduid worden, zoals Kalers doet
in het spoor van Freud, in een overigens goed
essay in Schrijvers binnenste buiten.
Zo'n verklaring als ik -gegeven heb knpliceert,
dat we M. niet automatisch zien slide
minderwaardige persoon, waarvoor hij zichzelf
houdt. We boeven ook wat de schrijver over
hein zegt niet zonder meer aan te nemen,
maar kunnen het als materiaal gebruiken om'
ons idee van de hoofdpersoon te vormen.
De schrijver hoeft over zijn conceptie niet
per se het meest juiste idee te hebben. Je moet,
zoals Gomperts opmerkt in De twee wegen van
de kritiek, verder kunnen gaan in de interpretatie dan de grens, die door de bewuste
bedoeling van de schrijver getrokken is.
Tot nu toe kwam voornamelijk het isolement
van M. ter sprake, dat primair is voor zijn
toestand en waardoor hij tot passiviteit vervalt.
Innerlijk leeg en dood, kan hij de wereld niet
meer als bezield ervaren. Fens vindt dat het
'.bezielde' een van die vage termen is, die in
de roman geen konkreet begrip woeden.
Voor mijn gevoel maakt de schrijver heel
duidelijk waar het om gaat, bijvoorbeeld met
het treffende beeld, dat de wereld er voor M
uitziet ais „coulissen in kunstlicht". Maar in
eik geval is deze ervaring van het doodse van
de wereld een centraal •gevoel voor M, evenals
voor zovele figuren uit de moderne literatuur,
La nausée of L'étranger bijvoorbeeld.
Het leven onttrekt zich aan M.: in een droom
verstomt de muziek waar bij binnenkomt.
De wereld die van geen emotioneel belang
meer is, verdwijnt meer en meer uit zijn
gezichtsveld. Deze groeiende onverschilligheid
is in een dergelijk geval wel zo reëel als
gevoelens van afkeer van sommige moderne
literatuur. Wat geen betekenis voor de mens
heeft slechts 'in-zich' is, om Sartre's term te
gebruiken, verleest zijn plaats in het bea^ueriijn.
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Als duidelijk bewust toegepast symbol hier
gebruikt de schrijver een in de jeugd wel
-vor
meer voorkomende ervaring: soms neemt M.
nabijzijnde dingen als op verre afstand gewaar.
Hij raakt ook zintuiglijk glos van de werke(ijkheid en ziet niet goed meer welk uur zijn
horloge aangeeft.
Nu geeft Fens een eigenaardige draai aan dit
vervreemd raken van de wereld. Volgens
hem probeert M. de buitenwereld op te
heffen, wat dan een van zijn belangrijkste
pogingen zou zijn om de tegenstelling tot
deze buitenwereld te niet te doen. Zoals ik
al liet zien, zijn M's pogingen de wereld in
zich te integreren niet van serieuze aard.
Maar wat de zogenaamde poging de wereld
op te heffen betreft: twee van de vijf
voorbeelden die Fens geeft (G.Ch. p. 17/18,
het derde en vierde) maken deel uit van de
kortstondige grootheidswaan van M. en
moeten dienen oen de wereld te overtroeven
en "naar zijn band te zetten ", zoals het heet,
niet am ze op te heffen. Twee andere
voorbeelden zijn even weinig relevant.
Zelfmoord, waaraan M. denkt, betekent
normaliter nog steeds, dat je jezelf op wil
heffen, niet de wereld. En M's filosofisch idealistische mening, dat de wereld met hem
zal ophouden te bestaan is geen poging tot
wat dan ook, maar enkel een symptoom
ervan, hoe weinig reëel de wereld nog voor
hem gis. De waandenkbeekien tenslotte, waar
Fens op doek met zijn laatste voorbeeld,
hangen samen met M.s grootheidswaanzin,
en zijn niet iets dat M. probeert, maar iets
dat hem gebeurt. Alleen een enkel detail
steunt Fens' omvattende interpretatie,
namelijk dat M. op een gegeven moment
probeert de wereld weg te staren — d.w.z.
zolang naar de dingen kijkt, dat ze hun
betekenis verliezen, maar dat is totaal
onvoldoende om Fens' conclusie enig
fundament te geven.
Dat de wereld uit M's bewustzijn verdwijnt

is iets, dat hem nolens volens overkomt,
terwijl hij met angst beseft, dat het tot zijn
ondergang zal leiden. Toch werkt hij er
anderzijds aan mee, voltooit het proces uit
een steeds machtiger wordende tendens tot
zelfvernietiging, waar hij bang voor is.
Maar het is niet meer de moeite waard voor
hem de uiterlijke schijn van contact met zijn
omgeving op te houden en daarom kapt hij
met de laatste raakpunten met de realiteit,
zoals zijn vriendin Heleen. Dat, en niet wat
Fens opsomt, is het waardoor hij de wereld
van zich afzet, wat geen poging tot opheffen
is. Hij is bang voor vergetelheid en zoekt ze,
vooral in de drank; dat is zijn fundamenteel
dubbelslachtige houding, die hij over de hele
lijn vertoont.

De vervreemding betreft niet alleen de wereld,
maar strekt zich ook tot hemzelf uit. Al in
het begin ziet hij zichzelf in een spiegel als
een vreemdeling "eigenzinnig, vijandig en
sterfelijk ". Vanwaar deze afsplitsing? De
eigen persoon wordt verworpen, omdat ze

hem geen bevredigende levenswijze veroorlooft. Hij voelt onstuitbaar een door hem
gevreesde, fatale kant op te gaan; daarom
voelt hij zich aan zichzelf overgeleverd als
aan een vreemdeling.
Afkeer van zichzelf leidt dan — met de
ijzeren konsekwentie, die dit werk eigen is —
tot afstand nemen van zichzelf. Deze splitsing
van de persoon treedt nu regelmatig op in
deze vorm, dat een konstaterend ik, een
"harteloze echgm", zich stelt tegenover het
voelende en levende ik. Een deel van zijn
wezen is enkel nieuwsgierig toeschouwer bij
de expressie van zijn emoties; hij schiet
zichzelf in een geestelijke krisis te hulp, als
was hij een ander. Het konstaterende ik heeft
zich als het ware teruggetrokken uit het
mislukkende ik.
Fens, met wie ik het al meer aan de stok had,
meent nu, dat M. juist van deze objectivering
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van zichzelf het slachtoffer zou zijn (G.Ch. p.
11). Uit het voorgaande zal al duidelijk zijn
geworden, dat de zaak omgekeerd ligt. Omdat
M. zich een willoos slachtoffer voelt van zijn
eigen aard, komt het tot deze objectivering.
Het is niet, dat M. het tweede, beschouwende
ik, dat uit het eerste opgeroepen wordt,
uiteindelijk niet meer met het eerste kan
verzoenen, maar het tweede ik wil zich tot
het uiterste distanciëren van het eerste, dat
te gronde moet gaan. De objectivering is geen
oorzaak, maar gevolg van de dreigende
ondergang.
M. ondergaat zijn toestand als een dwang,
begrijpelijk, want hij voorvoelt de fatale
gevolgen ervan, zijn "onafwendbaar lot"
waartegen hij zich vergeefs wil verzetten.
Hij heeft, voelt hij, zijn leven uit handen
gegeven; eigenschappen, die hij niet begeerde,
zijn de zijne geworden. En hij — zijn
konstaterend ik — kan niets anders doen
dan toekijken op wat hem — zijn fundamentele ik met die niet-begeerde eigenschappen
— overkomt. Het enige dat hem rest is de
wens "wanneer alles nog eens anders was",
waarbij je de nadruk moet leggen op dit
'alles', want alleen als hij een ander karakter
kreeg, zou redding mogelijk zijn.
Het 'noodlot' van M. bestaat niet uit
omstandigheden van buitenaf of iets van
onbestemd-metafysische aard, maar enkel en
alleen uit M's karakter, dat hem door de
invloed van zijn ouders eigen is geworden.
Daardoor kan hij ook menen, dat zijn
levensloop in een enkel woord zou zijn
samen te vatten, want zijn diverse lotgevallen
hebben geen '.betekenis tegenover zijn
innerlijke bestemming. Aan het slot komt dat
frappant uit. Je ziet in dit boek het fatalisme
in reincultuur.
M's ontbindingsproces zet zich tot het
uiterste stadium.vioort, zoals je dat in andere
vorm ook vindt bij Beckett's figuren. Zijn
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denken, zijn beschouwende deel, verliest zin
en samenhang, nu het hem steeds dezelfde
toestand, waaraan toch niets te veranderen is,
voorhoudt. Evenmin kan het verheldering
brengen om de "boden omhelzing van het
onbegrijpelijke" van zich af te schudden.
Hij kan de leegte van zijn leven niet bevatten.
De wereld, die betekenis heeft verloren, is
een chaos. Het leven lijkt een platte vergissing,
en het denken is niet in staat tot een
bemoedigender inzicht te komen. M. zou het
leven willen begrijpen, maar omdat daarmee
bedoeld wordt het vinden van de zin van het
leven, is het geringe resultaat van het verstand
niet verwonderlijk. Dat iemand begint naar
deze zin te vragen, is het teken, dat de zin
verloren is gegaan, en het verstand alleen
kan deze zin niet konstnueren.
Eenmaal ondervindt M. echter in een moment
van extase de „reine eenheid van het
begrepen leven", waarmee dan kenmerkend
genoeg de volstrekte leegte, het niet-zijn
bedoeld wordt. Daarmee zit je dan temidden
in de mystiek van van 0., die in zijn tweede
boek Louteringen en in een verhaal als De
tweede fluit een veel centralere plaats inneemt.
Ik ga er hier aan voorbij, omdat deze
mystieke ervaring voor M. slechts een
tussenspel 'is. De tegenstelling in deze mystiek
tussen tijd en eeuwigheid, die voor Fens de
belangrijkste en alles omvattende tegenstelling
is (G.Ch. p. 20) heeft een minimale invloed
op M's leven, zoals iedere lezer alleen door
te lezen en het boek niet te verwarren met
Louteringen gemakkelijk kan konstateren.
In de roman, de verzonnen voortgang van
een levensloop, zit altijd iets willekeurigs.
Valery gaf dat als reden op, waarom hij nooit
een roman zou kunnen schrijven. Hij zou een
zin als 'gravin X ging 's middags om vijf uur
de deur uit' niet uit de pen kunnen krijgen.
In dit boek 'is het onverplichtende van het
dramatisch besluit echter tot een minimum
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teruggebracht.
Dat komt omdat de ontwikkeling van het
karakter van M. in de loop van het werk
immanent is bepaald. Deze ontwikkeling is
trouwens gering. De kenmerken van het
karakter komen geprononceerder uit, maar
waren allemaal al aanwezig. Dezelfde of
verwante verschijnselen komen, soms in
identieke bewoordingen uitgedrukt, in het
begin en aan het einde voor.
Ik noemde al de onvruchtbaarheid en als
gevolg daarvan het stokken van het doel
denken bij M. Hiervoor komen -gericht nu
irrationele, oncontroleerbare gedachten in de
plaats "zwermend als woedende bijen ".
Voelde hij al geen macht over eigen karakter
en handelen te hebben, nu gaat ook het
doldraaiende denken zijn eigen weg, terwijl
het handelen soms niet meer door bewustzijn
begeleid wordt. Zijn ziekelijk geworden
veibeeldingsleven schept soms een schijn
tenslotte fataal wordt.
-werklijhd,m
Maar het opmerkelijkst is de al gesignaleerde
tendens tot zelfvernietiging, die M. in zijn
greep heeft, en die je zelden zo ondubbelzinnig tegenkomt. M. heeft wel zijn primaire
tevensinstinot behouden, maar ziet tegelijkertijd
niets waarvoor te leven, wat het leven
onverdraaglijk voor hem maakt. Zijn verzet
tegen de ondergang kon daarom uit niet veel
meer bestaan dan uit machteloze woede
een aantal schijnmanoeuvres,-anvle
die hoogstens enig uitstel betekenden.
Als een kastekort, door hem veroorzaakt,
op het punt staat ontdekt te worden, grijpt
hij de kans aan om de dans te ontspringen,
maar wanneer hij dan maatschappelijk in
veiligheid verkeert, vergooit hij dit resultaat
onmiddellijk weer. Een tweede onverhoopte
meevaller redt hem voorgoed uit dergelijke
moeilijkheden aas om duidelijk te maken, dat
uiterlijke omstandigheden in het proces van
zijn ondergang geen M van betekenis kunnen
spelen.
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Dan zoekt bij zelf de ondergang. Beter gezegd:
hij wordt ertoe gedreven ze te zoeken,
en ontvlucht zichzelf in bewusteloosheid, die
de drank heen verschaft. Hij wordt tenslotte
het slachtoffer van een hallucinatie, die de
voortzetting van een droom is, die hij even
tevoren recapituleert. Een uitstekende vondst,
dit continuum van droom, recapitulatie, heitucinatie. De inhoud ervan is niet tot in detail
duidelijk, maar slaat op de vernedering en
angst, die het sexuele steeds in zijn leven
betekend heeft. Hij pleegt een soort zelfmoord
per vergissing, in overeenstemming met de
tweeslachtige houding, die hij steeds gehad
heeft tegenover het leven; in overeenstemming
ook met de angst en agressiviteit, die hem
steeds gekenmerkt hebben.
Willem Mertens' Levensspiegel is een psychologische roman van zeldzame originaliteit,
konsekwentheid en diepte. Wel maken de
ononderbroken intensiteit der gevoelens, die
elkaar snel afwisselen en het teveel aan adjectieven de lezer geleidelijk aan het meebeleven
moeilijk. Maar dit bezwaar valt weg tegen de
rijkdom en juistheid van uitbeelding, bijvoor
beeld van M's geestelijk ontbindingsproces.
Opvallend is, dat in dit boek, dat je kunt
stellen naast bijvoorbeeld Dostoyewski's
Mémoires uit het souterrain een 'outsider'
optreedt, die volkomen negatief bekeken
wordt. Wel heeft ook M. wel eens het idee
dat hij meer ziet en voelt dan de geslaagde
burger, die maar een zielloze ledepop is, maar
meestal benijdt hij de burger en hij wordt zo
sterk als een mislukkeling afgeschilderd, dat
je zijn overtuiging van meerwaardigheid in
enig opzicht niet serieus kunt nemen.
-
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Karel Bostoen
Gedichten

Van alle tijden
voorbereid
Ik voel mij goed
dank u, dus.
Ik blaak van gezondheid
Het gaat mij naar den vleze
Mijn pad loopt zelfs
helemaal over rozen.
Er zijn van die mensen
die alsmaar hopelozen
en hulpelozen tegenkomen:
Robbie van Tricht uit
Nieuw Nickerie
die sinds drie dagen niet at,
korporaal Spaak, welja,
die de trein neemt naar
een verre oorlog,
homofiel Fransje
sinds kort weer met aambeien...
(tot zover dan maar).

dan stuur ik vanop een balkonnetje
met scheurende strot
enige echte klaagliederen
in het traag vallende duister —
en niets wil ik verder nog.

Een brave moeder

Zo vergaat het mij geenszins:
híj valt achterover in z'n zetel
en breekt z'n nek,
maar ik niet,
het heft gaat het lemmer
in zijn vet achterna,
maar niet bij mij.
Ik, bovendien, slaap in
Morpheus z'n armen;
Morpheus nu, is een oude geilaard,
mensen als ik trekt hij af
terwijl ze slapen in z'n armen.

Herinnert u, m'n vrienden
de vrouw uit café Mozáar!
Zij was een goede moeder
voor tot de dood bedroefde soldaten,
die in het gekkenhuis van
Antwerpen bezette stad
van rechtvaardige en gestrenge
zielkundigen, kordate genieën,
nu en dan onophoudelijk
op mochten bellen
op konden bellen
café Mozáar voor bestellingen
van tien flesjes Stella Artois
en meer geraffineerd spul
als geuze, rodenbach
vieze stout, tuborg, königsberger ach.
Onder een vergeten zwartmetalen
poort schoven we geld,
uit haar oude handen kregen we bier,
haar vriendelijke stem
wilde niet eens statiegeld,
zodat we haar soms
niet lieten toekomen
wat haar deel was.

Toch verlang ik weer naar
de mooie meiavonden,

Ik zag de poort nu
van de andere kant,
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in de kranten lazen we
dat de grootmoedige en
hooghartige zielkundigen van weleer,
door efficient gespuis, intellektuwele
rabauwen, het nieuwe tuig van de richel
waren vervangen.
De zwartmetalen poort was
tot op een vierde van
haar werkelijke grootte teruggebracht.
Alleen aan de overkant
was nog steeds café Mozáar
met der zotten goede moeder,
die toen ik haar vroeg
van niets, maar dan ook
van niets meer wist.
Daarom m'n goede vrienden
wilt u toch herinneren
de vrouw uit café Mozáar!
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Veertig was hij
toen z'n beste vriend tot hem zei:
Ga nu maar naar huis en
open je de aderen
die kwellingen zijn niet meer te dragen
dit tobben hoeft voor mij niet meer,
ga nu en laat de deuren voorzichtig
achter je in het slot vallen.

Hij ging en deed wat hem was gezegd
in de badkamer van z'n ouders
nam hij z'n vaders scheermes en riem
en zette het vlijm zwiepend aan,
in de spiegel zag hij zich zelf:
een buitengemeen lelijke vrouw
die sinds haar twaalfde jaar
zo heftig in bed ligt te huilen
om een braafheid waarvan
velen weten hoe of het kan bestaan.
Het bad liet hij langzaam vollopen,
toen het was gebeurd
wist hij niet dat het was gedaan.
Ze namen hem bij de hand:
Je zal nu eerst veel moeten leren
vóórdat je met de goden
uit wandelen kunt gaan
intussen kan je af en toe weer
naar de andere kant
met deuren slaan en tikken
aan de ruiten, je vaders boeken
scheuren, je moeders sleutels wegmaken
en in hun dromen zeggen
dat jij het bent geweest
voor het overige — voel maar es —
er staat hier een zachte
vriendelijkheid
die is om van te bekomen — zo fris.
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Peter H. van Lieshout
Projekt „Taalverkaveling"

(i)
De bloemen veranderen misschien van
kleur, maar blijven in boeketten geschikt.
Van alle kategorieën van Kunst is de literatuur
het meest reaktionair.
Want elke .tekst, elke roman en iedere
dichtbundel die verschijnt, verschijnt in een
al eeuwenlang geheiligd uniform: dat van
drukletters en blanke paginaas. Het lineaire
Gutenberg syndroom. Drukletters en om te
bladeren bladzijden. Dat zijn de limieten van
de taal, ongeacht de inhoud, ongeacht de
boodschap. Limieten die door een toeval zijn
gesteld, en vervolgens eeuwenlang geheiligd.
Maar netzomin als de schilder van vandaag
zich aan verf en opgespannen linnen heeft te
houden is de schrijver verplicht steeds opnieuw
zijn teksten in vastgestelde normatieve kaders
te wurmen. Nieuwe technieken zijn nodig,
methoden kunnen worden geleend van aan
alende kultuurakkers.
-p
En inderdaad, sinds jaar en dag verschijnen
van tijd tot tijd zogenaamde taaleolleges. Een
procedé uit de beeldende kunst. Alleen, die
colleges worden gewoon afgedrukt, in gewone
boeken. En als de schrijver met gesproken
poëzie eksperimenteert begint hij met de
schrijftaal uit tespreken (kortsluiting nr. 1)
en die daarna weer door de machine te
zwengelen (kortsluiting nr. 2). Het zoveelpunts
lettertype, de rechthoekige bladspiegel, het
handzaam 'ingenaaid formaat zijn te vergelijken
met de door de schilder allang afgedankte
attributen als penseel, linnen, olieverf, landschap, bosje bloemen, blote vrouw. De
schrijver van nu, die nieuwe taalmethoden
ontwikkelt blijft bloemetjes schilderen.
Hoogstens zijn die 'anders getint als vroeger.
Mozaïekachtige taalstrukturen zoals die in een
collage ontstaan worden teniet gedaan door
ze op horizontaal gelijnd papier zonder
lijntjes te monotypen. William Burroughs, die

zijn teksten kapotknipt, insohuift, polariseert
en door elkaar husselt, vernietigt steeds
opnieuw weer zijn werk door dat opnieuw
achter elkaar uit te tikken. Boeken op
behangpapier, romans door traktoren in
Flevoland •geploegd. Het lijkt er anders op
alsof een schilder polyester objekten en
environments maakt, desnoods met lampjes en
geluiden erin en kleppen erop en eraan, en
dat objekt daarna haarfijn naschildert, gezeten
achter zijn ezel, met een palet met Talensverf,
op een lekker doekje.
De schrijver moet nieuwe media zoeken,
nieuwe media kreëren, waarin zijn taalmateriaal
gegoten kan worden. De schrijver moet de
partituren van de nieuwe muziek bestuderen
en zijn teksten behandelen zoals ze zijn, van
geluid, inplaats van lood zwaar en papier-dun.
De schrijver moet zich de letters, de woorden
die hij benut voorstellen en hun beeld
hanteren, visualiseren.
De schrijver moet zijn taal gebruiken zoals
de komponist het geluid selekteert en de
beeldend kunstenaar zijn vormen kiest, zijn
ruimten invult en omlijnt. Een verhaal of een
gedicht, keurig opgeschreven, is even
interessant als een vioolkwartet of een
blornmenscrhilderij. Er moet méér 'gedaan
worden.

(ii)
Het karteren van het
beschikbaar territoir
Konventionele verhalen, gedichten en teksten
vormen een mogelijk reservoir waaruit geput
kan worden wanneer een taalverkavelingsprojekt gerealiseerd wordt.
Kies een thema of kies géén thema. Beide
mogelijkheden zijn evenwaardige, autonome,
scherpomlijnde daden. De keus van het Toeval
is óók een keus, even geartikuleerd als het
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toeval dat een bepaalde keus veroorzaakt.
Synchroniciteit. Verzamel nu zoveel mogelijk
ruw materiaal: woorden, zinnen, alinea's,
verhalen, gedichten, dichtregels, letters,
schreven.
Het materiaal kan in handwerk zelf
vervaardigd worden of uit bestaande arsenalen
gebruikt worden. Ook hier is het toeval een
volwaardige keus, mits die toeval
gereglementeerd is, door het toepassen van
eenspecifiek procedé (dobbelsteen, loting,
I Tjing).
Verdeel het materiaal bijvoorbeeld in
porties van gelijk of verschillend formaat.
Schrijf de tekst op kleine stukjes papier en
rangschik deze op een kartonnen Moederblad
van groot formaat. Het eigenlijke "schrijven"
bestaat uit het vaststellen van de positie van
elke teksteenheid binnen de omlijning van het
moederblad en ten opzichte van de
omringende modules. De krachtlijnen van
de uitgeklede taal, het magnetisme van het
volume.
Gebruikmakend van het aldus ontstane
schema kan een aanvang worden gemaakt
met het afpalen en in 'kaart 'brengen van een
aantal van alle mogelijke segmentteringen.
Procedure I: Vervaardig een aantal in
grootte oplopende rechthoeken, bijvoorbeeld
met gekleurd plakband (cutotape) op vellen
transparent plastic (kleerkote). Schuif die
ramen over het moederblad heen en weer.
Steeds wanneer binnen een kader een juist
aanvoelende vvlakvulling zichtbaar wordt deze
overnemen en als een pagina gebruiken, bij
gebrek aan beter. De zo ontstane pagina's
overlappen elkaar vele malen, waardoor
de verschillende werking van verschillende
interrelaterende tekstblok- of woordblokkombinaties voelbaar worden.
Procedure II: Schrijf de tekstsegmenten op
kartonnen kaartjes en prik die met een speld
op het zachtboard mooderblad. Bepaal door
middel van een of andere werkwijze een

aantal koördinaten. Geef deze met gekleurde
stippen (avery etiketten) aan op het moederblad. Steek door het midden van de onderrand
van een hierboven beschreven blz.-raam een
speld en bevestig het geheel op een van de
positie-stippen. Bepaal naar willekeur de
stand van het raam (dat de volle 360 graden
kan zwenken). De tekstlblokjes kunnen nu
zo gedraaid worden dat de teksten in het
raam parallel lopen. Opnieuw overnemen en
laten afdrukken. Variaties in lettertype en
-grootte zijn mogelijk.

(iii)
De klinkende taal
Elke tekst kan op oneindig veel manieren
uitgesproken worden. Tracht een juiste
notering te kreëren voor volume, frasering,
accent, toonhoogte etcetera. Geef blokken
ruwe tekst waaruit geïmproviseerd kan wonden.
K-lankenclusters. Afzonderlijke kanalen.
Timing. Door elkaar lopende teksten.
Keuzemogelijkheden.

(iv)
De beeldende taal
Gebruik het Moederblad als plattegrond van
een ruimte. Breng de teksten over op
transparent plastic of glas. Hang de vellen
of de ruiten op. Het publiek kan door dit
environment 'heenlopen. Bij elke stap variëren
de zichtbare teksten. De vellen kunnen ('mits
in ramen gespannen) langzaam om hun as
draaien. De wanden mogen eveneens met
woorden besdhtilderd worden, in vage
belettering. Op film aangebrachte bewegende
teksten kunnen door de ruimte heen tegen de
wanden worden geprojekteerd. De transparante
vellen plastic en de daarop aangebrachte
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teksten, en niet te vergeten de bezoekers,
hinderen en vervormen de projektie.
Er kan tegelijkertijd via een stereo geluidsinstallatie een verbosonie (geluidstekst) ten
gehore worden gebracht, zoals in (iii)
beschreven.
Gebruikmaken van hetzelfde moederblad.
Via de Bijster-techniek (vakvuur-zuigen)
kunnen in vellen doorzichtig hardplastic
teksten in reliëf worden aangebracht, die
alleen bij zijdelingse belichting duidelijk
zichtbaar en leesbaar zijn. Monteer een aantal
bladen achter elkaar en zorg voor wisselende
belichting. De teksten verspringen en
vervloeien.
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verschillende allang afgedankte boeken van
vroeger met talensvor+m géén thema kiezen/ook
hier door elkaar
vastgelegde normen kunnen worden geleend
al jarenlang verschijnen ages een procedé
uit de beelden gewoon afgedrukt in gewone
boeken en poëzie experimenteert en .begint
hij kortsluiting nr 1 en daarna sluiting
nr 2, het zoveelpunts handzaam formaat zijn
afgedankte attributen — bloemen — blote
vrouw — wikkelt — blijft bloemen — mozaïek
vervaardig een aantal gekleurd plakband op
vellen ontstaan verschillend woordblok kombinatie — schrijf de tekstsegmentenwenkwijze
op het moederblad — boven beschreven
positiestippen — 360 graden kan dat dan de
teksten afdrukken

(v)
De doorklinkende bloemen
van het territoir
Vanaf overnemen

opnieuw afdrukken

de juiste speld
elke tekst op
zachtboard tekstkaarten in
variaties van penseel en linnen
blokken van vroeger
aantal bladen via stereouniform
en als de schrijver in willekeur
het aldus ontstane schema binnen
de omlijning van het vioolkwartet
van druk, ongeacht zijn gesteldheid -

limieten van het toevalverschijnen
zoveelpunts behandelingsbeeld
hierna in porties door het midden
in schilder/schrijver wurmen
van aanpak van tijddichtkunst
vergelijken penseel schilder
,alleen al door de type
zijn werk erop en eraan
geef kleurentiming gebruik het papieren
plattegrond/de teksten verspringen via verbonden transparante wil lekeur/en als de

alleen, die kollega gewone boeken — en als de
schrijver — met eer begint hij met de
schrijftafel uit — en daarna weer door de
machine zoveelpunts lettertype, de rechthoekige
maat zijn te vergelijken met de dorpsattributen
als penseel linnen olievrouw — de schrijver
van nu, die bloemetjes schildert — hoog
-mozaïekchtigsrun door
niet gedaan
zo lineair van vroeger kapotgeknipt door
elkaar weer zijn werk door alsof een
schilder-kleppen erop en eraan glasverf op
linnen

het karteren van de beschikbare grond van
de ruimte. breng de konventionele verhalen in
plastic. het publiek kan uitgeput worden
wanneer de taal varieert, kies een thema of
kies geen film overgebrachte teksten daden
woorden niet te hinderen gebruik grond een
aantal bladen geluid
taallandschap waaruit accenthoogte aangestipt

— op filmfrasering
rasering ontstane schema's vangen
aan met afpaling van groot formaat —
variaties in bezoekers vervormen de keuze-
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mogelijkheden — kartonnen toeval —
kartonnen grootte — oplopende rechthoeken
— groot formaat vioolkwartet — plastic
wanden — bloemen — van binnen teksteenheid ten opzichte van vernietiging —
beahandelingsbeeld
tekstenparallel steeds wanneer een
juist klinkende kleur alleen eeuwenl ang
geheiligd
drukletters het meest
werden ongeacht de inhoud afgedrukt
detekstenverspringenenvervloeien
etekstenversprinn.genenvervvloeiend
tekstenverspringenenvery.loeiende
ekstenverspringenenvervloeiendet
kstenverspringenenverviloeiendete
stenverspringenenvervloeiendetek
tenverspringenenvervloeiendeteks
enverspringenenvervloeiendetekst
adínfadinfadinfadinfadinfadinfad
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VAAG VERVLOEIEND DIE andere
horizontale attributen kortgesloten met
vastgestelde werkwijzen.
LANGZAAM LEESBAAR ZIJN en vermengd
met toonhoogte & accent via volle 360 kanalen
licht.
KAPOTGELIJND & VOELBAAR
GESELEKTEERD verspringend binnen de
limiet geprojekteerd.
ALLEEN DIE KOLLEGA gewoon afgedrukt
in porties door het midden te vergelijken met
penselendichtkunst van vroeger in een
polyester bladspiegel, draaiend om een
dobbelspeld.

VAN VROEGER in gewone tinten desnoods
woorden gemaakt van kortsluiting.
DESNOODS WOORDEN in de krachtlijnen
van een portie konventioneel vioolkwartet
afgedrukt op transparante blokken zoals
hierboven toegepast.
AFGEDRUKT OP TRANSPARANTE
magnetische bloemen midden in het moederblad van de omringend ingevulde polder
binnen de toevallige koördinaten van de
zachtboard eeuwenlang geschilderde machine.
POLDER van overlappende limietenakkers
waarin papiermwaar de allang in kaart
gebrachte gewone inhoudsschrijver alleen de
kollega gewoon afgedrukt.

(vli)
(vi)
Boeketten traktoren in plastic
DE LINEAIRE GUTENBERGPOSITIE IN
GEWONE gebruiken bij gebrek aan beter
het magnetisme van geprojekteerde timing.
WILLEKEURIGE RAMEN van afgedankte
toevalsboeken met gekleurde bloemen in
mogelijke vormen in gezogen glazen
technieken.

de woorden worden
van de uitgetikte taal
in palet geprojektecad.

(viii)
De taal van woorden
alleen de magnetische machines maken

C. 0. Jellema
Gedichten

haarfijne media — ve ilil rde woordenlampjes — belichting van de traaspzrant
omlijnde ruiten — afzonderlijke positie —
vervloeiend — bij gebrek aan bloemetjes een
Flevoland — volumesohema — taallandsohap
gekleurd op vellen — het papieren gelijk van
elkaar bij toeval overlappende afgedrukte
eenheidsstippen — binnen de benutte bosjes
handwerkkaderlianietstrukturen — specifiek
volwaardige parallele positiemontages —
arsenaalforimaat — stereokartering op
opgehangen linnen bladspiegels bewust
kortgesloten — ne blokken boeken — al
jarenlang van vroeger --- op film gewikkelde
plattegronden van de boeketten polder —
alleen die attributen als kleppen — begint de
werkwijze — van tijd tot tijd te vergelijken
met de partituren van afgedrukt omringend
geluid — projekteer het landschap op het
landschap — de polder op de polder — de
woorden op de woorden — druk de klanken
parallel — oneindig veel vagewanden in
wisselende belichting zijdelings afgedrukt —
methoden van kleur — procedé's van
materiaal — van binnen met woorden
uitgesproken -- bJo4 ken ruwe platted —
volle 360 graden leesbaar — met vakmen
geploegd en geschilderd — ingeschreven keus
— drukletters het meest WERDEN
ONGEACHT DE IN4HOUI) AFGEM WKT.

(70)
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Oudsaksisch
Rook stijgt van brandend loof
op uit gerooide velden. Tussen
de ingekuilde bieten, rieten daken
een totempaal scheef bij de waterput.
Hout en handen gekloofd.
Van ajren zand onder de nagels.
De kleren stroef van moeheid, klam

van koeiedampen.
Aarde worden zelf en

oud

en in de winter zwaar
aan godsdienst doen met niets
dan voren, zaad en graan
voor ogen.

In opstanding geloven
en hemelvaart.

Kralo
Wondkoorts. De heide bloeit.
Subsidies voeden
het Mauve- schaap,
een mythe draagt
zijn herder op de rug
en heet de goede.
Schrale associaties:
avond, huiswaarts —

eenzaamheden
uit het nationaal
museum voor gevoelsfolklore,
hier verdwaald.

Peter van den Hoven
Vught, zes kleurendiaas

1
voor A.
klokslag 1945
toen ik uit de bomvrije bunker kroop
was het 26 augustus
zomer toen
in 1557 de pest in een huifkar
over het land trok
en lijken open en bloot
dagenlang
in het stof bleven liggen
bij het in ogenschouw nemen
van de schade liepen
zes van de zeven schepenen
(en de sekretaris)
op een trotylmijn
at nr 26 op precies
te zijn, waarvoor een twintigtal
kilo al voldoende is
om de vlam in het slagpijpje te slaan
maar dat hoorde ik pas later
toen sergant B. tussen de resten
van de haftlingebarakken
zijn geliefde
operette draaide.
2
na de krijgsraad
werden hulzen gevonden
op de schietbaan en
dorpsheksen bestookt
vanuit haastig opgeslagen
kampementen
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met 73 vaandels voetvolk
en 53 kornetten ruiterij,
waarbij 14 doden
5 gevangenen en
3 vermisten:
een histories tweegevecht
waarbij Nico het litteken en
de maliënkolder kreeg
die nu nog wordt bewaard
naast de annalen van een
later bekroonde frontjournalist:
"drije van den vijanden sun ons
ontvlucht, snel,
de rest ghingt getal dooden
vermeeren."
3
gezonden vanuit
gods eigen donderwagen: twee
maanden schorsing
wegens het in de fik steken
van affiches
in het kerkportaal
razziaas volgden
we sloten ons aan bij
maarten van rossum
en plunderden
dit van God vergeven dorp
Stephelinus (de zak)
sloeg door,
we stapelden gloeiende kolen
op zijn hoofd en
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een kruis

en rookte
temidden van kletterende
hellebaarden,
tankkettingen en geraamten
die zich steeds weer opgraven
vanonder anderhalve meter stof
en een bad nemen

in de grond).

in de douches

4

of vijftig meter verderop
de gemeentelijke poel
van heilig chloorwater

lieten het volk kiezen
tussen hem en éen
der wondermerken van de h. trudo
(de hemel kleurde paars
en we sloegen in haast

tegen de tijd
dat hij zich terugtrok
uit het openbare leven
groeide er
kamferfoeli op de hei
en noemde hij haar (haar):
tungri
door vorsters
werd op hem gejaagd, maar hij

verdween
in omliggende landouwen
en braakte
bij tijd en wijlen
een mooi morgenrood
dat zelfs plaatselijke schilders
vermocht te inspireren.
5
van een afstand bezien
ligt hier de fusilladeplaats
niet ver van waar eens het
krematorium stond

behalve swinters
want dan vriest hier
de opperhuid
op kommando
hartgrondig dicht.
6
van de andere kant
van de snelweg
moet nog vermeld worden

dat men er daliaas en
notabelen kweekt in de voortuinen,
achter woekert eensgezind
roddel en gezapigheid
soms komt men er
uit hoofde van een funktie
nog een relikwie tegen, of
iemand anders
die het allemaal heeft overleefd.

M. Kneepkens
Amsterdam

met goede vrienden uit vroeger jaren
en verse rozen uit het vondelpark geplukt
drink ik, lach ik, drijf ik de kilte uit mijn lichaam
want ik bewoon mijn lichaam als een tochtend schip
en s'avonds koers ik platvoetig langs de grachten
als eerzaam nijlpaard in een nachtelijke tuin
vol zwarte bloemen, uit zwart zaad gesproten

en ledig mijn kelkjes in de hel van Americain
en verder glazen bier in elk café
en aangesproken over ajax' nederlaag
weeklaag ik, zo beleefd als mogelijk is
voor een Trojaan in Ballingschap
en ik zie het schouwtoneel
van duizend jaren Breero aan
de slordige lipstick van de middeleeuwen
de trotse wenkbrauw van de renaissance
en van deze tijd het koude celluloid
en ik oordeel
koel als de ring van water om mij
amsterdam, jij, poppekast
bent de zoan van neptunus de rolmops
de zoan van de zilte nimf haring
die de kinkhoorn van de zeegroene overvloed torst
Jan Klaassen, de enige ware.
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De laatste resten
van W. F. Hermans
W. F. Hermans, Van Wittgenstein tot Weinreb,
De Bezige Bij, Amsterdam, 1970 / 9,50.
In Soma 9 (sept. 1970) weigert W. F. Hermans
twee bladzijden lang zich uit te laten over
de bedoelingen van zijn nieuwe, toen al
bijna verschenen boek "Van Wittgenstein
tot Weinreb". Zijn bijdrage, als "Achtseraf"
in het boek zelf opgenomen gaat aanvankelijk over die weigering en dan geleidelijk
aan ook over Wittgenstein en Weinreb. Veel
wil hij er niet over zeggen, want, zegt hij in het
artikel en in 'het boek: "In een omgeving van
onwelwillende tegens, niet-begrime
en vijandige culturele machthebbers, lopen
bestreden schrijvers kans teveel los te laten,
ongeveer zoals een verdachte onder het
kruisverhoor van een kwaadaardige 'gestapo."
De vergelijking is treffend, niet alleen door
wat Hermans hier zijn lezers aandoet want wie anders kan hier als ondervrager
optreden? - maar ook wat betreft de
martelaarsrol die de nog altijd meer gevreesde dan bestreden auteur zich hier aan
uitgerekend in een inleiding op een -met,
boek waarin hij zelf voornamelijk bestrijder
en bol is. Ik kan me moeilijk voorstellen
wat hij nog meer had komen "loslaten" dan
dit boek zelf.
Ook in de titel van het boek, de meest afgezaagde die maar losgelaten kan worden, is de
logica zoek. "Moet ik uitleggen dat in de
titel niet twee eigennamen die allebei met een
W. beginmen voorkomen, omdat mijn eigen
voornaam met een W. begint", vraagt de
onbegrepene zich vertwijfeld af. Dat hoeft
hij niet, geen hond zou op het idee komen
zover te gaan zoeken, zelfs de speurhonden
van de alom actieve gestapo niet. Alliteratie
in een titel die ook al de poëtische elementen

"van" en "tot" bevat is altijd meegenomen.
De vraag is alleen even, welke afstand in
"van. tot ..." wordt afgelegd m.a.w.
welk verband er kan zijn tussen Wittgenstein
en Weinreb. Als dat verband niet bestaat en daar ziet het naar uit - is er geen weg en
is "van.
..." een vrij zinloze belofte.
Het slaat dan alleen op een collectie, grotendeels eerder in Avenue en de Haagscha Post
verschenen, artikelen, die Hermans had liggen,
waarin o.a. over zijn vooi±keur Wittgenstein
en over zijn nieuwste bête noire Weinreb
gehandeld wordt, en die in dit boek nu bij
elkaar staan. Het "van ... tot ..." is dan een
uitverkoop-titel voor een 'aantal Hermans restanten. Die titel heeft geen betrekking op
Wittgenstein noch op Weinreb, maar alleen
op de hier gebundelde collectie.
Wanneer nu de gepresenteerde stukken - zij
heten voor de gelegenhheid "esseejs" wat met
betrekking tot b.v. het allereerste niet
bepaald vrij is van Haagscha bluf - nnu inderdaad over Wittgenstein en/of Weinreb gaan,
zijn althans de namen in de titel terecht
genoemd. Wat Weineb betreft, het is wel
duidelijk, dat Hermans een hekel heeft aan
die man. Hij slaagt er ook wel degelijk in
teksten van Weinreb laan te halen, waarop
die afkeer gebaseerd zou kunnen worden als
bij alleen op de auteur betrekking had. Maar
Hermans gaat veel verder. Hij betwist
Wei'nreb's pretentie tijdens de oorlog een
aantal mensen gered te hebben. Het verband
tussen deze pretentie en de stijl van 's mans
geschriften wordt niet duidelijk. Het zou
eventueel mogelijk zijn dat iemand slecht en
voor mijn part leugenachtig schrijft en toch
tijdens de oorlog Joden gered heeft b.v.
door te liegen of door vrome praatjes te
verkopen. And Nuis en anderen hebben in
hun verdediging van Weinreb in eik gevel
niet deze vervelende fout begaan een literair
of religieus criterium aan te leggul bij het
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beoordelen van wat hij werkelijk gedaan heeft.
Maar juist daar grijpt een nieuwe woede
op aan, deze keer gericht tegen de vrome
Weinrch als een soort van godsdiensts ichter
en tegen zijn fanatieke aanhangers, om niet
te zeggen tegen het feit dat Weinreb aan
gelovigen heeft. Hermans is razend-hangers,
op alles wat aanhanger of volgeling it
Vreemd eigenlijk dat hij zelf Wáttgenstein
zo adoreeit, dat hij al zijn voats x ren kust,
de woorden van zijn achterneef citeert,
manuscripten laat fotograferen etc.
En zijn aangehaalde klacht over het wanbegrip
dat hij overal ontmoet, vraagt er bijna om uit
te warden als een klacht over gebrek -geld
aan volgelingen. Herennos begint een beetje
doorzichtig te wonden en in zijn doorzichtigheld is hij niet op zijn grootst. Hoe dan
ook, het gaat steeds minder over Weinreb.
Dat betekent dat Hermans steeds meer de
handen vrij krijgt om te keer te gaan tegen
vroomheid en seoten in het algemeen.
Hierin is hij een meester en op dit terrein,
enigszins ingeperkt tot de meest weerloze
en zielige vormen van de superstitie, kan
hij zijn zozeer geliefde gelijk gemakkelijk
binnenhalen. Maar toch haait hij dit gelijk
niet helemaal ten koste van Weénreb. Er
zijn vormen van superstitie b.v. de bureaucratie, waartegenover de "vrome Frijderijk"
heel wat nuchterder blijkt te zijn dan Hermans.
Als het al een eer is een ongelovige en een
individualist te zijn, dan komt die eer zeker
ook aan Weinreb toe. En wat de geweldige
heftigheid betreft waarmee Hermans uitvaart

tegen alles wat "in Weinreb" is, vraag ik
mij af wat het verschil is tussen een fanatisme
pro en een fanatisme contra, wanneer het,
zoals Hermans zelf zegt, over niets gaat.
Over Wittgenstein wordt alleen biografisch
gesproken. Het lange stuk dat aan hem
gewijd is, deed mij voortdurend aan een
heiligenleven denken. Als bewonderaar blijkt
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Hermans niet •minder inventief te zijn dan
als aanvaller, wel sympathieker. In het geciteerde artikel stelt hij Wittgenstein voor als
iemand die aanneemt "dat de waarheid zelfs
niet denkbeeldig is, wanneer er geen mensen
gouden zijn om de waarheid uit te spreken",
terwijl We reb's voornaamste passie is
"zoveel mogelijk mensen iets wijs te maken
dat hij voor nuttig houdt - waarheid op zich
zelf heeft geen enkele betekenis voor hem."
Noch de een noch de ander hebben intussen
hun waathekisopvatting zo geformuleerd.
Dat doet Hermans wel even voor hen en
daarmee is hij en niemand anders verantwoordelijk voor het beeld dat zo ontstaat.
Voor wat Wittgenstein betreft, zegt hij dat
ook nadrukkelijk; Weinreb moet zo maar
in het schema passen. Een uitdrukking als
waarheid op zich zelf" zou Hermans onder
alle omstandigiheden belachelijk maken, maar
nu hij ze kan gebruiken om stemming te
kweken voor de ene W. en tegen de andere,
vóór zijn god en tegen zijn duivel, hanteert
hij ze alsof ze iets te betekenen had.
„

Ondanks dit alles komen toch hier de
positieve kwaliteiten van Hermans' waar
naar voren die aan dit -heidsfantm
hybridische boek een soon van eenheid
geven, ook in de stukken die tussen de ene
en de andere W. inzitten. Zij hebben geen
direct verband met de beide W.'s, maar wel
met de instelling van W.F. zelf. Zijn gelijk
is het grootste en zijn stijl het beste wanneer
die instelling op de meest rechtstreekse wijze
tot uitdrukking komt in een agressieve
afkeer van de vele soorten bedrog en nep
waardoor de samenleving vergiftigd wordt.
Het positivisme dat hij belijdt, mag een
onmogelijke filosofie lijken, toch wordt zij
in de schrijfmachine van Hermans zo niet
waar, dan toch waarachtig gemaakt.
-

Maar ik vind het bijna onoverkomelijk dat
dit gebeurt in een zo rommelig 'mengsel
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van biografische speunlrsft en polemieken
over allerlei kleinig eden, die daardoor
onmiddellijk trot hoofdzaken liken te worden.
Zijn hele both wordt op die maniac een
uitverkoop van ruzie-materiaal. Daarachter
komt een boeiende en gemotiveerde woede
naar voren, maar als ze gloed en wel zitti aar
geworden is, slaat ze stuk op pietluttigheden.
Corn. Verhoeven

Deutschfeindlich
Volksfreundllch Llteratfremd11ch
-

-

J. W. F. Werumeus Buning, Verzamelde
Gedichten, Em. Querido, Amsterdam, 1970.
P. Hijmans, J. W. F. Werumeus Buning, diss.
Leiden, 1969.
1
In 1927 schreef de populaire romansch rijver A. M. de Jong een artikel waarin hij
de toenmalige literatuur een individualistisch
en romantisch estheticisme verweet, dat geen
enkel werkelijk contact onderhield met eigen
tijd en volk. Het gevolg was vrij stormachtig.
Literatoren als Marsman, Ter Braak, Binnendijk en Jan Engelman werkten mee aan een
in de Amsterdamse Kalverstraat uitgevente
brochure, waarover het katholieke jongerentijdschrift De gemeenschap later berichtte dat
ze zich richtte tegen het "socialistisch
schrikbewind" van een "parvenu", en waaromtrent Jan Greshoff meedeelde dat het ging
om de bestrijding van "patjepeeërs" zonder
"beschaving of aspuit". *)
Acht jaar later, in 1935, schreef de populaire balladendiahter J.W.F. Werumeus Buning
een artikel waarin hij eveneens (maar zonder
suspecte socialistische bijbedoelingen) constateerde dat de toenmalige poëzie slechts
werd geschreven voor enkele ingewijden, en
dat ze helemaal "naast de maatschappij"
stond; Buning zelf stelde daartegenover het
ideaal van een literatuur die wortelt in "de

actualiteit" en "de werkelijkheid ", en die
streeft naar contact met "het Nederlandsche
volksgevoel ".
De reactie van de "officiële" literatoren
was deze maal niet zo duidelijk georganiseerd
maar daarom niet minder heftig. Marsman
schreef in Forum een artikel dat hij "Lof
der domheid" noemde en waarin hij Bunings
"capitulatie" voor "het" publiek betreurde,
Ter Braak en Binnendijk noemden Bunings
streven een bewijs van afzakking naar de
vulgariteit en spraken van "vo sake aanstellerij" n.a.v. zijn bundel Voor twee stuiver
anjelieren. Het is ondermeer aan kritiek van
Vestdijk te wijten rn De groene Amsterdammer van 1937 en Groot Nederland

van
1939) dat het "nationale of volksahe" aspect
in het werk van J. W. F. Werume s Buning
steeds meer verbonden werd met de idee
"Blut and Boden ". Daar kwam helaas nog
bij, dat Buning zelf tijdens de bezetting uit
broodnood of broodvrees zijn sedert een kwart eeuw beklede redacteurschap van De telegraaf handhaafde en bovendien de stommiteit
beging lid te worden van de Kultuurkamer.
Buning had in 1939 de anti-nazibrochure
Vae Victis gepubliceerd en stond bij de bezetters en hun handlangers bekend als
"anti". Hij maakte zijn eigen positie alleen
maar gevaarlijker door tijdens de bezetting
"publiek" persoon te blijven in plaats van stil
onder te duiken. De bezetters en -zwijgend
hun handlangers kregen een levensgevaarlijke
belangstelling voor Werumeus Buning. Daar
kwam hij voor de noodz*elijkheid te -dor
staan herhaaldelijkvezzoe&enom samenwerking
met het zogenaamde "Letterengilde" (waar
ook Vestdijk lid was) te weigeren-vano.
Zie het titelessay van mijn bundel Flierefluiters
apostel. Meningen en meningsverschillen, Lei-

den, 1970.

S. Vestdijk, Brieven uit de oorlogsjaren aan

Theun de Vries, 1968, p, 63.
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en moest hij bovendien zijn huid riskeren
door de functie van "Leider" van dat gilde
van de hand te wijzen en botweg te bedanken
voor een hem toegedachte literaire (propaganda-) prijs van 2.000 gulden. De foute
filosoof Dr. T. Goedewaagen, secretaris -generaal van het nieuwe Departement van Volks voorlichting en Kunsten, schreef in zijn
journaal: "In later jaren heb ik ook begrepen, psychologisch en historisch, waarom
het zo moest gaan, als het toen is gegaan,
en waarom al onze goede intenties in het
water geschreven werden, zolang 'er nog één
Duitser op Nederlandse bodem staat', zoals
Werumeus Buning zijn weigering tot samen
motiveerde."
-werking
Het heeft de "volksdichter" even weinig
mogen baten als het feit dat hij mede het
literatorenverzet organiseerde, een voorwoord
voor het illegale Geuzenliedboek schreef,
levensgevaarlijk verzetswerk deed, en het
tijdschrift De gids uit handen van de N.S.B.
wist te houden. Na de oorlog kreeg hij een
publikatieverbod dat met veel moeite en
tussenkomst van vrienden kon worden
teruggebracht tot één jaar. In afwachting
van dat "hoger beroep" was hij anoniem
medewerker van van het uit het christelijk
verzet voortgekomen weekblad Ons vrij
Nederland en vaan de met grote felheid op
collaborateurs jagende Groene Amsterdammer
Tot hij dan in 1947 een zozeer begeerde
legale en vaste betrekking -kreeg bij Elseviers
Weekblad, onder redactie onder meer van
Piet Bakker, Godfried Bomans en Anton van
Duinkerken. Hij ging de literaire overlevering in als de deutschfreundliche, volksverbunden, burgerlijk gezeten kookboeken schrijver en reactionaire Elsevier- redacteur,
wiens latere "volkse" poëziebundels nauwelijks
of in het geheel niet meer in de literaire
pers werden besproken, en van wie men
betreurde dat hij zijn aanvankelijk subtiele

en elegisch gestemde zuiver lyrische beloften
niet had ingelost. Maar hoe verliep de dichterlijke ontwikkeling van J. W. F. Werumeus
Buning in werkelijkheid?
2.
Een (nog?) ontbrekende studie van de
thema- en sleutelwoorden in Buning's poëzie
zou zeker de aandacht vestigen op tegenstellingen als bloeien en vergaan, hemel en aarde, sterren en zee, zingen en droefenis. Zijn
meest geliefde beelden zijn de vlam, de roos
en de boom: enerzijds wortelend in of ontspringend uit de aarde, anderzijds in schoonheid opstrevend naar hetgeen boven de aarde verheven is. Naast deze polariteit in de
thematiek bestaat een tegenstelling van toon:
volks en aards in vele van Bunings bekend
geworden balladen en gelegenheidsgedichten;
melodisch gecultiveerd in zijn "persoonlijke"
of "lyrische" poëzie. Aan de ene kant
verheerlijking van de aarde en onmiddellijk
aansprekende vaderlandse volksverbondenheid, doch niet zonder een soms weemoedig
besef van het vergankelijke; aan de andere
kant geraffineerd- "esthetische" zinnelijke
verrukking, eveneens naast dodenklacht en
doodsverlangen. Het is niet eenvoudig op
grond van toon en thematiek vastomlijnde
perioden in Bunings oeuvre te onderscheiden. Toch mag wel worden vastgesteld dat
pas ongeveer een tiental jaren na zijn debuut
de bekend geworden bundels in de volkstoon
begonnen te verschijnen (Mdria Lécina,
Negen balladen en dat het daarna nog tot
1947 zou duren voor er in Bunings lyrische
gedichten een duidelijk streven naar verhelderende eenvoud optrad: dit had niet alleen
een strakkere versbouw bij minder enjambementen tot gevolg, maar in het algemeen
ook een hardere toon en een versobering
in de woordkeus. (Verboden verzen, Winteraconiet).
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In afwijking van de literair-kritische overlevering, is het niet zo, dat Bunings lyrische
poëzie bijna uitsluitend elegisch van aard
zou zijn; daarnaast is er steeds een esthetiserend "zinnelijk" of "hedonistisch" element.
En dat blijkt al in zijn eerste bundel In
memoriam. In een grondige bespreking
(verschenen in De gids van 1925 en later
herdrukt in zijn Verzameld werk) heeft P. N.
van Eyck aangetoond dat deze debuutbundel
bestaat uit een openingsgedicht, gevolgd
door drie afdelingen van resp. 6,8 en 8
gedichten, en dat hij wordt afgesloten door
een tweetal slotgedichten. Die "ondergeschiktheid der afzonderlijke [25] verzen aan
de conceptie van het geheel" heeft de dichter
zelf in latere herdrukken tot uitdrukking gebracht in de typografie. Zoals het openingsgedicht aankondigt, verbeeldt de In memoriam-cyclus een genezingsproces. Het gaat
om de genezing van de droefenis die ontstond door het sterven der geliefde: een
genezing die bereikt wordt door de aanvaarding van het aardse leven als een doortocht
naar een latere vereniging in eeuwigheid.
In de eerste afdeling wordt het persoonlijk
leed ondergeschikt gemaakt aan de aanvaar
wereldse werkelijkheid als ge- -dingvae
schenk Gods. De tweede afdeling (openend
met het befaamde sonnet Zo tedere schade
als de bloemen vrezen ...) geeft de geschiedenis van de genezing of de rijping tot deze
aanvaarding. De derde afdeling (waarin
de dood als aangesproken persoon fungeert) verbeeldt weer een zekere vervreemding van de wereld, doordat de achtergebleven minnaar nu vertroosting zoekt in de gedachte aan een hereniging in het hiernamaals,
waarnaar dit aardse leven tijdens slaap en
droom uitwijst. Van de beide slotgedichten
personifieert het eerste de concentratie van
's dichters droomvermogen op het weerzien
met de geliefde, en bezingt het tweede haar
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lichamelijke schoonheid in een dusdanige
zinnelijke verrukking, dat Van Eyck terecht
kon spreken van een "terugkeer tot de
aarde", na de "vervreemding" in afdeling III.
De vormgeving van Bunings eerste bundel
wordt enerzijds gekenmerkt door muzikaliteit
als gevolg van klankrijkdom en 'stromend'
ritme bij een beperkt aantal motieven, en
anderzijds door een hem als slordigheid
aangerekende gemakkelijkheid in de herhaling
van rijmwoorden en de afwijking van aanvankelijk aangenomen rijm- of metrumschema's.
Van de daarna volgende bundels Dood en
leven en Hemel en aarde —kenmerkende
titels! —besluit het tweede met een vertaling
van Villons Ballade des pendus. Terugziend
op Bunings latere ontwikkeling, kan men
zeggen dat daarop aansluit het in 1932 verschenen en sindsdien herhaaldelijk herdrukte
Spaans aandoende "Lied in honderd verzen'
Mdria Lécina: "een prachtig gedicht" dat
zweemt naar het "volkslied" (Marsman), en dat
een even beroemde en virtuoze "Hollandse"
parodie zou krijgen in Kees Stips Dieuwertie Diekema. De epische voortgang van dit
lied over een dichtende zeeman en een
Spaans bordeelmeisje wordt mede bepaald
floor terugkerende motieven (witte doek, witte
havik, zwarte zwaluw) die, samen met de herhaling van klankrijke Spaanse namen, bijdragen tot een onmiddellijk aansprekende muzikaliteit die ook kenmerkend is voor Bunings
talrijke balladen —hij schreef er in totaal
dertig — waarvan de eerste verzameling verscheen in 1935 onder de titel Negen balladen.
Samen met de copla-vertalingen, de gele
liederen en balladen-genhidsct
in later verschenen bundels (waaronder de
"Anjelieren" van 1936 en 1953) vormen de
Negen balladen de grondslag voor de
"immitsj" van Werumeus Buning als de aanvankelijk talentvolle lyricus die zich later
verlaagde tot volksdichter. Kritieken van
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Binnendijk, Bloem, Ter Braak, Donker, laten
in dat opzicht geen ruimte tot twijfel. Er nog
van afgezien dat balladen als die Van de
zeven doden, Van den boer en Van den merel
gewoon niet meer zijn weg te denken uit
de geschiedenis van de moderne Nederlandse
dichtkunst, moet hierbij worden opgemerkt dat
het juist in de Franse balladevorm is geweest dat Buning een van zijn meest verfijnde lyrische gedichten heeft geschreven: de
prachtige Ballade de tout mon coeur. Dit
gedicht staat in de in 1947 verschenen bundel
Verboden verzen, waarvan de titel betrekking
heeft op het morele onrecht dat de dichter
na de bevrijding werd aangedaan door het
publikatieverbod onder auspiciën van het
Militair Gezag, en dat men ook in verband
zou kunnen brengen met de slotstrofe van
zijn Ballade van de dingen die niet overgaan:
De straf, dat men gestraft wordt door
zijn vrienden,
Terwijl 's lands vijanden slechts straf
verdienden,
Het onrecht, in den naam van recht gedaan,
En dat dit zoo zal zijn in alle tijden,
Dit zijn de dingen die niet overgaan.
Men hoeft dit gedicht alleen maar te ver
een mooi chanson als 3acques-gelijknmt
Brels Il nous faut regarder..., om de afgrond te beseffen die Bunings ballade-poëzie
scheidt van wat Du Perron naar aanleiding
van Maria Léeina het populair sentiment
noemde. Wat weer niet wegneemt, dat
Werumeus Buning er in dit en in andere
verzen meermalen in geslaagd is algemeen
menselijke of voor ieder navoelbare emoties
op te roepen in een wezenlijk dichterlijk
taalgebruik, waarvan beeldspraak en muzikaliteit
beantwoorden aan een gevoel voor plastiek
en niet alleen aan de poëtisch gecultiveerde
en niet alleen aan de potisch gecultiveerde
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"fijne luyden", die Buning in zijn geincrinmineerde artikel van 1935 aanduidde als "tien
man en een paardekop".
3.
De bundel Verboden verzen wordt gekenmerkt door de hiervoor al aangeduide latere
verstrakking in de vormgeving. Datzelfde
geldt voor het postuum verschenen verzenboek dat hij Winter-aconiet noemde: naar de
vroege voorjaarsbloem die zijn botergele
bloemen al opent, wanneer de laatste
sneeuw van de winter nog smelten moet. Een
zinvolle titel, die meteen toepasselijk is op
vele andere verzen van Werumeus Buning, en
met name op zijn debuutbundel In memoriam.
Het titelgedicht van zijn nagelaten bundel
eindigt als volgt:
Profeten niet, en geen sterfelijke menschen
Vermogen meer van de wereld te weten,
Meer dan der bloemen steeds wederkeeren
Op het graf van mijn liefste.
Dit bekende motief krijgt in de postume
bundel soms een veel diepergaande en meer
directe uitwerking. Men hoort dan de stem
van de man die vermoedde dat zijn laatste
winter hier op aarde bijna voorbij was,
maar die tevens met zekerheid wist, dat de
dood het einde niet is, omdat elders een
nieuwe lente wacht. In het gedicht Droom,
van de vlinders, komen vier engelen hem
vier witte vlinders brengen, die onmiddellijk
ontsnappen naar de heldere hemel:
"Dit is een geschenk van gij weet wel wie",
Zeiden zij, "een teeken der liefde,
Die u wacht, en gij weet wel waar".
In een andere voorspellende Droom,
verneemt de dichter dat de vlucht van de
vogels in snelheid wordt overtroffen door die
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van de doden naar de hemel. Maar er is
tegelijkertijd de onzekerheid van de twijfel
in een meesterwerk als Het lege zwaluwnest,
dat in zijn eenvoudige zins- en versbouw
tegelijkertijd raadsel, klacht en berusting
verbeeldt:

De geest begint te zwerven
Als een verlaten beest

En vindt geen enkel nest meer
Als het eens is geweest.
De vrienden, de vriendinnen
Zijn ver van mij gegaan,
Verdwenen als de halmen;
De halmen van het graan.
Mij rest geen enkel ding meer
Van wat ik heb gehad;
De boom is leeg geworden,
Gevallen is het blad.
Zwaluw, ik ben gebleven
Als uw verlaten nest,
Hoop op een later leven,
Dat is al wat mij rest.

De eerste strofe voorspelt een vreselijke
toekomst in het hiernamaals, en de twee
volgende verbeelden 's dichters huidige toestand die daar in zijn verlatenheid al naar
vooruit wijst. De eerste helft van de slotstrofe
vat de nu geldende droeve situatie vergelijkenderwijs samen, terwijl de laatste helft
de enige hoop uitspreekt die de dichter
nog staande houdt. Maar die hoop blijft
verre van de zekerheid, die uit de hiervoor
vermelde andere gedichten spreekt. Twijfel
blijft niet alleen in de sceptische formulering
als zodanig, maar — en hier ligt de poëzie —
in de mysterieuze doorwerking van de beelden die er aan voorafgaan. De aard van het
verhoopte "later leven" uit de slotstrofe
wordt mede bepaald door de troosteloze
verlatenheid van de zwervende geest uit de

aanhef. En die zwervende geest heeft op zijn
beurt evenzeer iets met de toegesproken
"zwaluw" uit de slotstrofe te maken, als het
daar "verlaten nest" weer samenhangt met het
"onvindbare nest' aan het begin. Het lichaam
of het aardse leven van de dichter, — ik
en mij van de derde strofe — als (ontbrekend) nest voor de geest die verder leeft,
maar tevens als het verlaten nest wiens
(levens)boom kaal en verlaten werd. Dit geheimzinnig door elkaar schuiven van beelden
en suggesties, gebeurt in regelmatige strofen
van telkens 2 eenvoudige syntactische eenheden over 2 korte versregeltjes die, behalve in
de afsluiting van de slotstrofe, slechts één
keer per strofe door staand rijm zijn verbonden. De eenvoud van de complexiteit!
In deze nagelaten bundel staan enkele
uiterst eenvoudig verwoorde 'plastiekjes" die
een weinig opgemerkt aspect van Bunings
talent openbaren. Een meesterlijk summiere
verbeelding van beschutting en lafenis temidden van brand en dreiging — symbool van
bedreigde onschuld — vormen zijn Strofen
aan Hölderlin. Toch citeer ik liever het nog
sterkere visionaire gedicht Oogenblik, waarin
de trompet van een vogel als het ware een
eeuwige faunische "jongste dag" aankondigt:
In het holst van de nacht als de sterren
schijnen
En de smalle maan weer zeewaarts gaat
Schreeuwt de ekster, de wilde trompetter.
Alle gedierte wordt wonderlijk wakker:
Spreeuwen zwermen, de veldmuis wandelt
En de padde glanst in het gras
Bloemen ritselen met de bladeren
Wolken staan stil en de groene varen
Siddert als of er regen was...
Een tekst die zou kunnen staan in een
bundel van een (goede) dichter uit de jaren
zestig is deze "Inca- overlevering ":
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Het Gebergte

Vader, als ik het gebergte zie,
Besef ik de eeuwigheid der goden,
Zei de jonge priester.
— Gij zijt jong en moogt nog veel leeren
Zeide de grijze,:
Niet het sneeuwen ;gebergte is eeuwigheid,
maar
Het voorbijgaan van het gebergte.
Bunings postume bundel bevat ook andere,
meer aan zijn overgeleverde "immitsj" beantwoordende gedichten. Aansprekingen tot
de gemiddelde lezer of vertolkingen van diens
(potentiële) gevoelens. Daartoe behoren
getuigenissen van spontaan geloof in de
schoonheid en het menselijk leven, of ver
om een betere wereld, zoals het
-zuchtinge
Gebed voor oudejaars- nacht. Er zijn andere
teksten waaruit een originele en zachtmoedige
humor spreekt, zoals de Kleine ballade van
de schreeuwende ezel of de Korte ballade
over de muizen die een bijbel aanvreten
om met het papier hun nestje te verbeteren;
aldus bewijzend: "Gods woord behoedt het
nageslacht".
Ik zeg niet dat Werumeus Buning in al
deze gedichten dezelfde hoogte handhaaft.
Het feit dat hij "voor allen" schrijft, heeft zijn
gevaren en zijn gevolgen. Zijn Ballade van de
watersnood is een volksballade; zijn Nieuw
lied van de lente evenzeer. Beide gedichten
vertolken gevoelens, die de gevoelens van een
heel volk kunnen zijn. Zij zijn ook geschreven
in een taal welke die van een heel volk
kan zijn. Maar een heel volk spreekt niet in
poëzie. Inderdaad niet: de twee verzen in
kwestie beschouw ik ook niet op de eerste
plaats als poëzie. Het zijn liederen om te
declameren; het zijn volksliederen. Ik geef dus
zeker toe dat de Ballade van de watersnood
niet bepaald een wereldschokkend gedicht

is, maar ik herinner me met even grote
zekerheid dat ik ze in 1953 als verslaggever
in het rampgebied wel degelijk als een schok
onderging.
Het is niet gemakkelijk het "volkse" of
"nationale" te verbinden met het zuiver "poëtische'. Dat schijnt slechts volledig te zijn
gelukt aan een uitzonderlijk dichter als
Garcia Lorca. Werumeus Buning vereerde,
herlas en vertaalde Lorca. Hij moet wel het
verschil hebben gevoeld tussen de vluchtige
wijze waarop hij zelf soms het hart van het
Nederlandse volk wist te raken, en de
mysterieuze kracht waarmee Lorca doordrong
tot in de ziel van Spanje. Zijn streven naar
gemakkelijke aanspreekbaarheid en een zekere
journalistieke nonchalance verleidden hem
soms tot speelse oppervlakkigheden of schijnoplossingen, zoals in de hierna volgende
twee strofen uit zijn vertaling van een Spaan
-seromanc,di
ik laat volgen door de
originele tekst uit Lorca's dramatische "romance popular en tres estampas" Mariana
Pineda:

Langs Córdoba's smalle straten
Stond het volk in rij naast rij.
Hij lag in een kist van koraalsteen,
En gekleed in een monnikspij.
Por las calles de Córdoba
lo llevan a enterrar,
muy vestido de fraile
en caja de coral
In die groene, groene gaarde
In de olijven-schaduw,
Zat een +maagdje stil op aarde,
Want zij was nu maar een weduw .. .
Y a Ia verde, verde orilla
del olivarito está
una nina morons
lioorar que te llorar *)
* Ik ontleen de Spaanse tekst aan de uitgave in
Colección novelas y cuentos, Madrid 1968.

NIEUWE BOEKEN

4.

Op een dik boek over Johan Willem Frederik Werumeus Buning verwierf Pieter Hij mans in 1969 de doctorsgraad in de letteren
aan de Leidse universiteit. Zijn proefschrift
bestaat uit een matige afdeling "Biografie ",
een onbevredigende afdeling "Overzicht van
het dichterlijk werk" en een interessante afdeling "Bijlagen ". Een "conclusie" of een
karakterisering van Bunings dichterschap
ontbreekt. Hijmans probeert dat goed te
praten door te wijzen op het in de "moordende haast van de eeuw" dreigende gevaar
van misleidende oppervlakkigheid. Maar hij
overtuigt niet. Een gedegen concluderende
karakteristiek van een dichterlijk oeuvre is
niet een kwestie van oppervlakkigheid, maar
van moed, beheersing en visie. Dat zijn
eigenschappen die men graag aantreft bij oen
essayist, maar Dr. P. Hijmans is nu eenmaal
geen essayist. Hij is een ijverig speurder in
de leggers van de historische filologie, en dat
heeft bij alle voordelen soms vervelende
nadelen.
Hijmans' bespreking vaan Buainge poëzie is
het best in het hoofdstuk over de bundel
In menwriam, maar daar steunt ze dan ook
op de voortreffelijke kritiek van P. N. van
Eyck. Waar Hijmans daar even van afwijkt —
dat is bij de bespreking van de twee slotgedichten — zit bi er meteen grandioos
naast. Hopelozer lijkt de toestand ten aanzien
van het befaamde Maria Lécina. Hijmans
schrijft bijvoorbeeld dat de strofen 76 tot en
met 83 "de herinnering van de zeeman"
verhalen en dat er van strofe 84 tot en met
strofe 96 "niets gebeurt ", terwijl hij zich
bovendien afvraagt waarom het refrein
Porqué Manfa ontbreekt in de vijf slotstrofen.
Het schijnt hem te ontgaan dat de strofen
76 tot 83 de dood van Maria Lécina behelzen, dat in de strofe 84 tot 96 de verdrinkingsdood van de zeeman wordt verhaald
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(noem dat maar "niets ") en dat de slotstrofen de enige zijn die zich "afspelen" na
de dood van beide hoofdpersonen, zodat de
tot Mária gerichte of haar betreffende vraag
gevoeglijk achterwege kon blijven in de
mond van "de dood" én van de dichter, die
de enige "overlevenden" zijn. Verder geeft
hij er nergens blijk van begrepen te hebben
dat in de slotstrofen het beeld van de twee
haviken het hemels weerzien van de geliefden
verbeeldt, zoals dat als het ware werd
"aangekondigd" in de derde afdeling van
In memoriam. Hijmans wijdt bij zijn poëzie
nogal graag uit over voor- en -besprking
nevengeschiedenissen, maar ten aanzien van
Maria Lécina zwijgt hij helaas over de
zangwijs" en het Portugese fadolied die Werumeus Buning zelf respectievelijk vermeldt
op het titelblad van het gedicht, en in het
prozastuk waarin hij deszelfs ontstaan heeft
toegelicht.
Hijmans diept de hem toegespeelde gegevens
niet voldoende uit. Hij vermeldt bijvoorbeeld
wel dat Werumeus Buning zijn eigen dichtkunst beïnvloed achtte door die van Charles
Péguy, maar hij verzuimt dat nader te onderzoeken. Zo vertikt hij het trouwens ook Bunings talrijke vertalingen en zijn Nederlandse
copla's te bespreken. Hijmans toont zich
— horribile dictu — een meester in het
teleurstellen van zijn lezers. Zo weet hij op
de allereerste bladzijde van zijn proefschrift al
te vertellen dat hij een literair-wetenschappelijk onderzoek naar "Bunïng's gebruik van
vergelijkingen en metaforen" heeft uitgevoerd ... maar dat hij de resultaten voor zich
houdt, omdat hij ze niet kan inpassen in de
opzet van zijn proefschrift. Dank u. Twee
bladzijden verder schrijft Hijmans dat hij uit
brieven en manuscripten meermalen een
ontroerend inzicht kreeg in de relatie tussen
"het geleefde leven en het geschreven gedicht" ... maar dat hij daarover in zijn boek
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"bijna consequent gezwegen" heeft. Salut
en merci.
Wat Hijmans wel graag doet, is het verzamelen van externe gegevens. Zijn bijlagen
bevatten uitgebreide tijdschrift- en krantebibliografieën "van" en "over", maar het is
typerend voor zijn verliefdheid op detailkwesties, dat een doodgewone bibliografie
van Bunings boeken ontbreekt: die zal t.z.t.
wel door het Letterkundig Museum worden
gepubliceerd, schrijft Hijmans. Overigens
vond ik door puur toeval nog een foutje in
zijn bibliografisch detailwerk. Op blz. 297
schrijft hij dat Bunings postume bundel
Winter-aconiet door de Nederlandse dagblad kritiek met stilzwijgend onbegrip werd ontvangen, op één enkele uitzondering na. Maar er
is nog een tweede uitzondering. Ik zelf besprak de bundel bij zijn verschijnen vrij
uitvoerig in Elseviers weekblad van 29 december 1962.
5.
Het proefschrift van Dr. Hijmans heeft
als persoonlijke verdienste dat het de aan dacht vestigt op het bourgeois-annex literatenaspect (Hijmans zelf zegt: het "aristocratisch"
karakter) van de officieel geboekstaafde kritiek uit de jaren dertig, en dat het geen
middel onbeproefd laat om te laten zien dat
Werumeus Buning na de bevrijding onrecht
behandeld is. Hijmans ve rtelt interes--vardig
sante dingen betreffende bezetting en bevrijding. Het is leerzaam te vernemen dat
bijeenkomsten van het literaire verzet plaats
huize van de later veroordeelde -vondet
Werumeus Busing en dat het feit waarvoor
hij werd veroordeeld (lidmaatschap van de
Kultuurkamer) daar de inzet was van een
meningsverschil tussen Geerten Gossaert en
H. M. van Randwijk, dat ook nog na de
bevrijding bleek te bestaan tussen Anton van
Duinkerken en M. Nijhoff. Voor de ereraad die
Bunings zaak in hoger beroep behandelde,

verklaarde Van Duinkerken dat hij geenszins
betreurde dat het tijdschrift De gids uit handen van de N.S.B. en de Duitsers kon worden
gehouden, dank zij Bunings lidmaatschap

van de Kultuurkamer. M. Ni off was het
hierover niet met hem eens, ofschoon hij zelf
tijdens de bezetting wél met Buning en Van
Duinkerken deel had uitgemaakt van de Gids -

redactie.
Verbazingwekkend is verder dat allerlei
inlichtingen over het literatorenverzet (waaronder zeer bezwarende voor Werumeus
Buning) op korte termijn konden worden
overgebriefd aan de Kultuurkamer door een
"correspondent" en'1kulpion", wiens naam
Hijmans liever niet noemt. Het gaat hier om
Chris de Graaff, dichter uit de kring van De
gemeenschap, bij wiens overlijden in 1955 het
dagblad De tijd geen woord over zijn politiek
verleden wist te melden, maar wel dat hij
een "eenzame figuur (is) gebleven" die in
zijn korte "gebeden" steeg "tot de schone
boven -persoonlijkheid ener bijna rituele lyriek ".
Niet alleen verbazingwekkend maar bepaald
ergerniswekkend, zijn Hijmans' mededelingen
over de tegen Werumeus Buning geuite
valse beschuldigingen. Er is regelrechte laster
van Lou Lichtveld, er zijn volslagen uit de
lucht gegrepen beschuldigingen in een brief
van Victor van Vriesland, en er zijn bezwarende, maar totaal onjuiste inlichtingen in het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie van
de hand van twee "literaire prominenten" die
volgens Hijmans "thans niet bekend wensen
te worden". Dat geloof ik graag. Het woord
is in dezen aan Theun de Vries en L. B. J.
Braat. P. Hijmans meent dat in het proces van
Werumeus Buning "zeer waarschijnlijk ... een
percentage inter- illegale animositeit heeft
meegesproken ". Hij schrijft dat pas op een der
laatste bladzijden van zijn proefschrift. En
dat is jammer. Want in dezen lijkt me het
woord wel degelijk aan hem.
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6.
E. M. Querido bezorgt in april 1970 een
uitgebreide herdruk van Bunings Verzamelde
gedichten. Deze uitgave bevat voor bet
eerst ook de hiervoor besproken postume
bundel Winter-aconiet, die volgens het prospectus van de uitgeefster al "sinds kort na
het verschijnen" uitverkocht was. Een kluifje
voor Dr. P. Hijmans: want hij vertelt op
blz. 207 van zijn proefschrift dat Bunings gedichten in 1961 "onverkoopbaar" waren en de
postume bundel "een mislukking" werd, omdat
de dichter "buiten de aandacht' was
geraakt. De tegenspraak is misschien niet
helemaal onoplosbaar, als men ervan uitgaat
dat een auteur voor zijn eigen lezers schrijft,
en niet terwille van de "aandacht" der
literatuurrecensenten.
Intussen is deze mooie verzamelbundel
toch ergens een onbevredigend boek. De
uitgave is niet zo volledig als men op li
historische gronden verwachten mocht.
-terai
Als leidraad bij de samenstelling fungeerden
niet de gedichtenbundels die Werumeus
Buning geschreven en gepubliceerd heeft,
maar de handelsuitgaven die de uitgevers
Querido van hem op-matschpijE.M de
markt heeft gebracht. Vandaar dat er niet
alleen de in 1953 bij Strengholt verschenen
bundel Rozen, distels en anjelieren in ontbreekt maar ook het episch gedicht in 12
"zangen" Francois Vatèl, dat in de jaren
1947-48 in vervolgen in Elseviers weekblad
verscheen. En het behoort tot de verdiensten
van Dr. Hijmans dat hij in zijn proefschrift
niet alleen het bestaan van dit gedicht heeft
gesignaleerd, maar het bovendien op zodanige
wijze heeft besproken dat men er naar
verlangt het in zijn geheel te lezen. Querido
moet voor een volgende, nog verder uitgebreide herdruk op bezoek bij Strengholt en
Elsevier.
Martien J. G. de Jong

Taal door verwondering
aangeslagen
Herman J. Claeys, Steen, een moordverhaal,
uitg. Manteau, Brussel.
De hoofdpersoon van het boekje is een
zekere André Mirant, die uit een droom
ontwaakt en de stenen dood gaat bewonen,
hetgeen betekent dat hij zal sterven in de
betekenis van de stenen dood. Dit weerhoudt
hem niet handelingen te stellen, doch -- let
wel — hij volgt een gedragslijn uit hoofde
van zijn bestaan en niet uit hoofde van de
hem toegemeten rol. Het schijnt in de bedoe
te liggen dat hij — de stenen dood
-ling
bewonende — een levende onder de doden
is en uiteindelijk het rijk der levenden zal
betreden, waar hij een rol zal kiezen uit
hoofde van zijn bestaan en een daad zal stellen uit hoofde van zijn rol, waarna hij de
hand aan zichzelf zal slaan in de lichamelijke
betekenis van de stenen dood en deze
dood zal onherroepelijk zijn.
Na deze verduidelijking belet niets ons
de avonturen van André te volgen. Bedoelde
jongeman, hoewel hij de verstening nabij is,
staat gewoon op en ziet vanuit het raam
dezelfde dingen, die velen onzer ook zien, te
weten draden en antennes en uiteraard ook
de straat. Met dit verschil evenwel, dat André
een loopstraat, een rijstraat en een stastraat
ontwaart. Op straat kan men zowel dopen
als rijden als staan, zodoende. En op straat
kan men loop-, rij- en stamensen en niet
te vergeten fietsenmensen, afdakmensen, wijf
luisterjongens en praatmeisjes -jesmn
ontmoeten. Als er een raam gesloten wordt
dan is dat niet zomaar een raam, neu neu,
dan wordt er een "kijk- en luisterraam"
gesloten. Een ander opmerkelijk verschil is,
dat onze held bij het naar buiten of naar
binnen kijken gedurig het glas met zijn
blik doorboort. De ruiten blijven er echter
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heel bij, gelukkig maar, want je zal zo'n vent
in je buurt hebben wonen.
Omdat hij van regen hield, verliet hij
de kamer door een deur, daalde de traptreden af, liep een overloop over, daalde weer
treden af, liep een gang door en opende
de straatdeur van hetzelfde huis als waarin
de kamer lag an ging naar buiten Een
staaltje van minitieus registreren derhalve,
waarvan het boek overigens wemelt. Het boek
is in feite één wijdlopige, pijnlijk nauwkeurige
registratie van een aantal volkomen onbe l angrijke gebeurtenissen, te weten André in het
park, André koopt een appel, André heeft
moeilijkheden met een draaideur, André
komt in een relletje terecht en André rijdt
zich dood. De beschrijvingen verwoorden naar
ik aanneem de "verwondering" van de
schrijver. En terecht, want het is jandoppie
toch helemaal niet eo vanzelfsprekend dat je
een deur doorgaat als je een kamer wilt
verlaten, zeg nou zelf, je kunt tenslotte ook
uit het raam springen, dat je een trap afen niet oploopt als je naar de begane grond
wilt en dat je je huis verlaat door je eigen
straatdeur en niet door die van de buurvrouw,
of door de brievenbus, of door het plee raampje. Verwondering dus.
Overigens doet die verwondering nogal
infantiel aan. De taal is tenslotte niet alleen
een verzameling woorden, die een bepaalde
betekenis hebben, maar tevens een complex
van gevoelswaarden, ervaringen en nimmer
officieel be8rachtigde, maar immer gehonore erde afspraken. Dit alles, een verworvenheid van
eeuwen, gooi je toch zomaar niet weg. Als
ik schrijf: Vanmorgen ging ik uit, dan impliceert dit dat ik wakker geworden ben, de
dekens heb teruggeslagen, uit bed ben
gestapt, een bad heb genomen, mijn tanden
heb gepoetst, naar weer en wind heb
gekeken, me heb geschoren en aangekleed,
de trap ben afgedaald, een ontbijt heb genuttigd, mijn voordeur heb geopend en naar
".

buiten ben gestapt. Met "buiten" bedoel ik
de open, niet van dakbedekking voorziene
ruimte, die aan de voor- en achterzijde
van mijne woning ligt, te weten aan de achter
tuin en aan de voorzijde de straat. -zijde
Onder "straat" versta ik zowel de loop- als
de rijstrook, alsook de groenstrook (speel-,
lig -, poep- en groeistrook). Ik kan, als een
mateloos verwonderd iemand, alle handelingen
die leiden tot mijn uitgaan natuurlijk allemaal
gaan registreren, maar wat koop ik daar
nou voor? En vooral, wie doe ik daar een
genoegen mee? Misschien alleen degenen,
die evenals André Mirant op zekere dag
uit een droom ontwaakten en bemerkten dat
deze droom de realiteit was en de bestaande
wereld een wezensvreemde toestand, waarin
de huizen slechts "steen" zijn en de mensen
klankuitstotende objecten. Begrijp me goed,
ik ben op gezag van Claeys gaarne bereid
aan te nemen dat wij niet leven volgens onze
ware menselijke impulsen en dat de droom
realiteit is en de realiteit fictie, doch de
beroerdigheid is, dat mijn fictieve hoop stenen
af en toe van nieuwe vloerbedekking moet
worden voorzien en dat ik vijf klankuitstotende objecten te voeden heb. Bovendien,
als de bewustzijnsverruiming van de nieuwe
wereld = droom (zonder steen) gepaard
blijkt te moeten gaan met infantiel taalgebruik
en incorrect nederlands, dan hoeft het voor
mij al niet meer. Dan droom ik maar liever
niet, maar slaapmafdroomloossnurksnurk
gewoon door.
Ik heb er begrip voor, dat de schrijver
zich bekommerd gevoelt door de "stenen
wereld" om hem heen en dat het lawaai en de
uitlaatgassen van de auto's en het gekrioel
van de mensen om hem heen zijn zenuwen
op een zware proef stellen, doch dit is
toch geen reden om een brabbel- c.q. steen
te worden? Een fijne -dromwanelziks
vacantie kan hier wonderen doen.
Anton Fasel

Het Kommuneboek
KOMMUNE ALS SOCIALE AKTIE
SAMENGESTELD DOOR DE KOMMUNE KOINONIA TE UTRECHT

Een informatief en hoogst leesbaar boek over een oud verschijnsel, dat nieuwe
vormen aanneemt en steeds meer uitbreiding vindt: de kommune. Het zoeken
naar deze nieuwe vormen is onderwerp van dit boek, dat geen definitieve
studie wil zijn maar een boek om in te leezen, een bonte mengeling van
meningen, achtergronden en ervaringen. Al spreekt het niet het laatste woord,
het geeft de lezer toch een veel genuanceerder beeld van wat men met de
kommune tracht te realiseren: vormen van meer bewust leven. Volgens de visie
van de samenstellers zal dit onvermijdelijk leiden tot sociale aktie.
Het boek is samengesteld uit materiaal dat gedeeltelijk verzameld werd uit
buitenlandse en binnenlandse bladen en publikaties van kommunes, uit
gesprekken met een aantal Nederlandse kommunes en is uiteraard mede
gegrond op ervaringen van de samenstellers. Het is voorzien van een inleiding
door Dr. J. van Ussel en van een interessant literatuuroverzicht.
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J. R. Ackerley
Mijn vader en ikzelf

Toen Joe Ackerley's vader in 1929 stierf was de schok groter dan normaal in
zulke omstandigheden, want Mr. Ackerley Senior, een eerbiedwaardige
bananenkoning, liet voor zijn zoon een briefje achter waarin hij bekende
voor twee huishoudens te hebben gezorgd. Voor het ene gezin was hij 'pappie'
voor het andere 'oom Bodger'. Deze kennis, die zijn moeder nooit te weten
zou komen, bracht hem hevig uit zijn evenwicht. Niet door morele
verontwaardiging, maar omdat het aantoonde dat de verhouding 'met zijn vader,
al was die vriendschappelijk van aard, minder nauw geweest moest zijn dan
normaal is tussen vader en zoon. Kwam het soms, vroeg bij zich af, omdat hij zelf
zijn homoseksualiteit voor zijn vader verborgen had gehouden?
Voor de schrijver was dit het begin van een lang onderzoek naar de
waarheid over zijn vader, maar onvermijdelijk ook naar die over zichzelf.
Dit opmerkelijke en ongewone boek begint met de zin: 'Ik werd in 1896 geboren
en mijn ouders trouwden in 1919'. Het boek is met een harde, droge humor
geschreven en vrij van ieder zelfbeklag. Als biografie en autobiografie
Is het zonder meer een meesterwerk. Het boek verscheen posthuum, de
schrijver overleed in 1966.
Vertaling Marluce Goos
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