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Bij de poëzie in vertaling
In Raster 32/I984 besteedden wij ruime aandacht aan de marginale
positie van de poëziekritiek in de Nederlandse dag- en weekbladpers.
De in het Nederlands vertaalde poëzie bleef toen helemaal buiten beschouwing: kritiek die zich met vertaalde poëzie bezighoudt is zo goed
als non-existent. Daar staat tegenover dat er de afgelopen vijftienjaar
een vloed van boeken en boekjes met poëzievertalingen is verschenen.*
Een ruwe schatting-de bloemlezingen buiten beschouwing gelatenbrengt ons al op circa I 50 titels. Vergeleken met de jaren zestig betekent
dat een enorme toename. Voeg daarbij dat de Nederlandse poëzie de
laatste tijd de neiging vertoont zich vooral weer op de eigen, Nederlandse traditie te beroepen en we staan tegenover een op het eerste
gezicht nogal vreemd verschijnsel.
Met het optreden van de Vijftigers in de Nederlandse poëzie ontstond
een internationalisme dat sindsdien niet meer weg te denken valt. Het is
niet goed mogelijk op het ogenblik van een poëtische traditie te spreken
wanneer men daarmee niet ook de traditie van de moderne westerse
poëzie in haar geheel bedoelt.
Voor een Nederlandse poëzielezer ·bestaat er geen taal die hij beter
verstaat dan het Nederlands. Maar buiten de eigenschappen die een taal
uniek maken bestaat er een scala aan vormen en normen die de afgelopen honderd jaar, over de landsgrenzen heen, het gezicht van de
poëzie van ieder westers land heeft bepaald. De aktiviteit van het vertalen heeft daarbij een cruciale rol gespeeld.
W. H. Auden heeft eens in een grappige bui beweerd dat poëzie 'datgene is wat bij vertaling verloren gaat'. Wat verloren gaat is een aantal
specifieke eigenschappen van een bepaalde taal. Zij worden in een
goede vertaling door specifieke elementen uit een andere taal vervangen.
Sybren Polet heeft er in zijn in I 96 I verschenen bloemlezing uit de
moderne buitenlandse poëzie 19001950 al op gewezen dat de moderne

7

poëzie, die over het algemeen een vrij gebruik maakt van bestaande
poëtische vormen, zich beter leent voor vertaling dan in gebonden
vorm geschreven gedichten.
Het verschil tussen het schrijven en het vertalen van een gedicht: bij
het schrijven is er in het begin niets, bij het vertalen ligt er al een tekst
met zijn eigen wetmatigheden. Hoe strenger die gegevens zijn, des te
lastiger is het om ekwivalenten voor die wetmatigheden in de eigen taal
te vinden. De verleiding is niet gering de wetmatigheden van het oorspronkelijk gedicht aan te houden en de betekenis los te laten daar waar
die wetmatigheden van het oorspronkelijke gedicht in het gedrang komen. Uit die benadering komen soms heel mooie vertalingen voort,
maar zij horen toch meer thuis op het terrein van de bewerking, de
adaptatie, dan op het gebied van de vertaling. Kiest men de andere weg:
de betekenis behouden ten koste van de vorm, dan ontstaat er meestal
een tekst die de echo van een gedicht oproept zonder zelf een gedicht te
worden. Had Auden dan toch gelijk?
Een kenmerk van het bewustzijn van de moderne schrijver is het besef
te leven in een internationale kultuur van uitwisseling van teksten. Zelfs
waar schrijvers- uit angst om voor onorigineel te worden aangezien of
uit andere vormen van ijdelheid- beweren dat zij alles van zichzelf hebben of hoogstens het een en ander aan de eigen landstraditie hebben
ontleend, moeten hun beweringen ernstig in twijfel worden getrokken.
De Nederlandse poëzie is zonder de buitenlandse niet meer denkbaar,
hoe hard men in sommige kringen ook het tegendeel beweert. Iedere
dichter speelt leentjebuur bij grote voorlopers of tijdgenoten.
Waarom vertaalt de ene dichter de ander? Er kunnen vele redenen
(behalve financiële) voor zijn. Vertalen is in de eerste plaats de meest
nauwkeurige, trage manier van lezen. Alle lagen van de tekst komen bij
het vertalen naar boven, alle zwakke en sterke plekken tonen zich. Dat
kan een motief zijn: zien hoe een ander het gedaan heeft, niet zelden
met de bijbedoeling om zelf later met de opgedane kennis zijn voordeel
te doen. Er kan ook sprake zijn van een onmiddellijke herkenning, een
soort zielsverwantschap; het gevoel dat een bepaalde dichter door zijn
idioom heel dicht bij het eigen werk van de vertalende dichter staat.
Dat kan ertoe leiden dat de vertaler die buitenlandse dichter snel ter-
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zijde legt of dat men hem of haar juist probeert te inkorporeren in het
eigen werk. Bij een dichter als Nijhoff bijvoorbeeld moet men de vertalingen als integraal onderdeel van het eigen werk beschouwen. De
buitenlandse dichter in vertaling ondersteunt dan de poëtica van de
dichter die hem vertaalt. Een minstens even valide reden om poëzie te
vertalen kan het drooglopen van de eigen poëzie van de vertalende
dichter zijn. Hij weet niet meer hoe het verder moet en hoopt door het
vertalen van het werk van iemand anders op een zijpad te raken dat
hem misschien zelf op nieuwe wegen brengt. Men kan ook toevallig
gevraagd worden om een dichter te vertalen (bij voorbeeld bij gelegenheden als internationale poëziefestivals). Of men handelt uit puur enthousiasme (misschien wel het meest edele motiefvan alle). Veel werk
van vooral jongere buitenlandse dichters is in Nederland onverkrijgbaar. Door vertaling krijgt dat werk dan tenminste nog enige bekendheid.
Er zijn aan het vertalen van poëzie ook gevaren verbonden. Iemand
die veel poëzie vertaalt loopt het risico- wanneer het eigen talent niet al
te stevig in elkaar zit-te veranderen in een kameleon die zich nog uitsluitend eklektisch kan uiten. Maar een goede dichter overwint op den
duur zijn vertalingen. Tot zover de motivaties van de kant van de vertalers. (Natuurlijk moet hieraan worden toegevoegd dat er ook vertalers zijn die zelf geen poëzie schrijven of niet meer schrijven. Zij behoren tot de ware poëzieliefhebbers en zij zijn vaak niet de minsten
onder de vertalers omdat zij minder snel dan een dichter voor de verleiding zullen bezwijken een tekst mooier te maken dan hij is of hem
teveel binnen het eigen idioom te trekken. Hun trouw aan de tekst is
over het algemeen groter dan die van een dichter.)
Wat is het nut van poëzievertalingen voor de lezer? Het lezen van een
modern gedicht vereist over het algemeen enige oefening, zoals ook het
beluisteren van twintigste-eeuwse muziek niet 'zomaar' gaat, maar enige gewenning aan nieuwe kompositieprocédés en de daaruit resulterende ·klanksamenstellingen met zich meebrengt. Het lezen van buitenlandse poëzie vereist niet alleen oefening, maar ook nog een verfijnde
kennis van de taal in kwestie. Bij het Engels mag dit misschien nog geen
bezwaar zijn -alhoewel ook aan de talenkennis op dit terrein enigszins
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getwijfeld moet worden- bij andere talen schiet de kennis, zelfs van de
meeste poëzieliefhebbers (als zij tenminste eerlijk zijn) tekort. In zo'n
situatie kan een vertaling een beter begrip van het origineel betekenen.
Nu de kennis van een aantal moderne talen snel afneemt zal de poëzielezer van de toekomst meer en meer aangewezen zijn op vertalingen.
Zoals al in het begin werd opgemerkt: hij wordt de laatste vijftien jaar
in ruime mate bediend. Terwijl de meeste grote uitgeverijen het op dit
terrein lelijk hebben laten afweten (uitgezonderd Meulenhoff) of maar
mondjesmaat en zonder veel systematiek vertaalde poëzie uitbrachten,
heeft een groot aantal kleine uitgeverijen zich op de vertaalde poëzie
gestort. Daarmee is meteen een van de moeilijkheden op dit terrein genoemd. Kleine uitgevers als bijvoorbeeld Kwadraat, Marsyas, De Lantaarn, om een paar van de aktiefste te noemen, bezitten te weinig distributiemogelijkheden om te zorgen dat hun toch al kleine oplagen
onder de ogen van het publiek komen. De boekhandel is zelden tot
enthousiasme te brengen en dat laatste hangt weer samen met de onwil
van de meeste dag- en weekbladen om het publiek in te lichten over de
vertaalde poëzie (met het argument 'het is maar zo'n klein groepje').
Veel belangrijke vertalingen moeten het met maar één of zelfs helemaal
geen recensie doen. Zij bestaan, maar eigenlijk zijn ze er niet.
De oplagen van vertaalde poëzie-en wij spreken hier hoofdzakelijk
over bundels gewijd aan één dichter-zijn zelden hoger dan 750 exemplaren. De verkoop in het eerste jaar stijgt nauwelijks boven de 300 uit,
maar de kleine uitgever heeft weer het voordeel dat hij minder aan
direkt rendement hoeft te denken dan zijn grote broer, die slechtlopende titels al gauw zal verramschen.
Buitenlandse poëzie in Nederlandse vertaling. Eengroot aantal slecht
verkochte of onvindbare titels. Allemaal de schuld van pers, boekhandel en uitgeverij? Dat zou al te eenvoudig geredeneerd zijn. Het aantal
potentiële poëziekopers (het aantallezers ligt veel hoger, om van de
schrijvers van het genre maar te zwijgen) ligt voor de Nederlandse
poëzie zo rond de 1500 per bundel. Binnen die groep zijn het alleen de
ware fanaten die ook nog de vertaalde poëzie kopen.
Het is een verheugend verschijnsel dat ondanks al deze moeilijkheden de vertaalde poëzie in Nederland kwalitatief en kwantitatief zeer
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goed vertegenwoordigd is. In grote landen als Frankrijk en Duitsland
wordt de poëzieliefhebber op dit gebied helemaal stiefmoederlijk bedeeld. Overziet men de lijst van uitgaven en uitgaafjes, dan is de moderne poëzie in al haar diversiteit goed vertegenwoordigd, zeker wanneer
men ook nog een voortreffelijke reeks als de Poetry International-serie
van Meulenhoff meerekent. Toch troffen wij nog voldoende lege plekken aan om een aantal Nederlandse dichters en vertalers te vragen een
dichter van hun keuze te vertalen.
In Raster 15!1980 werd vooral essayistisch ingegaan op ontwikkelingen in de buitenlandse poëzie. Dit nummer tracht een meer direkt beeld
te geven van de praktijk van het vertalen. Op het eerste gezicht zit er
misschien weinig lijn in de keuze van buitenlandse dichters. Misschien
moeten we dan ook eerder spreken van een netwerk van verbindingen
tussen Nederlandse dichters en vertalers en buitenlandse dichters die
zij, ieder om een eigen reden, zo interessant vonden dat zij zich aan een
vertaling van hun werk waagden.
De redaktie
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die uitgaven waarin meer dan een dichter
vertegenwoordigd is (red.).

Peter Nljmeljer

Charles Tomlinson
In één opzicht is de poëzie van de
Engelse dichter Charles Tomlinson
heel internationaal georiënteerd. Het
meest expliciet blijkt dit uit de vele
reisgedichten die Tomlinson schreef,
uitvloeisels van zijn reizen naar Italië,
Mexico en vooral de Verenigde
Staten. Maar meer indirect is dat ook
af te meten aan zijn pogingen aansluiting te zoeken bij andere dan de
Engelse poëzie. In de jaren vijftig en
zestig was hij een van de weinige Engelse dichters die zich aansloot bij de
poëtische experimenten van Amerikaanse dichters als William Carlos
Williams, Wallace Stevens en Marianne Moore. In een tijd dat de meeste
Engelse dichters de voorkeur gaven
aan bekentenislyriek in gesloten versvormen, experimenteerde Tomlinson
afwisselend met open en gesloten
vormen en met een poëzie die wars
was van wat hij 'het Freudiaanse
moeras' van de subjectiviteit noemde.
In een ander opzicht is Tomiinsons
poëzie weer wel typisch Engels te
noemen. In de eerste plaats experimenteert Tomlinson nooit om het experimenteren zelf maar altijd in functie van zijn onderwerp. Maar nog duidelijker Engels is het feit dat zijn kosmopolitisme steeds een keerzijde
heeft in de benadrukking van een
zekere gereserveerdheid.
Ik denk dat de kracht van Tomiinsons poëzie precies ligt in deze combinatie van kosmopolitisme en En~

gelsheid, in dit samengaan van reislust en honkvastheid, van dynamiek
en gereserveerdheid. Bij het lezen van
zijn gedichten heb ik het vreemde gevoel dat Tomlinson ergens diep induikt en tegelijkertijd afstand bewaart. Deze combinatie van grote betrokkenheid en kritische afstand stelt
hem in staat die meestal zo scherp afgebakende grens tussen subjectiviteit
en objectiviteit te doorkruisen.
Je kunt het ook anders formuleren,
zoals Octavio Paz in een essay over
Tomlinson: 'Tegenover de idee van
de wereld-als-schouwspel stelt Tomlinson de idee - en dat is een typisch
Engels idee-van de wereld-als-gebeurtenis.' Volgens Paz heb je bij
Tomlinson voortdurend het idee dat
er tijdens het lezen iets verandert: 'Het
gedicht is de voorstelling van de ver-
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andering, een voorstelling die ook de
dichter zelf omvat: hij verandert met
de veranderingen van zijn object.( ... )
De sprong in het object is ook de
sprong in zichzelf.'
Tomlinson is door Engelse en
Amerikaanse critici vaak een 'dichter
van het oog' genoemd (wat niet zo
verwonderlijk is voor iemand die ook
schilderijen en collages maakt). Zijn
poëzie doet inderdaad heel visueel
aan, maar er mag niet vergeten worden dat Tomiinsons poëzie-oog niet
sec registreert maar eerder probeert
de al door Paz aangegeven veranderingen te volgen en te beïnvloeden.
Bovendien kiest Tomlinson in veel
gedichten voor het onaffe in plaats
van voor het perfecte en daardoor beperkte. Het in deze selectie opgenomen gedicht 'Tegen portretten' is
een goed voorbeeld van wat hij in een
interview als de meest complete waarheid voor zijn poëzie omschreef: 'een
combinatie van feiten en mogelijkheden'.
Charles Tomlinson, die in 1927 werd
geboren in Stoke-on-Trent, publiceerde zijn eerste bundel The Neck/ace
in 1955. Sindsdien verschenen van
hem nog negen dichtbundels, twee essaybundels, vertalingen van o.a.
Antonio Machado en Cesar Vallejo
en de bloemlezing The Oxford Book of
Verse in English Translation. Eind
vorig jaar verschenen zijn Co/lected
Poems. Tomlinson is momenteel verbonden aan de University of Bristol
als professor in de Engelse letterkunde.
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Charles Tomlinson

Zes gedichten
Vertaling: Peter Nijmeijer

LE MUSÉE IMAGINAIRE

Een Azteeks offer
naast het hoofd van Pope:
eclectisch en onoplosbaar.
Het eerste bewonderen wè
om zijn expressiviteit, het tweede
omdat we het begrijpenzijn omstandigheden
kunnen herscheppen (hoewel
niet de vooronderstellingen),
en het aura
van bijbehorende plichtplegingen
kunnen delen. Het andere raakt ons,
tenminste uit het oogpunt
van geweld, dieper.
En toch ... het is wreed,
al blijft het onverklaarbaar; want de stemming
van ontzag, geboden
bij de gebeurtenis, ontgaat ons:
het is niet beter dan wijhet is alleen anders.
Expressief, zeker. Maar waarvoor?
Ons onbegrip is totaal, maar ongevoeld
want onnauwkeurig. Het hoofd
van Alexander Pope,
stiller, getuigt van een tragischer gemis
door te blijven
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wat het bedoeld was te zijn;
begrijpelijk als het is
verbiedt het ons dichterbij te komen.

(Uit: A Peopled Landscape, 1963)

18

DE DEUR

Te weinig
is gezegd
over de deur, zijn ene
gezicht gekeerd naar de stortbui
van de nacht en zijn andere
naar het verspringen en glinsteren van vuurgloed.
Lucht, door
dit omslag
gevangen in het boek van de kamer,
wordt gevuld met de omstaande
bladzijden van donker en vuur
terwijl de wind tegen de luiken duwt, of de vlammen doet flikkeren.
Niet alleen
golfbreker
voor de storm, ook de plotse
grens voor onze ontmoetingen, verschijningen,
en zo vol van het aanbod aan ruimte
als het uitzicht door een dolmen is.
Wantdeuren
zijn zowel kozijn als monument
van onze verbruikte tijd,
en te weinig
is gezegd
over ons erdoor binnenkomen en weggaan.

(Uit: American Scenes, 1966)
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HET UITZICHT

Het bos bereidt zich voor de winter uit te zitten.
Rukwinden waaien, in het besefvan wat hen te doen staat
Wanneer vorst eenmaal appel en zon heeft betreden.
Van het uitzicht valt niets te vertellen.
Zijn historie is bijkomstig. Men zou het raam
Dat openstaat als een hek in het huis aan de overkant
Niet willen dateren. Erbinnen is het donker.
De façade is van een smerig wit, en toch lijkt het
De juiste kleur om daar te staan tussen
Het doffe groen van de nog steeds bebladerde
Bomen op de voorgrond, en de herfstgloed
Van de andere die haar omlijst en hen voorafgaat.
Het duister van het venstervierkant lijkt wel
Een mijnschacht van zuivere schaduw, een weg
Door het hart van de heuvel- de zwarte kern,
Als men van kern kan spreken waar het oog
Zoveel dalingen en leemtes moet bereizen,
En een golven van espen langs de helling
De wind tot water maakt en licht, een plek
Die onbewogen staat tussen zijn schuddende hoekstenen,
Terwijl onder een trillende straatweg, een ontwrichtende wind,
Het seizoen aan al de wortels van het uitzicht tornt.

(Uit: The Wayofa World, 1969)
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COMPOSITIE

(voor John Berger)

Courbet zou dit hebben kunnen schilderen, dit
gigantische hoofd: deze zware, met gele
bloembladen overladen bloesem van de chrysant.
Hij zou hebben weten te vangen hoe
het gewicht ervan opdoemt uit de goedkoop-groene
vaas aan deze kant van het raam waarin zij hangt.
Maar hij zou de ruimte hebben weggelaten
die zich als een driehoek tussen steel en gordijn
langs de basis van een raamkozijn uitstrekt.
De weelderigheid van de bloem
zou hem hebben gedwongen de volmaakt
gegleufde verticalen te negeren
van de deur in het huis erachter,
verkleind door de stok van de stengel;
en het hek ervoor zou voor zijn oog
die parallellijnen niet herhaald hebben
met zijn houten latwerk, zijn twee
keurige zijpaaltjes van beton.
De driehoek trekt alles samen: erbinnen
is zelfs plaats voor de zwarte
band en glinsterende wielnaaf van een auto
die naast de ingang geparkeerd staat. Maar het oog
van Courbet is overladen met bloembladen
zo compact als vlees, die de lucht wegduwen.
(Uit: The Way of a World, 1969)
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IN DE VOLHEID VAN DE TIJD

Een brief aan Octavio Paz

De tijd vertel je ons is de eeuw en de dag
Van Shiva en Parvati: op handen zijnde onschuld,
Moment zonder beweging. Vertel ons ook
Hoe de tijd ons in zijn volheid vult terwijl
Hij voortstroomt vertel ons van de schoonheid
Van de opeenvolging die Breton ontkende: de dag
Gaat onder, maar er is nog tijd voor hij gaat
Onderhandelen over respijt. Zwetend
Ontmoetten wij elkaar in Rome en op een plek
Vol verwarring, koffers en telefoons: en toen
Was het avond boven Umbria, terwijl de trein
Aankwam, het licht de dorre velden verliet
En even verder de naderende daken. Nu we vaart
Minderden in de bocht naar het station, zwenkten
De ramen voor ons terug in ons gezichtsveld, en
Wierpen een flits van talmende lichten naar ons toe:
De toekomst die had gelokt, wachtte op ons daar
Waar de eerste wagons reden. Die aarzelende boog
Moeten we voltooien met onze instemming met de tijdSegment tot cirkel, toeval tot gebeurtenis:
En waarom zouden we niet instemmen? Omdat de tijd
Zijn verschrikkingen opzijschoof, leek het alsof
De ongehaaste zonsondergang zelf een gunst was.

(Uit: The Wayofa World, 1969)
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TEGEN PORTRETTEN

Hoe, buiten alle verwachting
of bedoeling om, licht
speelt met een gelaat
waarvan de trekken spelen met licht:
lijst na vergulde lijst,
voorvader na voorvader,
hangt het museum vol
met meer zekerheid dan wij kunnen lijden:
als er toch een portretkunst
moet bestaan, laat zij ons
onszelf dan tonen op het moment
dat we breken met het beeld van wat we zijn:
de animo tot spreken, en dan
de ogen die zich onttrekken
aan wat, eenmaal uitgesproken,
te specifiek, te definitief lijkt:
of, plotseling, een schuine straal
van helderheid betredend, tussen donker
en goud, een gezicht half weifelend,
gezicht op een drempel:

(Uit: Written on Water, 1972)
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Ruud Ploegmakers

Joäo Cabral de
Melo Neto
Joäo Cabral de Melo Neto (in I 920 te
Recife geboren) heeft in I952, tijdens
een lezing voor de poëzieclub van Säo
Paulo, de dichters in twee 'families'
ingedeeld: ten eerste diegenen die de
gedichten aantreffen en slechts doorgeven. 'Het gedicht legt zich aan hen
op'. Voor hen is het schrijven van een
gedicht een kleine en snel verrichte
daad. Hun persoonlijke ervaring is
voor hen van groter belang dan de
wijze waarop ze die meedelen en de
lezer of toehoorder voor wie de boodschap bestemd is. Deze 'kinderen van
de improvisatie' beheersen, vooral in
Brazilië, de wereld van de moderne
poëzie. Omdat vanwege het vooropstaan van de persoonlijke ervaring de
wijze van dichten geheel is vrijgelaten,
zijn er tegenwoordig, aldus JCMN,
evenzovele poëtica's als er dichters
zijn en is enige objectieve norm voor
de poëzie geheel verdwenen. Zijn oordeel over deze 'familie' is negatief. De
moderne dichters hebben het mechaniek van de kunst gedemonteerd en,
sleutelend aan onderdelen, draaien ze
rond in de vicieuze cirkel van woordspelletjes, die slechts decoratieve
poëzie 'oplevert.
De afwezigheid van een objectieve
norm teistert de leden van de tweede
'familie', waarbij JCMN zichzelf indeelt. Deze dichters hebben bij hun
werk vooropgezette bedoelingen en
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hun werkwijze is, zo zegt JCMN, een
moeizaam componeren. Om uit te
komen bij 'het gedicht dat ze zichzelf
opleggen' verrichten ze veel onderzoek naar het materiaal van de dichter, de pen, de betekenissen, de klanken, het ritme van de woorden en de
lay-out van het gedicht. Hun krachtsinspanningen gaan gepaard met veel
mislukkingen; ze passen 'trucs' toe,
die in de intimiteit van de relatie van
de dichter met zijn papier verborgen
moeten blijven; ze leggen zich vaak
noodgedwongen neer bij gemakkelijke en onbevredigende oplossingen;
aanvaarden 'met berusting het weinige dat ze hebben weten te bereiken en
zien af van wat ze, in de aanvang,
hadden willen bereiken'.
Toen JCMN in I955 'Uma faca só
lämina' schreef, had hij een groot deel
van zijn werk al gepubliceerd. Vanaf
1940 heeft hij zeer regelmatig dichtbundels gepubliceerd, die alle van
hoog niveau zijn. De bekendste daarvan is, in en buiten Brazilië, het kerstspel 'Morte e Vida Severina', dat hij
in I954 vlak voor 'Uma faca só lämina' heeft geschreven. In I98I is in Nederland een kleine selectie uit zijn
werk, vertaald door August Willemsen, verschenen (Joäo Cabral de
Melo Neto, Gedichten, in: Cahiers
van De Lantaarn no. 7, Leiden, I 98 I).
Semantische precisie en voorkeur
voor heldere visuele beelden kenmerken de poëzie van J cM N en verraden
de invloed van respectievelijk de
Fransman Francis Ponge en de Spanjaard Jorge Guillén. Met beelden, ritmes en thema's construeert hij als een
architect, een ingenieur en zelfs als
een geoloog zijn gedichten, langzaam

en geduldig. Hij heeft bijzondere aandacht voor, wat hij noemt, de mineralisatie of verstening van de woorden
door de 'zon van de aandacht'. Gedurende zijn lange loopbaan als dichter is hij nooit opgehouden het materiaal en de psyche van de dichter te
onderzoeken. Het resultaat van deze
onderzoekingen en experimenten
vormen, in zijn woorden, de 'eerste
stroom' van zijn poëzie. Het betreft
hier o.a. 'Psicologia da Composiçäo
(1947), '0 Cäo sem Plumas' (19491950) en 'Uma faca só lämina' (1955).
Deze gedichten moeten, volgens zijn
instructies, in stilte door de lezer
tweemaal gelezen worden. De tweede
stroom van zijn poëzie bevat gedichten die hardop moeten worden voorgelezen. Hiertoe behoren o.a. 'Morte
e Vida Severina', '0 Rio' (1953)enhet
in 1984 gepubliceerde 'Auto do
Frade'. Deze gedichten hebben sociale aspecten en historische gebeurtenissen van zijn geboortestreek, de
noordoostelijke, suikerproducerende
staten van Brazilië, tot onderwerp.
De genoemde instructies verraden
de vooropgezette bedoeling, die JCMN
bij het schrijven van zijn poëzie heeft.
Hij wil de in de gevoelsontboezemingen van de dichters van de eerste 'familie' volgens hem verloren gegane
intieme communicatie van de dichter
met zijn publiek herstellen. Om dit
doel te kunnen realiseren heeft hij zijn
toevlucht genomen tot de beproefde
technieken van de laat-middeleeuwse
Portugese toneeldichter Gil Vicente
en de eeuwenoude memoriseertechnieken van de mondeling overgedragen Spaanse en Portugese ballades
('romances'), die in de volksliteratuur
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van het huidige noordoosten van
Brazilië nog springlevend zijn. In zijn
jeugd al heeft hij hier intens contact
mee gehad, toen hij, zo vermeldt de
criticus Benedito Nunes, aan de arbeiders van de suikerplantages van
zijn familie de in schriftjes op de
markten te koop zijnde ballades
voordroeg.
Voeg de armoede van zijn door zon
en droogte gekwelde geboortestreek
en het ritme van de mondeling overgedragen volkspoëzie bij zijn voorkeur voor heldere, visuele beelden en
semantische precisie, dan is in een
notedop de poëzie van J cM N gekenschetst: het literaire landschap van
het noordoosten van Brazilië.
Het gedicht 'Een mes slechts lemmet' heeft tot thema de onrust van de
dichter, aan wie een objectieve norm
voor zijn poëzie ontbreekt. In zijn lezing voor de poëzieclub van Säo
Pa ulo kenschetst hij deze situatie met
de woorden wanhoop en vergiftiging.
Hij moet zelf zijn normen zoeken,
maar heeft geen enkel aanknopingspunt dan zijn eigen bewustzijn, dat
hem slechts voorschrijft te vermijden
wat de dichters van de eerste 'familie'
doen. 'Zijn werk wordt aldus een pijnlijke gewelddadige actie tegen zichzelf,
waarin hij meer wegsnijdt dan hij toevoegt; in naam van wat, weet hij niet.'
Hij loopt daarom het gevaar niet te
kunnen bepalen waar hij moet ophouden met bijschaven en wegsnijden. Deze wanhopige situatie kan tot
uiteindelijk effect hebben, dat hij het
doel van zijn poëzie, de communicatie met de lezer, uit het oog verliest.

Joäo Cabral de Melo Neto

Een mes slechts lemmet
Vertaling: Ruud Ploegmakers

Zo als een kogel die
begraven in het lijf
dit lichaam dikker maakt
aan één zijde van het lijk;
zo als een kogel
van het zwaarste lood
die iemands spiergewicht
aan één zijde vergroot;
net als een kogel die
een levend mechanisme had
een kogel, die een
aktief hart bezat
gelijk een uurwerk dat
in enig lichaam ondergaat,
een uurwerk ook dat leeft
en dat weerspannig staat,
uurwerk, dat de scherpte
van een mes bezat
en de volle wreedheid
van lemmet na het blauwingsbad;
zo als een mes, dat zonder huls
of schede tot een deel
van uw organisme
zou worden getransformeerd;

net als een intiem mes
of een voor inwendig gebruik
dat als de botten zelf
in het lichaam huisde
van een man die aan zijn
altijd pijnlijk skelet leed,
van een man die zich aan
zijn eigen botten sneed.

A
Of het kogel, uurwerk
of cholerisch lemmet is,
het is vooral een ontstentenis,
wat die man in zich draagt.
Maar dat wat niet is,
het is in hem als kogel,
staalhard is het lood,
compact dezelfde vezel.
Wat niet is, is in hem
als een uurwerk, dat klopt
in zijn kooi en nooit meer
van vermoeidheid stopt.
Wat niet is, is in hem
als de bronstige
aanwezigheid van
n'importe welk nieuw mes.
Daarom, het beste is,
als het gebruikt symbool
het wrede lemmet is
(bij voorkeur uit Pasmado):
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want het beeld pas van het mes
dat niets dan lemmet is,
wijst op de gulzigheid
van die ontstentenis,
het beeld pas van het mes,
tot bek gereduceerd,
geeft aan hoe vreselijk
die ontstentenis bezeert,
het beeldjuist van het mes,
dat geheel is toegewijd
aan de honger naar wat men
in messen pas begrijpt.

B

Het verbazingwekkendst
is het leven van zo'n mes:
mes of welke metafoor
men ook te kweken wenst.
En nog veel verrassender
is zijn ontwikkeling:
het groeit van zijn vasten
en niet van zijn voeding.
Je mag het verwaarlozen,
dit mes in het ingewand,
als je het dan nog vond,
dan nooit met lege mond.
Het brouwt uit het niets
maagbitter en azijn
en meer krijgslisten
die aan sabels eigen zijn.

En, zoals messen zijn,
heftig en energiek,
ze lanceren op eigen kracht
hun perverse mechaniek:
het ontblote lemmet,
dat groeit door slijtage.
Hoe minder het slaapt,
hoe wakkerder het blijft.
Zijn veelvuldig snijden
slijpt het scherp van zijn snede
en baart al maar als bron
zichzelf in andere messen.
(Want de maat van leven
van dit mes is zijn tegendeel:
waar het om gaat is om het even,
kogel, uurwerk of mes zelf.)

c
Wees wijzer met dit voorwerp,
met dit voorwerp wees wijzer,
zelfs al is het een kogel
van loodversmolten ijzer,
want zijn tanden zijn al bot,
wanneer de kogel komt,
en met groot gemak raken
ze in de spier nog meer verstompt.
Maar wees nog wijzer,
als het om een uurwerk gaat,
een licht ontvlambaar hart,
dat snel in stuipen slaat.
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Wijs beleid is geboden
dat de polsslag van de klok
een andere cadans houdt
dan de hartslag van het bloed
dat zijn nauwkeurig koper
de passen niet verwart
met bloed dat niet meer bijt,
al klopt het ook nog hard.
En mocht het het mes zijn,
dan zij het beleid het allerwijst:
het staal kan in de schede
van het lichaam worden opgelost.
Ook wil soms zijn snede
wel eens bot en rauw zijn
en soms vermoeien metalen,
zodat ze als leer zo slap zijn.
Dat zijn gloed niet tanen gaat
en door het houten handvat
zijn kracht ook niet vermindert
zij als belangrijk opgevat.

D
Want dit mes gaat dood soms
uit eigen beweging.
Mes in staat van laagtij
is hiervoor de benaming.
Wellicht gaat het niet dood,
maar valt het slechts in slaap.
Wanneer uurwerk het beeld is,
heeft zijn bij het werk gestaakt.
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Maar in slaap of dood,
als de motor verstomt,
dan wordt de hele ziel
tot één poreuze klont
precies als de neutrale
substantie, bijna vervilt,
die behoort tot een ziel
die de skeletmessen mist.
En het zwaard van dat lemmet,
zijn vlam voorheen nog heet,
en het uurwerk, nerveus,
en de kogel, onverteerd,
alles volgt het proces
van lemmet, dat dof werd:
en worden van hout, het mes
de klok of het uurwerk,
kogel van leer of stof
of uurwerk van teer,
mes zonder ruggegraat,
mes van stroop of boetseer.
(Maar als zelfs de hoop
op vloed vervlogen is,
zie: het mes staat op
met wat er kristal in is).
E
Het mes goed te bewaren
is absolute voorwaarde,
want bij vochtigheid
is zijn flits zo gestorven
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(vochtigheid immers komt
van kleffe gesprekken,
hoe meer de geheimen
des te meer gaan ze plekken).
Die zorg is voorwaarde
ook al is het vuur,
dat in je huist, geen mes
maar een kogel of uurwerk.
Ze kunnen ook niet
elke omgeving aan:
hun woest vlees wenst
ruimtes, recht toe, recht aan.
Maar moetje ze loslaten
om ze beter te kunnen velen,
doe dat dan in een dorre
vlakte onder een open hemel,
waarin geen vogels huizen.
Nooit onder een andere hemel.
Hij moet strak zijn, zonder
schaduw en zonder nevel.
En doe het nooit des nachts,
want zijn handen zijn vruchtbaar.
Doe het in het zuur van de zon,
in de zon van het noordoosten,
in de koorts van die zon,
die het gras van ijzerdraad maakt,
die de wind van spons maakt
en de aarde van dorst maakt.
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F

Ook al is het die kogel
of welk ander beeld dan ook,
al is zelfs een uurwerk
de wond die waken moet,
of, al is uiteindelijk
het mes, dat enkellemmet is
en van alle beelden het gulzigst is,
op schrift het duidelijkst,
niemand zal het uit eigen
lichaam kunnen trekken,
ongeacht of het de kogel,
het mes of het uurwerk is.
Ook maakt niet uit van welk
ras het lemmet is:
of het een mak mes op tafel
of een ongetemd kapmes is.
Als hij die aan zijn steken lijdt,
zichzelf niet kan bevrijden,
kan zeker niet andermans
hand tot verlossing leiden.
Niets vermag ertegen
de hele medische macht,
met zijn messen op een rij
en zijn tangen in getal.
Ook patholoog-anatomen
van de politie niet,
zelfs van de tijd de
windsels en watten niet.
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Noch hij, wiens hand
onbewust heeft geplant
kogel, uurwerk of mes,
beelden van razernij.

G
Die kogel, die een mens
in zijn vlees soms meedraagt,
vergroot de stevigheid
bij ieder die hem herbergt.
De hinder van een indociel insect
die een klok impliceert,
maakt, ingesloten in het lijf,
dit laatste meer alert.
En als mes de metafoor is
van wat hij in de spier draagt,
een mes in iemands binnenste
versterkt zijn stootkracht.
Als de snede van het mes
in het menselijk lichaam bijt,
rust hij het langzaam uit
met een tweede lijf of dolk.
Want door de veren van de ziel
springlevend te bewaren
geeft hij hun de bronstige
drang van blanke zwaarden
en houdt hij het lichaam
dat hen krimpend bewaakt,
onoplosbaar in de slaap
en in alles wat vaag is,
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zoals in die geschiedenis,
door iemand verhaald,
van een man wiens geheugen
zozeer was gestaald,
dat hij dertien jaar lang
in de palm van zijn hand
de handdruk van een vrouw
gedrukt kon bewaren.

H

Als hij die eraan lijdt,
met woorden werkt,
zijn de kogel, het uurwerk
en het meest het mes van nut.
De mannen die zich meestal
in dit handwerk weren
hebben in hun aktentas
nog slechts gestorven woorden:
sommige verstikken
onder dikke lagen stof,
en in kluwen gewikkeld,
vallen andere niet meer op;
hun woorden zijn verbruikt,
hun metalen zijn ze kwijt.
En zand houdt de achteloze
aandacht afgeleid.
Want slechts dit mes zal
aan een man met vakmanschap
koelere ogen geven
voor zijn woordenschat
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en slechts door het mes
en het voorbeeld van zijn tanden
kan hij leren profiteren
van de in zieke stof voorhanden
kwaliteit van slechts het beste,
die in alle messen zit:
vlijmende scherpte,
een zekere elektriciteit,
plus het reine geweld
dat zij zo stipt beheersen,
de smaak van de woestijn,
de stijl van de messen.

I

Dit tegendraadse lemmet,
gelijk de kogel of het uurwerk
spitst niet slechts de aandacht
van ieder die het herbergt,
maar weet ook te wekken
de objecten rondom
en zelfs vloeibare stoffen
kunnen botten bekomen.
En alles wat vaag was,
alle slappe stoffen,
krijgen kracht, harde kanten,
voor wie aan het mes lijdt.
Alles -rondom verwerft
het meest intense leven
flonkerend als naalden,
aanwezig als wespen.

Alle dingen ontbloten
hun scherpe kanten,
en wat rond leek te zijn
gelijk een wassen kaars,
ontdoet zich thans van het
eeltige der routine
en het gaat aan de slag
met al zijn puntige pieken.
Want tussen al wat niet meer slaapt,
loopt de man, die zich snijdt
aan het mes, waarvan hij
de scherpte verkrijgt,
lijdend aan dat lemmet
en zijn zo kille knauw,
klaarwakker en helder
slijpt hij zich, houw na houw.

*
Teruggekeerd van dat mes,
dat, als vriend vertrouwd
of als vijand verdacht,
de man steeds taaier kauwt;
teruggekeerd van dat mes,
zo steels van optreden,
dat het gedragen moet worden
als het verborgen gebeente;
van het beeld van het lemmet,
waarover ik het meest heb uitgeweid,
omdat van alle dat zeker
uitmunt door gulzigheid;
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teruggekeerd dus van het mes
stijgt men op naar een ander beeld,
naar dat van een uurwerk,
dat steekt onder het vlees,
en daarvan naar dat andere,
het eerste, van de kogel,
waarvan het gebit, al is het bot,
toch een sterke beet heeft,
en vandaar naar de gedachte,
die met die beelden omgord,
zoveel intenser is
dan ooit de taal vermocht.
Aan het eind daarvan staat,
eerste, de realiteit,
waaruit de idee onstond
en nu steeds nog ontstaat,
aan het einde de realiteit,
een zo heftige eerste,
dat elk beeld zal barsten
dat tracht haar te beheersen.

Hans Tentije

Dit sneeuwen

Toen dan de luchten kwamen, zwaar
van een vergeten eerder sneeuwen, toen 't sneeuwen
er eenmaal was, jacht en val 't grootmoedige
grootvlokkige toen
een horizontaler vlagen een hoger
opgaan van de kruinen volvoerde alsof
't mij nog iets aangingeenjasdunne voeringloze huiver
van sneeuw alleen 't onherinnerbare
de wegwervelende onderkant, kristallen, vastgeklit
smeltend op haar wimpers
een enkele vlok die ze opving
achter op haar tong-de verst verwijderde
dichtstbijzijnde, om langer te bewaren
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De velden de wolken, de heiige bosrand
als zo vaak, maar geïnkteronbewogen toppen, vliegedenoen
na wiegend in 't begin van een naderbij komend onweer
in barnsteen opgesloten
harsgeur, zomers, lichtvlekken op 't pad
't drukkende, benauwende
van de late namiddag, 't reikhalzend
uitzien naar 't einde
de tot hier ingekorte dag-als onder sneeuw
vandaan geschraapte kreten, stilvallend
gefládder nadat z'n armzwaai op 't bijna hoogste punt
afbrak, 't kraaien bezweek
onder een veren gewicht, genekt was
daaraan voorafgaand
kwam hij, net voor de regen uit, met de hanen
om de hoek van 'thuis
grit en zand de schelpweg, vuil
beringd hun poten in de greep van z'n voerende maïsgele
benige hand, hun kammen voortgesleept
over donker wordende grond
onverflauwd de herhaling van 't eenmalige
of 't daarbij blijven konmaar voor hij met 't lichten
verdwijnt, barst 't altijd opnieuw weer los, brandt 't
't dieper in, haalt 't 't verder naar voren
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is er niets dat zich ontlaadt
als vlak achter z'n gebogen rug 't rood
inslaat en in-

lil

Een brandharen zacht ruisend vallen
de zee, de zeeën
veraf, in gedachten 't oorverdovende, vonkend
dovende, verglimmende zeisscherpe
midden van juli
zij, achteroverleunend, uitgestrekt
op deze verborgen open plek
door zulke nog niet gemaaide, askleurig
trosgewijs bloeiende brandnetels omgeven, zout geschubde
pluizig zadende distels
't onuitgesprokene achter onze speekseldraden
was er de weerschijn
die zich niet hechtte, heviger
leek van verder af
haar geruislozer afwezig zijn
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IV

Wijs- en middelvinger, bevroren, frêle
boven 't sneeuwdek uit-haast uitgegleden
over verloren glacé
een wankel ogenblik staande
met tegenover me die andere, onbereikbaarder
minder steile helling
waarop in dagbouw, over krap dalende terrassen verspreid
nog steeds bruinkool wordt gewonnen
onverlet 't kortstondige
wit, 't graven zolang gestaakt
naar toenmaals, gisteren
vannachtruimt sneeuw de tijd
't kwijtgeraakte, nooit terechtgekomene
wakker ik avond aan avond
die dwarreling, dwarrelwind tot in luwten aan
haar adem de mijne
ingeprent schouwspel, vers gelezen
prenten in 't landschap
zich door dicht kreupelhout schreeuwend
een weg banend omcirkelen drijvers
't in open terrein pas afgeschoten wild- zig
zag de ren van laag opspringende hazen
over echoënde schaduwen heen
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wiekt roestig een koppel fazanten
tegen de vleug van 't gordijn van berken in op
is naar morgen ontkomende bakstenen fabrieksschoorsteen die boven 't dal uittorent
z'n klauterijzers, ondergestoven, aan de windkant
't benedenste hoe dan ook te hoog
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V

Misschien dat ze naakt was
alleen een zwarte lakjas droeg, die ze uittrok
binnenstebuiten schikte over de ribben
van een kille verwarminglambrizering, klinkers
van 't parket, weggesloopt daarstraks
om te verstoken
onder trillende luchters de stuifkalk-til de schemer
toch terug naar gestucte plafonds
laat me
die hoek nog, tussen
spiegel en raam
weifelt wat ooit voorviel, 't afgeoogste
al meer verwinterde uitzicht
vernielender destijds
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Peter Nijmeijer

HansArp
Het komt zelden voor dat schilderende dichters, of dichtende schilders, in
allebei de door hen beoefende kunstvormen werk produceren dat interessant is of belangrijk gevonden wordt.
Hans Arp is een van de weinige uitzonderingen op deze regel. In zijn geval kun je niet eens van een dubbeltalent spreken, want hij beoefende
een veelvoud aan genres: als schrijver
schreef en publiceerde hij gedichten
en essays, als beeldend kunstenaar is
hij vooral bekend om zijn beeldhouwwerken en zijn collages, maar hij heeft
ook talloze schilderijen, tekeningen,
houtsneden en zgn. houtreliëfs gemaakt.
Arpwerd in 1887 geboren in Straatsburg, als zoon van een Duitse sigarenfabrikant en een Franse moeder. Als
hoofdstad van de Elzas, die op dat
moment weer eens tot Duitsland behoorde, had Straatsburg een gemengde Duits-Franse bevolking. Arp
heeft optimaal geprofiteerd van de
tweetaligheid van zijn omgeving. Van
begin af aan schreef hij zijn gedichten
en essays in beide talen, soms vertaalde hij ze van de ene in de andere
taal en bracht er en passant wijzigingen in aan. Ook zijn 'dubbeltalent'
schijnt zich al heel vroeg ontwikkeld
te hebben. Het eerste gedicht in zijn
Gesammelte Gedichte stamt uit 1903·
In dat jaar had hij ook al een map vol
tekeningen en enkele schilderijen gemaakt.

Arps dubbeltalent doet enigszins
denken aan dat van Lucebert. En al is
het zeker zo dat het altijd abstracte
beeldende werk van Arp nergens op
dat van Lucebert lijkt, hun poëzie
vertoont wel enige overeenkomsten.
Lucebert heeft nooit onder stoelen of
banken gestoken dat zijn poëzie voor
een deel beïnvloed was door Arp (als
andere buitenlandse invloeden noemde hij vaak Hölderlin en Rilke). Behalve in interviews heeft Lucebert de
verwantschap metArpéén keer in zijn
poëzie zelf genoemd. In 'het proefondervindelijk gedicht', een vroeg en
programmatisch gedicht, staat:
mijn gedichten zijn gevormd
door mijn gehoor
en door mijn bewondering voor
en mijn verwantschap met
friedrich hö/der/in & hans arp
Het is een van de schaarse keren dat
de naam Arp in de Nederlandse literatuur is genoemd.
Ruim vijfendertig jaar na 'het
proefondervindelijk gedicht' publiceert Lucebert in dit nummer van
Raster een vierdelige cylus over Arp.
In het laatste gedicht van die cyclus
citeert hij een belangrijke zin uit een
van Arps essays: 'Der Zufall befreit
uns aus dem Netze der Sinnlosigkeit'.
Na het echec van de religies en wereldbeschouwingen bestond voor Arp de
betekenis van de natuur en het leven
alleen nog maar uit het accepteren

van het toeval. Typerend was dat Arp
niet door logisch redeneren op deze
gedachte kwam, maar dat het toeval
hem letterlijk een handje hielp. De
legende wil dat hij 'de wetten van het
toeval', zoals hij het noemde, ontdekte op een dag in 1916 in Zürich, waar
hij samen met o.a. Hugo Bali en TristanTzaraaandewiegvanDadastond.
Arp was zo ontevreden over een tekening dat hij hem verscheurde, de snippers op de grond liet vallen en driftig
de kamer uitliep. Toen hij later terugkwam werd hij zo getroffen door de
'schoonheid' van de collage van snippers die zich op de vloer gevormd
had, dat hij besloot er verder mee te
experimenteren.
Dit vertrouwen in toevallige vondsten is ook van betekenis geweest
voor zijn vroege gedichten. Je mag
aannemen dat Arp die vondsten op
hun bruikbaarheid selecteerde, maar
dát hij er gebruik van maakte bewijst
een andere anekdote, deze keer over
zijn tweede dichtbundel die wolkenpumpe uit 1920: een radeloze zetter
had zo vaak moeten gissen naar de
betekenis van Arps vrijwel onleesbare
handschrift dat de drukproeven wemelden van de fouten. Arp nam een
deel ervan gretig over.
In de hier gepresenteerde selectie
stammen slechts twee gedichten uit
Arps dada-periode. Het veel gebloemleesde prozagedicht 'wee onze goede
kaspar is dood' is een goed voorbeeld
van een gedicht waarin het toeval tot
poëtisch principe verheven is. Maar
het tweede gedicht uit deze periode,
'draagt de hoed een hoed', zit, bij alle
automatisch taalgebruik, al veel geraffineerder in elkaar: het is één klu-

wen van op elkaar reagerende associaties, waar het kaspar-gedicht weinig
meer is dan een aaneenschakeling van
toevallige en voor een groot deel nonsensicale vondsten.
Arp zou nooit zo ver gaan als zijn
collega-dadaïsten Tristan Tzara en
Richard Huelsenbeck, die het onderbewuste hun poëzie volledig lieten
dicteren en geen enkele inbreng van
de logica duldden. Na twee bundels
met typische dada-poëzie begon Arp
abrupt berijmde nonsensgedichten te
schrijven, en daarna werden zijn gedichten steeds bewuster gecomponeerd. Het imaginaire en het speelse
werden belangrijker voor hem dan
het onlogische. De poëzie die hij vanaf het begin van de jaren veertig
schreef, benadert af en toe de zuivere
lyriek die in ons taalgebied door Paul
van Ostaijen werd voorgestaan. De
gedichten uit de laatste 1o, 12 jaar van
zijn leven (Arp stierf in 1966 in
Meudon, bij Parijs) ten slotte, vallen
op door hun lichtvoetigheid en hun
hyperletterlijk woordgebruik.
Arps poëtische oeuvre is bijnacompleet verkrijgbaar, zowel in het Duits
als in het Frans. Bij Gallimard verscheen in 1966 zijn Jours effeuillés,
waarin ook zijn essays zijn opgenomen. Bij Limes Verlag verschenen
twee delen met Gesammelte Gedichte
en enkele losse dicht- en essaybundels.
Voor deze selectie is gebruik gemaakt van zowel de Franstalige als de
Duitstalige gedichten. Laurens Vancreel vertaalde de Franstalige, ikzelf
de Duitstalige gedichten. Een Nederlandse selectie van Arps gedichten is
in voorbereiding bij Meulenhoff.
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HansArp

Zeven gedichten
Vertaling: Peter Nijmeijer en Laurens Vanerevel

•
wee onze goede kaspar is dood.
wie zal nu het brandende vaandel in de wolkenstaart verbergen en ons
elke dag weer een zwarte hak zetten.
wie zal nu de koffiemolen draaien in het oervat.
wie zal nu de idyllische ree uit de versteende puntzak lokken.
wie zal nu de schepen paraplu's winduiers bijenhouders ozonspoelen
snuiten en de piramiden fileren.
wee ach wee onze goede kaspar is dood. god nog 'an toe kaspar is
dood.
de hooivissen snateren hartverscheurend van verdriet in de klokkeschuren wanneer zijn voornaam wordt uitgesproken. daarom
zal ik voortaan alleen nog zijn achternaam zuchten kaspar kaspar
kaspar.
waarom heb je ons verlaten. welke gedaante heeft je mooie grote ziel
aangenomen. ben je een ster geworden of een ketting van water in een
hete wervelwind of een uier van zwart licht of een doorzichtige baksteen in de kreunende trommel van de rotsachtige inborst.
nu zijn onze kruinen en voetzolen uitgedroogd en liggen de feeën
halfverkoold op de brandstapel.
nu dreunt achter de zon de zwarte kegelbaan en is er niemand meer
om de kompassen en de wielen van de kruiwagens op te winden.
wie zal er nu met de fosforescerende rat aan de op blote voeten
staande eenzame tafel eten.
wie zal nu de sirocco-duivel verjagen wanneer hij de paarden probeert
te verlokken.
wie zal nu de monogrammen in de sterren verklaren.
zijn borstbeeld zal de schoorsteenmantels van alle waarlijknobelen

onder ons sieren al zal dat een schrale troost en snuiftabak zijn voor
zijn doodshoofd.

1920-1953 (PN)
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draagt de hoed een hoed
dan moet de hoed zich hoeden voor de hoed
hij groet u en vraagt naar de weg die naar de ogen leidt
de ogen spreken met elkaar als pitten op golven
ze willen uit de bomen trekken
voordat de vleugels bladeren voorstellen
het licht loopt de hele wereld af en aan
tussen de regels van de tijd
de ziel schreeuwt in haar harnas
de klauwen houden de wortels van het vuur vast
de vlammen dragen geen naam
iedere vlam heeft vijf vingers
de handen strelen de vleugels in de hemel
ze groeten u en vragen naar de weg die naar de lippen leidt
mijn naam is vuur
mijn naam is licht
mijn hoed zijn golven
ik groet de pitten de bomen de vleugels de klauwen
de pitten van de slangen zijn zijden woorden
zijden woorden lopen slechts voorlopig
als sprookjes zondernavels die hun wandelstok vergeten zijn
zonder stok geen borst
zonder borst geen tanden
haar om haar en hoed om hoed
hoed af voor de hoed
ogen op voor de hoed

1924-1930 (PN)
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MAAR WIE ZAL HET VERVANGEN

maar wie zal het vervangen
van de top van de tafel vallende vleugels
als blaadjes van aarde
vlak voor de lippen
in de vleugels is het nacht
en tussen de vleugels ontbreken de zingende ketens
het skelet van het licht maakt de vruchten leeg
het lijf van de zoenen wordt nimmer wakker
het was nooit reëel
de zee van de vleugels wiegt deze traan
de klok praat met het hoofd
en de vingers voeren ons dwars door de velden van lucht
naar de nesten van de ogen
daar worden de namen gesticht
maar wie zal het vervangen
in de hoogte der hemelen
geen slaap en geen waken
want de zerken zijn lichter dan de dagen

1929 (LV)
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MIJN EIGEN GEZICHT

In de schemerige grijze straten
trokken grijze massa's heen en weer.
Ze neurieden en zongen psalmen als samovaren.
Ik kon aan hen geen details meer herkennen.
Toen losten ze zich op
en veranderden in een grijze ruimte.
De ruimte scheen een brede eindeloze gang te zijn
die in de verte donkerder en donkerder werd
en in de diepte in het inwendige neerdaalde.
Ik sliep en werd wakker
en was in de slaap al begonnen
grijze eieren uit onooglijke grijze dobbelstenen te halen.
Eenmaal glipte zo'n ei uit mijn handen
viel op de grond en brak in stukken
en uit zijn binnenste vielen vele grijze kubusjes
waarop veelkleurige fonkelende dromen stonden afgebeeld.
Achter een verduisterde vensterruit zag ik mijn eigen gezicht
tegen het glas gedrukt
mij nieuwsgierig gadeslaan.

1939-1945 (PN)
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ZWARTE ADEREN

in mijn hart van nevel
sterft het droombeeld van de rozen
een hemellichaam zit neer aan mijn bed
het is oud en hagedissig
grijze spinnen gaan achter elkaar weg
naar de horizon met zijn zwarte aderen
ze gaan weg als voor de begrafenis van een fee
de leegte slaakt een zucht
mijn arme dromen zijn hun vleugels kwijt
mijn arme dromen zijn hun vlammen kwijt
zij drukken elkaar de elleboog
op de doodskist van mijn hart
en dromen van grijze kruimels
de dag verschijnt opnieuw
maar ik heb geen krachten meer
de hemel zakt omlaag en overdekt me
ik open mijn ogen voorgoed

1945 (LV)
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VERKEERD OP EEN STOEL

Een mens breekt in tweeën.
Een stuk hemel breekt uit de hemel.
Een stuk hemel breekt in tweeën.
Een oude man
zit verkeerd op een stoel.
De benen naar boven
de armen naar beneden.
Op zijn voeten draagt hij voorzichtig
een klein stukje hemel.
Voorzichtig voorzichtig
houdt hij het stukje hemel tussen zijn voeten
opdat er niets van zal afbrokkelen.
In zijn handen daarentegen
verkruimelt hij met grote ijver
een klein stukje hemel.
Hij drukt het plat tussen zijn handen.
Hij wrijft het fijn tussen zijn handen.
Uit zijn handen vloeit heet woestijnzand.

1955 (PN)
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HEMDEN

Hemden van massief mahonie
afgezet met een fijne massa
van fijne vezels en toefjes veren.
Vervelingshemden
met grote leegtevlekken
door de radde tong van het muscadinisme.
Doorkijkhemden
die het opensperren teweegbrengen
van ogen, monden, benen, vlaggen, direct na het aantrekken.
Hemden voor de val
van kristallen luchters tegen een modderig zwarte achtergrond.
Hemden voor een roodhuidenslaapje
op een zilte wei en groen zo groen
dat de rode lippen van de rode zee
wel groen lijken naast dat rood.
Snorrende hemden.
Hemden met gepommadeerde hellingen.
Afgevijlde hemden om het professioneel te maken.
Hemden van vlokken ontzetting
bedekt met zachte planten.
Hemden voor stillevens
in de somber kosmogonische stijl.
Hemden die met zorg horizontaal zijn geëtaleerd
in de gesteven lucht.

1966 (LV)
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Lucebert

ArsArp

Ik hoor een stem uit het graf:
'Der Kaspar ist tot'
En verdomme da's grof
Een strenge geest komt op mij af
Legt eeuwige offers op voor straf
Juist nu ik even lelijk als begeerlijk
Mijn moeder en nog meer schofferend
Het ware hemelrijk betrad
Zo oud en nog steeds bevleugeld
Bij het stijgen bij het dalen
Springend uit de één via beiden
Op de knie van daimon evenknie
En dat alles naar de wil en het genie
Der genen en de vernuftige chemie
Ben al met al een guitige schavuit
Van adder en rat de ladderzatte spruit
Door meer publiek dan gewenst geadoreerd
Zelfs door geleerde gekken die gestudeerd
Zijn in mij en die de navel strelen of aan de aars
Zowaar ontlokken een bloederig of winderig lied
Dat ik zingen zou of zong en ach-dat ik nu maar zing
Een gekwelde kwartel de dove met rapsodentalent
Een misdeelde rijkaard die men graag verwent
Grootgrondbezitter van verboden gebied
Dat het veelkoppige volk vertrapt en schendt
Want wat van liefde is luistert niet

II

Bij de geschiedenis der dwergen
Te vermelden dat boven Brandenburg
Het een weldaad was die regenboog
Van tegen de zon pissende lilliputters
Bij zoveel dorst naar reuzen
'Du verabscheutest das leer Glänzende
Der Theaterwunder' je dacht even
Je god te dekoreren met opzienbare beelden
Maar het werden jeukende nietigheden
Op een omnipotente rug
De tatouage van een verwende mug
En is de schepper even afwezig
Zijn gewicht is dan zeer licht kurk
Op een fles zo groot als een stuwmeer
Waarin tempel en kruis vergeten
Alsmede de knekelkluis van schootvrij tuig
Maar waaraan hij de opperlooier van de huig
Tussen baldadig lallen of hoongelach
Graag 'matige extase' vertolken mag
En dat mag hier en daar gapende wonden slaan
Maar déze gapende wonde heeft nog geen slaap
Hij blijft dorstig en zijn eigen zeug
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Ik ben de wachter die van was was
Maar nu tegen alles opgewassen is
Is het heelal gesloten of dicht
Mijn denken kurkt en kroont de schepping
Of is juist de trekker en wekt
-Ontwaak! -de weldadige ingenieur
Die toeval aanbrengt tussen wet en willekeur
Met wat slaap met wat pret
Stelt het leven niet teleur
En polsen màg maar handen àf van 't hemelse
Huis van de dikke wulpse en toch mantieke muis
Protesten plante men als palmen alleen
Op het bordes van de eeuwigheid
(Daar heerst de kaskenade) maar in schamele gewaden
Schrijden de minnaars ingetogen- hij met padden
Als neuswarmers op de balzak en zij
Met als pleister kronkelend op de mond de maden
(Een schrikkelijk gezicht maar een schoon schilderij)
Door straten langs burchten schrijden zij en geen
Heeft haren zat om die maandelijks per pond
Via de egyptenaar te verkopen aan de non
Maar er is wel in de kroes aan de lummel steeds
Een stapel stront als gietspijs voor 't gespierde
Olympische brons om eeuwig te staan staren op de balustrade
Weelde-zelfs de meest verfijndeGaat nooit per ons
In de kathedraal staat hij even stil
En knielt voor de onschuld schoon zijn
Schunnig zwaard is uitgestoken en bidt:

ss

Geef de navel een naar de hemel opgeslagen oog
De buik- hoewel een onderdanig gezichtBergt een onverhoopt uitzicht op verheven ideeën
Zodat na aandringend bepeinzen en schrander
Darmgekwaak van de slampamper en de schranser
Men zelfs vanuit kikkerperspektief
De eigen bedrukte lasten overziet
Zo'n onderneming tussen pleite en profijt
Een kakkerlak geblakerd op een bakplaat
Zij blijve paraat op het pad dat is bereid
Tussen het onzekere heden en de vergankelijkheid
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IV

'Der Zufall befreit uns aus dem Netze
Der Sinnlosigkeit'
Geen zinnigheid maar onzin geef
Aan de ingeboren stijfheid
Met geheven kin waadt het grijze vlees
Door de nevels van het vlakke nachtland
Waar het regent stotterend op één been
'In den stillen Pausen
Zwischen den stillen Strophen der Nacht
Ertönt die stiliste Klage'
Al kraakt de laatste maquillage
Wat deert je daar nog rondom het beton
Van het met nepmarmer gemaskerde eindstation
Waar kille onverschilligheid je aanraakt
Zoals een snijdende wind je uitpakt
De stilste klacht als dàt je nog rest
Zo berooid en een krats van wat je scheen
Schoon een onmetelijke muur van drek
Ga daar dan doorheen
Jávea 1985
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BIJ DE DOOD VAN HANS ARP

Ovale serafijnen ronde apen
Dalen af in de apemijnen
Naar de nooddruft in de kurven
Naar de ootmoed in de kloven
Achter dichte ogen groot van 't slapen
Rollen heen en weer twee dikke stenen
De lampen van de blinden
De borsten van de vlinders
Door schachten donderen motoren
Die pas onder je kont als meisjes wenen
Twee mensen als engelen in de nacht verloren
Met achter frugale bureaus de resten worst
En oh die brillen grote blote billen
Als kwellen spiegelen zij houwelen
Die splijten lichtgevoelige lippen
Waarop het ontpoppen van de inborst
Donkere woorden dikke knollen
Die de bovenaardsen rapen
Uit de aders in de groeve
Krijten uit ovale hoeken
Lijken zij op hemelboden
Diep in mijnen als lianen
Getogen en die apetaal verstaan
Of geesten die zich dwaallicht wanen
Die van het toeval en het blij tenondergaan
Diep in de polysemische oceaan ...
San Rogue 1966
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Lela Zeckovié

Lapis lazuli
Wat weet een kind van de dingen
die achter de woorden schuil gaan?
Iemand heeft me over het ultramarijn
verteld, over die helder blauwe,
hemelsblauwe kleur vanLapis lazuli.
Van de Ararat had ik een plaatje:
angstaanjagend was deze berg,
zoals hij in dat onbekende land,
in nevelen gehuld, zwevend
tussen hemel en aarde zweeg.
Alleen sunovrat
heb ik in het echt gezien.
Haar naam zegt het al:
een zo naar de afgrond verlangende
narcis, dat zij, kaarsrecht groeiend
onder een sierboom, haar nek brak
om te kunnen staren in de diepten
van de alleen voor haar zich steeds
opnieuw openende aarde.
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De lucht, het licht, de schaduw
van de boom, de stilte
zijn die van een zomermiddag.
Het kind op dat witte muurtje
overziet de uitgestorven straat,
verroert zich niet, luistert
hoe de boom achter haar rug
ademt in de hitte, wacht
geduldig op het trage, rustige
geluid van het reclamevliegtuigje.
Het ruikt naar rozen, stof
en gympies.
Van wie heeft ze geleerd
de rode fluwelen monden
van rozeblaadjes op haar
knieën te plakken, te kussen
totdat ze in haar mond vergaan.

Niets zal me bespaard blijven,
schreef ik toen ik negentien was
en ongenaakbaar; ik wist,
ondanks de gewonnen partijen,
dat ik niet al te vaak met mijn paard
door de woestenijen moest rijden
wanneer op mijn koning wordt gejaagd.
Iemand die naamloos bleef
stuurde mij een boek met de opdracht:
'In ihrem Traurne sind sie plötzlich
eingefroren, und werden sich zur Freude
niemals mehr entschliessen.'
Lang keek ik naar het mooie,
rustige handschrift. De ijzige wind
ging als een gehoorzame hond
aan mijn voeten liggen; dromen
bestaan immers uit niets anders
dan uit door mij bedachte woorden.

Mijn lichaam
dat sterker is dan mijn geest
ontfermt zich over mij, troost mij,
legt zijn koele handen op mijn ogen.
Waarom droom ik over de diepe zee
waarin het zeegras geluidloos wiegt?
Als ik de ogen van een valk had
kon ik me vanuit de hoge lucht
verliezen in dat ene landschap.
Op de helling van een heuvel,
verscholen achter bomen,
staat een geelgepleisterd huis.
Vanavond brandt het licht in alle kamers.
Een vrouw en een man zingen de hele nacht
over jagers en kleine meisjes, over
diepe wouden, over vossen, over
de dood van een patrijs.

Jij wilt dat ik je een lange brief
schrijf. Dat lukt me nooit. Er zijn
zoveel woorden die ik niet meer
in staat ben uit te spreken, of
anders gezegd, ik heb ze zo vaak
herhaald dat ze nu dood zijn.
Soms denk ik te kunnen horen
hoe een kimono in een schemerige
kamer langs de armleuning glijdt.
Een berg blauwe, golvende zijde
op een glimmende vloer
vol hindernissen.
Je ziet het: woorden zijn
zeer onmenselijke slavendrijvers,
zij maken een gebaar, bevrijden
zichzelf en anderen, worden vergeten
en keren terug als wrede overwinnaars.
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Ik bezit een tekening (een ingekleurde
prent)-het torso van een raspaard
dat met verbijstering, begeerte, verlangen
naar zijn eigen sierlijke, snelle been
staart; het zijn net twee schaakstukken:
het paard en de reden van zijn bestaan.

J.Bernlef

Laatste sporen van de laatste man
Over Weldon Kees

In het voorjaar van 1974las ik in een boek met-essays over poëzie van
de Amerikaanse dichter Hóward Nemerov een bespreking van de verzamelde gedichten van een dichter waar ik tot dan toe nog nooit van had
gehoord: Weldon Kees. Nemerov citeerde een aantal fragmenten die
mij nieuwsgierig maakten. Ruim een half jaar later was ik in de Verenigde Staten en zocht vergeefs naar de bundel. Eenmaal terug in Amsterdam vond ik hem daar, een jaar later. Ik las het boek en schreef er
een enthousiast stuk voor de Haagse Post over: 'Een prachtig akkoord
op een slechte piano', later opgenomen in de bundel opstellen over
poëzie, Het ontplofte gedicht. Voor het eerst kon ik het effect van mijn
recensies meten. Twee Amsterdamse boekhandels kregen samen ruim
20 bestellingen voor de Collected Poems van Weldon Kees.
Mijn enthousiasme ging verder dan het schrijven van die recensie
alleen. Ik las en herlas de gedichten van Kees en, zoals het vaak gaat
wanneer ik echt in de bán van een dichter raak, ik begon een aantal van
zijn gedichten te vertalen, in de wetenschap dat vertalen de meest nauwkeurige vorm van lezen is. Al vertalende begon ik me voor de 'man
achter het werk' te interesseren, in dit geval een begrijpelijke nieuwsgierigheid want het werk van Kees is nauw vervlochten met zijn autobiografie, zoals dat ook bij dichters als Robert Lowell, Joho Berryman
en Sylvia Plath het geval was, stuk voor stuk 'confessional poets' die
het werk van een voorloper als Kees extra onder de aandacht brachten.
Daar begon het eerste probleem. Kees kwam in geen enkel handboek
voor. Een nieuw bezoek aan de Verenigde Staten leverde in ieder geval iets op, een speciaal aan Kees gewijd nummer van het tijdschrift
Sequoia. Zo kwam ik het volgende over hem te weten.
Hij werd op 24 februari 1914 in Beatrice, Nebraska geboren. Over
zijn ouders was althans in dat tijdschriftnummer niets te vinden. In zijn
gedichten figureren zij een paar keer als volwassenen die een kind
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schuldcomplexen proberen aan te praten. Van 1930 tot 1935 studeert
Kees aan de Universiteit van Nebraska, in Lincoln. In die tijd publiceert
hij ook zijn eerste verhaal. In 1935 is hij betrokken bij het New Dealinitiatief om werkloze schrijvers reisgidsen over de verschillende staten
van de Verenigde Staten te laten schrijven. Het deel over Nebraska
verschijnt in 1938 onder Kees' leiding: Almanacfor Nebraska. Eenjaar
later studeert hij in Denver, Colorado voor bibliothecaris en begint hij
poëzie te schrijven, 22 jaar oud. In 1937 verschijnt zijn eerste gedicht in
het blad Signatures. Dan vertrekt Kees naar de stad die het embleem
van zijn poëzie zal worden: New York. In 1943 is hij redacteur van het
weekblad Times. Bij de Colt Pressin San Francisco verschijnt zijn eerste bundel, The Last Man in een oplage van 300 exemplaren. In het laatste jaar van de tweede wereldoorlog begint hij te schilderen. Een jaar
later heeft hij samen met o.a. Willem de Kooning een expositie van zijn
schilderijen in een Newyorkse galerij. In 1947 verschijnt zijn tweede
bundel, The Fa/I ofthe Magicians. Van 1948 tot 1951 is hij kunstredacteur van het blad The Nation. Daarna vertrekt hij naar San Francisco.
Naast schrijven en schilderen legt hij zich op een oude liefde, de jazzmuziek, toe. Hij speelt piano en componeert, onder andere muziek bij
een experimentele film, The adventuresofJimmy. Daarna begint hij zelf
te filmen en te fotograferen. In 1954 verschijnen zijn Poems 1947-1954
in San Francisco. Hij maakt een aantal documentaire films met de psycholoog Jürgen Ruesch: Chi/dren in groups; A problem child before and
after therapy; Approaches and leavetakings en een film met de omineuze
titel The child whodoes not speak. In hetzelfde jaar dat deze korte documentaires worden uitgebracht verdwijnt Kees. Op 18 juli 1955 wordt
zijn auto vlak bij de Golden Gate Bridge aangetroffen. Zelfmoord is
waarschijnlijk maar niet helemaal zeker; Kees heeft tegenover vrienden
meermalen over Mexico gesproken als het land waar hij een nieuw
leven zou kunnen beginnen. Een jaar na zijn dood verschijnt, nog in samenwerking met Jürgen Ruesch gemaakt, het boek Non-Verbal Communication. Het wetenschappelijk relaas van Ruesch is door Kees voorzien van foto's en ondertitels. In 1960 verschijnen zijn verzamelde gedichten in een bibliofiele editie. In 1962 worden ze door de University
of Nebraska Press herdrukt en later, in 1975 in een uitgebreidere versie
nog eens herdrukt.

Dat waren de feiten. Wat moest ik ermee? In de universiteitsbibliotheek vond ik het boek Non-Verbal Communication (ik kom later nog
op dat boek terug) en een aantal gedichten en artikelen die Kees in The
Nation publiceerde. De artikelen waren meest boekbesprekingen over
de meest uiteenlopende werken: Vernon Duke: Passport to Paris, een
autobiografie van een Amerikaanse songwriter en componist; Russen
Lynes: The tastemakers, een boek over 'smaak' in de Amerikaanse
maatschappij. Een psychologisch werkje van de hand van ene Arnold
A. Hutschnecker: Love and Ha te in Human Nature. Zijn toon in die
recensies is even persoonlijk en sarcastisch als de stem die ik al uit de
poëzie kende. Zijn artikel over het boek van Vernon Duke begint hij
bijvoorbeeld als volgt:
'I suppose that everyone thinks that bis life is interesting to some
extent or the suïcide ra te would be even higher than it is; consider the
number of persons who keep journals, diaries, write their autobiographies ortalk a bout the most humdrum aspects of their days toeach
other or even pay for the privilege of doing so in the company of such
professionallisteners as psychiatrists. I am willing to be persuaded that
every life is interesting, but nat in terms of the manoer in which most
current autobiographies are being written.'
Dat citaat bracht mij plotseling op een idee. Waarom schreef ik geen
biografie over Kees? Dat wil zeggen, een als biografie vermomde roman, uitgaande van de feiten die schaars genoeg waren om er mijn verbeelding voldoende omheen te kunnen laten spelen. Wat mij in de
figuur en het leven van Kees boeide was eigenlijk niet dat al te zeer op
een Hollywood-script lijkende levensverhaal van de artistieke duizendpoot die op eenenveertigjarige leeftijd zijn leven eindigt met een sprong
van de Golden Gate Bridge of wie weet, begonnen was aan een nieuw
leven onder een andere naam, in Mexico, het land van de Consul. Het
had meer met de afwezigheid van de man te maken, met de sporen van
een leven, zoals Kees die had achtergelaten in zijn teksten. Ik wilde het
raadsel intact laten. De biografie zou dan gelardeerd kunnen worden
met de vertalingen van Kees' poëzie die ik inmiddels had gemaakt.
In 1979 begon ik aan de roman die Laatste man moest gaan heten.
Het eerste hoofdstuk. Het speelde zich af in San Francisco, een stad
die ik alleen van plaatjes, plattegronden en reisgidsen kende.
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Golden Gate. Over een afstand van een mijl, 746 voet boven het water,
verbindt zij San Francisco met Redwood Empire en Marin County.
Openstelling: mei 1937. Zo nu en dan rolde ik mij in de box op mijn
buik, vertelt mijn moeder, wijzend op een van de eerste foto's in het
familiealbum. 'Half-veiled by rolling fog clouds, it becomes a dream
image.'
Ik zeg: we rijden over Van Ness Avenue, slaan aan het eind links af
Lombard Street in en volgen de bordenHighway 101. Zorg wel datje de
meest rechtse rijstrook volgt, anders kun je straks het brede geasfalteerde parkeerterrein zo'n vijftig meter voor de oprit naar de brug niet bereiken en rijd je voor je het weet hoog boven oceaanschepen (als die er
toevallig varen) en tussen strakgespannen glanzende staalkabels door.
Aan de waterkant, leunend over een hekwerk waarvan het gaas verroest is en hier en daar gaten vertoont, staat een lange rij bontgeklede
mensen de brug te fotograferen. Zou je een kind van vier zijn dan zou
het je opvallen hoe ieder mens zijn schoenen op een andere manier
afslijt. Nu zie je dat niet.
Auto's staan schuin en in rijen binnen de met gele strepen gemarkeerde parkeervakken. We stappen uit en laten het rechterportier openstaan. De wandelaars op de brug lijken van hieruit op traag naar de
overkant krabbelende mieren, de auto's naast hen op vliegende vissen.
Vanafhier wordt dit alles met telelenzen vastgelegd. Hier ergens stond
zijn auto, een Chevrolet demi-luxe 202, ook wel 'Panther' genaamd.
Het rechterportier stond open. Het was 18 juli 1955. Half-veiled by
rolling fog clouds?
Het is halfvijf 's middags als een politiewagen bij de lege auto stopt.
Een openstaand portier. Rode, bollende binnenbekleding. De sleuteltjes steken in het kontakt. Het politierapport meldt het onbeheerd
aantreffen van een voertuig, toebehorend aan W. Kees, 73 Taylor
Street. Registratienummer Cal. 243751. Een van de agenten (de handtekeningen onder het dienstrapport zijn niet meer dan krabbels van
initialen) loopt naar de zilverwitte telefooncel aan de ingang van het
parkeerterrein, vlak naast een vuurrood geschilderde houten kranten-
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kiosk. De kranten hangen met clips vochtig aan de metalen rekken aan
weerskanten van de toonbank vol tijdschriften en snoepgoed. Om half
zes wordt de auto van Weldon Kees naar het politie-parkeerterrein in
Fremon Street gesleept. Daarna gebeurt er niets meer. Er is rapport
gemaakt. Men wacht af of vergeet het voorval.
In de krantenkiosk ligt naast een kartonnen doos Hershey bars een
stapeltje van het verschenen nummer van The New Republic. Op bladzijde 19 staat een recensie van Weldon Kees over Arnold A. Hutschnecker's boek Love and Hate in Human Nature.
'Something is always new and remarkable to someone. I remember
an acquaintance hurrying up to me one day some years ago and exclaiming, 'I've just found the most remarkable novelist! What a discovery! You've got to read him!' He caught me in a receptive mood and
I asked who this person might be. 'He's a writer named Dostoevsky,' he
confided.
Dr. Arnold Hutschnecker is a little like that. In our present atmosphere of distrust, violence, and irrationality, with so many human
beings murdering themselves-whether literally or symbolically, Dr.
Hutschnecker, an M.D. ofNew York and Sherman, Conn., has written
a hook that offersitself as one that will 'help you to find a happier life by
recognizing and resolving ... your basic loves and hates.' His answer,
which sounds as if he had just discovered it, is psychology!'
De eerste twee alinea's. Een vernietigende recensie met als kop:
'How to be Happy: Installment 1053.' Zijn laatste woorden. Op papier
tenminste.
'I started walking home across the Bridge.' Dat zijn woorden van een
andere Amerikaanse dichter, die op 27 april 1932 tussen Havanna en
Miami verdween.
'He carefully folded and placed on the deck the raincoat he had been
wearing as a robe over his pyjamas, balanced on the rail, leaped, and
went to bed in the sea, waving once goodnight before he sank.'
Al zijn er, vooral in de jeugd, parallellen aan te wijzen in de levens
van beide dichters, Howard Nemerov heeft gelijk: 'As a friend of the
poet, I am filled with regret for the despair which must have possessed
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him, and do not re gard this review as a proper occasion for those elegant
literary comparisons with Rimbaud and Hart Crane, which I doubt
would have delighted him. He was a man not greatly patient of clichés.'
Mei 1937. In het literaire tijdschrift Signatures (jrg. 3. nr. 2) verschijnt
Kees' debuut als dichter, het vers 'Ondertitel'.
ONDERTITEL

Wij presenteren hedenavond
Een vertoning des doods: zie wat
't Verknipte celluloid van deze scènes
Ongesponsord en belastingvrij te zeggen heeft.
Wij vragen u slechts dit:
Alle kauwgom onder de zittingen te plakken
Of snel in te slikken, alle popcornzakjes
Achter te laten in de hal. De deuren
Zullen tijdens de gehele voorstelling
Gesloten blijven. Wees zo goed en raadpleeg
Uw programma: besef
Nergens is een nooduitgang. Dit is
Een voorzorg die noodzakelijk is.
Verwacht geen enkele dialoog, of het
Geluid van een menselijke stem: ons leek het gepast
Dit schouwspel te doen vergezellen van
Varkensgegil, traag wapenlawaai,
De scherpe dodeklik
Van lege repenautomaten.
Nogmaals: er zijn
Nergens uitgangen hier, geen zaalwacht valt er om te kopen,
Geen pleeraampjes.
Geen einde aan de film, tenzij
Het slot uw eigen einde is.
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Doof de lichten, herinner
De operateur aan zijn vakbondskaart:
Leun naar voren, laat het doek u
Uw erfdeel tonen, de logica van uw bestaan.
Geschreven in 1936, twee jaar voor het verhaal 'In dreams begin responsibilities' van Delmore Schwartz, waarin een zoon in een bioscoop
de amoureuze verrichtingen van zijn ouders, die tot zijn conceptie zullen leiden, op het witte doek gadeslaat onder het slaken van een luid
NEE vanuit het donker van de zaal.
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TAYLOR STREET

Vijf minuten lopen van Fisherman's Wharf. Wanneer de wind landinwaarts staat kun je de bellen en sirenes van het pretpark aan zee tot hier
horen.
Huis en bordes-een goedkope imitatie van de z.g. colonial stylehebben de kleur van stof. Misschien is het ook wel stof. De ramen zijn
dof en streperig. Drie rijen van vier kleine ramen. De bovenste rij. Een
naamplaatje ontbreekt, al zijn er op de deurpost sporen zichtbaar van
verdwenen exemplaren. De vorige avond, 17 juli, heeft hij hier nog met
Ernest Brace tot drie uur 's nachts zitten praten.
Ernest Brace is acteur. Hij is klein en gezet en loopt vaak op zijn tenen.
Hij ruikt naar vis die avond. Hij is acteur maar negen maanden van het
jaar maakt hij in een loods bij de visafslag kabeljauw schoon. Weldon
snuift. 'In deze toestand kun je alleen maarmonologen spelen,' zegt hij.
Ze lachen en nemen vrijwel gelijktijdig een slok rode wijn.
Ernest Brace: 'Hij leek mij nog kleiner geworden. Hij zette zijn voeten
nu stevig, een beetje dwars, op de grond, alsofhij bang was dat de aarde
het zou begeven.
We praatten over een stuk dat Weldon wilde gaan schrijven. Het zou
'Het Laatste Woord' gaan heten. Een dichter wordt wakker uit een
droom, die hij de volgende ochtend aan zijn secretaris vertelt (in toneel-
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stukken en films kunnen dichters zich secretarissen veroorloven). De
dichter had gedroomd dat er in de toekomst van al zijn gedichten maar
één regel was overgebleven. Die ene regel kan hij zich alleen bij het
ontwaken niet herinneren. Hij weet slechts dat die regel ergens op een
rechterbladzij van zijn verzameld werk moet staan.
Het gesprek tussen de secretaris en de dichter komt op onsterfelijkheid en op de laatste woorden waarmee beroemde kunstenaars afscheid van het leven hebben genomen. Ze gaan op zoek naar de laatste
woorden van allerlei beroemdheden (het stuk speelt in de bibliotheek
van de schrijver). Als bezetenen bladeren de beide mannen door biografieën en bekommentariëren de laatste woorden van grote geesten als
Goethe, Joyce en Yeats. Als de dichter, staande op een ladder in zijn
bibliotheek, de Encyclopedie van de Wereldliteratuur van de bovenste
plank wil pakken om de literatuurverwijzing bij het oeuvre van Jane
Austen na te kijken, valt hij met het loodzware boek achterover en
breekt zijn nek. Zijn secretaris vindt het laatste woord van zijn meester:
'help!' niet indrukwekkend genoeg om er de onsterfelijkheid mee in te
gaan. Hij bladert in de verzamelde gedichten en kiest er een regel uit die
hij zelf niet begrijpt.
Alleen het raadsel heeft overlevingskansen, zo zei Weldon dat. Dat
zijn de laatste woorden van het stuk.'
'En hoe luidde die dichtregel dan,' vraag ik.
'Dat ben ik vergeten,' zegt Brace. 'Het was een typisch Weldon-verhaaL Geestigheden, bon mots, cynische opmerkingen over het literatuurbedrijf waar hij zo'n hartgrondige hekel aan had. Bij mijn weten
heeft hij er nooit een letter van opgeschreven. Waarschijnlijk verzon hij
het ter plekke. Als hij wat gedronken had kon hij soms heel briljant
zijn.
Er was niets aan hem te merken. We lachten en dronken en om drie
uur 's nachts ging ik naar huis. Het was een heel heldere nacht; sterren.
De voordeur was spierwit geschilderd en helemaal boven in het linker
deurpaneel was iemand begonnen het hout eigeel te verven. Een paar
slordige streken. Meer niet. Het viel me op al weet ik niet waarom.'
Ernest Brace. Er groeiden korte harde haartjes uit zijn brede neusgaten. De clou van het ongeschreven stuk was hij vergeten, maar een
willekeurige streek verf op een deur herinnerde hij zich vijfentwintig
jaar later nog wel.
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Vijftien juli viel er een brief achter de witte deur op de kale houten
vloer. Mrs. Hunter, de tweeënzeventigjarige weduwe die de parterre
bewoonde en ongevraagd als conciërge optrad, legde de envelop op het
bloementafeltje naast de trap, overigens niet na de afzender bekeken te
hebben. Meneer Kees kreeg niet veel post, maar deze naam meende ze
zich toch te herinneren. Vaag dan.

Beste Wel don,
Ben de 16e voor een week in de stad. Ik bel je. Je laatste gedicht in de
'Prairie Schooner' is schitterend. 'Blank sheets of paper that reflect the
world/Whitened the world that I was silenced by', maar maakte mij
opnieuw ongerust over je status quo. Ik neem een geranium voor je
mee. Voor de laatste maal: water, geen pis! Ik bel je zo gauw ik in de
stad ben.'
Norris
16 juli om half zes 's avonds ging de zwarte bakelieten telefoon naast
het bed op de grond. Om acht uur ging hij nog een keer. Het laatst om
kwart voor één 's nachts. Een rinkelende telefoon in een kamer waar
niemand is. En die dan opeens ophoudt. Alsof de voorwerpen in die
stilte scherper worden, zwaarder. Een vlieg scheert laag over een volle
asbak. Een paar vlokjes sigaretteas worden eventjes in de luchtstroom
van de vleugels meegenomen en dalen dan weer neer, vlak naast de telefoon. De vlieg zit doodstil tegen een van de ruiten geplakt alsof hij op
zijn gemak naar buiten kijkt.
Ook de 17e en de 18e ging de telefoon verscheidene malen.
'Ik liet hem een keer of vijf, zes overgaan. Langer was niet nodig.
Weldon zat altijd in die ene kamer.'
19 juli ging Norris Getty naar 73 Taylor Street.
'Ik had al een paar jaar de sleutel. Wij waren tenslotte heel goede
vrienden. Het eerste wat ik vond was mijn brief op het haltafeltje. Ik
ging naar boven. Aan zijn bureau voor het raam maakte ik mijn eigen

brief open. Een merkwaardige sensatie je eigen handschrift uit een envelop te halen. Onwerkelijk. Ik schreef een PS onder de brief dat ik tot
de 21ste in het Bellevue Hotel bleef en daarna terugging naar New
York. Jammer dat ik je gemist heb, schreef ik. Nee, ik had geen idee
waar hij heen kon zijn. Maar hij maakte wel meer onverwachte uitstapjes zonder iemand in te lichten.'
De 20ste juli signaleerde Sarah Hunter dat de brief voor meneer Kees
weg was. Hij was dus thuisgekomen. Een knappe man. Altijd netjes gekleed, ondanks dat hij een kunstenaar of zoiets scheen te zijn. Ze legde
het dubbelgevouwen bewijsexemplaar van The New Republic met het
wikkelbandje eromheen op het ronde tafeltje.
Had Norris Getty geen geranium bij zich? Ach nee, dat was maar een
grapje geweest. Maar hij had zich vreemd en onwerkelijk gevoeld in die
kamer. Misschien was dat ook wel een redenering achteraf. Na zoveel
jaar. Tijd kleurt herinneringen tot een verhaal. Toch had hij het interieur van de woonkamer heel scherp in zich opgenomen. Als een camera.
Dat gedicht in de 'Prairie Schooner'.
OVER EEN PERIODE VAN TWEE JAAR

Dit niets dat leeft van eigen leegte:
Potloden worden tot water in de hand,
Zinsdelen hangen in de lucht,
Gedachten breken als glas in mijn geest,
Lege vellen papier spiegelen de wereld,
Witten de wereld die mij tot zwijgen bracht.
Twee jaar vergingen zo. Langzaam brandde
Wat splijt, scheidt, snijdt, barst, rafelt of verdeelt
Om mij tot dit uitgebeten dieet te krijgen,
Flakkerend naar zijn eind.- Nu, in een ouder handschrift,
Schrijf ik mijn naam. Nu, met geleende stem,
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Spreek ik tot het zwijgen van omgebouwde kamers,
Geschokt door de wetenschap van herhaling en wederkeer.
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TAYLOR STREET. INTERIEUR

Als een camera. Bijna. Want je vergeet onherroepelijk dingen.
Hij keek mij meewarig aan met zijn tabakskleurige grove snor en zijn
waterige blauwe ogen. Ik knikte en dacht aan de vlieg op de ruit.
Net als waar ik mee bezig ben, zei ik. Brokstukken die boven komen
drijven nadat het schip is gezonken.
Hij sloeg zijn benen over elkaar en plukte een onzichtbaar pluisje van
zijn rechter broekspijp.
'Een detective,' zei hij en zweeg. Ik wachtte beleefd. 'Een detective,'
zei hij nog een keer. Het was duidelijk dat hij naar woorden zocht.
'Dat is iemand die op grond van wat voorwerpen en nagelaten sporen tot een conclusie komt. Maar die conclusie is nooit een mens van
vlees en bloed. Hoogstens iets dat dood is, voorbij.' 'Of een kamer, een
interieur', vulde ik aan. Daarna zwegen we.
De woonkamer. Voor het meest rechtse raam een oud eikenhouten
bureau. Een keukenstoel eronder geschoven. Links op het bureaublad
een stapel kranten met een lege stenen asbak erop. Daarnaast twee
boeken. Van het ene wist hij de titel nog: William Carlos Williams: The
Desert Music. Het andere boek ging over psychologie, meende hij zich
te herinneren. Maar zeker wist hij het niet. Nergens papier of pen te
bekennen. Boven het bureau een portret van Ann, Ann Brackeen-Kees.
Zijn ex-vrouw. Een kiekje met een ribbelrand. Daarnaast een foto van
huisraad, kriskras op de betonnen vloer van een lege fabriekshal. Daar
weer boven, met tape tegen het verschoten behang geplakt, een foto
van een naakt Japans meisje, misschien een geisha. Haar lichaam was
vanaf de tepels van de kleine borsten betatoueerd met een drakenmotief.
De drie bureauladen zaten vol papieren. Brieven, notitieboekjes. Hij
herinnerde zich dat sommige brieven ongeopend waren. Verder rekeningen, nota's, zoals iedereen die krijgt. Rechts naast het bureau een

gesloten grijze portable Remington waarop met zwarte letters zijn initialen. W.K.
Onder het linker raam een laag bed met een marineblauwe deken.
Ernaast op de grond een volle asbak en de zwarte telefoon. De vensterbanken waren leeg. Hij lachte met zijn kleine tanden. Nee, geen geranium. Zelfs geen dode.
Hij vergat iets. Boven het bed hing een abstract schilderijtje. Donkere vegen met een bleekblauwe cirkel als middelpunt. Ongesigneerd.
Misschien van hemzelf. Dat was niet onmogelijk.
Wat verder nog. Geen boekenkast?
Nee, geen boekenkast. Naast de deur waren twee ruwhouten planken
met steunen aan de muur bevestigd. Daarop lag een stapeltje platen
naast een grammofoon met ingebouwde luidspreker. Jazzplaten meest.
En 'Papillons' van Schumann. Weldon had veel gelezen. Misschien had
hij al zijn boeken uit geldnood verkocht.
Behalve het bureau en de keukenstoel stond er verder geen meubilair
in de kamer. Door een smalle gang waarin zich aan de ene kant de WC
bevond, aan de andere kant twee kleerkasten met zijn overhemden,
pullovers, ondergoed en sokken op keurige stapeltjes in de ene, drie
zandkleurige zomerpakken aan knaapjes in de andere, kwam je in de
keuken met de piano. Ik moest me dat zo voorstellen. Er was een aanrecht met een driepits gasstel. Een ijskast ernaast. Haaks erop een witgeschilderde keukentafel waar twee krukken onder stonden. Erboven
hing een peer aan een draad. Voor de twee ramen stond de piano, die
praktisch al het licht uit de keuken wegnam. Het was een oude zwarte
duitsepiano (Krüger, Hamburg). Aan weerszijden van de glimmende
kast waren koperen kaarsenstandaards gemonteerd. Op de piano lagen
wat vellen volgeschreven muziekpapier. Op de vloer, net als in het gangetje en in de woonkamer, lichtgrijs gespikkeld zeil dat er tamelijk
nieuw uitzag.
Hij keek me aan en zuchtte, alsof hij een opmerkelijke krachtsinspanning had geleverd. Het was een klein, ongezellig appartement, zei hij
toen. Weldon kon nu eenmaal niet wonen. Al had je hem een villa in
Beverley Hills gegeven, hij zou er nog een cel van hebben gemaakt.
Ik stelde vragen over het interieur in Taylorstraat 73. Bijvoorbeeld:
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wat voor lamp er in de woonkamer hing. Iets met een kap. Verder
kwam hij niet. Oranje? Hij schudde het hoofd. En het uitzicht? Andere,
identieke grijze woonblokken.
Soms zag je een groepje duiven rondjes trekken in de lucht erboven.
En de keuken. Maakte die een bewoonde indruk? Sommige mensen
wonen meer in hun keuken dan in hun woonkamer. Alles was netjes en
schoon. Nergens ook maar een vuil kopje te bekennen. In de ijskast
het hoognodige. Een pak melk en een halve fles whisky. In de keukenkastjes onder de aanrecht twee pakken Cornflakes en een bus insectenverdelger naast een witstenen pot vol kartonnetjes lucifers van allerlei
motels. Mogelijk nog meer, maar dat was hij dan vergeten. Weldon at
meestal buitenshuis. Ik knikte.
Hij probeerde geen sporen na te laten. Zo weinig mogelijk. Het was
bijna neurotisch, zei hij. Hij was allergisch voor vlekken. En als hij
ergens op bezoek was geweest en vertrok, keek hij altijd spiedend om
zich heen om te zien of hij niets van zichzelf had laten liggen.
De 21 ste juli keerde Norris Getty naar N ew York terug. Zijn beroep
was het ontwerpen van briefpapier. Daar kon hij goed van leven. Mensen waren ijdeler dan je dacht. En had iemand promotie gemaakt dan
moest dat tot uitdrukking komen in een nieuw briefhoofd. Hij had het
er redelijk druk mee, daar op 53 W 76th Street.
Precies een maand later werd hij door de politie gebeld. De volgende
dag vloog hij naar San Francisco en gaf zijn toestemming om naar
Weldon Kees uit te zien. Hij had zelfs een foto bij zich, al was die van
zo'n tien jaar terug.
De rechercheur vroeg hem naar belastingschulden, mislukte zakelijke transacties, huwelijksmoeilijkheden, zelfmoordneigingen van de
vermiste. Iedere keer had hij zijn hoofd geschud. Familie? Ook dat niet.
Alleen een ex-vrouw die tien jaar geleden van hem was weggegaan en
die hij nooit meer had teruggezien. De rechercheur kauwde op een ballpoint en zei dat Amerika een groot land was. Hij zatnog met één ding.
De auto hielden ze vast. Hij stond verzegeld omdat een misdaad in
gevallen als deze nooit moest worden uitgesloten. Maar de huisbaas
had zich bij hen vervoegd-hij gebruikte nu eenmaal dit soort uitdruk-
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kingen-voor drie maanden achterstallige huur. Als die niet onmiddellijk betaald werden dan zou hij de inboedel in het openbaar laten verkopen. De rechercheur wist ook niet hoe je achterstallige huur moest
innen bij iemand die vermist was.
Norris Getty nam opnieuw zijn intrek in het Bellevue Hotel (waar hij
overigens ook het briefpapier voor had ontworpen), belde de huisbaas
en schreef daarna een cheque uit. De volgende ochtend belde hij een
verhuisbedrijf en 's middags gaf hij de verhuizers aanwijzingen bij het
inpakken. In anderhalf uur was het appartement aan de Taylor Street
leeg.
Was dat allemaal niet een beetje vreemd, een beetje voorbarig? Het
appartement van een vriend zomaar laten ontruimen. Had hij niet gewoon alleen de achterstallige huur kunnen betalen?
Norris Getty keek mij vanachter zijn bureau aan. Diep beneden ons
klonk deregelmatige bons van een heimachine op de hoek van de zesenzeventigste straat en 7th Avenue. Hij was ontwerpervan briefpapier,
maar met zijn kalende hoofd, zijn droeve borstelsnor en rimpelige
wangen leek hij eerder op een suppoost van een oudheidkundig museum.
'Ik wist dat het dit keer voorgoed was,' zei hij. 'Dat hij de terreur van
interieurs niet langer kon verdragen. Dat hij was vertrokken. Hoe dan
ook.
De verhuiswagen reed weg. Ik keek hem na. Het was snikheet, maar
het was alsof mijn hoofd van ijs was. IJskoud en glashelder. Ontzag en
woede voelde ik. Allebei tegelijk. Ontzag voor iemand die radicaal
durfde te zijn. Woede omdat hij zich aan mijn vriendschap niets gelegen had laten liggen.
Ik heb nooit iemand gekend die zo'n walging voor de wereld uitstraalde en tegelijkertijd .. .'
Hij stond op. Ik bleef tegenover hem zitten omdat ik dacht dat hij
zijn zin zou gaan afmaken. Dat deed hij niet. Hij strekte zijn hand uit.
Ik stond op en drukte hem. Een zegelring. Ook eigen ontwerp?
We liepen naar de deur van zijn kantoor. U hebt hem niet gekend, zei
hij. Daar had hij gelijk in. Hij bracht me naar de lift.
'Al zijn papieren liggen in de Public Library hier. U moet naar mr.
Fred Foster vragen. U zegt maar dat u van mij komt.'
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'Heeft u ze zelf niet gelezen?'
Hij schudde zijn hoofd.
'Soms is het beter je herinneringen intact te laten,' zei hij, 'het beeld
dat je van iemand hebt gevormd.'
De liftdeuren schoven open.
'U vindt het toch niet erg als ik u nog eens bel,' zei ik.
Hij had zich al omgedraaid. Ik voelde mijn maag omhoogkomen
toen de lift zich in de diepte stortte.
En daarna hield het op. Mijn animo verdween opeens, zonder dat ik
precies begreep waarom. Er was iets. Iets dat meer met muziek dan met
verbale betekenis te maken had. Alsof er in mijn hoofd een steeds
schrillere toon klonk die mij het verder werken onmogelijk maakte. En
een gevoel van diepe teleurstelling, weerzin tegen het schrijven. Korte
tijd later begon ik aan een ander boek, het boek dat ik eigenlijk had
moeten schrijven en waarvan 'Laatste man' alleen maar een vooraankondiging was. Achteraf is het eigenlijk verbazingwekkend hoe snel ik
mijn Weldon Kees-project vergat (of verdrong).
In 1982 bezocht ik samen met een aantal Nederlandse collega's de
Verenigde Staten om er van oost naar west poëzie te lezen. Zo kwamen
we ook in San Francisco terecht. Op een party georganiseerd ter gelegenheid van het verschijnen van het boekje Nine dutch poets bij uitgeverij City Light Books informeerde ik her en der naar Kees, maar
niemand scheen hem persoonlijk gekend te hebben. In de beroemde
City Light Bookshop van Lawrence Ferlinghetti waren de Collected
Poems van Kees niet te vinden. Ik bladerde in een plaatjesboek over
'Literary San Francisco', dat daar voor een paar dollar in de uitverkoop lag. Het register beloonde mij. Weldon Kees, 153, 176, 177. Op
blz. 153 werd hij genoemd als medewerker aan het tijdschrift Circle
Magazine. Op blz. 176 stond een vaag kiekje van een orkestje: op de
voorgrond zitten wat mensen aan tafeltjes. Op een verhoging zit een
man met een bolhoed en een snor, waarvan niet duidelijk is of hij echt is
of aangeplakt, achter de vleugel. De foto is gemaakt op 22januari 1955
en de man moet volgens het onderschrift Weldon Kees zijn. Op de
achtergrond houdt een gitarist een Lou Bandy-hoed voor de hals van
zijn instrument; een dame met een dergelijke hoed schuin op het hoofd
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geplaatst beroert het washboard. Dat laatste instrument geeft aan dat
Kees in ieder geval geen bebop speelde op dat moment. De foto is
genomen op wat in het boek 'The Poets Follies' wordt genoemd, middagen waarop de nieuwe dichters van San Francisco en omstreken uit
eigen werk voorlazen, al dan niet met begeleiding van jazzmuziek.
Op de tegenoverliggende pagina zag ik Kees in gesprek met Michael
Grieg, redacteur van de San Francisco Chronicle en een dame die, blijkens het onderschrift, Lily Ayres is, een stripteasedanseres die haar beroep uitoefende in de El Rey Burlesque in Oakland teneinde de medicijnenstudie van haar echtgenoot te kunnen bekostigen. Grieg was in
gesprek met de helblonde in een bontjas gehulde miss Ayres, Kees luisterde intens naar wat Grieg te vertellen had. Op de tafel waaraan het
gezelschap gezeten was stonden vier lege whiskyglazen. Op een van de
hoeken lag een stapeltje opgevouwen kranten. De tekst onder de foto
vertelde ons dat Kees niet op 18 maar op 20 juli 1955 zou zijn verdwenen, 'leaving his car at the Golden Gate Bridge.' Ook dat stond dus niet
vast.
Ik wandelde rond in San Francisco, stelde vast dat de stad er heel anders uitzag dan ik mij had voorgesteld en dat een sprong van de Golden
Gate Bridge met geen mogelijkheid kon worden overleefd. De werkelijkheid verdrong de fictie definitief: het project Kees had afgedaan.
Het speciale aan Weldon Kees gewijde nummer van het tijdschrift
Sequoia stelde op het omslag de retorische vraag: 'Is Weldon Kees
America's great forgotten poet?' Toen ik het artikel voor de Haagse
Post schreef zou ik die vraag met een volmondig ja hebben beantwoord. Nadat ik zo'n twintigtal van zijn gedichten had vertaald was ik
daar niet zo zeker meer van.
Bijna ieder gedicht bevatte ijzersterke regels, sterke beelden, maar
bijna geen enkel gedicht was volledig geslaagd. De spanning binnen een
enkel gedicht wisselde sterk. Daardoor kregen de teksten iets onrustigs,
iets dat in grote haast en overspannenheid is neergekrabbeld, voor het
te laat zou zijn. Dramatisch werkte dat zeker, maar toch vertrouwde ik
de literaire vertaling van Kees' wanhoop en eenzaamheid niet meer op
het eerste gezicht. Authenticiteit van gevoelens zegt op zich niets. De

wat hysterisch aandoende toon van zelfbeklag, de iets te dik aangezette
apocalyptische visioenen leken mij lang niet altijd voortgekomen uit de
man zelf, maar uit zoiets als de tijdgeest, uit de pose van iemand die
coûte que coûte voor zijn tijd wilde spreken, getuigen. Kortom, ik geloofde Kees na die twintig vertalingen niet meer op zijn woord. Zijn
gedichten veranderden al vertalend in een onontwarbaar geheel van
zelfervaren beelden, gruwelfoto's uit journaals, schimmen uit het kabinet van dokter Caligari en visioenen ontleend aan Nietzsche en
Spengler.
Toch blijft er nog wel het een en ander over. Het was vooral het boek
over nonverbale communicatie dat Kees samen met Jürgen Ruesch
schreef dat mij op het spoor zette van de meest waardevolle elementen
in het werk van Kees, zijn speciale, zij het tijdgebonden, blik.
Het boek bevat talloze foto's van voorwerpen, interieurs, reclameborden, etalages, deuren, die Kees in de periode 1954!1955 in de buurt
rond San Francisco maakte. De foto's zijn voorzien van onderschriften
die een verbale interpretatie geven van nonverbale signalen. Kees als
voorloper van de semiotiek?
Vooral interieurs moeten Kees, zo blijkt uit het boek, mateloos hebben geïnteresseerd. De manier waarop mensen stoelen in hun woonkamer neerzetten. Uit de positie waarin de stoelen geplaatst zijn valt
het een en ander op te maken over de onderlinge verhouding van de op
de foto afwezige bewoners. Stoelen slordig en schuin halverwege onder
tafel geschoven: 'make yourself at home.' Twee leunstoelen voor een
open haard met daartussen een kloostertafeltje met een bosje bloemen,
twee minieme asbakjes en een lakdoosje erop: 'Impersonal hurdle'
noemt Kees dat. En twee stoelen met hun zittingen onder tafel geschoven, de leuningen strak tegen de tafelrand: 'Sit down by invitation
only.'
Uit dat boek blijkt Kees' gefascineerdbeid met de sporen die mensen
achterlaten en die vaak veelzeggender zijn en meer over hen prijsgeven
dan zij zich bewust zijn. Diezelfde gefascineerdbeid met de verhalen die
voorwerpen over mensen kunnen vertellen is ook in de poëzie terug te
vinden. De verwijzingen naar kamers en interieurs b.v. zijn in Kees'
poëzie bijzonder talrijk.

Ik wil daarvan twee voorbeelden geven. Het eerste is het gedicht
'Robinson' uit de bundel Fa/I of the Magicians.

ROBINSON

Zo gauw Robinson voorbij is stopt de hond met zijn geblaf.
Zijn rol is uitgespeeld. Grauw is de wereld,
Niet zonder geweld, en onder de vleugel schopt hij
De op komst zijnde dreigende jacht.
De spiegel uit Mexico, tegen de muur geplakt,
Weerspiegelt niets. Het glas is zwart.
Robinson zorgt op z'n eentje voor zijn eigen beeld.
Dat de totale kamer is-muren, gordijnen,
Planken, bed, de ingekleurde foto van zijn eerste vrouw,
Kleden, vazen, panatellasin hun doos.
Zij zouden de kamer vullen als hij binnenkwam.
De bladzijden in het boek zijn leeg,
De boeken die Robinsongelezen heeft. Dat is zijn lievelingsstoel,
Of waar die stoel zou staan als Robinson hier was.
De hele dag rinkelt de telefoon. Misschien belt
Robinson zichzelf. Het ding gaat nooit als hij er is.
Buiten vergelen witte gebouwen in de zon.
Buiten cirkelen onafgebroken vogels
Waar bomen vakantieloos en echt bestaan.
Het tweede gedicht heet 'Als deze kamer onze wereld is' en komt uit de
later toegevoegde 'Uncollected poems'.

ALS DEZE KAMER ONZE WERELD IS

Als deze kamer onze wereld is, laat
Deze wereld dan verloren gaan. Open dit dak
Voor een laatste alles om vamende vloed
Om deze vloer, deze stoelen weg te spoelen,
Dit bed dat mij geen rust verschaft.
Onder de zwarte hemel van ons lot,
Gemompel van beschonken barometers, staar ik
Naar verstedelijkt stof dat het glas bevuilt
Terwijl donder ten onder gaat. Mijlen van hier
Gaan helden ten onder. Hun bloed traag wegsijpelend in het gras,
Zoet, rusteloos, geklonterd, weerzinwekkend,
Stroomt naar de rivieren en de zeeën, de zeeën
Die de bron vormen voor die alles verslindende golf
Waarop ik wacht, waarin ik zal ten onder gaan.
Retrospectief gezien is dit gedicht voorspellend. Kees kon zijn eigen
apocalyptische gevoelens tenslotte niet meer de baas. Op de momenten
waarop hij die gevoelens van dreiging en angst oproept door het beschrijven van de sporen die die dreiging en angst in de menselijke omgeving oproepen, is hij op zijn best en een werkelijke archeoloog van de
oppervlakte, met een feilloos oog voor wat zich aan de rand van het
tijdsbeeld van de jaren dertig en veertig bevond en wat in geen geschiedenisboek valt terug te vinden.
Dat blijkt ook nog eens overduidelijk uit de vorig jaar verschenen
selectie uit de verhalen die Kees tussen 1934 en 1945 in diverse tijdschriften publiceerde, The Ceremony and other stories. De meeste verhalen zijn niet meer dan schetsen, geschreven met een goed ontwikkeld
oog voor de meer sleetse details uit de wereld van geboren verliezers.
De wereld die Kees in zijn verhalen schetst wijkt niet essentieel af van
die van zijn poëzie. Beide zijn vervuld van een wanhoop die, denk ik,
zijn oorzaak vond in het feit dat Kees' eigen innerlijke chaos door de
buitenwereld van het Amerika waarin hij moest leven alleen maar werd
versterkt. Een wereld van brokstukken, fragmenten, flarden; van zinloze opsommingen- waarvan het in zijn werk wemelt -en die Elizabeth
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Bishop eens kenschetste als een wereld 'only connected by "and" and
"and".' De gelijkmoedigheid waarmee zij die constatering deed, heeft
Kees zich nooit eigen kunnen maken. Hij voelde zich als Robinson op
een onbewoond eiland. Maar voor hem geen Vrijdag. En zelfs niet de
genoegdoening, zoals in het boek van Defoe, van de doe-het-zelver
over eigen ontdekkingen en handigheden. Om maar te zwijgen van het
heimwee waarover de Robinson in het gedicht 'Crusoe in England' van
Elizabeth Bishop spreekt. Kees was zelf een eiland en daarom koos hij
zee.
1986

Harold Schellinx

De bezem van Harry Partch
I

In 1930, op zijn achtentwintigste, verbrandt Harry Partch alles wat hij
in de veertien jaar daarvóór aan muziek geschreven heeft: een groot
aantal korte stukken en liederen, een symfonisch gedicht, een nooit
afgemaakt piano-concert en een strijkkwartet. Een daad die voor Partch
de symbolische afsluiting vormt van een lange periode van twijfelend
en onzeker zoeken naar de kern van de 'muzikale taal' die hij wil hanteren. Een zoeken dat gepaard gaat met een groeiende ontevredenheid
over de expressie-middelen die de traditie, zoals hij die kent, te bieden
heeft en die hem tenslotte onvermijdelijk zal brengen tot de volledige
afwijzing van zelfs de meest elementaire principes waarop die traditie
zich baseert. Partch bevrijdt zich stap voor stap van de last van eeuwen
en kan zich later, naar eigen zeggen, 'het grote gevoel van opluchting en
vrijheid' dat hij ervoer bij de verbranding van zijn 'jeugdwerk', nog
levendig voor de geest halen.
2

We groeien op en raken vertrouwd met door onze omgeving en cultuur
bepaalde muzikale conventies en afspraken, net zoals we opgroeien
met een spreektaal en sociale omgangsvormen. We leren harmonische
en ritmische structuren te associëren met emoties als 'verdriet' of 'vrolijkheid', hoe muziek 'rustgevend' is of juist 'meer energie' kan opwekken, hoe muziek de stemming bepaalt voor verheerlijking van hemelse
machten of de juiste toon zet voor aardse paringsrituelen. Zelfs ontdekken we dat sommige specifieke kenmerken muziek maken tot identiteits-bevestiger voor maatschappelijke sub-stromingen, die haar van
tijd tot tijd gebruiken als 'wapen' in hun 'strijd' tegen gevestigde waarden.
In deze en alle andere gevallen die te bedenken zijn functioneert muziek als verklanker en vormgever van emoties die feitelijk onuitspreekbaar zijn. Het praten over de betekenis en het belang van muziek blijft
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dan ook meestal beperkt tot het hanteren van meer of minder kleurrijke
beeld-associaties en tijd- en cultuur-gebonden opvattingen over 'schoonheid', 'eenheid', 'symmetrie' en 'spanning'.
De middelen die in een bepaald tijdvak voor het maken van muziek
ter beschikking staan zijn het resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling. Iedere potentiële muziekmaker in deze tijd wordt bijvoorbeeld al
bij voorbaat opgescheept met één overheersend toonsysteem en een
uitgebreid arsenaal instrumenten dat op de hantering daarvan, letterlijk, afgestemd is. Vanafzijn geboorte wordt hij omspoeld met en doordrongen van de specifieke klankcombinaties en eigenaardigheden van
op het getempereerde toonsysteem en zijn regels gebaseerde muziekvormen, die hij als vanzelfsprekend, als 'natuurlijk', ervaart en niet als
'historisch gegroeid', zelfs al mocht hij op een bepaald moment bewust
raken van voorafgaande ontwikkelingen.
Bij zijn eerste pogingen zelf muziek te creëren en eigen muzikale 'uitspraken' te doen zal hij dan ook gebruik maken van de instrumenten en
de 'taal' zoals die voorhanden zijn. Hij maakt dingen die in zijn omgeving begrepen worden, omdat er iets weer-klinkt, dat, hoewel in andere combinaties en proporties, al eerder gehoord is. De mate van
waardering die zijn brouwsels ten deel valt wordt bepaald door het
vakmanschap en de inventiviteit die hij bij de hantering van de gekende
ingrediënten ten toon spreidt. In de meeste gevallen zal hij in de tijd die
daarop volgt zijn kunde perfectioneren, verfijnen, en het daarbij verder
laten. Hij wil of kan niet nadenken over 'wat' hij zegt, want dat is bekend. Al zijn aandacht richt zich op 'hoe' de bekende muzikale 'uitspraken' op een andere, misschien zelfs frisse, manier te verwoorden.
Mocht hij op een goeie dag onverhoopt wél geconfronteerd worden
met de vraag 'wat' hij met zijn muziek zegt, dat dan bewust of onbewust
vergelijken met hetgeen hij 'zou willen zeggen', om vervolgens tot de
conclusie te komen dat hij nog niets 'zinnigs' gemeld heeft, dan is een
crisis onvermijdelijk. Vanaf dat moment is ontkennen van het bestaan
van 'het probleem' niet langer mogelijk en dient hij zich stap voor stap
de essentie van zijn intenties bewust te maken. Een proces dat moeizaam en pijnlijk kan zijn, omdat het in eerste instantie meer met afleren
en afbreken dan met opbouwen te maken heeft. De kern moet ontdekt
worden, blootgelegd, en vervolgens in het muziek maken centraal ko-

men te staan. Mocht hem dit lukken, dan zal de muziekmaker vanaf dat
moment regels en conventies aanpassen aan zijn doel en niet langer zijn
doel laten bepalen door de wetten van de 'muzikale taal' zoals hij die
geleerd heeft.

3

Stel, we nemen een snaar en spannen die tussen twee vaste uiteinden,
zodanig dat de snaar als hij in trilling wordt gebracht een duidelijke,
niet te hoge en niet te lage toon voortbrengt. Als we vervolgens een
stukje metaal nemen dat we onder die snaar op verschillende plaatsen
kunnen bevestigen, hebben we een mogelijkheid de lengte te variëren,
terwijl de oorspronkelijke spanning van de snaar gelijk blijft. Dit apparaatje demonstreert het principe van de 'monochord', ook wel de 'pythagorische canon' genoemd, naar Pythagoras van Samos die het, in
het Griekenland van de zesde eeuw voor Christus, gebruikte bij zijn
studie naar de getalsmatige verhoudingen van tonen.
Als we een beetje heen en weer schuiven met het stukje metaal (de
'brug') onder de snaar van onze monochord en steeds de twee snaardelen aanslaan om naar alle, over het algemeen telkens weer verschilJende voortgebrachte tonen te luisteren, gebeurt er iets merkwaardigs
als we op een gegeven moment precies op een derde van de snaarlengte
komen. De tonen die dan door de snaardelen voortgebracht worden
klinken hetzelfde, maar zijn toch anders. Het lange snaardeel klinkt
'lager', maar de toon is gelijk aan die van het 'hoger' klinkende korte
deel (fig. 1).
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Monochord

We hebben het 'octaaf gevonden, het verschijnsel van perfecte harmonie: de samenklank van twee verschillende, maar voor ons gehoor
toch gelijke tonen.
Ons geschuif op de monochord heeft daarnaast de samenhang aan-

getoond tussen het octaaf en de eenvoudigst denkbare verhouding van
twee niet-gelijke gehele getallen, de verhouding 2 : 1. Een samenhang
waarvan de ontdekking meestal aan Pythagoras wordt toegekend,
maar die waarschijnlijk al in de legendarische dagen van het oude
China, duizenden jaren voor het begin van onze jaartelling, bekend
was.
Wat wij 'toonstelsels' of 'toonsystemen' noemen, is een serie verhoudingen die het toonbereik van een octaaf in kleinere stapjes onderverdeelt.
4
Harry Partch wordt in 1901 geboren in Oakland, Californië, als zoon
van een afvallig missionarissen-echtpaar, dat zo'n tien jaar lang zendingswerk in China verrichtte alvorens, bevangen door twijfels, rond
de eeuwwisseling als atheïsten in wording naar de Verenigde Staten
terug te keren.
Het belangrijkste deel van zijn jeugd speelt zich af op het woestijnachtige platteland van Arizona en Nieuw-Mexico. Christelijke gezangen, begeleid op een oud harmonium, en een aantal Chinese liedjes die
zijn moeder placht te zingen, bepalen zijn muzikale herinneringen uit
die tijd. Ook muziek maken kan hij al snel, op een vrij uitgebreid assortiment instrumenten, waaronder cello, viool, mandoline, gitaar, cornet
en harmonica's, dat de familie per trein-post uit de grote stad heeft
laten komen.
Ongeveer vanaf zijn veertiende begint hij zich min of meer serieus
bezig te houden met het schrijven van muziek.
5
De geschiedenis van de muziek in het westen kenmerkt zich door een
tendens naar de onderverdeling van een octaaf in zo gelijk mogelijke
delen. Deze ontwikkeling vindt in de achttiende eeuw haar eind- en
hoogtepunt bij de geleidelijke invoering van de 'getempereerde stemming': het toonbereik van een octaaf verdeeld in twaalf exact gelijke
stappen, 'halve toonsafstanden'. Daarvóór werd hoofdzakelijk gebruik gemaakt van zogenaamde 'reine' of 'natuurlijke' stemmingen,
waarbij de tonen en toonsafstanden binnen een octaaf uitgedrukt wor-
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den als verhoudingen van eenvoudige gehele getallen, bijvoorbeeld 3 : 2
('reine kwint'), 4 : 3 ('reine kwart'), 5 : 4 ('grote terts'). Reine stemming
resulteert in onderverdelingen van een octaaf in stapjes die slechts bij
benadering even groot zijn. De afwijkingen in stapgrootte zorgden
voor de nodige problemen tijdens de ontwikkeling en onstuitbare opmars van instrumenten met gefixeerde toonhoogte, zoals bijvoorbeeld
de piano. Bij gebruik van natuurlijke stemming was het onmogelijk om
op zo'n instrument in meer dan een beperkt aantal toonaarden te
spelen, of het zou van een dusdanig ingewikkelde constructie moeten
zijn, met waanzinnige hoeveelheden toetsen en snaren, dat het vrijwel
onbespeelbaar zou worden. 'Getempereerde stemming' was het grote
compromis, een gladstrijk-actie, waarbij niet de instrumenten werden
aangepast aan de eisen van het toonstelsel, maar het toonsysteem aan
de techniek van de ontwikkelde instrumenten. In feite is de getempereerde stemming niet meer dan een moderne variant van het principe
ontwikkeld door Pythagoras en zijn volgelingen, waarbij twaalf stappen in een octaaf verkregen worden door het op elkaar stapelen van de
verhoudingen 3: 2 (de 'kwintencirkel'). De twaalfde stap benadert (via
de extreme verhouding 531441 : 262142) de waarde 2: 1 van het octaaf,
maar is eigenlijk ongeveer een kwart-toon te hoog (fig. 2). Tempereren
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Kwintencirkel

is een soort stemmings-ei van Columbus: het verschil wordt over alle
stappen evenwichtig uitgesmeerd, om zo twaalf gelijke afstanden te
creëren. Iedere toon krijgt dan een waarde die niet langer afhankelijk is
van de toonaard waarin hij voorkomt. De muziekmaker kon vanaf dat
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moment op zijn klavier naar hartelust van ladder op ladder springen.
De prijs die hij daarvoor moest betalen is dat sindsdien, behalve het
octaaf, eigenlijk al zijn toonsafstanden 'onzuiver' zijn (niet meer uit te
drukken in eenvoudige getalsverhoudingen).
6
Partch' vroegste bewuste ongenoegen met de westerse muziekpraktijk,
zoals hij die in het begin van deze eeuw leerde kennen, kwam voort uit
de voor hem zinloze nadruk op de beheersing van technieken. Aan 'betekenis' werd steeds weer voorbijgegaan. Die scheen lang geleden door
iemand of ergens vastgelegd te zijn en was verder vanzelfsprekend.
Muziek was per definitie 'goed' als de techniek bij het spelen ervan
perfect beheerst werd, of als de componist(-in-spe) op een intelligente
manier compositie-technieken en -regels toe kon passen. Als goudpot
aan het eind van de regenboog werd de verklanking van vergeestelijkte
massa-ervaringen beloofd, het in 'zuivere vorm' culminerende lijnenspel, de transcendentie van het 'hier en nu' in momenten van 'tijdloze
schoonheid'.
Niets stond Partch meer tegen dan die blinde aanbidding van de
godheid 'Abstractie' in de dagelijkse praktijk en theorie van de westerse kunstmuziek. Een 'vergeestelijking' die als een rode draad door haar
geschiedenis loopt en voor Partch een symptoom is van de historisch
gegroeide afkeer, zelfs verachting, van het 'lichamelijke' in de westerse
moraal. Voor hem was muziek de corporele kunst bij uitstek, diep geworteld in een 'hier en nu' en onverbrekelijk verbonden met lichamelijk
handelen, tastbaar en actueel. Abstracte muziek ontkent de eenheid
van lichaam en geest. Een corporele muziek, zoals die Partch voor ogen
stond, bevestigt en benadrukt die eenheid.
Het fundamentele expressie-middel zou daarbij de menselijke stem
moeten zijn, in aard en karakter het meest lichaam-gebonden en striktindividuele instrument dat een muziekmaker in zijn werk kan toepassen. De spreektaal levert middels haar specifieke kenmerken in feite
een 'gebruiksklare' muzikale vorm: een natuurlijk ritme met accenten
en een dynamisch verloop, een melodisch patroon met klank-variatie,
een intrinsieke betekenis en dramatiek. Het is de gebleken ontkenning
van deze principes die voor Partch de belangrijkste reden vormde om
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de ontwikkeling van het gebruik van de menselijke stem binnen de
westerse muziek als een proces van degeneratie te beschouwen. De
stemklank wordt losgekoppeld van het lichaam en vergeestelijkt. Door
het aanhouden van lettergrepen en het uitrekken ervan over hele reeksen van tonen wordt het natuurlijke ritme van de woorden verstoord.
Hun klank wordt vervormd, hun betekenis verwatert en wordt ondergeschikt gemaakt aan de abstracte vorm. Hoewel Partch zich terdege
bewust was van alle pogingen tot en pleidooien vóór een muziek die zo
dicht mogelijk bij de expressie en intentie van de menselijke spreektaal
blijft, van Wagners opera's, Mahlers 'Lied vonder Erde', tot Schönbergs 'Pierrot Lunaire', kon hij in geen daarvan een aanknopingspunt
voor zijn eigen streven ontdekken. Het 'en waarom?' was even direkt
als principieel: een muziek die zich baseert op de symmetrische, maar
volstrekt onnatuurlijke interval-verdeling van het getempereerde stelsel, kan nooit harmoniëren met de natuurlijke, niet-geforceerde toonverhoudingen van de intonerende menselijke stem.
7

Tot de tijd van de invoering van het getempereerde stelsel waren belangrijke ontwikkelingen en vernieuwingen in muziekstijlen en -benaderingen vaak op een of andere manier verbonden met een verfijning of
verandering van het gangbare toonsysteem. Sinds Bach in 'Das W ohltemperierte Klavier' (172011740) uitbundig alle mogelijkheden van de
getempereerde stemming etaleerde was daar echter geen sprake meer
van. In een eeuwenlange 'triomftocht' had het stelsel zich als flexibel
materiaal voor de constructie van een groot aantal monumentale werken bevestigd. 'Vooruitgang' betekende niet meer (maar natuurlijk
ook niet minder) dan een steeds verdergaande vergroting van de complexiteit van muzikale structuren. Een tendens die sterk in de hand
werd gewerkt door de fundamentele gelijkwaardigheid van alle tonen
en intervallen, en die in de twintigste eeuw hllar uiterste consequenties
vond in de twaalftoonsmuziek van Schönberg en in het latere serialisme. Een onvermijdelijk eindpunt, maar in Partch' ogen (en oren) het
toppunt van westers-abstracte verdwazing. Voor hem was de hele westerse muziek-traditie één grote wanstaltige illusie, een onnatuurlijk
artefact, bovendien nog op drijfzand gebouwd ook. In die geest van af-
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wijzing van de door traditie bepaalde orde, regels en waarden is Partch
zeker verwant aan iemand als Joho Cage. Maar waar Cage ophoudt
met dingen voorschrijven en het probleem van 'inhoud' en 'betekenis'
terugspeelt naar de toehoorder, wil Partch die 'inhoud' heel concreet,
persoonlijk en voor iedereen volgbaar in zijn muziek inbouwen.
Dat het getempereerde toonstelsel bestaat en gebruikt wordt is daarbij op zichzelf niet eens zo'n probleem. Wat Partch wél tegen de borst
stuit is dat tweehonderd jaar na de invoering ervan de westerse muziekmaker in feite geen keus meer heeft en het fundament van al zijn muziek, als ware het een natuurwet, zonder al te veel vragen dient te aanvaarden. Een fundament dat vast verankerd ligt in de luistergewoontes
van de toehoorders en in de constructie van de gangbare instrumenten
zowel als de daarbij behorende speeltechnieken, lesmethoden en notaties. Een fundament dat van generatie op generatie wordt verstevigd
door de conservering van de eraan ontsproten meesterwerken. De muziekmaker die besluit dit 'heilige' fundament overboord te zetten, veroordeelt zichzelf tot het vrijwel van de grond af opnieuw opbouwen
van 'een muziek'. Het is deze conclusie die Partch, uiterst consequent,
aan zijn afwijzing van het getempereerde stelsel verbindt. Hij moet een
ander, voor zijn doel bruikbaar, toonsysteem ontwikkelen, zelf de instrumenten ervoor bouwen, er een notatie voor bedenken en spelers
vinden die op de nieuwe instrumenten kunnen en willen leren spelen.
En niet om uiteindelijk het ene dogma door het andere te vervangen,

maar om een muziek te maken die in staat is de voor hem zo belangrijke
kenmerken 'persoonlijk' en 'corporeel' uit te dragen. De 'stroom des
tijds' wel niet gekeerd, dan toch in ieder geval ertegenin geroeid, met
doelbewuste, harde slagen.
8

Bij zijn eerste pogingen 'nieuwe' muzikale werktuigen te ontwikkelen
richt Partch zich op het aanpassen van bestaande instrumenten. Strijkinstrumenten waren in dat opzicht het gemakkelijkst hanteerbaar, omdat daarop gefixeerde toonsafstanden sowieso niet voorkomen. Uit een
altviool en de hals van een oude cello construeert hij wat hij zijn 'Adapted Viola' noemt. Met kleine spijkertjes naast de snaren geeft hij de
plaatsen aan van de tonen die hij wil gebruiken. Tonen en toonsafstan-
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den die allemaal gebaseerd zijn op zo eenvoudig mogelijke verhoudingen van gehele getallen; verhoudingen die hij uitprobeert en inventariseert op een zelfgebouwde 'harmonische canon', een snareninstrument
met verplaatsbare bruggen, gebaseerd op het principe van de monochord.
Geleidelijk aan komt Partch tot het inzicht dat er toch wel degelijk
muzikale tradities zijn waarop zijn ideeën aansluiten. Belangrijke aanknopingspunten vindt hij in toonsystemen zoals die gangbaar waren in
het oude China, in Japan, en in de monofone muziek van het oude
Griekenland. Muziek, die steeds gebaseerd is op de expressie van een
stem, ondersteund en gevolgd door de tonen van de instrumenten.
Hij neemt teksten van de Chinese dichter Li Po en passages uit de
bijbel, die hij zingt, intoneert en declameert, terwijl hij zichzelf op zijn
aangepaste viola begeleidt. Het zijn onder andere deze 'Li Po-songs'
die in hun ontwapenende eenvoud en intieme directheid nog steeds zijn
ideeën over een corporele, op de menselijk spreekstem gebaseerde,
monofone muziek het beste illustreren.
Jarenlang presenteert hij zo zijn werk als de zichzelf begeleidende
zanger/verteller, op de manier van de folk-zanger, de middeleeuwse
troubadour. Zijn ambities reiken echter veel verder. In het begin van de
dertiger jaren begint Partch te werken aan het plan Sophocles' 'Oedipus
Rex' als muziek-drama te realiseren. In 1934 krijgt hij een kleine beurs
die hem in staat stelt naar Europa te reizen, waar hij in Engeland onder
andere werkt aan de ontwikkeling van een orgel in zijn toonsysteem,
dat rond die tijd definitief vorm begint te krijgen. In Dublin ontmoet hij
de dichter William Butler Yeats, aan wie hij toestemming vraagt om
diens Sophocles-vertaling voor zijn project te gebruiken. Yeats, een
man met strenge ideeën over het gebruik van tekst in combinatie met
muziek, geeft hem mondeling de gevraagde toestemming.
9
Als Partch in 1935 terugkomt in de Verenigde Staten vindt hij een land
dat als gevolg van de grote economische crisis geteisterd wordt door
werkloosheid. Eveneens zonder werk, zonder geld en blijkbaar zonder
vrienden of familie bij wie hij voor hulp kon aankloppen, zit er voor
hem weinig anders op dan 's nachts zijn dekentje te spreiden op plek-

ken die ook door andere daklozen en zwervers gefrequenteerd worden.
Het is voor Partch het begin van een acht jaar durende periode waarin
hij kris-kras door de Verenigde Staten zwerft. Een periode die hij zich
naderhand nog voornamelijk weet te herinneren als een eindeloze
keten van stapels onafgewassen borden en naamloze gezichten in zwerversjungles en bij fruitoogsten.
Toch wist Partch zelfs toen, onder de meest miserabele omstandigheden, van tijd tot tijd mogelijkheden te vinden om aan zijn muziek te
werken. In 'sociale werkplaatsen' bouwt hij, als hij er de kans voor
krijgt, instrumenten. Periodes van relatief meer comfort en rust gebruikt hij om een voorlopige versie te schrijven van Genesis of A Music,
het lijvige boekwerk waarin hij zijn denkbeelden uit de doeken doet.
Een toevallige ontmoeting in het begin van de veertiger jaren met een
theologie-student zorgt er tenslotte voor dat het tij langzamerhand ten
goede keert. De student raakt geïnteresseerd in de zwerver en zijn ideeen en brieft zijn verhaal door aan een vriend. Deze nodigt Partch uit
naar Chicago te komen. Een stipendium van de Guggenheim Foundation geeft hem vervolgens, in april 1943, eindelijk de gelegenheid zich in
alle rust op zijn werk te concentreren.
10

Collega-componisten en critici beschouwden Partch, als ze hem al opmerkten, over het algemeen voornamelijk als een excentrieke lastpost
en doordrammer; als een auto-ontwerper die op een goeie dag ontdekt
morele bezwaren te hebben tegen het gebruik van wielen en vervolgens
zijn leven wijdt aan de constructie van regelmatige zestienhoeken,
waarop je, met een beetje moeite, ook een heel eind kunt komen; als de
Don Quichote van de twintigste-eeuwse muziek.
Maar niet de oplossing of de weg die hij kiest -de instelling vormt het
belangrijkste aspect van Partch' werk. Een instelling die de basis van
ieder creatief werk zou moeten zijn en waarvan het centrale credo 'niets
spreekt vanzelf luidt. Een relevante muziek, als iedere relevante kunst,
bevestigt geen 'vanzelfsprekendheden', maar trekt die in twijfel, stelt ze
als probleem. Dat daardoor in eerste instantie meer vragen opgeroepen
zullen worden dan beantwoord is een extra reden om haar waarde te
onderkennen: de steeds nieuwe, door voorafgaande oplossingen ont-
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stane vragen en problemen, en de daar weer op volgende pogingen tot
andere wegen , vormen de enilge levensvatbare basis voor een kunst die
zich kan ontwikkelen zonder in haar eigen 'vanzelfsprekende' waarden
te stikken. En de vraag die Partch in en met zijn werk stelt is fundamenteel.
Partch probeert de vicieuze cirkel te doorbreken van een muziek die
enkel zichzelf als probleem serieus neemt en in een in zijn ogen ijdel
streven naar alomvattendheid, als subjectief, persoonlijk expressiemiddel, nietszeggend en leeg wordt. De opvatting dat muziek ook als
abstracte, meer of minder formeel georganiseerde verzameling van
klanken een concrete, 'corporele' betekenis zou kunnen (ver)dragen,
wijst hij als tegenspraak van de hand. 'Abstract' en corporeel' zijn voor
hem twee polen die elkaars nabijheid niet dulden. Een denken in extremen dat hem typeert: kiezen is kiezen tussen uitersten. Daarom ook
vinden we bij Partch meestal een muziek die tot vehikel verworden is,
tot voertuig dat zonder buiten-muzikale (in zijn gevalliterair-theatrale)
'geest' niet tot leven wil en kan komen.
II

Het specifieke karakter en de eigen, 'exotische' klankkleur van Partch'
muziek worden voor een belangrijk deel bepaald door de ongeveer
veertig verschillende instrumenten die hij tussen I943 en I972 voor het
uitvoeren ervan bouwde, sommige speciaal voor één bepaald werk.
Andersom ontstond ook zo nu en dan een stuk muziek naar aanleiding
van de bepaalde klank en eigenaardigheden van een instrument. Die instrumenten kunnen in drie groepen onderverdeeld worden: snaar-instrumenten, aangepaste harmoniums en percussie-instrumenten.
Onder de snaarinstrument1~n vallen de al genoemde Adapted Viola
en een aantal 'Adapted Guitars', gitaren door Partch van andere fretten en soms van meer snaren voorzien (Adapted Guitar 11 heeft er tien).
Tussen I938 en I959 ontwikkelt hij een aantal 'Kithara's', instrumenten waarvan de vorm en naam ontleend zijn aan een oud-Grieks instrument, vaak afgebeeld op vazen en dergelijke. Partch' Kithara's zijn
echter zowel wat afmetingen als constructie betreft heel wat complexer
dan hun antieke voorlopers. (Kithara I en 11 zijn bijna twee meter hoog
en bevatten ieder tweeënzeventig snaren, gegroepeerd in twaalf series
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van zes, volgens principes ontleend aan Partch' toonstelsel.) Een andere belangrijke groep snaarinstrumenten wordt gevormd door de 'Harmonie Canons', liggende instrumenten, ieder met achtentachtig snaren
en verplaatsbare bruggen.
Partch heeft nooit in een dusdanig gunstige financiële positie verkeerd dat hij zich de aanschaf kon veroorloven van dure werktuigen
om instrumenten te bouwen die gebruik maken van ingewikkelde precisie-mechanismen. Buiten de traditionele blaasinstrumenten als klarinet en trompet, die, bespeeld door ervaren en willige instrumentalisten,
ook binnen Partch' toonsysteem gebruikt kunnen worden, is het harmonium het in technisch opzicht meest geavanceerde instrument dat
hij in zijn werk gebruikt. Tot het langzamerhand door allerlei electronische equivalenten verdrongen werd was het harmonium een veel
voorkomend instrument, vooral populair als een soort huiskamerorgel. Het werkt met een toetsenbord en een grote, met de voeten bediende blaasbalg, waardoor, via het indrukken van toetsen, rietjes
aangeblazen worden. Door die rietjes bij te slijpen en waar nodig te
vervangen kon Partch een aantal harmoniums voor gebruik in zijn
toonstelsel aanpassen. Hij noemt ze 'Chromelodeons'. Het zijn, naast
de Adapted Viola, de enige van zijn instrumenten die lange tonen kunnen voortbrengen.
Het overwegend gebruik van instrumenten met een korte, felle attack en een snelle uitsterftijd van de voortgebrachte toon is de oorzaak
van het voor veel van Partch' muziek zo typerende percussieve karakter. 'Dichtere' patronen en lagen worden verkregen door het op een
arpeggio/glissando-manier spelen van tonenreeksen ('akkoorden')
op de Kithara's en Harmonie Canons, maar ook op de gestemde percussie-instrumenten. Die percussie-instrumenten spelen, vooral in zijn
latere werk, een hoofdrol. Bij de constructie ervan maakt Partch gebruik van verschillende materialen, ieder met een eigen geluidskarakter:
hout, metaal en glas.
Een deel van de hout-percussie-instrumenten is gebaseerd op het
principe van de marimba. Ze bestaan uit een aantal rechthoekige blokjes hout (waarvan lengte en dikte de toonhoogte bepalen), waaronder
houten pijpen (bijvoorbeeld van bamboe), met een van de toonhoogte
afhankelijke lengte, als resonator bevestigd zijn. De' Diamond Marim-
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ba' heeft zesendertig van die blokjes. Ze zijn zo gerangschikt dat alle
diagonalen (binnen Partch' toonsysteem) fundamentele 'reeksen' vormen. Van rechts boven naar links beneden lopen zogenaamde bovenof otonaliteiten (verwant met het traditionele 'majeur'), van links
boven naar rechts beneden zogenaamde onder- of utonaliteiten (verwant met het traditionele 'mineur') (fig. 3). De Diamond Marimba beschikt zo over een schuin aflopend speelveld waarop de diagonalen in
aflopende toonhoogte gerangschikt zijn. Het instrument is daarom
vooral voor het spelen van arpeggio's van hoog naar laag geschikt. Om
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Fig. 3 - Diamond Marimba

Fig. 4 - Quadrangularis Reversurn

ook op een even makkelijke manier bewegingen van laag naar hoog
mogelijk te maken, bouwde Partch een tweede instrument, de 'Quadrangularis Reversurn', waarvan het centrale speelveld een spiegeling is
van de constructie toegepast bij de Diamond Marimba (fig. 4).
Voor de lagere registers bouwde hij een 'Bass Marimba' (met tonen
tot ongeveer de laatste G op een normale piano) en de zogenaamde
'Marimba Eroïca', die het ultra-lage frequentiegebied bestrijkt waar
tonen meer gevoeld dan gehoord worden. Het houtblok voor de laagste
toon van de Eroïca is meer dan tweeëneenkwart meter lang, vijfentwin-
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tig centimeter breed en viereneenhalve centimeter dik. De resonatorkast heeft een hoogte van één meter twintig. De toon die wordt voortgebracht is ongeveer de F onder de laagste A op de piano. Het ontbreken van boventonen maakt echter dat de tonen van de Marimba
Eroïca (ook die welke nog binnen het piano-bereik vallen) veellager
klinken en/of voelen dan tonen zoals we die van een piano gewend zijn.
Een tweede groep hout-percussie-instrumenten maakt gebruik van
bamboe-pijpen waarin 'tongen' uitgesneden zijn die bij aanslag een
toon voortbrengen en waarbij de pijp zelf als resonator dient (fig. 5).
Partch noemt ze 'Boos' of'Bamboo Marimba's'. Iedere Boo bestaat uit
vierenzestig bamboe-pijpen, gemonteerd in zes boven elkaar gelegen
rijen, gestemd volgens de drieënveertig-verhoudingen-schaal van
Partch' toonstelsel. Hetzelfde tong/resonator-principe ligt ten grondslag aan de 'Mbira Bass Dyad', waar het gebruikt wordt om twee lage
tonen te verkrijgen. Bamboe-pijpen als toonbron, maar dan zonder de
uitgesneden 'tongen', past Partch verder nog toe in zijn 'Eucal Blossom', in drie verticaal oplopende rijen van elf.
Is hout met veel geduld, moeite en relatief eenvoudig gereedschap
nog wel te bewerken, bij glas en metaal is daar geen sprake van.
Partch beperkt zich bij die materialen dan ook voornamelijk tot het
gebruik van al bestaande, vaak 'gevonden' voorwerpen. De 'Gourd
Tree' bijvoorbeeld bestaat uit twaalf Chinese tempelbellen van verschillende toonhoogte, vastgeschroefd op kalebassen als resonatoren
en 'opgehangen' aan een ongeveer twee meter hoge eucalyptus-tak. De
bij de Gourd Tree bevestigde 'Cone Gongs' zijn de ongeveer driekwart
meter hoge aluminium neuskegels van oude vliegtuig-tanks, groenachtig-geel geschilderd en bevestigd op groen geschilderde 'stelen', wat ze
eruit doet zien als varianten van een vreemdsoortige reuze-paddestoel.
De 'Cloud-Chamber Bowls' is een rek waarin in vier rijen veertien
boven- en onderstukken van grote mandflessen zijn opgehangen. De
oorspronkelijke delen vond Partch in 1950 bij het stralingslaboratorium van de universiteit van Californië, waar stukken uit het midden van
de flessen werden gesneden om er nevelkamers ('cloud-chambers',
vroeger gebruikt bij onderzoek naar elementaire deeltjes) van te maken.
Ook bij de 'Mazda Marimba' is gebruik gemaakt van glas en wel van

Fig. 5 - Bamboe Boo-pijp met tong

103

oude lampen in verschillende groottes, waaruit het gloeidraad-mechanisme is verwijderd. De lampen kunnen op de juiste toon gebracht worden door met een pincet van de onderkant kleine stukjes glas af te
breken om de toon hoger te maken, of door de lengte van de onderkant
te vergroten door er plakband om heen te draaien, wat de toon lager
maakt. De Mazda Marimba heeft vierentwintig van die lampen, bevestigd in vier boven elkaar gelegen rijen.
In zijn 'Zymo-Xyl' combineert Partch de verschillende materialen.
Een rij van veertien houtblokken (gezaagd uit de kast van een oud
harmonium), daarboven twee rijen lege drankflessen. Een lege 'Bristol
Cream Sherry'-fles levert de grondtoon, 'Brugal Rum' zorgt voor de
reine kwint, 'Gallo's Sherry' voor de reine kwart, enzovoorts, voor in
totaal zeventien eenvoudige getalsverhoudingen uit Partch' zuivere
stemmings-systeem (mocht een fles door langdurig of te hardhandig
gebruik breken, dan is het zaak een nieuw kratje van de betreffende
drank in huis te halen en vervolgens door te drinken tot een lege fles
gevonden is met precies de gewenste toon). De Zymo-Xyl wordt gecompleteerd door een drietal stukken metaal-percussie: een Ford-wieldop uit 1953 genaamd 'Chi', een Ford-wieldop uit 1952 hetende 'Zeta',
en als derde 'Omega', een aluminium panne-deksel.
Als laatste instrument de 'Spoils of War', een constructie waarin
Partch zes verschillende percussie-geluiden en -effecten samenbrengt.
Een houtblok voor de lage noot, een serie van zeven koperen granaathulzen (met welomschreven toonhoogte en een lange nagalmtijd), vier
'cloud-chamber'-flesdelen, twee bamboe-pijpen met tongen, drie zogenaamde 'Whang Guns' (veerkrachtige staal-strippen van verschillende
lengte, waarvan de spanning met voetpedalen gevarieerd kan worden
en die bij aanslag een soort zingende-zaag-geluid voortbrengen) en een
uit een kalebas vervaardigde 'guiro'.
Een index van de verschillende eigenaardigheden en de vaak verrassende mogelijkheden van zijn instrumentarium geeft Partch, op een
overzichtelijke manier, in 'And on the Seventh Day Petals feil in Petaluma' (1963!1966). 'Petals' is een serie van vierendertig 'etudes'. In de
eerste drieëntwintig gebruikt hij vierentwintig verschillende instrumenten, steeds in duidelijk te onderscheiden combinaties van twee, of
hooguit drie. De laatste tien bestaan uit de opeenvolgende synchroni-
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saties van de voorafgaande drieëntwintig. 'Petals' is in feite Partch'
enige grootschalige zuiver instrumentale werk, met de daarbij onvermijdelijke neiging tot de door hem zo verfoeide 'abstractie'. Hij beschouwt het daarom ook niet als een op zichzelf staand project, maar
als een voorstudie voor 'Delusion ofthe Fury' (I965/Ig66), zijn (naar
later bleek) laatste grote werkstuk, waarin vrijwel alle vondsten en motieven uit 'Petals' in een 'corporele' context verwerkt zijn.
I2

Verhoudingen van tonen klinken, vanaf de 'absolute consonant' I!I,
bij het stap voor stap ingewikkelder worden van de trillingsverhoudingen steeds 'dissonanter'. Het begin van zo'n 'consonant- dissonant'schaal ziet er als volgt uit: III, 2/1, 3/2, 4/3, 514, 513, 6/s, 7/s, 7/4,
8/7 ... Naarmate de getallen (steeds uitgedrukt binnen de 2/I, het octaaf) groter worden neemt de relatieve dissonantie toe, totdat op een
gegeven moment ons gehoor weinig onderscheid meer kan maken.
Toch is het meer dan verfijnd genoeg om een bijzonder groot aantal
van die verhoudingen exact te kunnen onderscheiden.
Partch gebruikt in zijn toonstelsel negenentwintig primaire verhoudingen, die van 'I' tot en met de relaties van' I I'. Achtereenvolgens zijn
dat:
a. de '!'-grens : III (2/1)
b. de '3'-grens : J/2, 4/3
c. de •s' -grens : 514. 8/s. siJ, 6/s
d. de '7'-grens :7/4, 8/7, 7/6, 12/7, 7/s, 10/7
e. de 'g'-grens : g/8, 16/g, wig, gis, g/7, 14/g
f. de 'n'-grens: II/8, 16/II, II/6, 12/6, !2/II, II/10, 20/II, II/7,
14/II, nlg, 18/n.
Het feit dat hij stopt bij I I, en niet bijvoorbeeld ook de verhoudingen
van I 3 in zijn systeem betrekt, heeft een praktische oorzaak die geen
verband houdt met het bereiken van de eventuele limiet van ons gehoor. De genoemde negenentwintig verhoudingen leverden hem meer
dan genoeg materiaal. Ook zou een verdere uitbreiding hiervan de ontwikkeling van instrumenten waarop het systeem gebruikt kan worden
nóg moeilijker maken.
Aan de bovenstaande negentwintig voegt Partch nog veertien (se-
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Fig. 6 - De 43 verhoudingen van Partch'
toon tel el en de relatieve consonant ie van
de erdoor gedefimeerde intervallen

cundaire) verhoudingen toe om onpraktisch grote gaten in zijn octaafverdeling te dichten. Samen vormen zij de opsplitsing in drieënveertig
zuivere verhoudingen van het octaaf, die het uitgangspunt is van
Partch' toonstelsel. Die drieënveertig basisrelaties zijn te zien in fig. 6.
De traditionele onderverdeling van het getempereerde stelsel is daarin
met de gebruikelijke lettersymbolen weergegeven. De omhullende curve geeft in haar uitwijking naar links en rechts een maat voor de relatieve consonantie van de door de betreffende verhoudingen gedefinieerde intervallen. De intervallen zijn door Partch gerangschikt in een
viertal, vrij willekeurige categorieën van 'psychologische werking'.
Deze reeks van drieënveertig verhoudingen op één grondtoon (bij
Partch 392 hertz, ongeveer de G onder de gebruikelijke kamertoon A =
440 Hz) biedt de uitgebreide en gevarieerde melodische expressie-mogelijkheden die in het getempereerde stelsel ontbreken. Partch gebruikt
de verhoudingen als materiaal voor een muzikaal systeem dat gebaseerd is op het onderscheiden van zo'n vierentwintig verschillende
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series van tonen en intervallen met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken ('tonaliteiten'). Hij beschrijft het (inclusief de historisch/theoretische achtergronden en de onvrede die hem tot de ontwikkeling ervan bracht) uitvoerig in 'Genesis of A Music', dat in 1949 verschijnt bij
de University of Wisconsin Press, Madison.
13

In een partituur wordt via notenschrift een serie aanwijzingen voor
elkaar in tijd opvolgende lichamelijke handelingen gesymboliseerd,
die, mits verricht aan of met de voorgeschreven werktuigen, een klankpatroon veroorzaken dat het patroon dat de schrijver van de partituur
voor ogen stond benadert. Maar de papieren lijnen-en-punten-structuur is niet de muziek. Die muziek ontstaat bij de interpretatie van
voorschriften voor de verrichtingen op instrumenten. Zelfs bij een zo
wijd verbreid en algemeen aanvaard symbolensysteem als de traditionele muzieknotatie is de ruimte voor verschillen in interpretatie zó
groot, dat één en dezelfde partituur in handen van steeds andere uitvoerders aanleiding kan geven tot hoorbaar verschillende muziekstukken. Je kunt je muziek ook 'voorstellen' door met je ogen het geschreven patroon te volgen. Dan interpreteer je de symbolen in je hoofd. Dat
kun je leren, je kunt ermee spelen. Maar muziek is het pas, als je het
werkelijk hoort.
Voor Partch' muziek is registratie op papier al helemaal ontoereikend. Dat in ieder geval de traditionele notatie onbruikbaar is, zal duidelijk zijn. Toch is een of andere vorm van notatie onmisbaar om langere en gecompliceerdere stukken op een werkbare manier met een
grotere groep uitvoerenden in te studeren. Partch' notatie is een handelingen-notatie, die zich vaak van de tekens van de traditionele notatie
bedient, maar waarin de oude vertrouwde symbolen een heel andere
betekenis hebben (fig. 7). Een uitgeschreven partij voor een Chromelodeon bijvoorbeeld ziet eruit als een gewone piano-partij. De bedoeling
is ook dat de speler dezelfde toetsen hanteert als op een piano. Alleen
brengen die toetsen op een Chromelodeon heel andere tonen voort. De
muziek die je je vanuit de aangeleerde betekenis van de symbolen in je
hoofd voorstelt, door het met je ogen volgen van het geschreven patroon, heeft niets te maken met de muziek die bedoeld is. Alleen een
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Fig. 7 - Fragment uit de partituur van
'Petals'

grondige vertrouwdheid met het specifieke instrument en het toonstelsel kan je in staat stellen om de 'switch' te maken van die aangeleerde,
traditionele betekenis naar de door Partch bedoelde betekenis. En datzelfde geldt voor al zijn notaties: zonder de instrumenten zijn die betekenisloos. Dat is natuurlijk ook het geval bij traditioneel muziekschrift, maar de daarbij behorende instrumenten heeft iedereen dag in
dag uit om zich heen, iedereen 'weet' hoe ze klinken. Partch' instrumenten zijn uniek, van ieder bestaat maar één exemplaar. Wie ze nooit
gehoord heeft, kent hun klank niet.
Dit probleem én de moeilijkheden die hij keer op keer ervoer bij
pogingen tot samenstellen van ensembles en het geven van concerten
brengen Partch ertoe om, waarschijnlijk met een zucht van opluchting,
een andere, veel ondubbelzinnigere manier van muziek-registratie en
-verspreiding te omarmen, de registratie op band en plaat, die in de
veertiger jaren net enigszins 'volwassen' begint te worden.
Zijn eerste platen maakt hij in de tweede helft van de jaren veertig, in
eigen beheer, gesponsord door vrienden. Hij brengt zo drie sets van
respectievelijk drie, twee en vijf 78-toeren-plaatjes uit, die op uiterst
kleine schaal verspreid worden en meer een soort privé-documentatie
zijn.
In het begin van de jaren vijftig woont en werkt Partch in het plaatsje
Sousolito bij de baai van San Francisco, waar hij een verlaten legergebouw op een oude marine-scheepswerf in gebruik neemt. Hij schrijft er
muziek, bouwt er instrumenten, stelt een ensemble samen en maakt er
platen, die hij op zijn 'Gate 5'-label uitbrengt. Opnemen en persen van
de platen financiert hij door inschrijvingen: belangstellenden bestellen
en betalen de platen vóórdat ze gemaakt zijn. Verkoop gebeurt voornamelijk per post; in officiële catalogi en winkels zijn ze niet te vinden.
Deze 'Gate 5'-platen zorgen er in die periode (1951-1962) voor dat zijn
muziek, hoewel maar heel zelden 'live' te beluisteren, toch een redelijke
mate van verspreiding en bekendheid krijgt.
14
Partch was een 'Einzelgänger', een ras-individualist. Zijn werk ontstond grotendeels in afzondering, vanuit een bewuste isolatie. Zijn
houding, ideeën, vragen en oplossingen brachten hem in een positie
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waarin contacten met en invloeden van andere componisten uit zijn tijd
ondenkbaar werden. Partch' werk staat op zichzelf.
Zijn eerste grotere stuk dateert uit 1943: 'U.S. Highball'. Het beschrijft een zwerversreis dwars door de Verenigde Staten, van San
Francisco naar Chicago.
'U.S. Highball' is één van de vijfwerken die hij samen 'The Wayward'
noemt. Ze zijn grotendeels allemaal op ervaringen uit zijn zwerversjaren gebaseerd. Zoals in vrijwel al zijn werk bepaalt het literaire gegeven, het 'verhaal', de vorm van het stuk. Die door Partch steeds weer
gehanteerde verhaal-vorm maakt de stap van muziek naar theater
klein, en misschien zelfs noodzakelijk. Muziek is geen 'taal' waarin een
bepaald dramatisch verloop ondubbelzinnig kan worden weergegeven,
waarmee 'letterlijk' een verhaal verteld kan worden. Het verband tussen de klinkende patronen en structuren en de manier waarop die door
een luisteraar ervaren worden is niet éénduidig. De interpretatie hangt
van een groot aantal factoren af en varieert van persoon tot persoon.
Als een componist, zoals Partch, toch op een éénduidige overdracht
van zijn 'verhaal' staat, zal hij dat met andere dan uitsluitend muzikale
middelen moeten vertellen: via gezongen of gesproken tekst, of met
visuele middelen als mime of dans. Het theater-aspect wordt in Partch'
werk dan ook steeds belangrijker, niet alleen in toegevoegde handelingen, maar met name in het muziek maken zelf.
Het is voor Partch een stap die rechtstreeks voortvloeit uit zijn opvattingen over het belang van het corporele in muziek. Muziek kan niet
losgekoppeld worden van de door muzikanten, door mensen verrichte
handelingen. Aan het visuele deel van het proces hecht Partch evenveel
waarde als aan het auditieve deel. Van de spelers eist hij dat ze als acteurs van hun musiceren een ritueel maken dat nauw aansluit bij hun
rol in het geheel, bij het karakter van de klanken die ze produceren.
Op een analoge wijze wordt het construeren en bouwen van instrumenten voor Partch een onderdeel van het componeren. Die instrumenten krijgen in de loop der jaren meer en meer sculptuur-achtige
dimensies. Het karakter van de klanken die ze voortbrengen wordt
weerspiegeld in hun vorm. Ze zijn niet enkel werktuigen om een stuk te
realiseren, ze zijn er een deel van.
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I5
In de muziek-praktijk van het oude Griekenland vinden we de bron
van Partch' op eenvoudige getalsverhoudingen gebaseerde toonstelsel.
Ook de opvatting dat muziek de dienares van de poëzie is en in principe
enkel ter versterking van de tekstuele dramatiek aangewend dient te
worden, is Grieks. Wat in die tijd zó ver ging, dat pogingen tot muzikale vernieuwing door ontkoppeling van muziek en tekst bijvoorbeeld
door Plato niet alleen buitengewoon grof en smakeloos gevonden,
maar zelfs als staatsgevaarlijk bestempeld werden.
Het Griekse drama was, voor zover wij ons daar een beeld van kunnen vormen, het soort combinatie van muziek, zang, theater en dans
dat Partch in zijn 'geïntegreerde muziek-theater'-stukken nastreeft.
Niet dat Partch' werk afgedaan kan worden als een poging tot een soort
twintigste-eeuwse reconstructie van dat Griekse drama. Daarvoor zijn
op zijn minst zijn toonstelsel en de erop gebaseerde instrumenten te ver
dóór ontwikkeld. Maar zijn verwantschap met de 'Griekse geest' is
onmiskenbaar.
Het is dan ook allerminst verwonderlijk dat Partch zijn thematiek,
behalve aan zijn persoonlijke ervaringen, vaak rechtstreeks aan dat
Griekse drama ontleent. In de versie voor muziek, theater en dans van
Sophocles' 'Oedipus' bijvoorbeeld, die hij in I 95 I, zo'n twintig jaar na
de oorspronkelijke planning, realiseert. Een tweede groot muziektheaterstuk gebaseerd op een klassiek Grieks thema is 'Revelation in
the Courthouse Park' (1960). Het model voor 'Revelation' is Euripides'
'Bacchae', maar plaats en tijd van handeling zijn gedeeltelijk naar het
'moderne Amerika' verplaatst, waarbij Dionysos, de god van de Bacchae, het Hollywood-idool Dion wordt, een 'symbool van dominante
middelmatigheid'.
Uitvoeringen van Partch' stukken waren zeldzaam. Een aantal is in
de totaal-vorm van muziek, theater en dans zelfs maar één of twee keer
te zien en te horen geweest. Beoordelen of Partch in zijn opzet van het
creëren van werkzame, directe multi-media-stukken slaagde, is dan
ook vrijwel onmogelijk. Van een enkel stuk is ooit wel eens een filmregistratie gemaakt, maar in de praktijk is het vaak al moeilijk genoeg
om aan een fatsoenlijke geluidsopname te komen. Die geluidsopnames
vormen de enige redelijk toegankelijke ingang tot Partch' werk, maar
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geven van zijn grotere stukken eigenlijk slechts een beperkt beeld. In
'The Bewitched' (1955) bijvoorbeeld laat Partch gezongen en gesproken tekst helemaal achterwege en wordt het verhaal gespeeld door de
acterende muzikanten en gesuggereerd in belichting en beweging tijdens het spelen. Het ontbreken van een houvast voor het volgen van
Partch' betoog blijft ook bij herhaalde beluistering van een geluidsopname van 'The Bewitched' een ernstig gemis. Dat dat niet echt een
noodzakelijk gevolg van de door Partch gekozen vorm is, bewijst de
geluirlsregistratie van zijn laatste grote werk, 'Delusion of the Fury'
(1965/66).
'Delusion' bestaat uit twee delen, het eerste gebaseerd op een Japans
verhaal uit de elfde eeuw, het tweede naar model van een Afrikaans
volksverhaal. Ook in 'Delusion' is tekst vrijwel geheel afwezig en wordt
het verhaal in mime en dans uitgebeeld. Maar in dit geval is de muziek
zo hecht en suggestief dat het ontbreken van het door de bijbehorende
theatrale handelingen uitgebeelde verhaal niet als storend opvalt.
Partch levert in 'Delusion' het bewijs van de klankenrijkdom van zijn
instrumentarium, de uitgebreide expressieve mogelijkheden die zijn
toonstelsel hem biedt én zijn meesterschap in de hantering ervan.
16
Harry Partch stierf in San Diego aan een hartziekte, in 1974.
Er is een Harry Partch Foundation die de instrumenten beheert en
onderhoudt.
17
Muziek is onder invloed van de snelle technologische ontwikkelingen
in de loop van deze eeuw en met name door de opkomst van de massamedia een steeds grotere, zij het dubieuze rol in het dagelijks leven
gaan spelen. Dat leven speelt zich voor een belangrijk deel af tegen een
vrijwel ononderbroken 'muzikaal decor'. Soms zelfgekozen, maar
vaker een decor tegen wil en dank. Omdat het nu eenmaal nóg vervelender is om een groot deel van de tijd met doppen in je oren je
bezigheden te volbrengen, om die radio van de boven-, de platenspeler
van de benedenburen, die opdringerig zachte achtergrondmuziek in
café, restaurant of winkelcentrum buiten je hoofd te sluiten.
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Muziek is, meer dan ooit, handel geworden en houdt een gigantische
industrie draaiende, die vooral gebaat is bij snelle behoefte-bevrediging
door en korte duurzaamheid van haar produkten: duizendmaal hetzelfde liedje, steeds in een ander jasje, waarbij uiterlijke schijn, vaak op een
slinkse manier, met inhoud wordt verward; waarbij keer op keer op een
formule-achtige manier met emotionele clichés wordt omgesprongen.
Oppervlakkigheid troef. Het geldt voor vrijwel alle 'populaire' muziek,
maar net zo goed voor een groot aantal produkten uit de zo genoemde
serieuzere hoek.
De onoverzienbare en onontkoombare dagelijkse wervelingen van
geluids- en muziekpatronen, voor een deel in flarden en onsamenhangende fragmenten, hebben grote invloed op de functie en betekenis van
muziek in deze tijd. Een bewust of onbewust ervaren van iets als 'luistermoeheid' lijkt een onvermijdelijk bijverschijnsel te worden. Zelfs is
het niet ondenkbaar dat een muziekmaker bij het beschouwen van die
eindeloze stroom van door de media als door een gehaktmolen gedraaide muzikale drollen aan het nut van het muziek maken zelf gaat twijfelen.
Is daar nog een kruid tegen gewassen? Kan muziek nog een andere
functie vervullen dan die van radertje in de media-instant-droommachine? Een oplossing is, heel zeker, niet te verwachten van de hantering van de grote hoeveelheid muziekmachines waarmee die andere
pijler van onze economie, de electronica-industrie, ons jaar in jaar uit

weer weet te verblijden. Nieuwe instrumenten zijn het in ieder geval
niet, hooguit meer of minder geavanceerde varianten van het traditionele toetseninstrument. De grote nadruk, uit overwegingen van 'gebruikers-vriendelijkheid' (lees: verkoopbaarheid), op functie-automatisering en klank-imitatie propageren en veroorzaken enkel het stapelen van cliché op cliché.
Toch zijn de mogelijkheden van het gebruik van elektronisch opgewekte en bewerkte trillingen in principe ongelimiteerd ... als ze tenminste niet maatvast en in standaard-verpakking uit de fabriek komen.
Electronika biedt de muziekmaker de mogelijkheid om rechtstreeks te
werken met de zuivere sinustrilling (zoiets als het 'atoom' van geluid),
alle denkbare klanken en tonen van de grond af op te bouwen en muziekstukken te maken in wat voor (toon-)stelsel, desnoods zonder wat
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voor systeem dan ook. Een aantal 'elektronische composities' uit de
zestiger en zeventiger jaren vormt daarvan het hoorbare bewijs. De
keerzijde van de medaille is dat een dergelijke manier van muziek
maken zichzelf definitief loskoppelt van concrete geluictsproducerende
handelingen. Je zou het moeizame proces van instellen, opnemen,
knippen en plakken van bandfragmenten of het programmeren van een
computer natuurlijk als zodanig kunnen beschouwen, maar dat is een
éénrnalig proces en doet bij weergave van het uiteindelijke klankresultaat niet meer ter zake. Daarbij komt dat het scala van mogelijkheden
zó uitgebreid is, dat vrijwel iedere compositie zijn eigen regels kan stellen, die vaak alleen voor de maker zelf duidelijk zijn. Talloze pogingen
tot combinatie van elektronika met het vertrouwde, lichaamsgebonden, instrumentale werk lijden aan een vergelijkbaar euvel. Wie niet de
mogelijkheid heeft, of niet de moeite wil nemen, om keer op keer weer
een andere syntaxis te leren blijft achter in verwarring; of blijft onverschillig. De muziekmaker ploetert ondertussen verder, vrijwel zonder
'publiek', als een alchemist op zoek naar zijn steen der wijzen, wiens
'kennis' alleen functioneert binnen de eigen kleine kring van 'ingewijden' en waarvan de fragmentarische toepassing in toegankelijkere,
vaak effect-gerichte vorm, niet meer dan een soort bedroevende karikatuur wordt.
Een nieuw begin of het zoveelste Babylon?
18

Partch maakte schoon schip, zette de waarden en normen van de muziek-traditie waar hij mee geconfronteerd werd overboord, construeerde een nieuw referentie-kader en creëerde een in zichzelf besloten, persoonlijk alternatief. Toch is voor het 'begrijpen' van Partch' werk kennis en inzicht in zijn toonstelsel en de vaak strenge regels waaraan hij
zijn muziek onderwerpt niet echt noodzakelijk. De muzikale taal die hij
hanteert is een middel, nooit een doel. Net als zijn instrumenten steeds
middel en geen doel zijn. Het is vooral dit aspect waardoor zijn werk
zich van het meeste werk van experimenterende en zoekende tijdgenoten onderscheidt. Ook ligt daar de verklaring voor de affiniteit van
Partch' muziek met bepaalde vormen van jazz- en popmuziek. Partch
betreedt in en met zijn werk het vrijwel onontgonnen gebied tussen de
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Discografie:
Music of John Cage and Harry Partch
New World Records NW 214, 1978
And on the Seventh Day Petals fell in Petaluma

extreem corporele, vaak primitieve of zelfs banale (westerse) 'volksmuziek'-varianten en de extreem intellectuele, 'vergeestelijkte', academische muzieksoorten. En hoewel inzicht in de regels van de muzikale
taal die hij bij de betreding van dit 'niemandsland' hanteert voor de
ervaring van zijn werk geen noodzaak is, is het nu juist de precieze
formulering en het doordachte karakter ervan die Partch in staat stellen zich met succes tussen die twee uitersten te bewegen.
Partch was ervan overtuigd dat muziek als betekenisvol expressiemiddel alleen dan kan overleven wanneer zij haar ingekapselde positie
als een van onze westerse specialisaties weet te ontstijgen, als zij een
integraal deel wordt van werken die aan het totaal van menselijke zinnen, lichaam en geest, refereren. Een opvatting waar talloze argumenten vóór, maar ook tégen te verzinnen zijn. De door Partch gekozen
muziektheater-vorm speelt in ieder geval een belangrijke rol in de opvallende toegankelijkheid van zijn werk. Inhoud, betekenis en functie
van alle onderdelen vallen op het literair-theatrale niveau moeilijk over
het hoofd te zien. Jammer is dat daarnaast de meer zuiver muzikale
mogelijkheden vaak een wat ondergeschikte rol spelen. Partch' toonsysteem brengt eerst en vooral muzikale klankpatronen veel dichter bij
de kenmerkende buigingen en verhoudingen van de menselijke spraak.
Het is ook in die combinatie van instrument en stem dat het optimaal
lijkt te functioneren. En toch is het juist de stem die Partch in zijn latere
grote werken meer en meer achterwege laat.
Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Partch' toonstelsel binnen afzienbare tijd, of misschien zelfs ooit, zodanig ingeburgerd raakt, dat gebruik ervan net zo voor de hand liggend wordt als gebruik maken van
het getempereerde stelsel. Wie zich geroepen voelt om Partch' oplossing en weg te kiezen zal zelf het lange, moeizame proces van instrumenten bouwen en leren hanteren opnieuw moeten volgen. Wat vaak
al reden genoeg is om naar andere, meer persoonlijke alternatieven te
zoeken.
Mede onder invloed van Partch is de afgelopen twintigjaar een soort
traditie ontstaan waarbinnen het zelf bouwen van instrumenten een
centrale plaats inneemt. Het gaat dan vaak om 'geluids-sculpturen',
waarbij eerder materiaal-onderzoek en/of een vorm van visuele esthetiek dan muzikale functionaliteit de hoofdrol speelt.

Composers Recordings Inc. CRI 2 I 3, I 967
Delusion of the Fury
Columbia M2-30576, I97I
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Ook het stemmings-'probleem' blijft ondertussen, als vanouds, bestaan en is nog steeds onderwerp van talloze muzikale probeersels en
experimenten. Vaak gaat het daarbij om niet meer dan schijn-oplossingen: een getempereerd stelsel met vierentwintig gelijke stappen in een
octaaf in plaats van twaalf, bijvoorbeeld. Of het hanteren van andere
stemmingen op een piano. Veel meer dan wat theoretische uitstapjes
zijn het vooralsnog niet. Inhoudelijke motieven ontbreken of zijn wel
erg ver gezocht. De muzikale functie- en spraakverwarring wordt eerder nog groter.

19
De vrijheid in het kiezen van wegen en middelen om tot muziek te
komen is vrijwel onbeperkt. De individuele muziekmaker is in eerste en
laatste instantie zelf volledig verantwoordelijk voor de keuzes die hij
met betrekking tot ieder aspect van zijn werk maakt. Het besefvan die
verantwoordelijkheid is een eerste, noodzakelijk begin.
Muziek kan uiteindelijk enkel en alleen functioneren in haar relatie
tot een publiek. Iedere muziek is in haar hoedanigheid van in tijd variërende geluidstrillingen een serie van prikkels, van stimuli, die in de
door haar in ons opgewekte respons haar definitieve vorm en betekenis
vindt. Onze reacties op geluidspatronen en muzikale structuren vertellen iets over onszelf en zijn fundamenteel verweven met onze manier
van denken. De zinvolle hantering van dit actie-reactie-proces vormt
een belangrijk deel van de verantwoordelijkheid van de muziekmaker
ten opzichte van zichzelf en ten opzichte van 'zijn' publiek. Belangrijk,
en vaak vergeten, is dan ook niet alleen het 'waarom', maar ook het
'voor wie' van muziek.
Als bij de beantwoording van die vragen blijkt dat in de door mediaterreur en -manipulatie murw geslagen massa er een toch wel heel
kleine groep overblijft, bevindt de muziekmaker zich in een positie
waarin hij het zich zelfs kan veroorloven zijn publiek in volle vrijheid
door keuze te bepalen. Waarmee tenslotte ook de laatste vanzelfsprekendheid verdwijnt.
20

Partch kunnen we vervolgerts weer vergeten.
Zijn bezem zullen we nog vaak hard nodig hebben.
Foto's van Partch' instrumenten en fig 3,
4, 6 afkomstig uit:
Harry Partch GENESIS OF A MUSIC
2nd Edition

Da Capo Press, New York, I974
Foto's van Harry Partch en partituurfragment: SOURCE, Vol. I, No. 2

Huub Beurskens

Het denken moet vluchten voor
hetdenken
Over Melchior Vlscher

Melchior Vischer werd op 7 januari
I 895 geboren in het Tsjechische kuuroord Teplice-Sanov (Teplitz-Schönau). Hij studeerde germanistiek,
kunstgeschiedenis, filosofie en wiskunde aan de universiteit van Praag.
Tijdens de eerste wereldoorlog was
Melchior Vischer ziekenverzorger.
Na de oorlog werd hij redakteur van
de 'Prager Presse' en woonde hij in
Praag. Vanaf die tijd tot ongeveer
I924 schreef Vischer zijn belangrijkste literaire werken. In I 920 verscheen
'Sekunde durch Hirn'; 'een enorm
snel roterende roman' luidde de ondertitel. Het boek werd uitgegeven
met een dadaïstisch omslag van Kurt
Schwitters en het bezorgde Vischer
wat bekendheid. Verder verscheen
o.a. in I922 'Der Hase. Eine Erzählung'. In datzelfde jaar werkte Vischer
als dramaturg en regisseur in Würzburg en Bamberg. Hij begon steeds
meer voor toneel te schrijven. In I923
ontving hij de Kleistprijs. Van I924
tot I 927 werkte hij aan het toneel in
Baden-Baden. Toen de Duitse PENclub, waar Vischer lid van was, werd
opgeheven, diende hij in I 933 een verzoek in om te worden opgenomen in
de Reichsschrifttumskammer. De
brieven die hij daarvoor schreef be-

zorgden hem in I945 nog problemen.
Vischer hield zich tijdens het nazibewind bezig met het-schrijven van twee
historische biografieën, over Durehard Christoph von Münnich en over
Jan Hus. Verder schreef hij toen enkele jeugdboeken. Na de tweede wereldoorlog werkte hij een tijdje bij de
burgerlijk conservatieve 'Tagesspiegel' in West-Berlijn. Uit politieke
overtuiging verhuisde naar OostBerlijn, om daar vast medewerker te
worden van 'Das neue Deutschland'.
Maar toen zijn artikelen, in plaats van
te worden gepubliceerd, ter beoordeling werden voorgelegd aan de binnenlandse veiligheidsdienst, ging hij
woedend en teleurgesteld terug naar
West-Berlijn. Daar probeerde hij
weer aan de slag te komen bij de
'Tagesspiegel', maar vanzelfsprekend
was hij daar niet meer welkom. Ook
bij andere westerse kranten kon
Vischer niet meer terecht en zo moest
hij van de sociale voorzieningen leven. Armoedig en teruggetrokken
woonde hij in de Lindauerstrasse en
het enige waarnaar zijn belangstelling
nog leek uit te gaan was de opvoeding
van zijn dochter. In I964 verscheen
als facsimiledruk 'Sekunde durch
Hirn' bij petersen press berlin. Mei-
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chior Vischer stierf tien jaar geleden
in Berlijn. In literatuuroverzichten
komt men zijn naam niet tegen. In
1976 ondernam edition text+kritik
een poging om Vischers werk uit de
jaren twintig wat meer bekendheid te
geven. In 1983 werd dat boek door
dezelfde uitgever opnieuw op de
markt gebracht in de serie 'Frühe
Texte der Moderne'.
Het is opvallend dat binnen het kleine
oeuvre van Melchior Vischer niet alleen in de jaren twintig, maar ook in
I 964 en onlangsweerinde text+kritikeditie 'Sekunde durch Hirn' als hoofdwerk beschouwd wordt. Ik vermoed
dat dat komt doordat deze 'razendsnelle' roman in de jaren twintig uitstekend paste in de dadagolf, en daardoor ook in onze tijd, met haar sterke
belangstelling voor historiciteit, goed
van pas komt in het kloppend maken
van een bepaald tijdsbeeld. Het verhaal 'Der Hase' daarentegen ontglipt
grotendeels aan het model voor dat
tijdvak.
Dada moet aanstekelijk op Vischer
hebben gewerkt, zijn 'Sekunde durch
Hirn' is een echte dadaroman. Hoofdpersonage Jörg Schuh werkt als stucadoor op de veertigste verdieping
van een wolkenkrabber en valt van
zijn stellage omdat hij de grote boezem van het meisje Hanne uit de tegenoverstaande wolkenkrabber bewondert. Met het begin van de val
komt de (denk-)handeling op gang en
ze eindigt als Schuh op het asfalt te
pletter slaat. Tussen stellage en asfalt
barst het dan van de herinneringen,
wordt er gereisd, van Genua naar
Milaan, van Milaan naar Wenen,
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naar Lapland, Amerika, Nagasaki,
Afrika, China, enzovoort. Er wordt
gedacht over politiek, over erotiek,
over geschiedenis, maar dat alles
voortdurend in fragmenten, springend, variërend en combinerend met
bewegingen, taalfiguren.
Het procedé doet nu verouderd
aan, we kennen het van heel wat andere dadaïsten en expressionisten. En
er zijn binnen dit genre-zonder
Vischers boek hiermee meteen volledig te willen diskwalificeren-werkjes geschreven waarin meer uit het
vuur (en in het vuur) gesleurd is; ik
denk aan Carl Binsteins 'Bebuquin'
(waaraan Vischer zonder meer schatplichtig is) en Gottfried Benns Rönneproza.
'Der Hase' is een ander geval. De
opzet van dit verhaal vertoont een
aantal overeenkomsten met de structuur van 'Sekunde durch Hirn'. Ook
hier trekt in een korte tekst een heel
leven met grote sprongen voorbij, als
een haas die haken slaat. Ook hier
wordt er gejaagd over de hele aardbol
gereisd en wordt er voortdurend gewisseld van beroep en bezigheid.
Maar daarmee houden de overeenkomsten al bijna op. De verschillen
springen veel meer in het oog.
In 'Sekunde durch Hirn' valt Jörg
Schuh, en de lezer was en is gewend
dat de schrijver zich kan verplaatsen
in het personage en hij accepteert bijgevolg het tempo van de tekst als het
personage in een natuurkundig verklaarbare stroomversnelling terechtkomt. Eenmaal roterend kon Vischer
zich natuurlijk heel wat dadaeske
capriolen veroorloven, maar het stramien blijft traditioneel.

Ook in 'Der Hase' wordt een alibi
aangedragen voor de wijze van schrijven. Maar de zaken liggen hier veel
complexer. Het verhaal begint ermee
dat de verteller zich voorstelt: 'Ik ben
een oude straatveger.' Hij wil zijn leven gaan vertellen en verontschuldigt
zich bijvoorbaat voor zijn onhandige
taalgebruik. Inderdaad, de zinnen
blijken kort tot uiterst kort te zijn.
Zogenaamde moeilijke woorden ontbreken. Bijzinnen worden vrijwel niet
gebruikt. Maar dat deze naïviteit gespeeld is, wordt binnen enkele bladzijden duidelijk. In zijn beknoptheid
is de stijl uiterst konsekwent. Bovendien vertelt de straatveger al vrij gauw
dat hij ooit rijk was en over veel personeel beschikte en dus niet in de taal
der straatvegers is opgegroeid! En de
verteller besluit zijn verhaal met een
aantal enigmatische uitspraken. Hij
zegt onder andere: 'Misschien heb ik
ook helemaal geen leven geleefd, misschien was het het leven van iemand
anders, of ook dat wat niemand beleefd
heeft. Dus mijn leven is geen leven geweest. Ik weet het niet.' Alles komt
door deze woorden aan het einde op
losse schroeven te staan, alles kan
verzonnen zijn, zelfs de vertellende
straatveger! De tekst maakt zich los,
los van de realiteit, los van de pagina,
een heel klein beetje, maar los ...
Ik denk dat 'Der Hase' gaat over
beweging en wel over bewegingen van
het denken. De ik-persoon is voortdurend op zoek en op de vlucht en het
zijn de gedachten die hem onrustig
maken. Nergens vindt dat denken
echt houvast, nergens een tehuis, hoe
het ook wisselt van standplaats en
standpunt, van gedaante, niets krijgt

de overhand, het goede niet en het
kwade niet, de burgerlijke moraal
blijkt niet te deugen, jager en gejaagde vallen samen. De tekst wordt zodoende een vrijplaats. Fixerende noemers van beroep, geslacht, milieu, karakter, psyche enzovoort worden opgeheven. Het verhaal is lyrisch en
enigmatisch. Terwijl 'Sekunde durch
Hirn' met de klap van Schub op het
asfalt eindigt, begint hier het denken
pas door en na de tekst. Vandaar ook
dat 'Der Hase' beangstigt: de problematiek van het verhaal kan nooit
sluitend gedefinieerd worden. Vandaar ook dat 'Der Hase' niet zo aan
zijn ontstaansperiode gebonden is en
weer opnieuw gelezen moet worden,
want het denken wordt er geen conclusie binnengesluisd, zelfs de conclusie dat er geen conclusies te trekken zijn blijft hier betrekkelijk. Het
denken moet vluchten voor het denken waardoor het wordt gejaagd.
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Melchior Vischer

De Haas
een vertelling
Vertaling: Huub Beurskens
Ik ben een oude straatveger. Ik werk maar drie uur per dag; want ik ben
niet meer al te sterk. Vandaar dat ik veel tijd heb; dus wil ik de gebeurtenissen uit mijn leven opschrijven. Het kan onbelangrijk lijken als leven
van een straatveger; maar toch is het niet onbelangrijk. Excuseer dat ik
maar eenvoudig schrijf. Ik kan geen Japans gevlochten zinnen vormen;
ik weet ook niets van een doordachte bouw van de handeling. Ik kan
dat allemaal niet. Het is hier ook niet noodzakelijk; het is een verslag.

*
Het was november. Er was een bos. De bomen stonden in het roodachtige schijnsel van een vermoeide zon. Mist was er nog niet; slechts een
geringe wasem boven het mos, vochtig en zwaar, verried de onzomerse
tijd. Dennen en sparren roken naar hars. Een haas, nogjong en nieuwsgierig, was bij zijn familie weggelopen. Hij was verdwaald omdat naaldbomen en mos, mos en naaldbomen elkaar afwisselden. De haas was
buiten adem. Het donker viel in en doofde de laatste zon. De haas
sleepte zich nog een beetje verder; maar toen kon hij niet meer. Hij
strekte zijn lopers en viel in slaap. De morgen was helder. Toen de haas
wakker geworden was zag hij iets heerlijks: het bos was afgelopen. Zelf
lag hij aan de zoom .. Voor hem een wijde, wijde vlakte, groen en grijs en
geel. En achteraan lagen de wolken op de aarde en sliepen. Angstig
draaide de haas zich om: daar was het bos, het zwarte bos. Gauw keek
hij weer over de vlakte: ze leek hem goed, vrouw, moeder te zijn. Het
bos is zwart, het bos is slecht, het bos is een man. En zijn ogen gingen
snel over het grote moederlijke veld. Toen bleef zijn blik haken, zijn
linkeroor schrok en sprong spits omhoog: daar, daar, daar ... lag iets,
in het midden, breed en robuust. Zijn hart klopte; hij hoorde dat klop-
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pen, dof en zwaar. Hij was niet lafhartig maar toch overwoog zijn kleine verstand of hij terug moest vluchten in de duisternis van het bos dat
achter hem lag als een dreigend monster of op het vreemde iets af moest
gaan. Zijn benen waren rap, nog rapper was zijn nieuwsgierigheid.
Toen sprong hij: daar holde de haas over de groenige velden. Het blok
werd groter en groter: hij onderscheidde lijnen, een overspanning, dan
grote gaten die glinsterden als water. Toen ging hij zitten, dacht na,
speelde met zijn oren. Zijn hart was nog steeds opgewonden; maar het
bonsde zachter. Maar de ogen dreven in een zee vol nieuwsgierigheid.
Vlak voor hem staken hoge stokken in de lucht; daarachter lag omgeploegde aarde. Hij kroop onder de omheining door, liep over de pas gestrooide teelaarde en stond voor iets hoogs dat hoger, groter en breder
was dan een boom. Voorzichtig zette hij zijn poten ertegenaan en hij
voelde koude steen. Er was een uitsparing, donker gewelfd, hij nam een
aanloop en met een sprong was hij binnen, in het onbekende gebied.
Hier was de grond zacht en rood; merkwaardig vergroeide bomen zagen er heel onherkenbaar uit; glad, glanzend, volgehangen met vreemde grassoorten. Tegen het plafond was geen hemel te zien; desondanks
flonkerde en glinsterde alles. Hij sprong,- deze keer wel van angst- en
stootte tegen een voorwerp dat omviel en brak. Het klonk alsof er kleine vogeltjes werden gedood. In zijn verlangen naar de moederlijke
heide zocht hij naar een uitweg. Hij vond er geen. Hij drukte zich maar
in een hoek, luisterde naar het kloppen van zijn schuwe hart en naar het
korte hijgen van zijn gejaagde long. Intussen zochten zijn ogen en vonden niets. Er klonk tegelijkertijd lawaai en geschreeuw als een aardbeving. Er dreunde een slag door de lucht, een vreemd wezen dat op
slechts twee voeten liep, stormde binnen. Heel de lucht was vol gehijg.
Gebulder volgde; roepen, schreeuwen. Nog een wezen, dat op het eerste leek, alleen iets groter, sprong naar binnen, krijste schel- zo klonk
geen dierengeluid-sprong op en drukte op de strot van het andere. Terwijl het ene duwde en het andere tegenspartelde, vielen ze allebei om.
Toen flitste het in de lucht: in de klauwen van het grootste on wezen zag
de ontstelde haas iets langs en spits, als de snavel van een specht. Het
suisde omlaag, een kreunen, een rochelen: het rode vlak werd roder. Er
was een zwaar gehijg te horen dat vervloeide tot een bevrijd zuchten.
Het ene wezen liet het andere los en kwam overeind. De haas kon zich
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niet bewegen. Hij was verlamd: de twee wilde ooglichten van het wezen
dat geen dier was, geen roofdier, geen goed dier, dat een ondier was,
staarden ontsteld en wijd geopend in de ogen van de haas. De haas
beefde. Precies dat was zijn redding. Zijn bevende blik had plotseling
de gewelfde uitsparing geschoten: een sprong, weliswaar trillend, maar
toch ver en hoog genoeg, volgde. De haas holde. De haas was weg.

*
Ik ben niet altijd straatveger geweest. Ik was ooit rijk. Het zou zinloos
zijn het leven dat ik leidde nader te beschrijven; ik droomde dromen van
zilver en albast. Ik zou mogelijk ook als rijkaard zijn gestorven. Als niet
een zeer eigenaardig voorval me uit mijn strak afgebakend bestaan in
de vrijheid van het leven gesmeten had. Op een dag in november ging ik
met verschillende vrienden van huis; we gingen, wat we anders nooit
deden, te voet naar de nabijgelegen stad. We kwamen er aan toen de
schemer inviel. Er was een bijna razend verkeer in de straten. De etalages gloeiden als open vuren: zo licht. Alle mensen hadden haast. We
liepen in groepjes, langzaam, we spraken over koetjes en kalfjes. Toen
liepen we door de hoofdstraat. Het verkeer van wagens en mensen was
buitengewoon druk; af, aan. Soms streek een van de gehaaste voetgangers langs mijn jas. Ik zag niemand ofschoon de hoofden wisselden.
Een zee van gezichten. Toen keek ik opzij, heel toevallig, verstrooid:
mijn adem stokte, mijn bloed werd ijs, ik kon niet verder.- Hij ging
voorbij. Een man. Zijn ogen keken me aan; zijn ogen leken van glas. Hij
zag er heel gewoon uit; er was niets bijzonders aan hem. Een onbetekenende onder alledaagse onbetekenenden. Een man van de massa in
de massa. Ik dacht na. Mijn ogen keken scherper. Maar hij was al voorbij. Ik draaide me om. Verdwenen. Ze vroegen me verwonderd: 'Waarom loop je niet verder? Wie zag je?' Ik maakte een afwerend handgebaar. Ik liep terug; niets. Ik liep vlugger; niets. Ik holde; niets. Ik was
mijn vrienden kwijt. Ik liep de straat op en af. Langzaam, vlug. Ongedurig. Uren verstreken. Het was nacht geworden; laat in de nacht. De
straat was verlaten. Slechts zo nu en dan kwam er iemand. Het licht was
niet meer aan; alleen de allernoodzakelijkste lampen brandden. Nog
altijd liep ik op en af. Mijn voetstappen klonken hol. Steeds en steeds
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weer kwam de vraag: Wie was die man?- Waarom keek hij je aan? Toen
barstte ik uit in schor gelach: 'Jij dwaas! Een naamloze, een man in de
massa! Iemand die niets betekende. Hij keek je toevallig aan, toevallig
keek jij hem aan, toevallig ontmoetten jullie blikken elkaar; toeval,
anders niets!' Ik sloeg me voor het hoofd en brulde: 'Dwaas! Dwaas!'
Ik was moe geworden. Ik leunde tegen een lantaarnpaal. Ik rilde van de
kou. Pas nu ontdekte ik dat ik mijn hoed en jas kwijt was. Nauwelijks
had ik dat beseft of de vraag naar de onbekende spookte weer door
mijn hoofd. 'Wie ben je?!' gilde ik. 'Meneer, voelt u zich niet goed? Zal
ik een rijtuig roepen?' hoorde ik iemand nog vragen en ik zag mezelf
een instemmend gebaar maken. Toen wist ik niets meer. Alleen verweg
hoorde ik, alsof iemand om hulp riep: Wie? Wie?

*
Ik werd wakker. Ik lag in een bed. Ik was thuis. Mijn lijfknecht zat in de
kamer. Ik riep: 'Heb jij hem gezien? Was hij er?' 'Nee, heer!' Ik kwam
plotseling overeind en staarde in het gezicht van de bediende: 'Maar je
bent oud, Jan, je hebt witte haren!' 'Altijd al, meneer, altijd al.' Het
scheen me toe dat die oude niet al te graag hier naast mijn bed zat. Ik
beval: 'Eruit!' Hij ging. Ik sprong uit bed. Ik trok aan de kwast van het
gordijn. Ik klingelde. Jan kwam. Ik gaf hem een draai om de oren. Hij
stond in de houding. Ik zei hem dat hij moest gaan. Hij ging. Ik kleedde
me aan; alleen. Ik dompelde mijn gezicht in koud water. Ik had een hol
gevoel in mijn maag. Desondanks ontbeet ik niet. Ik ging de bibliotheek in; die was niet verwarmd. Ik ging achter het bureau zitten en
dacht na. Ik begon te lachen. Want het was immers toch maar een heel
gewone man uit de massa. Een onbekende. Een vreemdeling die me
toevallig aankeek. Toevallig, toev ... ? Ja, wie was die man? Toeval bestaat niet, nee, nee! Waarom keek hij me aan? Ben ik een hondsvot dat
iedereen die me toevallig passeert me kan aankijken? En waarom keek
ik, die anders niemand op straat pleegt aan te kijken, juist in dat ogenblik op en in zijn ogen?? Ik sloeg met de vuist op tafel: 'Ik moet die
persoon vinden, ik moet weten waarom hij me aangekeken heeft!' Ik
klingelde. Een bediende verscheen. Ik klingelde voor de derde keer.
Een derde bediende verscheen. En toen waren er wenken, bevelen,
scheldwoorden.

*
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De dagen die op dat voorval volgden waren eindeloos en afgrijselijk. Ik
liet advertenties in de kranten zetten, beloningen uitloven: Wie was
deze man? Wie is deze man? Alles bleef zwijgen. 's Nachts was ik alleen.
Er lag geen vrouw in mijn bed. Ik ontsloeg alle dienstmeisjes. Ik stuurde bedienden en stalknechten de laan uit. Ik nam nieuwe in dienst. Ze
moesten allemaal bruin haar hebben. Want ik meende me te kunnen
herinneren dat de onbekende bruin haar had gehad. Ik kon niet slapen.
Want dat is geen slapen als men slaapt om in de slaap te weten dat men
slaapt, dat men onrustig slaapt. Soms sprong ik uit bed en liep, schamel
gekleed, het park in. Daarboven stonden de sterren. Het waren er veel.
Ook daar zocht ik. Altijd zocht ik. De man! De man! Wie was deze
man? Maar de sterren gaven geen antwoord. Stille, heldere sterren. Ik
liep naar de haven en stapte de huisjes van de vissers binnen. Ik smeet
geld op tafel. Men liet me slapen. Ik kon niet slapen. Toen barstte ik zo
in lachen uit dat het door de zwijgende nacht schalde. Iemand die zoekt
en niet vindt kan niet slapen. Ook dan niet als hij zo gezond zou zijn als
dat snurkende viswijf daar dat omringd wordt door haar kinderen.
Want dan had ik de luizen en vlooien moeten laten knappen. Maar ik
maak geen dieren dood. Nooit. Ik bleef nauwelijks twee uur in deze
huisjes. Toen ging ik er weer vandoor. Naar buiten. De haven was almachtig en donker. De haven was onheilspellend. De oceaanstomers
en zeilschepen die voor anker lagen wierpen dreigende schaduwen op
de wal. Overal grijnsde het gezicht van de naamloze me aan. Keek ik
naar links, dan was het daar. Keek ik naar rechts, dan was het daar.
Ook de maan die nu achter de stormwolken tevoorschijn kwam kon
geen einde maken aan mijn vertwijfeling. Er bestaan grote zonden. Er
bestaan strenge wetten en harde straffen. Maar niets is zo verschrikkelijk als een gezicht te zien dat men niet kent. Niets weet men ervan. Men
weet alleen dat het er is. Waar het is weet niemand. En ik heb het gezien.
Heel dichtbij. Alleen weet ik niet waar het is. Ik wil het zien. Waar ben
je? Waar ben je?

*
Mijn vrienden twijfelden aan mijn verstand. Ik smeet ze eruit. ik wilde
niemand zien. De feestzaal van mijn woning was treurig en eenzaam
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geworden. De bedienden waren bang voor mij. Ik was een strenge meester. En vaak goed kwaad. Soms ook wreed. Overdag spotte ik met god;
's nachts vervloekte ik mezelf. Het hielp allemaal niets. Mijn dagen
waren vervloekt. Mijn nachten waren vervloekt. Zelf vervloekte ik de
vrije tijd waarin ik die onbekende op straat had gezien. Ik had veel
mensen gehuurd om de verblijfplaats van die persoon op te sporen. Het
kostte veel. Alles vruchteloos. Toen hield ik het niet meer uit. Ik nam
een nieuw besluit. Ik ging op reis.

*
Toen ik in Egypte aankwam zag ik wolken rond de piramides gestapeld.
De inlanders vertelden me dat het voor het eerst sedert duizend jaar
was dat er wolken om de piramides zweefden. Er zou vast een ramp
over het land komen. Ik luisterde en zweeg. Toen vroeg ik me af of ik
hem niet toevallig hier zou vinden. Tijdens een woede-aanval tegen mezelf sloeg ik een van de kameeldrijvers dood. De anderen dreigden. Ik
gaf goud. Men groette me. Met goud is de dood natuurlijk te koop.
Alleen die vanjezelf niet. Toen het regende lachte ik. Mijn kameeldrijvers waren in gebed. Ik lachte hardop omdat ik niet kon bidden. Nog
nooit werd er een Mohammedaan in zijn gebed gestoord. Ik deed het.
Hier, in de woestijn, ver van Sodom maar toch dichtbij Gomorrha begreep ik pas de macht van het goud. En ik lachte mateloos hard. Toen
joeg mijn knoet de vromen op. De woestijn door. De woestijn door! Ik
wilde altijd omringd zijn door een eeuwige horizon. Ik wilde baden in
het woestijnzand, zon drinken en stormen inademen. We rustten uit in
een oase. Wekenlang. Er woonden een leeuw, een leeuwin en een tijger
in de buurt. Als de leeuw in de woestijn was pleegde de leeuwin overspel
met de tijger. De leeuw merkte niets, daar de leeuwin zich iedere avond,
voordat hij thuiskwam, in de bron waste. Dat had ik bespied. Uit ongedurigheid richtte ik kwaad aan. Je schendt de natuur,je beledigt god als
je dieren verleidt tot menselijk handelen! Op een goede dag liet ik de
bron met stenen dichtmetselen. De leeuwin kwam. De leeuwin keek
verbaasd. Ze krabde; ze woelde de grond om. Ze liep heen en weer.
Almaar sneller. Ze zocht. Ik zocht ook! Haar ogen gloeiden. Haar ogen
verloren de glans. Ze hijgde. Ze was afgemat en moe. Ze ging liggen. De
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tijger kwam, zag haar en sprong tegen de muur. Zijn kop bloedde. Hij
liep terug, nam een aanloop en sprong opnieuw tegen de stenen. Ze
gingen niet opzij. De tijger herhaalde zijn poging voor de derde keer; hij
was al flink uitgeput. Met reusachtige kracht sprong hij omhoog tegen
de onbarmhartige stenen muur. Hij stortte met een verbrijzelde schedel
ineen en krepeerde. De leeuwin had met liefde de vertwijfeling in de
ogen bekeken. Bij de derde keer tilde ze haar linkerklauw een heel klein
beetje op; nauwelijks was hij weer naar de grond gezakt, toen was de
tijger al dood. Toen kwam de leeuw uit de bosjes. Eerst brulde hij; zij
wilde er vandoor gaan maar was daar niet toe in staat. Toen zweeg hij
plotseling. Hij had zich klein gemaakt voor de sprong. Zijn vragende
ogen zochten naar antwoord; nu eens bij de dode tijger, dan weer bij de
bevende leeuwin. Hij hief zijn kop; zijn neusvleugels trilden en snoven
vreemde lucht op. Toen sprong hij en verscheurde haar. Daarna vleide
hij zich precies tussen tijger en leeuwin neer en bleeflang zo liggen, met
zijn kop naar zijn vrouw gekeerd. Toen de morgen aanbrak liep hij stil
en langzaam de woestijn in. Hij kwam niet meer terug. Ik moest lange
tijd over dit geweldige voorval denken. Daarbij was ik haast mijn ongedurigheid vergeten. Spoedig hoorde ik gehuil in de nacht; de laffe
woestijnhonden cirkelden rond de oase. Toen ranselde ik mijn mensen
af en liet nog gedurende de nacht een stenen graf oprichten voor de
tijger en de leeuwin. 's Morgens nam onrust weer bezit van mijn hart.
Opnieuw ranselde ik mijn kameeldrijvers; we braken op. De woestijn
door! Jullie mensen, jullie kameeldrijvers! Jullie dieren, jullie kamelen!
In een Arabisch dorp kwam een Jood op me af. Hij grijnsde. Ik sloeg
geen acht op hem, daar ik op hetzelfde moment bevel gaf tenten op te
slaan. Hij ging niet weg. Hij fluisterde in mijn oor. Zonder te weten wat
hij van me wilde knikte ik van ja. Haastig maakte hij zich uit de voeten.
Toen hij terugkwam had hij een vrouw bij zich. Ze was mooi als een
dier. Ik keek op. Ze keek me in de ogen, toen boog ze langzaam haar
hoofd. Ik gooide de koppelaar een beurs met zilverlingen toe. Ik nam
de vrouw bij de hand en ging met haar de tent in. Ik heb haar nooit
aangeraakt. Na maanden braken we op. De vrouw huilde toen ik verder trok. Ik keek amper om. Ik overwoog een ogenblik lang of ik haar
mijn katten pels, gevuld met goud, zou toewerpen. Ze kwam achter me
aan. Ik reed langs een put. Ze volgde me. Toen gooide ik de gouden kat
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in het diepe water. Daarna trokken we weer door de woestijn. Een
kleine karavaan. Een karavaan van de onverdraagzaamheid en ongedurigheid. Haar gesnik hoorde ik nog toen ik weken later in een
Afrikaanse havenplaats aan boord van een koopvaardijschip ging.

*
Ik voer lang over zee. Als de storm 's nachts loeide werd ik kalmer.
Slechts in het oproer der elementen vond ik rust. Maar ook in de wind
beluisterde ik het woord: Wie? Ik draafde heen en weer over het dek. Ik
stormde de kajuit in, greep mijn koffers, snelde naar boven en smeet
alles in zee. Daarna lachte ik. Het klonk toonloos, zodat zelfs de storm
onthutst zweeg. En ver over de nachtelijke zee was het toonloze lachen
hoorbaar. Mijn ongedurigheid was groot. Mijn ongedurigheid was zo
groot dat ik niet meer kon wanhopen. Iedereen op het schip meed me.
Ik was met mijn gelach alleen. We meerden af in Singapore. Alle passagiers gingen van boord. Ze leken grote haast te hebben. De kapitein
keek vol verwachting naar mij; ik bespeurde onrust in zijn blik. Dit
keer lachte ik niet, dit keer glimlachte ik alleen maar. Ik telde langzaam, haast wreedaardig langzaam tien gouden dukaten af op de planken van het dek. Toen heerste er zwijgen. Ik bleef. En opnieuw zeilde
het schip op open zee, en weer was er storm, en weer was er gelach.
Toonloos gelach. Iedere zenuw binnen in me trilde, ieder gebroken geluid van de wind schreeuwde rauw en onpeilbaar: Waar is de man die
me aankeek? Ik kon geen antwoord geven. Ik kon alleen maar lachen.
De bemanning raakte aan me gewend. Telkens als we een haven binnenliepen betaalde ik. Daarom bleef ik op het schip. Jaren. Ik ben kris
kras over de wereldzeeën gevaren. Ik weet het, de zee is groot, wijd,
kent geen einde. Maar groter en oneindiger is mijn ongedurigheid. Eén
keer, gedurende een stormachtige nacht, meende ik hem vooraan op
het dek te zien. Ik raakte hem een korte windstoot lang kwijt, zo schoten mijn ogen vol tranen. 'Jij!' schreeuwde ik, wilderenjubelenderdan
de brullende orkaan, en sprong naar voren. Het was de stuurman. Ik
viel. Toen ik ontwaakte waren weken voorbij. Ik had de gele koorts
doorstaan. Ik was verzwakt; ik werd aan land gebracht. Terwijl ik in
het kleine bootje in de richting van de haven voer, besprong mijn nood-
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lot me met die afgrijselijke vraag: 'Wie?' gilde ik uit; een Chinees knikte
vriendelijk. Ik was in Hongkong.

*
Ik sprak geen Chinees. Ik werd altijd begrepen. Goud is de enige taal
der volkeren. Ik kocht een paleis; de eenzaamheid ervan deed me goed.
Hier leerde ik het wijf der aarde kennen. Ik kende een hevig verlangen,
een onbewust hevig verlangen. Vaag voelde ik dat mijn eeuwige vraag
verdoofd zou worden als ik een vrouw vond. De ogen van mijn Chinese
bediende straalden toen hij haar naam uitsprak. Ik ben hem allang vergeten. Hij was niet doodgewoon. Evenmin doodgewoon waren het
ogenblik en de plaats waarop ik haar voor het eerst zag. De bediende
boog, de bediende sprak en liep voorop. Ik volgde. De Chinezenstad
was afschuwelijk en sprookjesachtig. Hij liep voorop. Ik volgde. Daar
ontvouwde zich een wijd veld. Vastberaden stonden stoppels en deden
pijn aan de blote voeten. Er waren veel mensen, grote en kleine, jonge
en oude, goede en slechte Chinezen. Ze keken allemaal ernstig. Pas nu
viel het me op dat hier alleen maar mannen stonden. Er was geen vrouw
te bekennen. Middenin was het leeg. Toen bleef de bediende staan; hij
gebaarde dat ik moest wachten. Ik stond stil en keek recht vooruit.
Toen klonk een gong. Iedereen strekte de hals; een groepje trad de
kring binnen. Het werd aangevoerd door een grijsaard. Iedereen wilde
zijn handen omhoog steken en gaan klappen; maar men liet ze weer
geluidloos zakken. Ik ademde zwaar; waarom wist ik niet. Toen stak de
grijsaard zijn hand op en stapte opzij; we zagen zijn begeleiders: jongelingen; ze waren blind. Ze stelden zich op, in een rij. Toen stonden ze
stil. Een gong sloeg. Daarop klonken drie tuba's. En opeens kwam een
vrouw de kring binnen. Iedereen stak zijn armen omhoog en schreeuwde luid. Ze was bijna naakt, sprong hoog en danste. Langzaam. Ik keek
naar haar gezicht; haar lichaam. Ze zag er eerder Europees dan Aziatisch uit; haar huid was blank. Haar gelaat leek op de onbeschrijfelijke
zuidenwind. Er heerste volstrekte kalmte. Er was geen geluid te horen.
Er was maar een ding te zien: haar dans. Ze danste zo dat het grauwe
stoppelveld dat ze met haar blote voeten kuste eruit zag als een zijden
tapijt. We waren sprakeloos en wisten het. Van geestdrift konden we

128

ons niet bewegen. We waren van steen. Toen maakte een geluid zich los
uit de mond van de grijsaard. We keken; we volgden de blik van de
oude man. Die keek naar de jongelingen. Er stonden tranen in onze
ogen. De ban was gebroken. We hieven de armen ten hemel en riepen
luid: de jongelingen konden weer zien. Zo had het wijf der aarde gedanst. Nu huilden ze ongeremd stil en heftig. Mijn bediende tikte tegen
mijn kuit, ik schrok en luisterde: 'Heer, laten we gaan, de dans is ten
einde!' Toen boog ik het hoofd en liep verbijsterd en sprakeloos achter
mijn bediende aan. Het was een kort ogenblik van geluk geweest; ik
was welhaast de ruwe vraag vergeten: Wie? Wie? Ze klonk nu weliswaar met hetzelfde woord: maar er was geen benauwdheid en leed
meer, er was hoop en kalmte. Er stonden tranen in de ogen van mijn
bediende; het gebaar van zijn hand leek vervulling te beloven. Toen
stond ze voor me, het wijf der aarde. Ik heb erg veel van haar gehouden.
Waardoor komt het toch dat ik haar naam vergeten ben?

*
De periode van mijn kalmte duurde maar kort. Op een dag kwam ze
niet meer terug. Misschien had iemand haar vermoord. Misschien had
iemand alleen maar mij vermoord. Duister waren de volgende dagen.
Mijn bediende wist van niets. Ik liet haar zoeken. Niets. Niemand
bracht me bericht van haar. Ook niet voor goud. Ze bleef spoorloos. Ik
was alleen. En weer kwam de oude vraag: Wie? Mijn ongedurigheid
was mijn enige gezel. Ik ben de verdoemde omdat ik de gejaagde ben.
Gejaagd ben ik omdat ik niet weet waarom. En ook niets weet op deze
vraag die aarde en storm tegelijk is: Wie?

*
Ik stak mijn paleis aan. Het brandde uit. Toen er niets meer over was
barstte ik in lachen uit, net als destijds. Het klonk toonloos. Mijn bediende snikte en vertrok. Alweer was ik alleen op de wereld met mijn
gelach. Het zou zinloos zijn geweest als ik had geklaagd en as op mijn
hoofd had gestrooid. Dat wist ik. Zo strooide ik goud onder het volk en
maakte de mensen slechter dan ze waren. Ik zwierf. Ik was een bede-
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laar. Ik was een rijke bedelaar. Ik zwierf door Azië. Ik ging aan boord
van een schip. Ik voer over de zee. Ik belandde in Australië. Ik trok
door steden, over gebergten, door wijde vlaktes. Steeds liep er iemand
naast me. Mijn ongedurigheid en mijn vraag: Wie? 's Nachts sliep ik op
afgelegen plaatsen, dekte me toe met mijn gelach. Alle dieren, ook de
wilde, meden me.

*
De weg leidde het bos uit en was donker. Ik liep de hele nacht door;
tegen de morgen zou ik graag een crucifix hebben gekust. Maar ik had
er geen; alleen een gescheurde vuile lap en een harde knoestige stok.
Een weerstand versperde me de weg. Gedempt klopte ik op de eikenhouten poort. Er zat hier onder de klink een wormstekig gat in het
hout. Ik kon er met mijn verstand niet bij, mijn adem ging sneller, mijn
ogen gingen wijd open. Ik klopte hard en ongeduldig. De vleugel van de
poort ging open. Ik steunde op mijn knoestige stok en keek recht vooruit. Dat was het huis. Er stond een bediende. Hij vroeg niets. Een gerafelde halvegare hoeft ook niemand iets te vragen. Men wacht af tot
hij er zelf om verzoekt. Lange tijd keek ik door het donker van de deur;
toen liep ik opeens vastbesloten naar binnen, keek niet naar de bediende, keek recht vooruit, voortdurend recht vooruit. Hard en duidelijk
zei ik: 'Dit is mijn huis.' Toen herkende de bediende me aan mijn heftige manier van optreden. Hij strekte zijn armen uit, draaide zich om,
rende en riep: 'De heer is gekomen, moeten jullie horen, onze heer is
gekomen!' Ze haastten zich allemaal naar hier toe en huilden. Toen
beving mij walging. Want ik die hen altijd had geslagen, ik die nu als
een landloper kwam, ik was de tranen om mij niet waard. Mijn blik
werd woest. Ze weken terug en gehoorzaamden. Ik ging mijn slot binnen. Ik waste het stof van de straat, van de aarde en de jaren van me af.
Toen ik uit het water stapte keek ik met verachting neer op het hoopje
van mijn vernedering; daarna trok ik nieuwe kleren aan. Alweer liepen
de bedienden schuw. Alweer was er een krankzinnig stille bedrijvigheid
in huis. In de kamers en op de gangen was meer schaduw dan licht. Elke
dag was dat zo. Ik zat in de grote zwarte kamer in de groen gestoffeerde
leunstoel. Ik staarde voor me uit. Ik droomde alleen; het was doods en
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stil in het vertrek. Ik bezat een nieuwe wil en een nieuwe kracht. Ik
wilde er niet meer aan denken. Ik wilde niets denken. 's Nachts zat ik in
de stoel. De kwade machten leken geen macht meer te hebben over hem
die daar in het groen zat. Op een morgen werd ik door een vlieg wakker
uit mijn onbegrensde slaap. Ik mepte. Ze viel op de grond. Opeens was
ik klaar wakker en bang. Ik had nog nooit een dier doodgemaakt, en
mijn blik verstarde. Een bewustzijn dat niet slecht en ook niet goed was
maakte zich van me meester. Vervolgens bedacht ik dat deze moord het
vroege voorgevoel van nieuwe moorden zou zijn. Het leek opeens alsof
ik in de donkere nacht op het strand stond: ik hoorde de storm loeien
maar de nacht stond voor mijn ogen. Ik zag de zee, de donkere razende
zee niet; ik wist alleen dat ze er was, vlakbij. Graag zou ik nu hebben
gehuild. Ik kon niet. Ik wilde lachen. Ik kon niet. Die ochtend zag ik de
zon niet; alleen mist drukte tegen de ramen en maakte de dag grijs.
Altijd klopt mijn hart zo bang in de herfst. Waarom toch? Ik zat gebroken in mijn leunstoel te staren. Ik wist niets. Ik weet niets. Als men
de wetenschap een vlieg te hebben gedood als weten wil opvatten, dan
weet ik veel.

*
Op een dag keken de bedienden me vreemd aan. Dat was één dag. Op
de tweede keken ze brutaal. Ik wees hen terecht. Ze lachten. Toen kwam
plotseling een man met een groene pet de kamer in. Hij nam een akte uit
een map met papieren en gaf me die. Zijn gezicht was niet zacht, niet
slecht. Hij lachte niet, hij huilde niet. Er was misnoegen noch tevredenheid aan zijn blik afte lezen. Ik pakte het opgevouwde papier, maakte
het open en las; op dat moment had ik niet eens de kracht om me te
verbazen. Toen viel het op de grond. Ik wilde schreeuwen, maar kon
geen geluid over mijn bittere lippen krijgen. Mijn ogen keken recht
vooruit, in het zwart van het niets. Langzaam begreep ik het: mijn
schulden waren groter dan mijn bezit. Alle contanten verbruikt. Ik was
arm. Ik had geen huis. Dat wist ik. Ik stond op en zei: 'Ja!' Toen zachter: 'Neem wat van u is.' Dus ging ik.

*
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Boleslav woonde niet ver van het slot in een kolenbrandershutje. Ik
bewoog me langzaam door het bos. Ik had geen gedachten. Ik was alles
vergeten. Mijn hersens waren gedoofd. Toen stond Boleslav voor me,
met een zwart gezicht, zijn kiel smerig. Ik had hem vroeger uitgescholden en geslagen. Nu zei ik niets. Want om iets vragen kon ik nog niet.
Boleslav viel op de grond en kuste mijn voeten. Ik wees op het hutje. Hij
stond op en liep nederig voor. Er brandde een vuur in het hutje. Er
hing een geur van rook, hars, verbrande sparrenaalden en wild. Hij
maakte een slaapplaats voor me klaar. En hij gaf me vlees en fruit. Ik
schudde mijn hoofd, liet me op het stro vallen en viel in slaap. In mijn
slaap hoorde ik eentonige geluiden, alsof er iemand bad. Ik heb mezelf
niet gezien maar ik moet vol vertwijfeling en onbewust in mijn slaap
geglimlacht hebben. 's Morgens gaf Boleslav me warme koeiemelk. Ik
dronk. Toen pakte ik zijn vuile handen, kuste ze en huilde. Boleslav
leek dat niet te kunnen begrijpen, haast met ontzetting sprong hij op en
riep: 'Heer, heer, wat doet u?' Ik wist nauwelijks wat ik zei maar plotseling voelde ik na lange, lange tijd een grenzeloos vrije gelukzaligheid en
steeds maar weer zei ik: 'Kom, huil met mij. Huil met mij, want het is
jaren en jaren geleden dat ik gehuild heb. Steeds wilde ik huilen, maar
nooit was ik ertoe in staat. Boleslav, geef me je hand! Je bent goed. Ik
heb je geslagen, heb ik je pijn gedaan? Kijk, dat wist ik niet, anders zou
ik het niet hebben gedaan.' Toen boog ik me naar hem over en fluisterde geheimzinnig: 'Weet je, als ik destijds had kunnen huilen, dan had ik
je ook niet geslagen. Nu kan ik huilen! Weet je wat dat betekent?' Mijn
stem stikte van de vrijheid: 'Nu kan ik huilen, Boleslav, wees blij, huil
samen met mij!' Boleslav wist niet hem overkwam. Hij stamelde radeloos en onbeholpen: 'Heer, heer, heer .. .' Plotseling scheen hij een ingeving te krijgen; hij sprong op en bracht een kom met water. Ik doopte
mijn handen in het water en maakte mijn voorhoofd en ogen nat.
Dichtbij hinnikte een paard. Boleslav liep naar buiten. Ik huilde niet
meer. Want een voor mij nieuwe gedachte maakte zich van me meester:
er zijn mensen op de wereld. Nee! dat wil ik niet denken. Want anders
zou opnieuw die ene vraag komen en vragen: Wie? Boleslav kwam weer
het hutje in. Boleslav was een goed mens. Ik bleef.

*
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Ik hielp de kolenbrander en knecht Boleslav met zijn werk. Ik kloofde
hout. Ik wakkerde het vuur aan. Ik waste de ketel uit. Ik molk de koe.
Ik hielp hem op de paarden te passen. Gehuild heb ik na die ene ochtend niet meer. De tijd verging. Ik wist niet of het jaren of uren waren.
Boleslav was me niet meer onderdanig. Soms zag ik in zijn blik iets
loerends dat zelfs heerszuchtig werd daar mijn ogen geen bevelen meer
gaven. Als ik: 'Boleslav!' riep, dan morde hij soms. Ja, hij waagde het
me bij mijn vervloekte naam te roepen. De seizoenen wisselden. Mijn
huid werd hard als leer. Op een keer wilde ik op een van de paarden
springen en het bos in rijden. Toen riep zijn stem me terug. Ik luisterde
niet. Toen holde Boleslav me achterna, trok me aan mijn been van het
paard en sloeg me. Woedend sloeg ik terug. We rolden over de grond.
Mijn krachten schoten tekort. Hij sloeg me lang, tot ik niets meer voelde. Toen smeet hij me in een kuil waarin hij vroeger varkens had gehouden. Ik weet niet waarom Boleslav me overvallen heeft. Misschien
had hij op dat moment gevoeld dat ik geen meester meer was en was al
zijn nederigheid omgeslagen in laffe woede. Boleslav hield me dagenlang gevangen in het gat. Ik was alleen. Slechts aarde om me heen. Ik
kon er niet uit, want de poort van de omheining was gemaakt van
stevige takken. Maar ik was niet alleen! Er kroop een vlieg over mijn
hand. Ik keek en keek en keek. Er rolden tranen uit mijn ogen, warm en
goed. Ik was niet alleen met de aarde! Er was een vlieg hier, bij mij en ze
deelde mijn leed. Geen mens weet hoe gelukkig het maakt om in het
alleenzijn, in de eenzaamheid een doodgewoon dier te ontdekken. Ik
weet het. Goede vlieg. Toen Boleslav me op een dag water en vruchten
gaf, riep ik zachtjes: 'Boleslav.' Toen liet hij me los. Uit dankbaarheid
stak ik in het hutje een groot vuur voor hem aan. 's Morgens nam ik
fruit en gedroogd vlees, hing me een aarden kruik met water om, gaf
Boleslav een hand en stapte op.

*
Daar was de kleine stad met het fonteintje op het marktplein. Een
kuiper verschafte me onderdak. Na werktijd las ik hem uit de bijbel
voor. Overdag hielp ik zijn vrouw, waste de kinderen en werkte als een
dienstmaagd. 's Zondags stelde ik voor de meester de weekafrekeningen
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samen. Zo diende ik mijn medemens tegen schamele kost en inwoning.
Ik probeerde alles te vergeten. Ik dacht nergens aan. Mijn leven was
rechtschapen; in ieder geval niet onrechtschapener dan dat van de anderen. Als de vetkaars 's nachts in mijn kamer brandde, keek ik in de
vlam, lang. En ik zag vuur, niets dan vuur. Er kwamen me geen schimmen, vreemde vergeten of ergens verloren gedaanten meer tegemoet.
Geen vraag wilde er beantwoord worden. Ik kon zeggen dat ik bijna
vrij was. Dat deed ik ook iedere nacht, in plaats van een gebed op te
zeggen. Daarna deed ik het licht uit. Er werd gehold. Poorten en ramen
werden opengebroken. Klokken luidden. Toen roffelde de trom haar
oorlogswijsjes. Ik hoorde het en lachte, lachte, lachte. Daarop schreeuwde ik luid door het huis: 'Nee, nee, nee!' Ik holde naar het marktplein.
Ik verjoeg met mijn geschreeuw de vrouwen bij het fonteintje. Ik rende
terug. De trap op, mijn kamer in. Daar verbrijzelde ik een ruit. Toen
naar beneden, toen weer naar boven. Het verstand leek mijn hoofd te
verlaten toen mijn meester me vroeg: 'Wanneer ga jij onder de wapens?'
Mijn gelach klonk als ossegebrul; toen werd ik plotseling stil. Ik hoorde me alleen maar ademen. Opnieuw holde ik de houten treden op,
mijn kamer in. Boven zakte ik op mijn bed en sprak almaar in mezelf:
'Ik wil niet spelen, ik wil niet! Weg met de koningskaart! Weg!' Toen
klonk het in mijn oren, honend en zwaar: 'Je moet, je moet!' Ik hield
het hier niet uit. Ik zag een hand met speelkaarten voor mijn ogen opdoemen en weer verdwijnen. Ik stormde het huis uit, liep door de stad
de velden in. De kaarten! De kaarten! Steeds in een cirkel rond de stad.
De hand met de kaarten ging niet weg. De maan werd licht; de maan
was al verbleekt toen ik hijgend weer voor het huis van de kuiper stond
en langzaam, heellangzaam de treden naar mijn kamer opklom. Ik was
moe maar kon niet in slaap komen. Enkel een levende droom verdween
niet. De hand kroop naar boven als een misvormde kever, liet de kaarten op mijn deken vallen en zonder klank riep een stem: 'Speel!'- 'Ik wil
niet!' gilde ik.- 'Je moet. De koning wil het!' en de kaart met de koning
stond reusachtig groot in de kamer.- 'Geprezen zij de koning, maar ik
heb nooit gekaart, ik wil niet!!' Opeens scheen het me toe dat de kaarten lachten, maar koud en hard, als het lachen van de wet. Het was nog
verschrikkelijker dan geluidloos lachen. Zo zou de wet wis en waarachtig lachen als iemand die voorbestemd is een moord te begaan wilde
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ontsnappen, met zijn leven wilde ontsnappen als een deserteur, nog
voordat de daad gepleegd was. Dan zou de wet lachen, zonder geluid.
Ook de uiterlijke manier van doen zou het gelach niet verraden. Toch
zou iedereen het weten: hier lacht iemand. Precies zo lachten de kaarten nu. Daartussendoor drongen zich bevelen op: 'Speel! Aan deze
kant staat de koning; aan jouw kant de boer! Hier wordt bevolen, daar
gehoorzaamd. Gehoorzaam dus en speel mee!' 'Nee, nee!' Mijn stem
was heel zacht geworden.- 'Vooruit!' klonk het van de andere kant.
'Hier zijn de kaarten, je moet spelen!'- 'Moet het,' vroeg niet ik maar
een andere stem die uit me kwam. 'Je moet!' Toen viel ik in een droomloze slaap. En de stappen dreunden afgemeten en verrassend kort. De
trom klonk dof. De fluit schril. En ze marcheerden voorbij. De zon
kwam op en scheen door het raam. Murw en zwak stond ik op. Toen
zakte ik weer op het bed terug. Binnen in me werd een gedachte oppermachtig: toen het vrede was en alles in orde, vond ik hem niet. Nu was
het oorlog waarin alles door elkaar loopt, waar het getal op zijn kop
gaat staan en de vis op het land springt, maar de veldmuis in het water;
nu kun je ook hem vinden. Je kunt hem als soldaat vinden. Misschien
zal hij als vijand tegenover je staan. Je kunt hem doorboren, want dat is
zelfs je plicht. Het wordt je bevolen. Maar hij kan ookjou doden, want
ook hij kreeg orders. Om het even. Zo of zo, in ieder geval zul je van
hem loskomen. 'Geef me de kaarten! Ik speel!'

*
De aarde draaide sneller. Stormen en wolken waren onheilspellend.
Het maanlicht leek zonnig, de zon was koel als de maan. Bomen en
stenen lagen aan stukken. In de lucht hing wraak. Horizons bloedden,
gebergten rookten. Rivieren waren heet; de mensen koud en vijandig.
De broeder zei 'Satan!' tegen zijn broeder. Terwijl ze toch eerst allebei
melk van een en dezelfde koe hadden gedronken. Ik trok mee. Het afschuwelijkste dat mensenogen kunnen zien, zag ik. Ik trok mee. Vooraan woedden slagen. Wij kwamen erachteraan, als assistenten van de
arts; het was hier nog verschrikkelijker dan vooraan. Ik zag dat allemaal; ik kende geen hoop en was evenmin vertwijfeld. Weken gingen zo
voorbij; maanden. Een jaar. Twee jaar. Geen einde, geen begin. Steden,
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dorpen, landen wisselden van soldatengeschreeuw, kogellawaai, achtervolgingen. Waar we kwamen heerste vertwijfeling en dood. Ik maakte
veel mee. Daar zat de oude man; voor zijn vernielde huisje. Al twee jaar
geleden had hij hier gezeten toen de Russen het dorp hadden verlaten
en wij het hadden bezet. De oorlog had hem vrouw en kind afgenomen.
Zijn huis was dood. Alleen hij was overgebleven, hij en zijn koe. Hij zat
daar en hield de koe vast aan een touw. Toen trokken we ons terug. En
kwamen weer door het dorp. Hij zat er nog steeds. Bij zijn koe. Zo nu
en dan stond hij op en haalde voer voor haar. Zonder dak, met goed en
slecht weer zat hij er en paste op haar. En nu zat hij er weer. Bij zijn koe.
Nog altijd op de zelfde plaats. Hoe vaak zullen vriend en vijand wel aan
hem voorbij getrokken zijn? Vandaag deze, morgen die. Hij zat daar
met zijn koe. Goede en slechte mensen marcheerden aan die twee voorbij. De goeden keken naar de twee, de slechten wendden hun ogen af.
Niemand deed de grijsaard iets; of zijn koe. Eromheen was verwoesting
en dood. Alleen die twee bleven. Een mens en een dier. Een man en een
vrouwelijk dier. Als macht van het leven, als roep van de onverwoestbare natuur. Nu gaf hij zijn koe te eten. Ze at. De oude was kinderlijk
blij; hij streek met zijn trillende hand liefkozend over haar vacht. Zijn
blik was stralend en onmenselijk goed. En al duurt de oorlog tot in het
oneindige, de twee zullen hier zegevieren en stil op hoop wachten. Ze
zullen de oorlog overleven. De man en de koe. De mens en het dier.
Moeizaam ging ik verder. Ik had veel mensen in deze periode gezien.
Mensen van allerlei volkeren; mensen zonder hoogmoed, zonder troost.
Desondanks vond ik nooit degene die ik zocht. Altijd was ik rusteloos.
Mijn kameraden staken de draak met me. De heelmeester trok me iedere avond de pet met geweld over de oren en lachte onbedaarlijk samen
met de anderen. Ik niet. Ik verbond de gewonden en lachte nooit. En
dat was het Karstgebied. Hier in het Sloveense dorp lagen we klaar
voor de slag. De mensen waren kalm alsof er geen oorlog was. Tot de
wrede nacht dan aanbrak die groots in het vernietigen was. In stormpas
rukten we op. Wij, de brancardiers, liepen ook in de voorste linies.
Dan, weken later, trokken we weer terug. Het dorp bestond niet meer.
Slechts ruïnes en rook. Toen zag ik het ontstellende. Van ieder huis was
een of ander stuk blijven staan. Hier een halve muur, daar de fundamenten, middenin puin en balken. Stenen en hout, hout en stenen in de

pijnlijkste wanorde. En daarboven de hemel. Opeens wilde ik gaan gillen; het geluid bleef in mijn mond steken als een kwalmende paal. Overal waar eerst de huizen stonden, hier en daar, en daar en hier zaten
katten. Ze verroerden zich niet. Het waren zwarte katten, half uitgehongerd, zwarte skeletten. Alleen hun ogen gloeiden als kleine onwezenlijke vuurtjes. Ze leefden niet en waren niet dood, ze waren dood en
toch leefden ze: ze waren waanzinnig. Voorzichtig klauterde ik over de
ruïnes. De katten gingen niet opzij, bewogen niet. Als zwijgende, zwarte aanklagers tegen alles wat menselijk is zaten ze hier en staarden: de
laatste grondpijlers van het huis. Toen ik langs de laatste puinhoop
liep, waren mijn knieën loodzwaar geworden. Ik wilde niet opkijken;
desondanks voelde ik een blik op me gericht en ik keek in de gestoorde
ogen van een moederkat; tegen haar buik lagen twee jongen. De ogen
van de kleintjes keken net zo oud en waanzinnig als die van hun moeder.
Toen gooide ik, terwijl ik moeizaam harder hijgde, de dieren een stuk
brood toe. Ze bewogen niet. Ik kwam bij mijn kameraden, wilde hun
dat verschrikkelijke vertellen en was -stom. Ze lachten. Ik zweeg omdat
ik moest zwijgen. Dof sloeg de trom, doffer sloeg de trom, de oorlog, de
oorlog, die werd niet overwonnen. Ik verbond de gewonden en zweeg.
Op een dag, het was het derde oorlogsjaar en november, kwamen we
onder vijandelijk vuur. We werden achterna gezeten. We vluchtten.
Ook ik. Velen zaten achter me aan. Ik rende als een haas over de velden.
Toen voelde ik pijn. Het werd me zwart voor de ogen. Ik viel en bleef
liggen. Toen ik ontwaakte was alles om me heen onbekend. Taal, mensen, gebied. Ik kon niet praten. Langzaam begreep ik. Het was een
boerderij in het vervuilde Galicische dorp. De mensen deden onverschillig tegen me. Mijn verwonding bestond uit een schot door de hals.
Ze was niet zwaar. Ik zat voor het huis in de zon. Niet ver van me klonk
geschreeuw en paardegehinnik. Er lag een eskadron hier in het dorp.
De dieren had men ondergebracht op de erven en in de stallen van de
huizen in de buurt. Voor me lag een groot erf met een drinkplaats. Er
werden juist verschillende paarden naartoe geleid. Toen klonk een
hoornsignaal. Een afdeling voetvolk marcheerde de straten in. Nu
kwamen de soldaten dichterbij, nu waren ze er, nu waren ze voorbij. En
toen was er een kreet te horen, kort en blij. Een van de soldaten die
achteraan liepen, sprong uit het gelid, holde naar de drinkplaats, naar

137

de paarden, omhelsde er een en drukte zijn hoofd tegen het hoofd van
het dier. Het vergat te drinken en hinnikte luid. De afdeling hield halt.
Een korporaalliep naar de twee toe, naar de man en naar het paard. Hij
informeerde nors. De soldaat liet het dier niet los. Tranen stroomden
over zijn vuile gezicht, maar zijn stem klonk helder: 'Mijn paard. Dat is
mijn paard. Het werd me jaren geleden, toen de oorlog uitbrak, afgenomen. Hier sta ik op vreemd grondgebied; hier staat mijn paard op
vreemd grondgebied en drinkt vreemd water. Nu zijn we allebei blij dat
we nog leven. Want onze geboortegrond is ver weg. En dit is mijn
paard!' Het dier hinnikte blij; het sloeg met zijn staart heen en weer. Nu
keek ik naar het gezicht van de soldaat. Ik herkende hem en riep: 'Boleslav!' Boleslav liet het paard los en keek de kant op waar de uitroep
vandaan gekomen was. Ik had de spraak terug, stond op en liep naar
hem toe. Toen herkende hij ook mij. Hij viel op de grond, huilde en zei:
'Heer, heer, hee .. .'hij kon niet meer. Toen staarde hij opeens het niets
in en zei zachtjes: 'Waarom doet me op dit moment alles aan mijn geboorteland denken? Is dat een teken?' Toen schreeuwde de korporaal:
'Op!' Boleslav schudde nog vlug mijn hand, omhelsde het paard, lang,
en sprong toen gauw in het gelid. Daar marcheerden ze al. Het paard
had zijn hoofd naar de soldaten gekeerd die hun weg voortzetten en het
keek hen na tot ze niet meer te zien waren. Het stond nog lang zo,
geluidloos. De andere paarden dronken. Het dronk niet.

*
Toen klonk er op een dag geschreeuw. De boeren kwameh hun huizen
uit. Van vreugde klopten de huzaren hun paarden. Toen werden de
trompetten geblazen. De trom klonk helder. De oorlog was voorbij. Ik
bond mijn plunje bijeen. Mijn wond was genezen. Ik gaf mijn gastheren
mijn bajonet, mijn leren riem en mijn baret. Ik zette een boerenhoed op
die van schors gevlochten was, en vertrok. Onderweg sloot ik me aan
bij andere soldaten die terugkeerden. We marcheerden lang, dagenlang, tot we bij de spoorlijn kwamen. De anderen waren blij. Ik voelde
me veeleer bedrukt. Hoe dichter we de stad naderden, des te heviger
werd mijn onrust. En toen waren we er en ik was er ook en stond voor
het station. Niemand groette me. Een politieagent snauwde me af. 'Hier

mocht je niet rondhangen,' dat was de zin die ik opving. Ik ging verder. Door de eerste straten. Dat was dus de stad waar ik jaren geleden
die ene afschuwelijke mens had gezien. Ik keek de passanten brutaal
in de ogen. Het hielp niets, hij was er niet bij. Ik voelde honger. Ik had
geen geld. Het laatste wat ik aan eetbaars bij me had gehad was op. Het
kwam nu niet eens meer in me op dat ik vroeger ooit rijk geweest was.
Een soort instinct leidde me naar het stadhuis. Ik ging naar binnen en
liep een kamer in. Men verwees me naar een andere kamer. Vandaar
naar een derde. Almaar verder zo, totdat in de zestiende iemand me
grondiger ondervroeg. Ik zei dat ik als soldaat afgezwaaid was en dat ik
geen deserteur was en dat ik om werk vroeg. 'Zo, dus de veldtocht meegemaakt!' sprak de man achter zijn bureau bemoedigend. 'Jazeker, aan
drie fronten gevochten,' antwoordde ik. 'Bravo! Dat u nog leeft bewijst
dat u dapper hebt gestreden!' 'En ik ben ook nog gewond geweest, ja
gewond,' zei ik gauw en wees op mijn litteken. 'Dat doet ons goed,' zei
de ambtenaar, 'dat doet ons goed, we nemen u in dienst. U wordt straatveger op het Novemberplein. U moet zes straten vegen. U hebt nummer
acht. Hierzo. Gaat u zich melden bij de chef straten!' En hij gaf me een
kaart. Daarop stond groot het cijfer acht. Ik bedankte en ging. Uit
blijdschap of ook uit verwarring had ik mijn mooie Galicische hoed
vergeten. Ik durfde niet meer terug te gaan. Na urenlang ronddolen
vroeg ik eindelijk naar de kamer van de chef straten. Ik klopte en ging
naar binnen. Hij was er niet. Ik ging op een bank zitten en wachtte. Ik
hoefde niet eens mijn hoed af te nemen, daar ik er geen meer had. Ik zat
daar groot en eenvoudig. Eindelijk kwam de chef straten. Ik liet m'n
kaart zien. Hij pakte hem en schreef er iets op en stuurde me daarmee
naar het aangrenzende vertrek. Daar gaf men me een leren schort; een
zwarte pet met stadswapen, een schoffel, een bezem en een handkar.
Daarbij drie kronen loon. Morgen zou ik er zeven krijgen, vier kronen
waren in mindering gebracht wegens schrijfkosten, en het was trouwens al laat in de middag. Ik groette enigszins omslachtig met mijn
nieuwe pet, nam de kar, legde schoffel en bezem erin. Daarna duwde ik
hem voor me uit, de straat op. Iemand riep me nog na: 'Op het Novemberplein, huis nummer vier, in het achterhuis linksbeneden bij de kelder
is uw slaapplaats. U bent er met nog drie anderen!' 'Ja ja,' zei ik. Het
Novemberplein was niet ver. Ik reed met mijn handkar de zes straten
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van mijn blok op en af. Bleef staan. In een bakkerswinkel kocht ik een
rond brood. Daarna veegde ik. Reed verder. En bleef weer staan. En
veegde weer. Ik veegde expres nauwgezet en dacht alleen maar daaraan. Zo kon ik me tenminste uren vrijwaren van vragen, van een vraag
die altijd en altijd kwam. Het was al nacht toen ik net klaar was. Ik
spuugde, legde schoffel en bezem in de kar. Ik nam het stuk brood dat
ik over had uit mijn zak en at het met smaak op. Daarna gaf ik de kar
een zetje en trok hem achter me aan naar het Novemberplein, huis
nummer vier. Ik reed via de zij-ingang de achtertuin in, zette de kar
langs de muur en ging op de tast de kelder in. Achter een deur hoorde ik
mannenstemmen. Ik deed open. Er brandde een kaars op een ton. Drie
bezopen kerels gingen er tekeer en keken naar mij die binnenkwam. 'Ik
ben de nieuwe straatveger,' zei ik, terwijl ik opzettelijk mijn stem verhief. 'Waar kom je vandaan?' 'Van de straat. Ik heb tot nu geveegd!'
'Waaat?' schreeuwden de mannen en sprongen op. 'Tot in de nacht? Je
veegt veel te goed!' En tegelijkertijd kwamen ze dreigend naar me toe
en tuigden me af. Daarna lag ik in een hoek. Zij in de andere hoeken. Al
gauw sliepen we.

*
De drie straatvegers hadden vriendschap met me gesloten. Ik veegde
ook hun straten. Van vroeg tot laat. Zij zaten intussen in het hol en
dronken. Ik veegde met plezier. Ik veegde grondig. Ik zag niets. Ik
hoorde niets. Alleen maar het normale, gelijkmatige ritme van het vegen. Zo dacht ik nergens aan. Als ik 's avonds thuiskwam, ranselden ze
me soms af, soms sliepen ze al de slaap der benevelden. Moe als ik was
viel ik meteen in slaap. Alleen op die manier had ik, midden in de grootste drukte van de straten staand, een zekere rust. Een rust echter die ik
op bepaalde ogenblikken als loerend ervoer. Maar wat gaf dat. Ik was
in ieder geval niet meer gejaagd. En dat was toch al wat. Dat was al heel
wat. En ik veegde en veegde en veegde en veegde. Iedere dag veegde ik
vierentwintig straten. Dat deed ik nu al een heel jaar. Toen ik op een
dag thuiskwam schreeuwden de anderen me toe: 'Je bent geen straatveger! Je bent een slaaf!' Ik gaf geen antwoord. Mij was alles om het
even. 'Jazeker, je bent een slaaf!' Eentje kwam dichtbij me staan en

sloeg me met zijn vuist in het gezicht: 'Je maakt ons te schande. Een
echte straatveger moet zuipen. Een echte straatveger zuipt!' Plotseling
stonden ze allen om me heen: 'Je moet zuipen! Kom! Zuip mee!' 'Zuip!'
schreeuwde degene die me met zijn vuist in het gezicht had geslagen en
hij hield de fles met foezel onder mijn neus. En ik dronk, eerst met
afschuw, dan gretig. Tot ik in slaap viel. 'Nu is hij pas een straatveger,'
riep een diepe stem nog. Toen hoorde ik niets meer.

*
Ik dronk goed. Ik veegde goed. Zo ging de gedachte steeds verder en
verder van me weg. Ik was smerig. Ik fluimde. Ik maakte ruzie met de
wijkagent. Het was immers zomer. Ik lachte als een dienstmeisje melk
knoeide. Ik veegde furieus en keerde wolken stof op als er een groenteof fruitkar langskwam. Ja, mijn stof werd ronduit vettig als een bakkersjongen met een mooie grote taart me bij het schoonmaken voor de
voeten liep. Ik riep de huurkoetsier scheldwoorden na. Ik dronk. Ik
veegde. Ik dronk. Zondags was het heel erg lollig. Dan gingen we met
ons vieren naar een kroeg en bleven daar van 's middags tot 's nachts.
'De straatvegers!' riepen de vaste klanten. 'Kom ons eens vegen!' krijsten de hoertjes en lachten. Wij zopen, wij knokten, wij brulden. Ik
spuugde. Ik was ruw tegen de vrouwen. Daarom steeg ik in aanzien bij
mijn makkers. 'Hij is een echte straatveger geworden,' lachten ze goedkeurend en hieven het glas op mij. Al voor het derde jaar ging het leven
zo. Ik veegde, zoop, schold en spuugde. Rond de herfst was ik weliswaar altijd nog een beetje onrustig; in die weken was mijn gemoed
nogal bedrukt. Ik had het ook niet zo begrepen op politieagenten, terwijl ik toch anders nooit bang voor hen was. Ik had steeds het gevoel
alsof er ieder ogenblik iemand vanuit het donker me zou willen bespringen en achterna zitten. Ik veegde dan harder en spuugde krachtiger. Ik werd opzettelijk dronken. Ondanks alles veegde ik goed.

*
Het was avond. Ik duwde de kar voor me uit. Toen stond iemand me in
de weg. Klein en haveloos. Het was een meisje. Ik zette de kar neer en

liep naar het kind toe. Ze huilde hevig. 'Waarom huil je?' vroeg ik. 'Ik
heb zoveelluizen en vlooien.' 'Wast niemand je dan?' 'Mijn ouders zijn
dood.' 'Wat doe je, waar woon je?' 'Ik bedel op straat.' Toen troostte
ik het meisje en legde mijn rechterhand op haar hoofd. Ik was niet bang
voor luizen. 'Kom maar met me mee,' zei ik en ik pakte haar hand. Met
mijn linkerhand tilde ik de kar op en trok hem achter me aan. We liepen
vrij langzaam. Toen we bij het huis op het Novemberplein aangekomen
waren, liet ik het meisje wachten. Ik liep vooruit om te kijken wat mijn
vrienden uitvoerden. Ze sliepen al. Ik kwam weer naar boven en nam
het meisje met me mee naar beneden. In de hoek waar ik gewoonlijk
sliep maakte ik een bed voor haar. Toen gingen we slapen. Zij sliep
naast me. Ik was niet bang voor de vlooien. 's Morgens waren de anderen nauwelijks verbaasd toen ze het meisje zagen. Ze hadden medelijden met haar toen ik hun vertelde wie het kind was. Ze wasten zich
niet. Ze stonden het meisje hun waswater, dat ijskoud in de kan stond,
af. Ik goot het in een ketel, die ik op het vuur verwarmde. Toen trok ik
het kind de kleren uit en waste haar. Eentje knipte haar het haar af, een
andere gafhaar zijn schoon hemd dat hij anders alleen maar rondkerstmis placht te dragen. De derde rommelde in een hoek, lang, tot hij
eindelijk een roodflanellen jurk tevoorschijn trok die hij nog van zijn
overleden vrouw had. Ik maakte de gescheurde blouse zo goed mogelijk schoon. Toen werd er nog een oude jas gevonden, die hing ik haar
om de schouders. Plotseling vroeg iemand: 'Hoe beetje?' 'Maria,' antwoordde ze verlegen. Nu stond ze daar en was schoon. 'Laten we erom
dobbelen wie haar vader zal zijn!' zei iemand. 'Ja, laten we erom dobbelen!' We gingen op de hurken zitten en dobbelen. 'Een!' 'Drie!' 'Zes!'
Ik moest nog. Ik gooide. 'Negen!' 'Jij moet vader zijn! Zorg goed voor
haar.' Die ochtend dronken ze niet. Ze gingen zelfs aan het werk en
veegden zelf. Ik was de laatste die de ruimte verliet. 'Vader,' zei Maria,
'jij bent zeker al heel oud?' 'Hoezo?' vroeg ik. 'Je haren zijn zo wit.'
Toen stak ik mijn vingers in mijn haar en trok. Ze lagen in mijn hand.
Ik keek ernaar. Ze waren wit. Ik gaf geen antwoord en ging naar buiten.
Ik had niet meer zoveel te doen. Nooit meer bleven mijn makkers thuis
om te drinken. Ze hielden hun ruwe taal en hun ruwe grappen voor
zich. Ze waren goed voor Maria, net zoals ik goed was voor haar. Alleen 's zondags gingen we naar de kroeg; als we terugkwamen sliep het

meisje al. Hoewel we aangeschoten waren, maakten we geen lawaai,
om Maria niet wakker te maken.

*
Het was november. Ik veegde. Het was middag. Maria zou me spoedig
het eten komen brengen. Ik veegde. Temidden van het grootste verkeer, temidden van de grootste drukte stond en veegde ik. Kalm. Toen
keek ik op, toevallig. Er was een blik op me gericht. Even, toen ging hij
verder. Hij. De man. Zijn ogen hadden me aangekeken. Zijn ogen hadden hard gestraald, als glas. Hij zag er heel normaal uit. Er was niets
bijzonders aan hem. Een onbetekenende onder alledaagse onbetekenenden. Een man van de massa in de massa. Mijn oren sidderden. Mijn
ogen sidderden. Mijn lippen sidderden. Mijn kin sidderde. Mijn handen sidderden. Mijn knieën sidderden. Ik sidderde. Een stroom trok
door mijn hersens, heet. Toen een tegenstroom, koud. Daar was hij die
ik zocht, voor wie ik oud geworden was. Ik wilde naar voren stormen.
Op het ogenblik dat hij me aankeek was ik er niet toe in staat geweest.
Toen zou ik eerder op de vlucht zijn geslagen. Want er lag iets dwingends, jagendsin zijn blik. Maar nu kan ik hem achterna rennen! Hij
kijkt me niet meer aan. Daar loopt hij. Daar liep hij. Hij was al ver. Ik
kon hem nauwelijks nog zien. 'Je zult me niet ontsnappen!' schreeuwde, lachte, gebood, jankte ik. Jij niet! Een leven lang heb ik op je gewacht. Nu moet je me te woord staan, wie je bent. Het gaat erom. Je
hebt mijn leven om zeep geholpen, alleen maar omdat je me hebt aangekeken. Nu betaal je het me. Jouw leven voor het mijne. Dit bestormde me toen ik het op een lopen zette. Hem na! Ik struikelde en viel. De
kar. Meteen was ik weer op en holde. Hij was al helemaal de straat uit,
op de hoek. Ik holde hem na. Mijn adem hijgde. Hij was de hoek om. Ik
liep harder. De hoek kwam dichterbij en was er. Ik sloeg af. Ik zag hem
niet meer. Ik bleef staan. Jawel, daar, daar, daar, ook hij holde. Hij was
al helemaal aan het eind, op de hoek van de volgende straat. Ik holde
weer. Enkelen wilden me tegenhouden. Ik duwde ze aan de kant. En
holde. Ik hoorde mijn longen al niet meer hijgen, ik hoorde niets meer.
Ik zag alleen maar. Ik zag hem, hem, hem. Nu kwam ik een beetje
dichterbij. Maar nu was hij opnieuw de hoek om. Maar nee, je ontsnapt
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me niet. Dit keer niet. Ook ik was al de hoek om. Daar stond hij niet ver
bij me vandaan. Zo onopgewonden, zo zeker. Kalm. En keek me aan.
Ik bleef plotseling staan. Ik moest blijven staan. Ik hoorde me weer
hijgen. Hij keek me nog steeds aan. Ik verloor alle moed. Ik wilde
terugrennen, vluchten. Vluchten, vluchten! Want nu herkende ik opeens zijn kleding; ze was groen. En er stak een veer op zijn hoed. En op
zijn rug hing een geweer. Dat ontwaarde ik allemaal nu pas. Dat zag ik
nu. Hij stond kalm en keek me aan. Zijn blik! Zijn blik! Nu wist ik wie
het was. Het was een jager. Toen draaide hij zich om en liep verder. Op
hetzelfde ogenblik was de ban over mij gebroken. Ik kon hem weer
achterna gaan. Maar ik liep moeizaam. Mijn weerstand was koud. Ik
moest hem achterna, dat wist ik. Hij liep door veel steegjes. Ik volgde.
Hij sloeg de hoek om. Ik ook. Hij liep sneller. Ik ook. Hij liep langzamer. Ik ook. De straten werden eenzamer. Hij liep nog steeds. Ik ook.
De bebouwing was ten einde. Hij stapte en stapte. Ik ook. Hij ging op
een steen zitten en rustte uit. Ook ik. Hij stond weer op en liep verder.
Ook ik. Er kwamen velden. We liepen erdoor. Er kwam bos. We liepen
erdoor. Plotseling, toen we het bos uitgekomen waren, bleef hij staan.
Daar beneden lag een huis. Daarachter lagen wijde velden, achteraan
was weer bos. Hij daar voorop beende op het huis af. Ik volgde. Hij was
er al bijna. Hij stapte sneller door. Hij liep naar binnen. Ik volgde op
de voet. Boven de ingang hing een gewei. De man had net in de gang
zijn geweer aan een kapstok gehangen, zijn hoed op een spijker, toen ik
luidruchtig in de deuropening ging staan. Hij keek me aan. Maar ik was
niet meer bang. Hij was kleiner dan ik. 'Wat wil je?' vroeg hij kalm.
'Jou!' riep ik en sprong naar voren. Hij wilde me vastgrijpen, maar ik
was sterker. Zijn blik maakte me woedend en gaf me kracht. Ik greep
hem stevig vast en duwde hem door een deur een kamer in. Ik had een
dolk aan de muur gezien, ik greep het mes nog voordat we alletwee op
de grond waren gevallen en terwijl ik brullend zijn pijnkreet overschreeuwde, stak ik hem door het hart. Ik hijgde nog zwaar, toen kwam
ik weer op adem. Hij was dood. Niemand had het gezien. Niemand. Ik
was vrij. Ik hoefde niets meer te zoeken. Ik was een mens als de anderen. Nu gauw ervandoor. Ik kwam overeind. Toen liep een koude rilling over mijn rug. Mijn adem stokte. Het bloed stolde in mijn aderen.
Mijn ogen staarden. Ik kon me niet bewegen. Ik was verlamd: ik zag de
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ontstelde en wijd opengesperde ogen van een haas. Ik hoorde mijn hart
kloppen en ook dat van de haas. De haas beefde. Zijn blik beefde.
Plotseling sprong hij op en was weg. Ik kon me weer bewegen. Toen zag
ik dat er een raam openstond. De haas rende weg over de groenige
velden. Toen wist ik opeens waarom hij rende. Schichtig, terwijl ik mijn
blik afwendde van de vloer van de daad, draaide ik me om en liep de
kamer uit, de gang door en het huis uit. Ik holde. Ik was weg.

*
De weg, het bos, het bos, het bos, het bos was eindeloos. Langzaam viel
de schemer. Ik holde nog steeds. Eindelijk zag ik lichtjes. Ik liep langzamer. De eerste huizen kwamen er al aan, nu straten. Ik liep niet meer.
Ik bleef staan. Ik veegde het zweet van mijn voorhoofd. Er zaten bloedspatten op een vinger. Ik bukte, stak hem in warme paardepoep en
trok hem er weer uit. Er was niets meer te zien. Ik was gereinigd van het
bloed. Ik ging. Het was al laat in de nacht toen ik thuiskwam. Ik ging op
de tast langs de muur. Er stonden vier karren. Zou dat allemaal een
droom zijn geweest? Het was duister. Maar ik wist toch dat ik glimlachte toen ik bij de mannen binnenkwam. Ze snurkten. Ik ging liggen; in
mijn hoek. Ik hoorde Maria regelmatig ademen. Ik draaide me op mijn
linkerzijde en sliep ongelukkig. 's Morgens vroegen ze me allemaal
waar ik gezeten had. 'Ik werd duizelig, ik viel; toen ik ontwaakte was ik
onder goede mensen. Ik geloof dat het de huisbaas van de groene villa
in de Jagerstraat was,' zei ik slap en verwonderde me innerlijk over
mijn leugen. 'Ja ja, je wordt oud, vader,' vond Maria en gaf me warme
koffie. 'Wat denk je hoe ik schrok toen ik met het eten kwam en je niet
zag, alleen maar je handkar. Een uur heb ik gewacht. Het eten was
koud geworden. Ik stopte het in de wagen, pakte de schoffel en de
bezem en ging vol angst op huis aan.' 'Jij goed kind, je bent zo goed, zo
goed,' zei ik. 'Wel, vooruit dan!' schraapte een van de anderen zijn keel,
'laten we maar weer eens de drek van het leven van de ene naar de andere kant vegen. Hoe je het ook bekijkt, drek blijft drek! Dus kom broeder, laten we vegen!' 'Ja,' zei ik en liep hen achterna.

*
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Er was geen dag gelukkig. Ik vond geen ogenblik rust. Ik stond en
veegde. Mijn ogen waren gehaast. Mijn oren waren gespitst, temidden
van het straatlawaai, op een zacht geluid. Een geluid dat zo zachtjes is
omdat het afkomstig is van het trappelen van kleine pootjes. Ik veegde
slecht. Ik was verward. Ik hoorde het gepraat van Maria niet. Ik hoorde
ook het gevloek van mijn makkers niet. Niets hoorde ik. Ik wist maar
één ding, en altijd en altijd weer één ding: iemand weet, iemand was getuige, iemand was een haas. Een haas! Een haas! 'Heb je de haas niet
gezien?' vroeg ik de koetsier. Die sloeg zijn paarden en lachte. Ik was
niet vrij. Nog steeds niet vrij. Vrij als anderen. Zolang ik de haas niet
gevonden had. Ik liep achter de wagen van de koopman aan; daar lagen
veel hazen, dood. Misschien lag ook mijn haas ertussen. Ik boog me
over ieder dier en keek in de verstarde ogen. Mijn haas lag er niet. 'Je
wilt zeker stelen?' schreeuwde de voerman die juist uit de kroeg kwam
en op de bok klom me toe. 'Nee! Ik heb alleen maar naar mijn haas
gezocht.' 'Weg!' riep de man, sloeg met de zweep naar me en reed weg.
In de wildwinkels keek ik de hazen die hier hingen lang en scherp aan.
Ik vond niets. Ik streelde Maria niet meer; ik zou aan de hazepels
hebben moeten denken. Ik was onrustig. Ik was zeer onrustig. Ik sliep
slecht. Ik veegde slecht. Ik verteerde slecht. Ik vond niets. Dagen waren
voorbij sinds de moord. Weken. Ik had alle hazen in de stad gezien,
dode en bijna dode; want ik was dinsdags en vrijdags al om vier uur 's
morgens aan de oostkant van de stad en wachtte op de boeren die met
hazen naar de stad kwamen. Mijn haas vond ik niet. Overdag stond ik
op straat en veegde slecht. Als er een lijkkoets voorbij reed, stopte ik
met vegen en stond in de houding als een soldaat.

*
De haas rende. Toen lagen de velden achter hem. En was er weer bos.
Het donker ervan was goed. De haas was niet meer bang voor het bos.
Want hij verborg zich achter takken en wachtte. Wachtte de hele nacht
lang. Zijn kleine hartje klopte zolang de nacht duurde. 's Morgens sloeg
het al zachter. Toen viel hij in slaap. Toen hij wakker werd had hij
honger en at dorre blaadjes. Hij durfde zich niet te verroeren. Voor zijn
ogen zag hij nog het afschuwelijke, de onwezens. Nu hield hij van het
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bos. Hij kroop verder. Hij zocht iets; hij kon niets vinden. Want hij wist
niet waar hij heen moest. Dat verschrikkelijke had bij hem iedere herinnering aan zijn familie weggevaagd. Hij dwaalde door het bos. In het
veld waagde hij zich niet meer, want daar dreigde dat bepaalde iets.
Nergens bleef hij lang; hij vluchtte. Nooit zat hij, hij rende. Hij wist niet
voor wie hij vluchtte. Verder, verder. En de bomen waren er en het mos.
Tot hij zo moe was dat hij niet meer verder kon, bleefliggen en in slaap
viel. Zo was hij, zo leefde hij en wist niets. Hij meende dat een uil zijn
moeder was. Een keer rende hij toch naar buiten, over velden naar de
weg toe. Toen hij wilde terug vluchten, stonden er vele onwezens, nu
hadden ze hem gegrepen en hielden hem vast. Hij sloot zijn ogen en
wachtte bevend af. Er klonk een kabaal alsof grote dieren brulden.
Toen merkte hij dat niets hem nog pijn deed; hij tastte met de poten,
voelde grond en sprong en- rende. Bos. Hij was in het bos en deed pas
nu zijn oogleden dicht. Zo bang waren zijn ogen geweest dat de oogleden zich niet gesloten hadden; van het ogenblik dat hij ontsnapte over
de wijde, wijde velden tot het ogenblik dat hij het bos inrende. De haas
had nu iets verschrikkelijks in zijn blik, zo dat zelfs de gifslang zich
verborg en van ieder kwaad afzag toen ze zijn ogen op zich gericht
voelde.

*
Op twee uur gaans van de stad werd een weg gewalst. Velen moesten
erbij helpen. Ook ik. Dag na dag stonden we buiten en ruimden stenen
op. Intussen werd het plaveisel in de stad stoffig. Ook mijn makkers
hielpen mee. Om twee uur bracht Maria ons het middageten. Het was
dan net schafttijd en we zaten te wachten aan de rand van de weg. Ook
vandaag weer. Opeens klonk er geschreeuw. Iedereen dromde samen
en gilde. Ik stond op en liep langzaam naar de plaats waar ze midden op
de weg stonden. Toen ging de menigte uiteen. Ik zag er een paar die een
haas vasthielden. Op dat ogenblik dacht ik nergens aan, ik werd alleen
door medelijden gegrepen, ik sprong naar voren en schreeuwde woest:
'Laat niemand het wagen die haas dood te maken!' Ze schrokken,
lieten los, en de haas ontsnapte. Daar was hij al, vlakbij het bos. Nu
sprong hij en was niet meer te zien. Ik had hem nagekeken, zonder
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reden en zonder emotie, tot hij verdwenen was. Plotseling bedacht ik:
Zou het niet mijn haas ... ? 'Hazenheiland, wanneer ga je je preek
afsteken?' werd ik door velen uitgejouwd uit woede dat de haas
ervandoor was.

*
Ik zoop. Ik stonk naar jenever. Ik sloeg Maria. Ik sloeg mijn makkers
en werd op mijn beurt door hen geslagen. Ik veegde slecht. Er gingen
maanden voorbij. Maria was weggelopen. Gemist had ik haar nauwelijks. Op zondagen rende ik het bos in om de haas te zoeken. Als het
duister was keerde ik naar huis terug. En sneeuw lag overal en spotte.
Als er nu een haas over het veld zou lopen, zou dat onheilspellend zijn.
Toen holde ik. Tot de stad weer kwam en tot ik weer thuis was. En zo
gingen vele maanden voorbij. Alweer was de zomer voorbij. Ik haatte
de herfst. Ik had hem willen vermoorden. Ik zat in de kroeg. Het hoertje
naast me was ziek. Ik zag het niet. Ik zat en dronk. Het hoertje dronk
mee. Toen sloeg iemand het glas uit haar handen, net toen ze wilde
drinken. Haar mond bloedde. Ik dronk en zag niets. Toen schreeuwde
het wijftegen me: 'Zie je niet dat hij de draak met je steekt?!' Ik speelde,
zag iemand die me uitlachte. Ik nam mijn glas en dronk. Alles was me
om het even. Alleen de jenever niet. Nu pakte het hoertje me vast,
schudde me en riep: 'Je bent helemaal geen man, je bent een haas!' Ik
keek op. Mijn ogen sloten zich en openden zich weer. Het woord kwam
aan als een klap. Ik stond op. Ik holde naar buiten. Ik holde. Tot het
bos kwam.

*
Veel tijd was verstreken. Het bos was wit geweest, toen werd het groen,
nu was het geel. De haas had nooit rust. Hij rende en verborg zich, was
steeds gejaagd en was altijd bang voor iets donkers. Hij was oud geworden omdat hij nooit kon uitrusten. Nog altijd had hij zijn starre ogen,
nog altijd wist hij niets van zijn vroeger leven. Geen moeder schonk
hem warmte, geen vader zekerheid. Hij was alleen in het bos. Geen dier
paarde met hem. Alles vluchtte, ook boosaardig gedierte, als de vluch-
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tende haas eraan gerend kwam. En hij liep en liep, was bang voor de
velden en was in het bos. Zo nu en dan had hij een herinnering: het
verschrikkelijke kwam opzetten, het on wezen groeide reusachtig groot
uit het mos, daarna het tweede, dan vielen ze allebei neer-en was het
een dier, een ree die, opgeschrikt door de starre ogen van de haas, verward vluchtte. De haas was moe. Hij wilde zijn ogen niet meer opendoen. Hij moest ze opendoen, hij moest lopen, hij moest vluchten. Hij
stierf niet. Hij leefde en vluchtte.

*
Toen ik het duistere bos inging, wist ik: mijn ziel was dakloos. De
bomen kwamen me tegemoet en weken uit. Er was geen geluid te horen.
Alle dieren en twijgen zwegen. Ik baande me een weg door kreupelhout
en struiken. Voor het eerst voelden mijn voeten weldadig aan. Ik liep
over mos. Het mos was goed. Ik was bang dat de zon buiten zou kunnen ondergaan. Ook als mos goed is wil ik hier niet blijven, alleen in het
bos met mezelf die de naderende nacht omhelzen zal. Ik ben bang voor
nachten in het bos. Ik wilde mezelf nu bij de naam roepen, maar die was
ik allang vergeten. Ik was bang, opeens, voor mezelf. Ik wist om een of
andere verwarde, maar heftige reden dat ik vandaag de herfst zou doden. Het bos was groot. Toen begon ik plotseling te rennen. En rende in
het bos. De struiken en takken krabden mijn gezicht en handen open.
Om het even. Ik rende in het bos. Daar liep een schim; dwars over het
pad. De schim stond plotsklaps stil alsof hij door de bliksem getroffen
was. De schim bewoog zich niet. Ik stond net zo stil als de schim. Ik kon
me niet verroeren. Ik had de schim herkend. De schim was een haas. De
haas! Aan zijn oog had ik de haas herkend. Hij was kreupel. Zijn ogen
waren groot en star. Zijn oren waren stijf en smal. Zijn blik was ontsteld en waanzinnig. Mijn oog trilde. Ik zag me in het grote oog van de
haas en de haas zag zich in mijn oog. Ik zag de haas en de haas zag mij.
Doodstil stonden we tegenover elkaar. Er lag een eeuwigheid tussen
ons. En een bos. Alles, mijn hele leven schoot me opeens te binnen toen
ik de haas in het gezicht keek. De haas had me aan mijn oog herkend.
Op dat moment sprong ik met een kreet boven op hem, greep hem bij
de keel en- ofschoon ik als kind altijd had gehuild als mijn moeder de
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kip doodmaakte-wurgde de haas. Zijn ogen waren ontzettend groot
en dood. Ik barstte in lachen uit. Mijn vingers zaten verkrampt om zijn
nek en lieten niet los. Zo liep ik het bos uit. De zon ging net onder. Ik
haastte me niet meer. Ik liep langzaam. Toen ik in de stad kwam brandden de lantaarns al. Mijn linkerhand hield de haas vast. Ik wist niets
van mijn linker. Iemand riep vanuit de halfschaduw: 'Goedenavond
meneer Ha .. .' Ik had iets gehoord. Nee! nee, dat was immers mijn
naam die ik allang geleden vergeten was. Nee, het was niets. Ik glimlachte. Ik wist al niets meer. De lantaarn was groen.

*
Ik was naar binnen gegaan. Daar zaten de agenten. Ze keken naar de
vloer. Plotseling keken ze op. Ik stamelde eerst, toen zei ik flink: 'Ik ben
een moordenaar.' Een naamloze stem vroeg: 'Wie hebt u vermoord?' Ik
hief mijn linkerhand met haar last op en zei: 'Deze haas.' De gezichten
van de agenten leken door de rook breder, voller. Iemand sprak goedmoedig: 'Kijk toch eens, er is hier iets niet in orde met de natuur. De
haas die hij daar in zijn linkerhand houdt heeft oogleden als een mens
en deze mens hier heeft geen oogleden, alleen maar grote starre ogen.'
De zakelijke stem vroeg weer: 'Hoe heet u?' Ik dacht dat ik in een zee
viel. Toen zei ik vol wrevel en heftig: 'Hoe kan ik dat weten, daar ik
toch de haas gedood heb!' Toen moet ik plotseling in slaap gevallen
zijn. Want toen ik wakker werd, lag ik in een huis. En in het huis waren
de muren kleurloos.

*
Op een dag was de wind zo goed. Ik stapte het huis uit en was vrij. De
kleurloze muren liet ik achter me. Ik kreeg mijn handkar terug, mijn
pet en mijn bezem. Ik veegde weer.

*
Ik heb verslag gedaan. Dat was mijn leven. Of het rechtmatig was weet
ik niet. Men kijkt toevallig in het leven. Misschien was mijn leven slechts
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een leven dat men tussen het beleven door leeft. Misschien heb ik ook
helemaal geen leven geleefd, misschien was het het leven van iemand
anders, of ook dat wat niemand beleefd heeft. Dus is mijn leven geen
leven geweest. Ik weet het niet. Nu heb ik rust. Ik heb vrede gesloten
met alle mensen en hazen. Ik veeg en vraag niet meer. Zo nu en dan kijk
ik op en werp een blik in de vluchtende ogen van elegante vrouwen die
vragend en snel naar mijn smalle lange handen kijken en naar mijn
Arabisch gewelfde neus.
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J.Bernlef

Elizabeth Bishop
De gedichten van Elizabeth Bishop
doen mij altijd denken aan de toverlantarenplaatjes die bij een vriendje
thuis tijdens verjaardagen op een wit
laken werden geprojecteerd. De in een
cirkel van licht geprojecteerde afbeelding werd langzaam scherp gesteld,
alsof het niet de lens was, maar alsof
je ogen die dingen plotseling scherper
zagen. Maar hoe scherp de plaatjes
ook waren, ze waren oneindig veraf,
die tijgers in een oerwoud, die gondels
in een Venetiaans kanaal. Misschien
kwam dat omdat de afbeeldingen in
een cirkel werden geprojecteerd, alsof
je door het omgekeerde eind van een
verrekijker keek.
De gedichten van Elizabeth Bishop
bewijzen voor mij de prijs van het kijken. Wie geen genoegen neemt met
wat hij ziet, zal dat ook niet doen met
de woorden en begrippen waarmee hij
later probeert te beschrijven wat hij
zag. Net als in de schilderijen van
Vermeer verbergt zich achter het
schijnbaar minutieuze realisme iets
dat beeld noch woord duldt.

Elizabeth Bishop

Drie gedichten
Vertaling: J. Bernlef

DE KAART

Land ligt in water; geschaduwd in groen.
Schaduwen, of zijn het zandbanken, aan de randen
afgebiesd met lange zeewierige banden
waar wieren vanuit groen overhangen naar eenvoudig blauw.
Of helt het land om haar van onderen op te tillen, de zee
en trekt haar kreukloos om zich heen?
Rukt langs de delicaat gebruinde rand van steen
het land van onderen aan de zee?
De schaduw van Newfoundland ligt plat en stil.
Die van Labrador is geel, waar de dromerige Eskimo
haar heeft geolied. Wij kunnen deze lieflijke baaien aaien,
onder een kijkglas alsof zij zo zouden ontbloeien,
of als om onzichtbare vissen aan een heldere kooi te helpen.
De namen van plaatsen aan zee lopen in zee uit,
de namen van steden lopen dwars door de nabije bergen
-de drukker ervaart hier dezelfde opwinding
als wanneer gevoel te ver buiten zijn oevers treedt.
Deze schiereilanden nemen het water tussen duim en wijsvinger
als vrouwen die de zachtheid van textiel beproeven.
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In kaart gebrachte wateren zijn kalmer dan het land,
verlenen het land hun eigen golfstructuur:
vol vuur ijlt de Noorse haas naar het zuiden,
waar land is, onderzoeken profielen de zee.
Worden ze toegewezen, of kiezen landen hun eigen kleuren?
-Wat het karakter of de inheemse wateren 't meest bekoort.
Topografie toont geen voorkeuren: west is even ver als noord.
Fijnzinniger dan die van de historici zijn de cartografenkleuren.
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IN DE WACHTKAMER

In Worcester, Massachusetts,
kwam ik samen met Tante Consuelo
haar tandartsafspraak na
en zat op haar te wachten
in de wachtkamer van de tandarts.
Het was winter. Het werd vroeg
donker. De wachtkamer zat
vol grote mensen,
overschoenen en jassen,
lampen en tijdschriften.
Een poos die lang leek te duren
bleef mijn tante daarbinnen
en terwijl ik wachtte
las ik de National Geographic
(ik kon lezen) en bestudeerde
zorgvuldig de foto's:
het binnenste van een vulkaan,
zwart en vol as; en
dan stroomde hij over
in beekjes van vuur.
Osa en Martin Johnson
gekleed in rijbroek,
rijglaarzen en met tropenhelmen op.
Een dode man die aan een paal hing
-'Long Pig' zei het onderschrift.
Babies met puntige hoofden
van top tot teen omwikkeld met touw;
zwarte, naakte vrouwen met halzen
helemaal omwikkeld met draad
als de glazen staafjes van gloeilampen.
Hun borsten waren afschuwelijk.
Ik las het helemaal door.
Ik was te schuw om te stoppen.
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En toen keek ik naar de omslag:
de gele randen, de datum.
Plotseling, daarbinnen,
klonk een oh! van pijn
-Tante Consuelo's stemniet erg luid of erg lang.
Ik was totaal niet verbaasd;
zelfs toen wist ik dat zij
een vrouw was, dwaas en verlegen.
Ik had van mijn stuk kunnen raken
maar raakte dat niet. Wat mij volstrekt
overviel was
dat ik het was:
mijn stem, in mijn mond.
Zonder ook maar te denken
was ik mijn dwaze tante,
ik- wij- vielen, vielen,
onze ogen star gericht op de omslag
van de National Geographic,
februari, 1918.
Ik zei tot mezelf: nog drie dagen
en je bent zeven jaar oud.
Ik zei het om het gevoel te stoppen,
van de ronde, draaiende wereld
in koude, blauwzwarte ruimte te vallen.
Maar ik voelde: je bent een Ik,
je bent een Elizabeth,
je bent een van hen.
Waarom moetjij er ook een zijn?
Ik durfde nauwelijks te kijken
om te zien wat ik dan wel was.
Ik wierp een blik opzij
-ik kon niet hoger kijkennaar schimmige grijze knieën,

broeken, rokken, laarzen
en de verschillende paren handen
die onder de lampen lagen.
Ik wist dat er nooit
iets vreemders was gebeurd, dat niets
vreemders ooit gebeuren kon.
Waarom zou ik mijn tante zijn,
of mezelf of willekeurig wie?
Welke overeenkomstenlaarzen, handen, de familiestem
die ik voelde in mijn keel, of zelfs
de National Geographic
en die vreselijke hangborstenhielden ons allen tezamen
of maakten ons allen tot één?
Wat-ik wist er geen
woord voor-wat 'onwaarschijnlijk' ...
Hoe kwam het dat ik hier was,
zoals zij, en een kreet van pijn hoorde
die luider en erger had kunnen worden
maar dat niet geworden was?
De wachtkamer was licht
en te heet. Zij schoof onder
een grote zwarte golf,
en nog een en nog een.
Toen was ik erin terug.
Het was oorlog. Buiten,
in Worcester, Massachusetts,
heerste nacht en moddersneeuw en kou
en nog steeds was het de vijfde
februari, 1918.
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BIJ DE VISHUIZEN

Ofschoon het een koude avond is,
zit beneden bij een van de vishuizen
een oude man een net te knopen,
zijn net, in de schemering bijna onzichtbaar,
een donker purper bruin,
zijn schietspoel versleten en gladgeslepen.
De lucht ruikt zo naar kabeljauw
dat je neus ervan loopt en je ogen gaan tranen.
De vijf vishuizen hebben spits gepunte daken,
en smalle, geklampte loopplanken om er de kruiwagens
naar beneden en naar boven te duwen voeren schuin
omhoog naar de opslagzolders achter de puntgevels.
Alles is van zilver: het zware zeeoppervlak,
zachtjes zwellend alsof het van zins is over te lopen,
is ondoorzichtig, maar het zilver op de banken,
de kreeftenvallen en masten, verspreid
tussen de woest gekartelde rotsen,
is ogenschijnlijk doorschijnend
als de oude gebouwtjes, hun naar zee gekeerde muren
met een smaragdgroen mos overdekt.
De grote visteilen zijn volledig bekleed
met lagen schitterende haringschubben
en de kruiwagens zijn al net zo bepleisterd
met licht iriserende maliënkolders,
waarover iriserende vliegjes kruipen.
Boven op het heuveltje achter de huizen,
met spaarzame grasgroene toefjes omzoomd,
staat een oude houten kaapstander,
gebarsten, met twee lange gebleekte spaken
en een paar melancholieke vlekken, als van gedroogd bloed,
op de plaats waar het ijzerwerk is geroest.
De oude man accepteert een Lucky Strike.
Hij was een vriend van mijn grootvader.

We praten over de afnemende bevolking
en over kabeljauw en haring
terwijl hij op een binnen te lopen haringboot wacht.
Er kleven lovertjes op zijn vest en op zijn duim.
Met dat zwarte, oude mes, waarvan het lemmet
bijna is afgesleten, heeft hij de schubben,
hun voornaamste schoonheid, van ontelbare vissen geschraapt.
Beneden aan de waterkant, daar
waar zij de boten oploeven, de lange helling op
die het water invoert, zijn dunne zilveren
boomstammetjes horizontaal over grijze
stenen gelegd, lager en lager
met tussenruimten van vier of vijf voet.
Koud donker diep en helder als glas,
element voor geen sterveling te dragen,
wel voor vissen en robben ... Eén rob in het bijzonder
heb ik hier avond aan avond gezien.
Hij was nieuwsgierig naar me. Hij was geïnteresseerd in muziek;
zoals ik een aanhanger van totale onderdompeling,
en dus zong ik Baptistengezangen voor hem.
Ook zong ik 'Een Vaste Burcht Is Onze God'.
Hij kwam overeind in het water en bekeek me
gestaag, zijn hoofd licht bewegend.
Dan verdween hij om plotseling weer op te duiken
bijna op dezelfde plek, met een soort schouderophalen,
als tegen beter weten in.
Koud donker diep en helder als glas,
het heldere grijze ijzige water ... Daarachter, achter ons,
beginnen de waardige hoge dennen.
Blauwig, één met hun schaduw,
staan een miljoen kerstbomen
op Kerstmis te wachten. Het water lijkt
opgehangen boven de geronde grijze en grijsblauwe stenen.
Ik heb het keer op keer gezien, dezelfde zee, dezelfde
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een beetje, onverschillig deinend boven de stenen,
ijzig vrij boven de stenen,
boven de stenen en dan de wereld.
Als je je hand erin zou dopen
zou je pols onmiddellijk gaan schrijnen,
je gebeente zou steken en je hand zou gaan branden
alsof water in vuur was veranderd
dat zich voedt met stenen en brandt met een grijze donkere vlam.
Als je het proefde, zou het eerst bitter smaken,
vervolgens zilt en dan stellig je tong verbranden.
Het is zoals wij ons kennis voorstellen:
donker, zout, helder, bewegend, volstrekt vrij,
geput uit de koude harde mond
van de wereld, onttrokken aan de rotsige borsten
voor altijd, stromend en teruggestroomd, en aangezien
onze kennis historisch is, stromend, en uitgestroomd.
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Maria van Daalen

Vier gedichten
FRESCO

Mijn gepleisterde god misvormt
als ik de vinger van Adam uitsteek
naar alles wat wijkt in de tijd
en zich vastzet, alleen
in het verse oppervlak, nat
van tranen bij geboorte
gewassen staat mijn Eva
Niets is dieper dan een lijn
in de tijd mindert zijn voortgang
tot het verenigd zacht en hard in
de vinger van een minnaar
mij langzaam inwaarts ontbindt
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TROMPE-L'OEIL

In het zien is alles afwezig
dat zich vastlegt, voortdurend
als licht wordt ontkracht
omdat het materie is
waartoe alles ineenvalt
voor de blikken die zoeken
naar een bedrieglijke diepte
Oog in oog staan is zich herkennen
aan de lijnen van het gezicht
totdat de regelmaat omslaat
in een gat, zwart en zuigend
achter netvlies dat loslaat

MINIATUUR

Wit is de veer in mijn hand
waarmee ik het hart van Maria teken
dat weigert, bijna eeuwig
door de hoofdletter zichtbaar
aan zichzelf onderworpen
geheim is voortdurend
in pen werk, ravezwart
Elke lijn blijft verlopen
langs de rand van verlangen
heen en weer terug in zichzelf
die mij inzet, beweging
raakt in de raveveer los

RAVESLAG

Raaf wit, die mij het papier binnenkomt
door verlangen, halfopen,
ik zag van je veren alleen de schacht
tot een draagvlak genegen.
Met elke trilling mee
boog zich het schrift in je richting.
In deze beweging verloopt begrip:
noemen alleen is genoeg.
Raaf wit, veerkracht moet treffen
waar de taal in het oog valt.
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Raaf wit, die mij een teken geeft
in gekras, nu dit opklinkt,
ik dacht je telkens verloren
gevlogen van tussen mijn vingers.
Wat ik opnam was nietje toon,
herleid tot een hoogteverschil
in de enkele lijn van je stem
die zich voortspoedt, steeds binnen kaders,
maar geen trilling dan deze
staat mij meer naar het hart.
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Raaf wit, die van mij loskomt
met de kleur van dit vel,
telkens hoor ik je vleugelslag
brekend tussen de regels.
Ik weet het: er is geen god
en geen muze ook. Niets dan dit
en dit is genoeg. Dit blijft
je wil om te zijn, verlangen.

Raaf wit, als ik niet meer beweeg,
kom dan en eet mijn lever.
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Eddy van Vliet

Eugène Guillevic
Hoe ver jeugdliefdes zich ook in de
tijd mogen verwijderen, steeds blijft
men hopen ze te herbeleven. In de rijkelijk gevulde bibliotheek van mijn
Frans sprekende oom en tante openbaarden zij zich: Arthur Rimbaud,
Paul Valéry, Charles Baudelaire,
Paul Verlaine, Paul Eluard. Allen uitgegeven door Gallimard, 5, Rue
Sébastien-Bottin, Paris vue.
Parijs en poëzie: één magisch begrip, dat ik ontdekte, uitputte en verloor. Als Franse poëzie in mijnjeugdjaren gelijk stond met De poëzie,
deden de hedendaagse Franse dichters dusdanig hun best om mij van die
gedachte af te brengen, dat ik in 1975
bij het aanhoren van Eugène Guillevic tijdens het poëziefestival te Struga,
nauwelijks kon geloven dat hij een
Frans dichter was.
Geen laboratorium-poëzie, geen
bombastisch van de metaforen bol
staand gewauwel, maar poëzie van
een waardig opvolger van Stéphane
Mallarmé, die in zijn dichtbundel
Paroi (1970) schrijft 'In werkelijkheid/is het de stilte die spreekt'. Die
stilte vertalen gaf mij de gelegenheid
de stilte te verbreken die tussen mij en
de Franse poëzie sedert meer dan
twintig jaar bestond.

Guillevic

Vijf gedichten
Vertaling: Eddy van Vliet

EEN DOOS

Het is een doos van koper
Open en diep,
Rond van vorm,
In de hand gehouden,
Lang bekeken.
Er is een bodem om je het zicht te belemmeren,
Die onder je blikken blijft zoals hij is,
En dat hindert je.
Als er geen bodem was,
Dan is het de angst
Die ontstaan zou in die andere ruimte
Waar de holte heerst,
Waar tijd in neerdaalt.
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LATEN WIJ ONS INBEELDEN

De tijd die water nodig heeft om van je hand te lopen,
De tijd die de haan nodig heeft om de zon te roepen,
De tijd dat de spin de vlieg een beetje verslindt,
De tijd dat de windvlaag enkele pannen van het dak rukt,
De tijd om je knieën terug bij mij te brengen,
De tijd voor onze blikken om liefde te bekennen,
Laten wij ons inbeelden wat wij
Met al die tijd zouden doen.
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METALEN

Lood
Iemand die zojuist
Stilte had gebeeldhouwd in de omgeving van de nacht
Heeft me gezegd: 'Ik ken je,
Je lijkt
Op wat ik heb gemaakt.'

Koper
AI het ongeduld van de aarde
Is aanwezig in mijn weerspiegelingen.
Mijn stilte zelf
Is slechts een vorm van haar waken.
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Kwik
Zee en zon in jou
Hebben elkaar willen vinden,
Ontmoeten elkaar niet,
Jagen elkaar na, zijn ongeduldig,
Lijden onder de koude,
Vergeten elkaar.

Goud
Het ijzer mocht dromen.
Het kreeg er de tijd voor.
Jij zou zijn gelukkigste
Droom zijn.
Je zou het niet weten,
Je gelooft in jezelf,
Jij die niet droomt.
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Zilver
Je slaapt met één oog open,
Je moet waken
Over het evenwicht tussen
Licht en schaduw,
Over de duurtijd van het vuur,
Over zijn verloop,
Over het gevaar voor brand.
Tin
Ik denk na.
Anderen haasten zich,
Anderen zijn radeloos.
Het is goed voor de metalen
Dat ook zij hun wijze hebben.
In mij komen de geluiden tot rust.
Worden zij schemerdonker.

(Uit: A vee, 1966)
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CIRKEL

Je bent een broer,
Wij kunnen elkaar verstaan.
Maak me gelijk,
Sluit me in.
Laten wij ons verwarmen,
Laat ons samen leven
en mediteren.

(Uit: Euclidiennes, 1967)
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ROND

Wat is er nu
Ronder dan de appel?
Als je zegt: rond,
Dan bedoel je werkelijk rond,
Maar de bol waarmee gespeeld wordt
Is ronder dan de appel.
Maar indien, als je zegt: rond
En het vol is dat je bedoelt,
Vol van rondheid
En rond van volheid.
Dan is er niets
Ronder dan de appel.

(Uit: Sphère, 1963)
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H.H. ter Balkt

Vier gedichten
IN DE ARENA

Bij die boerderij de ruisende heg
de hoffelijk geknotte linden, kool
in de moestuin ragfijn besneeuwd
in de stallen het herkauwend vee
fluisterende wind en rook op 't dak
koolmes aan de muur en jachtgeweer
eind december in het hoge theater
en die hem het liefste zijn zijn nu
bij hem- op gestegenen met een glas
punch of rum, warm brandt het vuur
rood moe lorkenbos beweegt zo zachtjes
als een verschoten toneelgordijn
voor de ruiten woudgeruis, de kraai
schudt zijn vleugels en is thuis
winter in de hemel en juli op aarde
'even kijken naar mijn gekste planeet
of zij nog bestaan die gewieksten
daar zo en hoe het ze vergaat'
ginds ligt madrid helemaal wit niet
van de sneeuw maar van de hitte de
toreador buigt el tingeling heet hij
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in de arena is het juichen thuis
de hoofden en schouders ruisen als
woudgeruis maar de stier knielt afgemat aan het eind van de lans lang
als het lichtjaar vloeit zijn licht
uit als bloed onder het gejuich
hij verlaat al haast die Silicon Volley
sneeuw dwarrelt zijn ogen dicht en
onder de hamers van het geroep ligt
hij- wit is alles als het wit waar
god in zit daar in zijn witte boerderij
thermostaat op 50 de veilige tijd
valt het koolmes van de muur, snoof
in de stallen het vee? er stuift
een vlam de ruit van de hoeve uit
de lichtweg langs naar de overzij
grappenmaker heet de stier 'mijn zoon
sta op en wreek je op mij, blaas
je hoorn als roelant in zijn vallei
spies met je doorn dat zwarte ei
dat de omgekeerde wereld aanprijst'
toen het gejuich in sneeuwen drenkte
en doordrenkt werd van witheid de
witheid voorbij rees de stier op en
in sneeuw wild dwarrelende staat hij
stil als ver woudgeruis, slaat hij
zijn hoorn dwars door het ei witte hart
en hoort de neerhurkende stilte rijzen
neersuizen en sterven en het juichen
in de verre stille ingesneeuwde boerderij
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ZWART MARMER

De inkt in de vierkante inktpot
is een blok zwart marmer
erin bevinden zich en vlammen
de handschriften van David en Christus
de tien mooiste gedichten
op aarde, Midnight Blue-Black
Hak haar eruit,
een piëta voor de taal
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SCHAAMTE

Deze struikelende gedachten
(dit zijn verzegelde gedachten)
sterven in hun zwartwitte vel
Ze mogen de grens niet over
Ze zijn gevaarlijk voor twee landen

Ze hebben geen paspoort meer
Het is duister in de cafés
wanneer de lichten in de tabak
en de glazen geheel gedoofd zijn
Het is aardedonker in het oog
van douane slapend in haar blauw huis
door kwade gedachten bestraald
Dit is geen kooi; dit is een hoofd
vol zwart-wit kronkelende slangen
-tegengehouden aan de grens
Dit is niet een spoorwagon
stilstaand tussen Oostenrijk en Italië
stilstaand met kreunend vee
Luister beter: wij zijn het zelf,
strompelend en vallend in onze kooi
Ons menner wanend en herder

GESLAAKTE ZUCHTEN

Ik was de herfstavond met drie sterren.
Vaten stonden op tegen de wijngaard.
Duigen stonden op tegen de vaten.
Zilverdraad van sneeuwkristallen naaide
jagertjes op het Tapijt van Bayeux.
In het V-teken vielen gaten.
Sneeuwblind gonsden de rotonden.
Voor de vensters schommelde, zachtjes,
het tapijt van de graat.
Holle weg.
Vol turf en veenmolm uit het lange veen.
Hoeveel eeuwen zijn al verstreken ...
De evenaar licht op als een hazepad
in het dikke slaaptablet van de sneeuw
die ons lieflijk inpakt en omringt.
Kringeling.Rook en tak uit de klok.
Over de wijzerplaat zwieren
zeegroene, doorzichtige gondelieren.
De zaag in spaanders.
In duizelingwekkende gaanderijen
buigen doorschoten halzen.
Ai gazelle. Ia hinden. Oi die mai.
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Wat ziet de kauw blauw. Er luistert een luistervink
op het zoetjes rafelende touw.
Ik, de winter met drie wijnrode sterren.
Ei, ganzehals. Eén ster sneeuwde in.
Op betere werelden
wacht dommelend de vermetele bijl.
Onder de ganzevleugel van de hemel
die ons omsluit, glinstert bespikkeld
met zwarte deuntjes de ruit.
Wikkend lot, klink. Hulst, ontweid.
Met hun hazeoren
wijzen alle wegen naar zee.
Kom, rede. Duigen
liggen verspreid op alle treden.
Een god van blauw glas valt
voorover uit de tonrode hemel.
Het wooRD wist uit, en wordt ruit.

180

Willem van Toorn

W.S. Graham
De dichter W. S. Graham werd in 1918
geboren in Greenock (Clydeside,
Schotland) en overleed in januari van
dit jaar in Penzance, bij Lands Endzo ver van de bewoonde wereld als je
maar kunt gaan in Engeland. Die
plek, waar Graham de laatste jaren
woonde, is misschien wel typerend
voor zijn positie in de Engelse poëzie:
een tijd lang een gezien dichter, maar
de laatste jaren vrijwel vergeten. Buiten Engeland kreeg Graham nauwelijks bekendheid; mijn vertaling van
zijn gedichtencyclus 'Johann Joachim
Quantz's Five Lessons', die ik opnam
in de bundel Gul/i ver & andere gedichten, was bij mijn weten het eerste werk
van Graham dat in Nederlandse vertaling verscheen.
Grahams vroegste gedichten ( Cage
without Grievance, 1942) sluiten aan
bij de Engelse traditie die veel natuur
in zijn poëzie doet, en doen denken
aan dichters als Dylan Thomas en
R. S. Thomas. Maar opvallend is
meteen al zijn neiging, taal uit verschillende domeinen lakoniek te vermengen, zoals in het begin van het
eerste gedicht in de genoemde bundel:

'Over the apparatus of the Spring is
drawnlA constructedfestival ofpulleys
from sky'
wat een wonderlijke, mechanische
visie op het begin van de lente mag
heten. Een andere in het oog sprin-

gende trek van Grahams poëzie is zijn
neiging, zich bedaard en hoffelijk tot
de lezer te richten in een soort filosofische vraagstellingen. Op een duidelijk
aan te wijzen punt in Grahams bescheiden oeuvre krijgt die vraagstelling steeds meer te maken met de taal,
met het gedicht zelf, een ontwikkeling
die zich het scherpst aftekent in de gedichten die voorafgaan aan zijn bundel Maleolm Mooney's Land(1970)en
in die bundel zelf, en die zich zal
voortzetten in zijn mooiste bundel,
Impiemenis in their Places (1977). In
de reeks gedichten over de fluitlessen
van de achttiende-eeuwsefluitmeester
Johann Joachim Quantz wordt de
lezer toegesproken als iemand die
zich aan de andere kant van de taal
bevindt:

'ft is best I sit/Herewhere/amtospeak
on the other side/Oflanguage. You, of
course, in your own time/And incident
(I speak in the smal/ hours.)/Willlisten
from your side.'
Haast ongemerkt blijkt het in die
'Eerste les' niet de dichter te zijn die
spreekt, maar de fluitmeester, die in
de volgende vier lessen een leerling
toespreekt over de techniek en de attitude die nodig zijn om een goede instrumentalist te worden, maar door
het begin en de parallel met de taal
houdt de lezer de hele tijd het gevoel
dat er tegen hem wordt gesproken,
over poëzie.
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Wat Graham in mijn ogen een bijzonder dichter maakt, is zijn vermogen om in een uiterst simpele, bijna totaal onopgesmukte taal de spanning over te brengen die in het niemandsland tussen dichter en lezer
ontstaat als de dichter zijn werk goed
heeft gedaan en als de lezer bereid is
zijn werk goed te doen. Over de afstand tussen dichter en lezer, en over
beider funktie in het tussengebied dat
hen scheidt, gaat bijvoorbeeld het
wonderlijke gedicht 'The secret Name',
waarin Graham de lezer er streng
maar vriendelijk op wijst wat de grenzen van zijn bemoeienis moeten zijn:
niet de persoon van de dichter is interessant, maar wat hij zegt:

'I am against you Jooking in/At what
you think is me speaking.l Yet we know
I am not against/ You looking at mt•
and hearing.'
En aan het eind van het gedicht:

'The terrible, lightest wind in the wor/dl
Blowsfrom word to word,from ear/To
ear, from name to name, from secretl
Name to secrel name. You maybe/ Did
not know you had another/Sound and
sign signifying you.'
Het meest nieuwsgierig heeft Graham
het proces dat zich tussen dichter en
lezer afspeelt beschreven in de reeks
van 15 gedichten die hij publiceerde
in Maleolm Mooney's Land, 'Approaches to how they behave' - omcirkelingen van wat er met de woorden ('they') gebeurt als de dichter ze
heeft losgelaten, waarbij zijn credo
lijkt te zijn besloten in de regels:
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'The words are mine. The thoughts are
all/Yours as they occur behind/The
bat of your vast unseen eyes.'
Simpeler kan het haast niet- maar het
zijn zinnen die hinderlijk en ontroerend in je hoofd aanwezig blijven: een
dichter die lyrisch maar met zo min
mogelijk aanstellerij zijn métier aan
de lezer voorlegt.

W.S. Graham

Benaderingen van hoe ze zich
gedragen
Vertaling: Willem van Toorn

Wat maakt het uit of de woorden
Die ik kies, in de volgorde waarin ik ze kies,
Zich begeven naar een stilte waar ik
Niets van weet, om daar te worden
Binnengelaten en vermaakt en betoverd
Buiten hun meesters gezag? En toch
Zou ik graag zien waar ze heen gaan
En hoe ze zich gedragen zonder mij.

2

Spreken is moeilijk en je probeert
Precies te zijn en toch niet
Zo precies dat je doodmaakt wat je bedoelde.
Aan de andere kant moet de verschijningsvorm
Van de dingen niet een ander ding
Gaan betekenen. Het is een soort triomf
Ze te zien en ze op te schrijven
Als wat ze zijn. De ontoereikendheid
Van de levende, dierlijke taal drijft
Ons allemaal tot de metafoor en tot een poging
De ruimten te organiseren waarvan we denken
Dat we ze tussen de woorden hebben aangebracht.

3
Het slechte woord en het slechte woord en
Het woord dat mij verleidt door snel
Een gezicht te trekken opdat ik het
Zallaten vertrekken om ongeveer
In jouw richting over te steken, haat
Het misschien, zo totaal weg te gaan
Naar een andere stilte die niet de zijne is.

4
Voor ik het weet zijn ze weg,
Drijvend op de stroom die ze verkilt.
Dan haal ik, neem ik aan, de beste eruit
En laat de andere in slagorde gaan.
Als ijsbergen die een konvooi tot zinken brengen.

5
Eén woord zegt tegen zijn kameraad 0
Ik denk dat wij niet goed samengaan.
Doen wij hier iets dat deugt
Waarom zijn wij nu ineens opgeschreven?
De kameraad blij met de aanspraak
Kijkt op van de regel eronder
En zegt nou die dubieuze god
Die ons heeft opgeschreven weet lang niet zeker
Hoe wij op eigen kracht de prins of de dame
Die ons binnenlaat onder hun kin zullen kietelen.

6
De donkere metgezel is een ster
Zeer aanwezig als een donker gedicht
Dat ver en onleesbaar drijft
Net buiten de grens van dit gedicht.
Daarom nog niet minder een donker
Metgezel gedicht van het gedicht.

7
Taal is kostbaar als
We willen paraderen, ons in de stilte
Luid van onze beste kant laten zien.
Goedemorgen. Dat is een mooi gewaad
Van werkwoorden datje draagt met de papaver
In dezelfde zon als de mijne.
Je draagt je kleed als een prins maar
Prins van een land dat ik niet ken.
Door de kieren in je lyrische jas
Vangt mijn oor een koninklijke glimp op
Van vaag vlees, onverwoord lichaam.
Was er iets dat je wilde zeggen?
Ikzelf kleed me in wat ik me kan
veroorloven langs de grote weg. Onder
Mijn overjas van tijdgebonden bargoens
Draag ik, zo modieus als het maar kan
Het grafkleed van mijn gulle meesters.

8
En wat word jij geacht te zeggen
Vroeg ik een nieuw woord maar het zei niks.
Ik had heimelijk altijd bewonderd
Wat ik dacht dat zijn zin hier was.
Maar toen ik het opzocht tussen
Kleurig karton had ik het mis. Het zei
Iets dat ik nooit waarschijnlijk
Van mijn leven kon gebruiken in een vers.

9
Het goede woord zei ik heb alle
Tijd. Ik heb de hele vingerhoedskruiddag
En alle dagen van mijn gebruiker om je
Mijn aandacht te schenken. Wenkt de gehoede vinger
In de diepte van de digitalis.
Kies mij. Kies mij. Raad eens welk
Woord ik hier ben als ik mij zelf
Het beste noem. Als je me niet kunt
Inpassen in je beeld: liggend tussen
De vingerhoedslorens van dit ogenblik, zeg
Dat ik meer vanjou ben hoe meer je me gebruikt.
Morgen zelfde plaats zelfde tijd bel me.
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10

Achterstevoren is het gedicht even goed.
Wij menselijke engelen schrokken
Als we teruglezen de woorden op.
Als we het gedicht toestaan
Een herkenbaar landschap voor te stellen
Waarin groen opschiet of groen met al
Zijn liefdesgewicht zich laat hangen naar
De lieve genegenheid van de zwaartekracht,
Is het aars-versa hetzelfde ding.
Ook allijkt het laatste woord dan eerst
Te hebben gezongen, of zingt de leeuwerik
Bij het ontbijt nu van de zeebodem.

11

Het gedicht is geen snoer met knopen
Gelegd om zin te hebben in een andere tijd
Een ander land, onleesbaar en toevallig
Gevonden. Geen hunebed het gedicht
Of stenen hoofd ontdekt op Paaseiland
Of kerfstok in gebruik bij vroege onbekende
Volkeren. De woorden die wij in- en uitademen
Zijn onze hulpmiddelen door de droom
Omlaag het mangat in. Doe het deksel weer dicht.

12

De woorden zijn van mij. De gedachten zijn
Jou graag gegund waar ze zich voordoen achter
Het knipperen van je grote ongeziene ogen.
Deze woorden zijn zoals je ze hier ziet.
Neergezet op een doodstil blad. Ze vermogen
Niets dat hun staat te boven gaat.
In stilte is hun staat precies bepaald.
Watjij doet met ze gaat geen mens wat aan.

13
Toen ik vanmorgen licht over de taal
Heen liep in het schuin, katterig
Fluitend licht van het raam, struikelde ik,
Mijn voeten vastgelopen in het hele
Schema van vormen dat Kunst is.
Ik was alleen van plan geweest
Voor mijn plezier wat rond te hangen
Tussen het denkbeeldige en het
Tegenovergestelde van denkbeeldig
Met een gedachte of wat achter de hand.

14
Is het woord? Ja Ja. Maar ik hoor
Een geluid zonder woorden van iemand
Anders die ik niet zien kan bij mijn elleboog.
Een gezicht om trots op te zijn. Jij? Ik?
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15

Omdat ik eerst de stilte moet construeren
Waarin ik spreken kan, realiseer ik mij
Dat zelfs de stilte zelf daar aan mijn oor
Zweeft met een persoonlijkheid die ik
Niet eerder heb ontmoet. Hallo
Hallo schreeuw ik maar die stilte
Blijft rustig zweven, laat zich niet vastleggen
Door een willekeurige kreet. Om de een
Of andere reden weigert ze nu
Verbroken te worden door wat ik het zeggen waard vond.
Als ik even wacht, als ik kijk
Naar de zware gulzige roeken
Op de muur buiten, lost ze op. Nu construeer ik
Een nieuwe stilte in de hoop die te verbreken.

(Uit: Maleolm Mooney's Land, 1970)

J.Bemlef

Tomas Tranströmer .
In een nawoord bij de bundel vertaalde gedichtenZwarte ansichten (1985)
heb ik mijn kennismaking met Tranströmers poëzie als volgt beschreven:
'In 1974 verscheen in de serie Penguin Modem European Poets een
deeltje gewijd aan het werk van de
Zweedse dichter Tomas Tranströmer
en van de Finse dichter Paavo
Haavikko. Ik las de vertalingen van
Tranströmers poëzie en ze deden me
weinig. Of liever gezegd, er gebeurde
niets. Vier jaar later nam een vriend
Tranströmers verzamelbundel Dikter
1954-1978 voor mij mee uit Zweden
en het was alsof er een ander slot op
mijn deur zat; de sleutel paste opeens.
Het is mij maar hoogst zelden overkomen dat het werk van een dichter
mij zo 'op het lijf' geschreven voorkwam. De schok der herkenning is
dat wel eens genoemd. Maar het is geheimzinniger. Het had meer te maken
met een zogenaamde déjà vu-ervaring
dan met een vorm van herkennen.
Het was een gevoel alsof de gedichten
op de een of andere manier al ergens
in mij bestonden, dat ik ze al eens gelezen had, al wist ik dat dat onmogelijk was, en dat alleen het lezen van
Tranströmers tekst nodig was geweest om wat als vage vermoedens en
intuïties al in mij aanwezig was, naar
de oppervlakte te brengen. En misschien is dat ook zo, halen sommige
gedichten als hengels iets in ons naar
boven.'

Vanaf dat moment ben ik Tranströmers gedichten gaan vertalen. In
1982 verscheen de bundel Nachtzicht
en in 1985 Zwarte ansichten. De hierna volgende gedichten zijn nog niet
gebundeld.

Tomas Tranströmer

Vier gedichten
Vertaling: J. Bernlef

VERMEER

Geen beschermde wereld ... Aan de andere kant van de muur begint
het lawaai
begint de herberg
met gelach en gekanker, rijen tanden, tranen, gebeier van klokken
en de zwakzinnige zwager, doodsaanzegger voor wie iedereen
moet beven.
De grote explosie en de verlate schrede van de redding
schepen een hoge borst opzettend aan de rede, geld dat
in de verkeerde zakken kruipt
vordering op vordering gestapeld
opengesperde rode bloemkelken oorlogsvrees zwetend.
Daarvandaan en dwars door de muur het heldere atelier binnen
de seconde die eeuwen mag leven.
Schilderijen die zich 'De muziekles' noemen
of 'Het lezende vrouwtje in blauw'zij is in de achtste maand, twee harten trappelen daarbinnen.
Tegen de achtermuur hangt een gekreukelde kaart van Terra
Incognita.
Ademt kalm ... Een onbekende blauwe stof zit vastgenageld
aan de stoelen.
De gouden kopspijkers vlogen er met enorme vaart in
en bleven toen plotseling steken
alsof zij nooit iets anders dan rust waren geweest.
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Je oren suizen van de diepte of van de hoogte.
Het is de druk van de andere kant van de muur
hij laat ieder vaststaand feit zweven
en verschaft de penseel houvast.
Het doet pijn om door muren te gaan, je wordt er ziek van
maar het is noodzakelijk.
De wereld is een. Maar muren ...
En de muur is een deel van jezelf-je weet het of je weet het niet, maar het geldt voor allen
behalve voor kleine kinderen. Voor hen geen muur.
De heldere hemel staat tegen de muur geleund.
Hij is als een bede tot het lege.
En het lege wendt zijn gezicht naar ons toe
en fluistert
'ik ben niet leeg, ik ben open.'
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ZES WINTERS

I

In het zwarte hotel slaapt een kind.
En daarbuiten: de winternacht
waar de grootgeoogde dobbelstenen rollen.
2

Een elite van doden versteend
op het Katannakerkhof
waar de wind trilt in zijn Spitsbergen-harnas.

3
In een oorlogswinter toen ik ziek lag
groeide buiten voor het raam een reusachtige ijspegel.
Buur en harpoen, herinnering zonder reden.
4
IJs neerhangend van de dakrand.
IJspegels: de op zijn kop gekeerde gotiek.
Abstrakt vee, uiers van glas.
5
Op een zijspoor een lege spoorwegwagon.
Stil. Heraldisch.
Met reizen in zijn klauwen.
6
Vanavond sneeuwnevel, maneschijn. De maankwal
zweeft voor ons in eigen persoon. Ons beider glimlach
op weg naar huis. Betoverde laan.

I93

DE VERGETEN KAPITEIN

Wij hebben vele schaduwen. Ik was op weg naar huis
in de septembernacht toen Y
na veertigjaar zijn grafuitklom
en mij vergezelde.
Eerst was hij volkomen leeg, alleen een naam
maar zijn gedachten zwommen
sneller dan de stromende tijd
en haalden ons in.
Ik zette zijn ogen aan de mijne
en zag de oorlogszee.
Het laatste schip dat hij bevoer
groeide onder ons omhoog.
Voor en achter kropen de vaartuigen van het atlantisch konvooi,
zij die zouden overleven
en zij die het Teken droegen
(onzichtbaar voor allen)
terwijl slapeloze etmalen elkaar aflosten
maar nooit hem.
Onder zijn oliejas zat zijn zwemvest.
Hij kwam nooit meer thuis.
Een inwendige snik deed hem doodbloeden
in een ziekenhuis in Cardiff.
Eindelijk mocht hij gaan liggen
en horizon worden.

I94

Adieu elfknoopskonvooien! Adieu 1940!
Hier houdt de wereldgeschiedenis op.
Bommenwerpers bleven hangen.
Hei stond in bloei.
De foto uit het begin van de eeuw laat een strand zien.
Daar staan zes uitgedoste jongens ...
In hun armen houden zij zeilboten geklemd.
Wat een ernstige gezichten!
De boten die voor enkelen onder hen leven en dood betekenden.
En ook over de doden schrijven
is een spel dat zwaar gaat wegen
door wat er ophanden is.
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STRATEN IN SJANGHAI

I

De witte vlinder in het park wordt door velen gelezen.
Ik houd van dat koolwitje alsofhet een fladderend
tipje van de waarheid zelve was!
's Ochtends hollen mensenmassa's onze stille planeet in beweging.
Dan vult het park zich met mensen. Voor ieder van hen acht gezichten
gepolijst als jade, voor alle situaties, om vergissingen
te omzeilen.
Voor ieder van hen ook het onzichtbare gezicht dat 'iets
waarover men niet spreekt' weerspiegelt.
Iets dat in lusteloze ogenblikken opduikt en sterk is als een slok
adderdrank met die trage schubbige nasmaak!
De karpers in de vijver zijn steeds in beweging, ze zwemmen terwijl ze
slapen,
ze zijn de gelovige tot voorbeeld: altijd in beweging.
11

Midden overdag. Wasgoed fladdert in de grauwe zeewind
hoog boven de fietsers
naderend in dichte scholen. Let op de zijlabyrinten!
Ik ben omringd door schrifttekens die ik niet kan duiden, ik ben
door en door analfabeet.
Maar ik heb wat ik moest betaald en van alles heb ik een bon. Zoveel
onleesbare bonnen heb ik vergaard.
Ik ben een oude boom met verdorde bladeren die blijven hangen
en maar niet op de grond kunnen vallen!
En een windstoot uit zee laat al deze bonnen ritselen.

lil

's Ochtends trappen mensenmassa's onze stille planeet in beweging.
Allen zijn wij op straat aan boord, een gedrang als op het dek
van een veerboot.
Waarheen gaan wij? Zijn er theemokken genoeg? Wij, die op deze
straat
aan boord wisten te komen mogen ons gelukkig prijzen!
Het is duizend jaar voor de geboorte van de claustrofobie.
Achter iedereen die hier loopt zweeft een kruis dat ons in
zal halen, passeren, zich met ons verenigen zal.
Iets dat ons van achteren wil besluipen en zijn handen voor
onze ogen wil slaan en fluisteren: 'raad eens wie!'
Wij zien er bijkans gelukkig uit in de zon, terwijl wij doodbloeden uit
wonden waar wij geen weet van hebben.
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Over de medewerkers
HansArpwerd in I 887 in Straatsburg
geboren. Volgde een opleiding voor
beeldend kunstenaar op akademies in
Weimar en Parijs. In februari I9I6
was hij een van de medeoprichters
van de Dada-beweging in het café
Voltaire in Zürich. In I922 trouwde
hij met Sophie Täuber en woonde
vanaf I926 in Meudon. Hij overleed
op 6 juni I 966 in Bazel. Arp werd
vooral als beeldend kunstenaar bekend. Hij schreef vele gedichten, zowel in het Frans als in het Duits. Enkele van de bekendste bundels zijn die
wolkenpumpe (I920), Wortträume und
schwarze Sterne (I953), Auf einem
Bein (I955), Singende Hammen (I96I).
H.H. ter Balkt (I938). Debuteerde in
I969 met Boerengedichten. Zijn laatste bundel, Verkeerde raadhuizen, verscheen begin van dit jaar.
J. Bernlef (I 937). Recente publikaties:

Hersenschimmen (roman, I984) en
Verschrijvingen (prozagedichten,
I985).

Elizabeth Bishop werd in I 9 I I in
Worcester, Massachusetts geboren.
Leefde een groot deel van haar leven
in Brazilië. Op 6 oktober I979 overleed zij in Boston. Haar verzameld
wefk verscheen in twee delen: The
Complete Poems 1927-1979 (I983) en
The Colleered Prose (I984). In het
Nederlands verscheen van haar Een
wonder als ontbijt (I980).

Joäo Cabral de Melo Neto. Zie de inleiding van Ruud Ploegmakers.
Maria van Daalen (I950). Publiceert
hoofdzakelijk op haar vakgebied
(mediëvistiek). Zij debuteerde in Raster 34·
W. S. Graham, geh. in I9I8 in Greenock. Overleed in I986. Zijn eerste
bundel, Cage without Grievance, verscheen in I 942. In I 947 ontving hij de
Atlantic Award for Literature. In
I979 verscheen zijn Colleered Poems
1942-1977·

Guillevic werd in I 907 in Carnac geboren. Tot zijn bekendste bundels behoren Terraqué (I942), Carnac (I96I),
Euc/idiennes (I 967) enEncoches (I 97 I).
Lucebert werd in I924 in Amsterdam
geboren. Behalve als dichter ook bekend als schilder en tekenaar. Zijn
verzamelde gedichten verschenen in
I974· Daarna publiceerde hij nog
Oogsten in de Dwaaltuin (I98I) en de
moerasruiter uit het paradijs (I982).
Harold Schel/inx, geb. I 956. Aktief als
muziekbedenker en -speler (o.a. 'Commuters' (I982), met Ronald Heiloo en
Dagmar Krause ). Studeerde elektronische en computermuziek aan het
Utrechtse Instituut voor Sonologie.
Hans Tentije (I944). Publiceerde de
dichtbundels Alles is er (I975), Wat

ze zei en andere gedichten (I 978) en
Nachtwit (1982). In voorbereiding:
Schemeringen.
Charles Tomlinson. Zie de inleiding
van Peter Nijmeijer.
Tomas Tranströmer werd in 1931 in
Stockholm geboren. Hij debuteerde
in 1954 en schreef sindsdien 8 dichtbundels. In Nederlandse vertaling verschenen van hem Nachtzicht (1982)
en Zwarte ansichten (1985).
Melchior Vischer. Zie deinleidingvan
Huub Beurskens.
Lela Zeëkovié werd in 1936 in Joegoslavië geboren. Zij debuteerde in 1975
in dat land. In het Nederlands verscheen van haar Belvédère (1981). Zij
vertaalde gedichten van Vasko Popa
en, samen met Roei Schuyt, twee
boeken van Danilo Kis: Een grafmonument voor Boris Davidovitsj (1980)
en Encyclopedie van de doden (1985).
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Thema's: Beckett/Kiuge/Kis

Te verwachten in

Bijdragen van Samuel Beckett, August Hans den Boef,
Danilo Kis, Alexander Kluge, Cyrille Offermans,
K. Schippers en J. F. Vogelaar.
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zij komen
anders en hetzelfde
met ieder is het anders en is het hetzelfde
met ieder is het ontbreken van liefde anders
met ieder is het ontbreken van liefde hetzelfde

7

voor haar de vredige daad
de bedreven poriën het goeiige geslacht
het niet te lange wachten het niet al te lange berouw het gemis
in dienst van wat er is
die paar hemelsblauwe vodden in het hoofd de vastgelopen
delen van het hart
heel de verlate genade van een regenbui die ophoudt
bij het invallen
van een augustusnacht
voor haar leeg
hij vol
liefde

8

goed goed er is een land
waar de vergetelheid waar de vergetelheid zacht
op de naamloze werelden rust
daar verzwijg je je hoofd je hoofd is sprakeloos
en je weet nee je weet niets
het gezang van de dode monden sterft weg
over de zandige oever het heeft de tocht volbracht
er valt niets te betreuren
mijn eenzaamheid ken ik kom die ken ik slecht
ik heb de tijd zeg ik bij mezelf ik heb de tijd
maar wat voor tijd uitgehongerd gebeente de hondse tijd
de tijd van de onophoudelijk verblekende hemel mijn greintje hemel
van de lichtstraal die oogvormig gevlekt omhoogschiet trillend
van de mikroos van de duistere jaren
jullie willen dat ik van A naar B ga ik kan het niet
ik kan er niet uit ik ben in een land zonder sporen
ja ja dat is me iets moois wat je daar hebt iets heel moois
wat is dat stel me geen vragen meer
spiraal stof van ogenblikken wat is dat hetzelfde
de stilte de liefde de haat de stilte de stilte

9

DOOD VAN A.D.

en er zijn er altijd nog zijn
tegen mijn oude door het zwart van de blindelings
vermalen dagen en nachten syfilitisch geworden beddeplank gedrongen
om er te zijn om er niet vandoor te gaan en vandoor en er te zijn
gebogen over de bekentenis van de tijd die sterft
aan geweest te zijn wat hij was gedaan te hebben wat hij deed
mij aandeed mijn gisteren met glanzende ogen gestorven vriend
uitgehongerd heimelijk hijgend verslindt hij
het leven der heiligen een leven per levensdag
nogmaals 's nachts zijn zwarte zonden belevend
gestorven gisteren terwijl ik leefde
en er zijn drinkend boven het onweer uit
de schuld van de onvergeeflijke tijd
vastgeklampt aan het oude hout getuige van het vertrekken
getuige van het terugkeren
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ARÈNES DE LUTÈCE

Vanwaar wij gezeten zijn hoger dan de rijen
zie ik ons binnenkomen uit de Rue des Arènes,
aarzelen, omhoog kijken, daarna traag
op ons toe komen over het naargeestige zand,
steeds lelijker, net zo lelijk als de anderen,
maar sprakeloos. Een kleine jonge hond
komt binnenrennen vanuit de Rue Monge,
zij blijft staan, zij volgt hem met de ogen,
hij steekt de piste dwars over, hij verdwijnt
achter het voetstuk van de geleerde Gabriel de Mortillet.
Zij draait zich om, ik ben verdwenen, ik beklim in m'n eentje
de ruwe treden, ik raak met mijn linkerhand
de ruwe trapleuning aan, die is van beton. Zij aarzelt,
doet een stap in de richting van de uitgang Rue Monge, volgt mij dan.
Ik huiver, ik ben het die zich bij mij voegt,
met andere ogen bekijk ik nu
het zand, de plassen water in de motregen,
een klein meisje dat een hoepel achter zich aan sleept,
een stel, wie weet geliefden, hand in hand,
de lege rijen, de hoge huizen, de hemel
die ons te laat verlicht.
Ik draai mij om, ik ben verbaasd
daar haar trieste gezicht aan te treffen.
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verbras alleen
vreet verzeng hoereer krepeer alleen als eertijds
de afwezigen zijn dood de aanwezigen stinken
laat je ogen uitpuilen wend ze af naar de rietstengels
pesten ze elkaar of de luiaards
niet de moeite er is de wind
en de waaktoestand

12

HEMELVAART

dwars door het dunne tussenschot
deze dag waarop een op zijn manier verloren
zoon terugkeerde bij zijn familie
hoor ik de stem
zij is bewogen zij geeft kommentaar
op de wereldvoetbalbeker
altijd veel te jong
tegelijkertijd door het open raam
op de luchtstroom heel even
dof
de beroering van de getrouwen
haar bloed spatte rijkelijk
op de lakens op de lathyrus op haar kerel
met zijn walgelijke vingers sloot hij de oogleden
over de grote groene verbaasde ogen
zij waart licht

rond over mijn luchtgraf

• zij komen (elles viennent), voor haar de vredige daad (à elle l'acte calme), Arènes de
Lutèce, verbras alleen (bois seul),Hemelvaart (Ascension) werden in de jaren 1937-1939
in het Frans geschreven en pas na de oorlog gepubliceerd; goed goed er is een land (bon
bonilest un pays), Dood van A.D. (Mort de A.D.) werden geschreven in 1947-1949.
Alle gedichten staan in Collected poems 193D-1978 ( Calder 1984)
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Samuel BeckeH

Over Geer en Bram van Velde
Vertaling: Karina van Santen en Martine Vosmaar

Geer van Velde

Geboren als derde van vier kinderen op 5 april I 898 in Lisse, bij Leiden.
Tulpen en Rembrandt. I 9 I I in de leer bij een huisschilder. Zwerftochten
door Holland en Brabant, verfsmeren om verf te kunnen kopen. Vanaf
I925 in Parijs. I927 in Zuid-Frankrijk. I93I Bretagne.
Tentoonstellingen: I925 in Den Haag, I926-30 in Parijs met de Indépendants. I933 met zijn broer Bram van Velde in Den Haag, I937 in
Den Haag. Schilderijen in Amsterdam in het Stedelijk en in de collectie
Regnault, in Den Haag in het Gemeentemuseum en in de collectie
Kramers, in particuliere collecties in Brabant, Frankrijk, Duitsland,
Amerika en zelfs Engeland.
Vindt dat de schilderkunst zich met haar eigen zaken moet bemoeien.
i.e. kleur, i.e. evenzeer Picasso als Fabritius, Vermeer. Of omgekeerd.

De schilderkunst van de Van Velde's of de wereld en de broek

Klant: God heeft de wereld in zes dagen gemaakt, en u bent nog te
beroerd een broek voor mij te maken in zes maanden.

Kleermaker: Maar meneer, kijk eens naar de wereld en kijk eens naar
uw broek.
Laten we het om te beginnen ergens anders over hebben, laten we het
hebben over oude twijfels die in onbruik zijn geraakt, of opgegaan in
categorieën die zich daar niets van aantrekken, in wat we gemeenlijk
meesterwerken, kladwerken en verdienstelijke werken noemen.
Twijfels van de liefhebber, let wel, van de oplettende liefhebber, zoals
schilders hem zich dromen, die schutterig binnenkomt en schutterig
weer weggaat, met een zwaar hoofd van wat hij allemaal gezien denkt te
hebben. De zorgen van de maker zijn een peuleschil vergeleken met de
kwellingen van de liefhebber, die door onze prullige iconografie is
overvoerd met jaartallen, perioden, scholen, invloeden, en die het ver14

schil kan zien, zo oplettend is hij, tussen een gouache en een aquarel en
die van tijd tot tijd denkt te vermoeden wat hij mooi vindt, terwijl hij
toch voor alles open blijft staan. Want de arme ziel verbeeldt zich dat
geen facet van de schilderkunst hem mag ontgaan.
Laten we het niet over de echte kritiek hebben. De beste, die van mensen als Fromentin, Grohmann, McGreevy, Sauerlandt, is pure Amiel.
Hysterectomie met een troffel. En hoe kan het ook anders? Kunnen zij
alleen maar refereren? Wanneer Grohmann reminiscenties aan mongoolse grafiek aantoont bij Kandinsky, wanneer Me Greevy Yeats zo
terecht met Watteau in verband brengt, wat wordt er dan belicht?
Wanneer Sauerlandt zich zeer genuanceerd en -laten we eerlijk zijningehouden uitlaat over het geval Ballmer, de grote onbekende schilder, waar komt dat dan op neer? Das geht mich nicht an, zei Ballmer, die
vreselijk leed onder de geschriften van Herr Heidegger. Hij zei dat heel
bescheiden.
Anders bedrijft men algemene esthetiek, zoals Lessing. Dat is een aardig tijdverdrijf.
Anders wordt men anecdotisch, zoals Vasari en Harper's Magazine.
Anders maakt men doorwrochte catalogi, zoals Smith.
Anders vervalt men gewoon in onaangenaam en verward gebabbel.
Dat is hier het geval.
Met woorden beschrijft men alleen zichzelf. Zelfs lexicografen laten het
achterste van hun tong zien. En tot in de biechtstoel verraadt men zichzelf.
Zou men de eerbaarheid niet elders kunnen schenden dan op die vlakken die bijna altijd met liefde en vaak met zorg geschilderd zijn en die
zelf bekentenissen zijn? Blijkbaar niet. Tegennatuurlijke copulaties
staan hoog in aanzien bij de liefhebbers van het schone en het zeldzame. Men hoeft alleen maar de goede manieren in acht te nemen.
Daar is het schilderij, af, fonkelnieuw, een ding zonder betekenis. Want
het is alleen nog maar een schilderij, het leeft alleen nog maar een leven
van lijnen en kleuren, heeft zich alleen aan zijn maker laten zien. Stelt u
zich zijn situatie eens voor. Het wacht om daar weggehaald te worden.
Het wacht op ogen, ogen die hem eeuwenlang, want het is een schilderij
met toekomst, zullen beladen, zullen bezoedelen met het enige leven
dat telt, dat van de tweevoeters zonder veren. Het zal er tenslotte aan
kapot gaan. Dat geeft niet. Het wordt opgelapt. Het wordt opgepoetst.
Zijn geslacht wordt verborgen en zijn buste opgehouden. Het krijgt een
ham in plaats van billen, zoals bij de Venus van Giorgione in Dresden is
gebeurd. Het leert kelders en plafonds kennen. Het wordt belaagd met
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paraplu's en spuug, zoals gebeurd is bij de Lurçat in Dublin. Als het een
fresco is van vijf meter hoog en vijfentwintig meter breed, wordt het in
een tomatenkas opgesloten, nadat men eerst de moeite heeft genomen
om de kleuren met salpeterzuur op te frissen, zoals gebeurd is met de
Triomfvan Caesar van Mantegna in Rampton Court. Elke keer dat de
Duitsers geen tijd hebben om het te verhuizen, zal het in een verlaten
garage in een paddestoel veranderen. Als het een Judith Leyster is,
schrijft men het aan Frans Hals toe. Als het een Giorgione is en een te
vroeg werk om weer aan Titiaan toe te schrijven wordt het toegeschreven aan Dosso Dossi (Hannover). Meneer Berenson zal het toelichten.
Het zal hebben geleefd en vreugde verschaft.
Daarom zien schilderijen er in een museum zoveel beter uit dan bij een
particulier.
Daarom ligt Chef-d' Oeuvre Inconnu van Balzac op zoveel nachtkastjes.
Een werk dat aan de beoordeling van de mensen wordt onttrokken,
sterft onder ondraaglijk lijden. Het werk dat louter wordt beschouwd
als een schepping en dat na zijn wording geen functie meer heeft, is tot
nietigheid gedoemd.
Een enkele (verlichte) liefhebber had het kunnen redden. Een van die
heren met een door onverantwoorde geestdrift doorgroefd gezicht, met
platvoeten van onophoudelijk stilstaan, met vingers die versleten zijn
door dure catalogi. Die eerst van verafbekijken en dan van dichtbij en
die, in bijzonder netelige gevallen, met hun duim het reliëf van het
impasto bevoelen. Want het gaat hier niet om het groteske en verwerpelijke beest wiens spook door de ateliers waart, zoals dat van de bijlesleerling door een studentenkast, maar om de onschadelijke goeierd
die, terwijl anderen naar de bioscoop gaan, naar galeries, het museum
en zelfs naar kerken gaat in de hoop- houdt u vast- te genieten. Hij wil
zich niet ontwikkelen, het varken, of beter worden. Hij denkt alleen
aan zijn plezier.
Hij rechtvaardigt het bestaan van de schilderkunst als openbare aangelegenheid. Aan hem wijd ik deze zinnen die geknipt zijn om zijn geest
nog verder te benevelen.
Hij wil alleen maar genieten. Al het mogelijke wordt gedaan om dat te
verhinderen.
Al het mogelijke wordt vooral gedaan om hele gebieden van de moderne schilderkunst voor hem taboe te maken.
Al het mogelijke wordt gedaan om te zorgen dat hij keuzes maakt,
partij kiest, a priori goedkeurt, a priori afkeurt, om te zorgen dat hij
niet meer kijkt, ophoudt te bestaan voor een ding dat hij gewoon mooi
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had kunnen vinden, of lelijk, zonder te weten waarom.
Men zegt tegen hem:
'Hoed u voor abstracte kunst. Die wordt in elkaar geflanst door een
bende knoeiers en nietsnutten. Het is alles wat ze kunnen. Ze kunnen
niet tekenen. En lngres heeft toch gezegd dat tekenen de beroepseer
van de kunst is. Ze kunnen niet schilderen. En Delacroix heeft toch
gezegd dat kleur de beroepseer van de kunst is. Hoed u. Een kind zou
het kunnen'.
Wat kan het hem schelen dat het knoeiers zijn, als ze hem plezier verschaffen? Wat kan het hem schelen dat ze niet kunnen tekenen? Kon
Cimabue tekenen? Wat wil dat zeggen, kunnen tekenen? Wat kan het
hem schelen dat kinderen het ook kunnen. Laten ze het dan maar doen.
Dat zou prachtig zijn. Wat houdt hen tegen? Hun ouders misschien? Of
zouden ze geen tijd hebben?
Men zegt tegen hem:
'Verdoe uw tijd niet met de realisten, de surrealisten, de kubisten, de
wilden, de getemden, de impressionisten, de expressionisten, enz. enz.'
En telkens met uitstekende argumenten. Het scheelt niet veel of hij
krijgt te horen dat hij zich niet moet inlaten met de treurige schilderkunst uit de eeuwen voor Cézanne.
Men zegt tegen hem:
'Alles wat goed is in de schilderkunst, alles wat levensvatbaar is, alles
wat u onbezorgd kunt bewonderen, bevindt zich op een lijn die van de
grotten van Eyzies doorloopt tot aan de Galerie de France'.
Het wordt niet duidelijk of die lijn al vastligt of dat het een spoor is dat
zich geleidelijk vormt, zoals het slijm van een slak. Hij krijgt niet te
horen aan welke tekens hij kan zien of een bepaald schilderij er mee
verbonden is. Het is een onzichtbare lijn. Zou die lijn van hen misschien
een plan zijn?
Men zegt tegen hem:
'Het recht om van de directe expressie af te stappen is voorbehouden
aan degene die daartoe in staat is. De vertekende schilderkunst is de
wijkplaats van alle mislukkelingen'.
Recht! Sinds wanneer heeft de kunstenaar als zodanig niet elk recht,
dat wil zeggen geen enkel? Hem wordt misschien binnenkort verboden
te exposeren, zelfs te werken, als hij niet zoveel jaren academie kan
aantonen.
Hetzelfde gejammer begroette 1 so jaar geleden het vrije vers en de diatonische toonladder.
Men zegt tegen hem:
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'Picasso, dat is goed. Daar kunt u op vertrouwen'.
En hij zal het homerisch gebulder niet meer horen.
Of men zegt grootmoedig tegen hem:
'Voor de schilderkunst is alles object, met inbegrip van gevoelens,
dromen en zelfs nachtmerries, zolang voor de transcriptie gebruik
wordt gemaakt van beeldende middelen'.
Zou het misschien het wel of niet gebruiken van dit gerei zijn dat bepalend is voor de aanwezigheid of afwezigheid van een schilderij op
voornoemde lijn?
Het zou in ieder geval nuttig, en zelfs interessant, zijn om te weten wat
men verstaat onder beeldende middelen. Maar niemand zal het ooit
weten. Alleen ingewijden kunnen dit bevroeden.
Maar stel dat een definitie gevonden wordt, eens en voor al, die dusdanig is dat de eerste de beste myoop voor het te beoordelen schilderij
kan uitroepen: 'Het is goed, de middelen zijn beeldend', en tegelijkertijd dusdanig, dat alleen de schilderkunst die er gebruik van maakt
goed is. Wat te zeggen, in dat geval, van de kunstenaar die daar van
afziet? Dit roept veelomvattende en schemerige vragen op aangaande
de praktische esthetiek en dan doel ik op vragen die betrekking hebben
op bombast, hypo-bombast, hyper-bombast en bewuste bombast, de
rechtmatigheid, pardon, de opportuniteit van opzettelijk creatief geknoei.
Men zegt tegen hem:
'Dali, dat is bombast. Iets anders kan hij niet'.
Dat is nog eens niets aan het toeval overlaten. Eerst wurgen en dan
villen.
Dubbele oordelen bloeien op het ogenblik. Het zegt veel over de beoordelaars.
Bovengenoemd specimen beveel ik aan als voorbeeld. Het is kort, helder, evenwichtig (eerst bevestiging, dan ontkenning), licht transcendentaal, gemakkelijk uit te spreken voor angelsaxen en onweerlegbaar.
Dat wil zeggen dat men uiterlijk op zijn vijftiende met weerleggen zou
moeten beginnen.
Tien boekdelen weerzinwekkende analyses zouden nog niet toereikend
zijn om het enorme en kwaadaardige misverstand uit te roeien dat, op
het gebied van de ideeën, al zo lang de verhoudingen tussen schilders,
tussen liefhebbers, tussen schilders en liefhebbers, vergiftigt.
Want als het Dali niet is, is het een ander; als het geen bombast is, is het
iets anders.
Laten we eens een paar van de vragen bekijken die zich opwerpen wan-
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neer we eenmaal zullen hebben toegegeven dat bombast zin heeft en dat
Dali er, bewust of onbewust, door getekend is.
Waarom zou hij niet met opzet bombast maken, als hem dat goed uitkomt?
Kan men zich bombast en niet-bombast niet samen voorstellen, het een
in dienst van het ander? Zou het proza van de Princesse d'Elide even
mooi zijn als de verzen er niet waren? Zijn de landschappen van Claude
Lorraio echt niets aan het stucwerk verschuldigd?
Hoe kan men weten of hij niets anders kon maken? Heeft hij een akte
van die strekking getekend? Het feit dat hij nooit iets anders heeft gemaakt? En waarom zou hij geen bombast hebben gemaakt, louter
bombast, vanaf zijn vroegste jeugd, als hem dat goed uitkwam?
En waarom zou hij, als hij alleen maar bombast kan maken, daar niet
allerlei prachtigs uithalen? Omdat prachtige bombast een contradictio
in adjecto is? Was.
En zo voort.
Dit is nog maar een klein gedeelte van wat men tegen de liefhebber zegt.
Men zegt nooit tegen hem:
'Schilderkunst bestaat niet. Alleen schilderijen bestaan. En omdat het
geen worstjes zijn, zijn ze niet goed of slecht. Alles wat ervan te zeggen
valt is dat ze, met meer of minder verlies, absurde en mysterieuze impulsen in beelden vertalen, dat ze meer of minder adequaat zijn ten
opzichte van duistere innerlijke spanningen. En wat betreft het zelf
bepalen van de mate van adequaatheid, daar kan geen sprake van zijn,
omdat u niet in de huid van die gespannen mens zit. Die weet er zelf
meestal niets van. Overigens is het een onbelangrijke factor. Want
winst en verlies wegen tegen elkaar op in de economie van de kunst,
waar het verzwegene licht werpt op het gezegde en elke aanwezigheid
afwezigheid is. Alles wat u ooit van een schilderij zult weten is hoe mooi
u het vindt (en als het moet, waarom, mocht u dat interesseren). Maar
daar zult u waarschijnlijk ook nooit achter komen, tenzij u doofwordt
en het lezen verleert. En er zal een tijd komen dat u zich van uw bezoeken aan het Louvre, want u gaat alleen nog maar naar het Louvre,
niet meer dan de tijd herinnert: "Heb drie minuten voor de glimlach
van Pater staan kijken".'
Dit is nog maar een heel klein gedeelte van wat men nooit tegen de
liefhebber zegt. Het bevat natuurlijk niet meer waarheid dan de rest.
Maar het is weer eens wat anders.
De schilderkunst (omdat die niet bestaat) van Abraham en Gerardus
van Velde is vrij onbekend in Parijs, dat wil zeggen vrij onbekend. Toch
19

werken zij er al twintig, al zestien jaar.
Die van A. van Velde is buitengewoon onbekend. Zijn schilderijen zijn
om zo te zeggen nooit het atelier uit geweest, tenzij we het jaarlijkse
uitstapje, ondersteboven bij de Indépendants, daartoe rekenen. Uit
deze lange gevangenschap komen ze nu even fris te voorschijn alsof ze
vanaf hun ontstaan steeds bewonderd, geduld en door het slijk gehaald
waren. Op geen enkele tentoonstelling in Parijs, hoe bescheiden ook,
zijn ooit de doeken van de een of van de ander bijeengebracht.
Er is daarentegen een belangrijke expositie vanG. van Velde geweest in
Londen, in 1938, in de Guggenheim Galerie. Vreemde ontmoeting.
Veel van zijn doeken zijn in Engeland gebleven.
Zij hebben vooral in Parijs en onmiddellijke omgeving gewerkt. A. van
Velde heeft ook nog op Corsica gewoond (1929-31) en op Mallorca
(1932-36).
Het belangrijkste vergat ik nog. A. van Velde is geboren in Den Haag,
in oktober 1895. Seizoen van mist en nevel. G. van Velde is geboren in
de buurt van Leiden, in april 1898. Seizoen van de tulpen.
Wat volgt is slechts een verbaal verminken, een verbaal vermoorden
zelfs, van gevoelens die, dat weet ik, alleen mij aangaan. Bij nader inzien niet zozeer het verminken van een affectieve werkelijkheid als wel
van het belachelijk cerebrale stempel ervan. Want ik hoef maar te denken aan hoe ik genoot en hoe ik geniet van de schilderijen van A. van
Velde en aan hoe ik genoot en hoe ik geniet van de schilderijen vanG.
van Velde, om te voelen hoe ze me ontglippen, als een onstuitbare
lawine.
Een dubbele slachtpartij dus.
De vorm zal noodzakelijkerwijs het aanzien krijgen van een serie apodictische uitspraken. Dat is de enige manier om niet zelf op de voorgrond te treden.
In de eerste plaats is het belangrijk de twee oeuvres niet door elkaar te
halen. Het zijn twee dingen, twee series dingen, die geheellos van elkaar staan. Ze lopen steeds verder uiteen. Ze zullen steeds verder uiteenlopen. Als twee mannen die, vertrokken van Porte de Chatillon, op
weg zouden zijn, zonder goed de weg te kennen, met veel pauzes om
moed te vatten, de een naar Rue Champ-de-l'Alouette, de ander naar
Ile des Cygnes.
Het is ook belangrijk het verband tussen de twee te blijven zien. Dat zij
op elkaar lijken, twee mannen die naar dezelfde horizon lopen, te midden van al die liggende, zittende en openbaar vervoerde.
Laten we het eerst over de oudste hebben. Zijn oorspronkelijkheid is
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verreweg het grijpbaarst van de twee, het meest in het oog springend.
Het werk van G. van Velde is uiterst terughoudend, heeft een defensieve uitstraling, heeft wat sterrekundigen (als ik me niet vergis) een
grote ontsnappingssnelheid noemen. Terwijl dat van A. van Veldeverstard lijkt in een lunaire leegte. Het heeft geen lucht meer.
Ik overdrijf.
Ik denk vooral aan de laatste doeken, die G. van Velde onlangs uit
Zuid-Frankrijk heeft meegenomen en die A. van Velde in Parijs heeft
gemaakt in' 40 en' 41 (sindsdien heeft hij niets meer gemaakt). Tienjaar
geleden was het contrast minder sterk. Maar het werd al zichtbaar.
Die rolverdeling is erg onverwacht. Alles wees op het omgekeerde. En
ik ben bang dat we uit zullen komen bij conclusies die haar inderdaad
weer zullen omkeren, naar het gevoel van elke coherente geest.
Waar komt de impressie van ding in de leegte vandaan? Van de vorm?
Dat zou zijn alsof men zei dat de impressie van blauw uit de hemel
komt. Laten we een ruimere gezichtshoek zoeken.
Bij Abraham van Velde hebben we te maken met een streven naar apperceptie dat zo uitsluitend en verbeten picturaal is dat wij, die niet dan
in gemurmel denken, het maar met moeite kunnen bevatten, het alleen
kunnen bevatten door het in een soort syntactische rondedans mee te
sleuren, door het in de tijd te plaatsen.
(Een voetnoot, letterlijk tussen haakjes. Ik ben meer dan eens getuige
geweest van de merkwaardige uitwerking die deze schilderijen op de
onbevooroordeelde toeschouwer hebben. Zij leggen zelfs de grootste
schreeuwer het zwijgen op. Het is niet een stilte uit aandoening, zoals
valt op te maken uit het welsprekende commentaar dat uiteindelijk
toch loskomt. Het is een stilte, je zou haast zeggen uit fatsoen, zoals
men die, zonder te weten waarom, tegenover een stomme in acht
neemt.)
Wie zuiver visuele apperceptie opschrijft, schrijft een zin zonder betekenis. Dat spreekt voor zich. Want telkens wanneer men woorden
een geheel nieuwe lading wil geven, telkens wanneer men ze iets anders
willaten uitdrukken dan woorden, passen ze zich zo aan dat ze elkaar
wederzijds opheffen. Dat geeft het leven waarschijnlijk zijn charme.
Want het gaat hier helemaal niet om een nieuw bewustzijn, maar om
een nieuwe kijk, kortom een nieuw gezichtspunt. Kortom! En wel om
een nieuwe kijk op het enige gebied dat zich soms zonder meer laat zien,
dat niet altijd slecht gekend wil blijven, dat zijn getrouwen soms toestaat alles wat geen uiterlijke schijn is te ontkennen: het innerlijk.
Ruimte en substantie, voltooid, onveranderlijk, aan de tijd ontrukt
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door de tijdmaker, beschut tegen de tijd in de tijdfabriek (wie bracht
zijn dag door in de Sacré-Coeur, om die niet te hoeven zien?), dat weegt
wel op tegen Barbizon en de hemel van Perugia. Overigens is het er in
zekere zin het gevolg van.
De vogels zijn gevallen, Manto zwijgt, Tiresias weet niet.
Onwetendheid, stilte en het roerloos azuur, dat is de oplossing van het
raadsel, de allerlaatste oplossing.
Voor sommigen.
Waar hebben de afbeeldende kunsten altijd naar gestreefd? De tijd te
willen stoppen door hem uit te beelden.
Al die vluchten, stromen, rivieren en pijlen. Al die helle- en hemelvaarten. Al die rook. We hebben zelfs de straal urine gehad (schaap van de
goddelijke Potter), symbool bij uitstek van het vlieden der uren.
We zullen er nooit dankbaar genoeg voor kunnen zijn.
Maar het werd misschien tijd dat het object zich hier en daar terugtrok,
uit de zogenaamde zichtbare wereld.
De 'reaiist', zwetend voor zijn waterval en scheldend op de wolken,
brengt ons nog steeds in verrukking. Maar hij moet ons niet langer
lastigvallen met zijn verhalen over objectiviteit en dingen die hij gezien
heeft. Van alle dingen die niemand ooit gezien heeft zijn zijn watervallen vast de grootste. En als er een milieu is waarin men beter niet
over objectiviteit kan praten is het wel dat waarin hij verkeert, onder
zijn zonnehoed.
De schilderkunst van A. van Velde zou dus in de eerste plaats een schilderkunst van het ding in momentopname zijn, ik zou graag zeggen van
het dode, het volmaakt dode ding, als die uitdrukking niet zulke onaangename associaties opriep. Dat wil zeggen dat het ding daar niet
meer in momentopname is uitgebeeld, maar precies zoals het is, werkelijk verstard. Het ding alleen, geïsoleerd door de behoefte het te zien,
door de behoefte te zien. Het ding onbeweeglijk in de leegte, het ding
eindelijk zichtbaar, het zuivere object. Ik zie geen ander.
De hersenpan heeft het alleenrecht van dit artikel.
Daar valt de tijd soms langzaam stil, zoals het wieltje van de meter
wanneer de laatste lamp uitgaat.
Daar beginnen we eindelijk te zien, in het donker. In het donker dat
geen dageraad meer vreest. In het donker dat dageraad en middag en
avond en nacht van een lege hemel, van een stilstaande aarde is. In het
donker dat de geest verlicht.
Daar kan de schilder rustig knipogen.
We zijn nog ver van het befaamde 'recht' van de schilderkunst om haar
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objecten te creëren. De buitenlucht noemt deze onderneming gedurfd.
En al even ver van de bambaebades van het surreële.
Van een apparaat dat verwantschap toont met de grote school van
kritische schilderkunst-kritisch aangaande haar objecten, kritisch
aangaande haar middelen, kritisch aangaande haar doelstellingen, kritisch aangaande haar kritiek, en daarmee zijn we pas bij de luister van
de Siennezen.
Er was eens een man die de grote Thomas werd genoemd ...
Het heeft geen zin de oorspronkelijkheid van A. van Velde elders te
zoeken dan in deze opmerkelijke objectiviteit, want al het overige
hangt er mee samen, niet als gevolg, of als uitwerking, maar in zoverre
dat het ontstaan is uit dezelfde aanleiding. En dan doel ik op al het
onberedeneerde, argeloze, onsamenhangende, ongelikte dat dit werk
vertoont.
Het is onmogelijk het unieke te beredeneren. In de beredeneerde schilderkunst is elke penseelstreek een synthese, elke kleur gekozen uit duizenden, elke lijn een symbool, en eindigt alles in het gedraai van syllogismen. Een stilleven met vlinder. De naaimachine op de operatietafel. Het gezicht zowel van voren als en profil gezien. Waarschijnlijk
ook de dame met borsten op haar rug, hoewel dat niet zo zeker is. Hij
brengt op zijn manier meesterwerken voort.
Het is onmogelijk verandering te willen in het onbekende, het eindelijk
geziene, waarvan het centrum overal is en de omtrek nergens; noch in
de enige agens die het kan doen ophouden; noch in het doel, namelijk
het te doen ophouden. Want daar gaat het uiteindelijk om, dit aanbiddelijke en beangstigende ding niet meer te zien, terug te keren in de
tijd, in de blindheid, zich te vervelen voor die wemeling van vlees dat
nooit dood is en te huiveren onder de populieren. Dus toont men het op
de enig mogelijke manier.
Het is onmogelijk orde te scheppen in het elementaire.
Je toont het of je toont het niet.
De conjecturale schilderkunst heeft hem het werktuig verschaft.
Verder reikt haar invloed niet. A. van Velde heeft dit werktuig sindsdien ri.iet ongewijzigd gelaten. Toch is de herkomst duidelijk herkenbaar. Hij heeft het aangepast aan de behoeften van zijn werk, dat niets
conjecturaals heeft.
Er zijn schilderijen van Braque die lijken op plastische bespiegelingen
omtrent de toegepaste middelen. Vandaar dat vreemde hypothetische
dat ze uitstralen. Het definitieve moet altijd nog komen. Deze opmerking lijkt betrekking te hebben op een groot, en niet onbelangrijk
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deel van wat men levende moderne schilderkunst noemt.
Bij A. van Velde niets van dien aard. Hij stelt. Zelfs dat niet. Hij constateert. Zijn middelen hebben het specifieke van een speculum, bestaan alleen in relatie tot hun functie. Ze interesseren hem niet genoeg
om er aan te twijfelen. Hem interesseert alleen wat ze weergeven.
Wij stuiten hier op iets fundamenteels dat misschien een mogelijkheid
biedt te begrijpen op grond waarvan, sinds Cézanne, een hele stroming
in de schilderkunst van zijn antecedenten is afgesneden (al die tijd die
verloren is gegaan met pogingen weer aansluiting te vinden), en op
grond waarvan de schilderkunst van A. van Velde zich op haar beurt
daar van losmaakt.
Kunst is dol op sprongen.
Van deze onwrikbare getrouwheid overstappen op het werk vanG. van
Velde, is als overstappen van de Man met de Helm op het Gezicht op
Delft, van de Sixtijnse Kapel op de Loggia's (ik vergelijk de verwantschap).
Het is geen eenvoudige overstap.
Wat kun je zeggen over die verschuivende perspectieven, die levende
contouren, die uit mist gesneden vormen, dat evenwicht dat elk moment verbroken kan worden, verbroken wordt en zich weer herstelt
onder de blik van de toeschouwer? Hoe moet je spreken over die kleuren die ademen, hijgen? Over dat krioelende stuwsel? Over die gewichtloze, krachteloze, schaduwloze wereld?
Hier is alles in beweging, zwemt, vlucht, keert terug, valt uiteen, herstelt zich weer. Alles houdt onophoudelijk op. Het lijkt een opstand
van moleculen, het binnenste van een steen in de fractie van een seconde voor hij uiteenvalt.
Dat is literatuur.
Het zou beter zijn zich niet op een en dezelfde dag bloot te stellen aan
deze twee manieren van zien en schilderen. Tenminste in het begin.
Laten we het wat grover stellen. Laten we ons niet langer belachelijk
maken.
A. van Velde schildert de extensie.
G. van Velde schildert de opeenvolging.
Want vóór de extensie zichtbaar wordt en al helemaal voor hij uitgebeeld kan worden, moet hij onbeweeglijk gemaakt worden.
De een wendt zich af van de natuurlijke extensie, die ronddraait als een
priktol onder de zweep van de zon. Hij idealiseert hem, geeft er een
inwendige betekenis aan. En juist door hem te idealiseren heeft hij hem
kunnen verwezenlijken met die ongekende objectiviteit en helderheid.
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Dat is zijn vondst. Hij dankt die aan een extreme behoefte te begrijpen.
De ander is daarentegen geheel op de buitenwereld gericht, op de wirwar van de dingen in het licht, op de tijd. Want men wordt zich pas van
de tijd bewust in de dingen die hij beweegt, die hij aan het oog onttrekt.
Door zich geheel aan het buiten te wijden, door een macrokosmos die
voortgestuwd wordt door de trillingen van de tijd op te voeren, realiseert hij zichzelf, realiseert hij de mens, zo u wilt, daar waar hij het onwrikbaarst is, in zijn zekerheid dat heden noch rust bestaan. Het is de
uitbeelding van die rivier die, volgens de bescheiden berekening van
Heraclites, niemand twee keer afvaart.
De stralende schilderkunst vanG. van Velde is een merkwaardig memento mori. Dit terzijde.
Geen enkel verband met de stopwatchkunst, die, omdat hij de lotusbloemen twee minuten per dag heeft vergund tijdens de eeuwigheid van
de psalmist, meent de aarde te hebben stilgezet, zonder het nog te hebben over het vervelende gesputter van de lagere sterren. Bij G. van
Velde galoppeert de tijd, hij geeft hem de sporen in een aanval van antiFaustiaanse waanzin.
'Kijk ons eens', zeggen zijn doeken. En voegen er aan toe: 'Wat een
geluk'.
Daarnaast is het een buitengewoon kalme en lieflijke kunst. Ik begrijp
er bepaald niets van. Hij maakt geen geluid. Die van A. van Velde heeft
een heel karakteristiek geluid, dat van een deur die in de verte dichtslaat, het doffe geluidje van een deur die zo hard werd dichtgeslagen dat
hij bijna uit de muur viel.
Twee oeuvres kortom die elkaar lijken te weerleggen, maar in wezen
elkaar vinden in het hart van hét dilemma van de beeldende kunst: Hoe
moet verandering uitgebeeld worden?
Zij wensten zich, ieder op zijn manier, niet op zijpaden te begeven.
Het zijn geen musici, literatoren of kappers. Voor de schilder is het ding
onmogelijk. Met het uitbeelden van deze onmogelijkheid heeft de
moderne schilderkunst overigens een groot deel van zijn beste effecten
gesorteerd.
Maar zij hebben geen van beiden de gave een uitzichtloze beeldende
situatie beeldend uit te buiten.
Want in wezen interesseert de schilderkunst hun niet. Hun interesseert
het menselijk lot. Daar komen we nog op terug.
Wat blijft hun dan nog over om uit te beelden als ze de verandering niet
langer willen uitbeelden? Bestaat er buiten de verandering iets dat zich
laat uitbeelden?
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Voor de een blijft het ding dat ondergáát, het ding dat veranderd wordt;
voor de ander het ding dat teweegbrengt, het ding dat verandering veroorzaakt.
Twee dingen die, eenmaal bevrijd, de een van de beuL de ander van het
slachtoffer, waardoor ze uiteindelijk voorstelbaar worden, nog overblijven om gecreëerd te worden. Het zijn nog geen dingen. Dat komt
nog, ja.
Dit zijn twee fundamenteel verschillende attitudes, met haastig tot antithese verheven principes, die sinds jaar en dag door de psychologen
gekoesterd worden, sinds de dyskoloi en de eukoloi. Ze zijn geworteld in
dezelfde ervaringswereld. Dat is nog eens aardig. Nietwaar?
Een analyse van deze divergentie verklaart misschien niets, maar zou
kunnen helpen de twee oeuvres ten opzichte van elkaar te plaatsen, en
zou met name licht kunnen werpen op het onderlinge stijlverschiL We
moeten de diepere betekenis van dit verschil trachten te achterhalen als
we er geen al te oppervlakkige vergelijking op willen baseren. Daar kan
niet genoeg op gehamerd worden. De categorische achteloosheid die
bij de oudste zo goed de noodzaak en het primaat van de innerlijke visie
vertaalt, zou bij de ander tot onherstelbare fouten leiden. Want die
houdt zich niet bezig met het ding op zich, losgeslagen van zijn anker
met alles wat er een eenvoudig geval van verdoemenis van maakte, zo te
zeggen losgeslagen van zichzelf, en dat om weer in de koers te raken
juist die mengeling van meesterschap en verveeldheid vereist, maar met
een oneindig veel gecompliceerder object. Eigenlijk minder met een
object dan met een proces, dat zo intens wordt gevoeld dat het daardoor de betrouwbaarheid van een hallucinatie of extase heeft gekregen.
Hij houdt zich altijd bezig met het samengestelde. Het is niet meer het
natuurlijke samengestelde, dat verborgen zit in zijn saaie dagelijkse
weerschijn, maar dezelfde elementen blijven aanwezig. A. van Velde
heeft dit ondoordringbare blok waarmee hij geconfronteerd werd, opgeblazen om wat hij nodig had er uit te bevrijden. Voor de ander was
deze oplossing bij voorbaat uitgesloten.
De twee dingen moesten verbonden blijven. Want opeenvolging kan
alleen uitgebeeld worden door opeenvolgende stadia, door die zo snel
te laten verschuiven dat ze uiteindelijk versmelten, ofliever gezegd stilstaan in het beeld van de opeenvolging zelf. De wezenlijke onzichtbaarheid van de uiterlijke dingen te forceren tot die onzichtbaarheid zelf een
ding wordt, en niet een simpel gevoel van begrenzing, maar een ding
dat men kan zien en laten zien en maken, niet in het hoofd (schilders
hebben geen hoofd, lees daarom op de plaatsen waar ik hen daarmee
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tooi canvas of maag), maar op het doek-dat is een bovenmenselijk
gecompliceerd werk dat een uiterst soepel en lenig vakmanschap vereist, een vakmanschap dat eerder suggereert dan vaststelt, dat alleen
stellig is in de vluchtige en bijkomstige vanzelfsprekendheid van de
ware stelligheid, van de tijd die voorttrekt.
Ligt er, onder dat gekladder, een stevige voorraad trucs om het oog te
misleiden? Kunnen ze de regenboog wel tekenen zonder hulp van een
passer? Reliëf aangeven, wat zeg ik, géven aan het achterwerk van een
op hol geslagen paard in de regen? Ik heb het hun nooit gevraagd.
Het werk van de Van Velde's heeft andere geheimen, die gemakkelijk
teruggebracht zouden kunnen worden (tot onvermogen) aan de hand
van het voorgaande. Maar het is niet mijn bedoeling alles af te breken.
Ik weet best hoe arbitrair die ontwikkelingen moeten lijken, hoe schematisch en weinig conform aan de beelden die er de aanleiding, de
voedingsbodem van waren, aan de beelden van de beelden. Het zou
waarschijnlijk niet onmogelijk zijn hun een decenter, overtuigender
aanzien te verlenen met behulp van veel beperkingen en nuances. Maar
het is niet de moeite waard.
Er is overigens nergens sprake geweest van wat deze schilders doen, of
denken te doen, of willen doen, maar uitsluitend van wat ik ze zie doen.
Ik herhaal dit met klem, uit angst dat men hen voor een stelletje intellectuelen houdt.
Terwijl er geen minder intellectuele schilderkunst denkbaar is.
Vooral A. van Velde moet pas tien jaar later gaan beseffen wat hij heeft
gemaakt. Maar let wel. Hij weet elke keer dat het gelukt is, zoals een vis
in volle zee op de juiste diepte stilstaat, maar het waarom is hem bespaard gebleven.
Dat lijkt ook op te gaan voor G. van Velde, met de beperkingen (daar
zijn we dan) die zijn zo verschillende aanpak meebrengt.
Ze doen me denken aan die schilder van Cervantes die op de vraag 'Wat
schildert u?', antwoordde: 'Wat uit mijn penseel komt'.
Laten we het om af te sluiten over iets anders hebben, laten we het over
het 'humane' hebben.
Dat is een devies, en waarschijnlijk ook een begrip, dat bewaard wordt
voor tijden van grote slachtpartijen. Er is de pest voor nodig, Lissabon
en een volwassen religieus bloedbad, voordat de mensen op het idee
komen van elkaar te houden, om de tuinman van hiernaast met rust te
laten, om allereenvoudigst te worden.
Het is een woord dat men tegenwoordig met nooit vertoonde heftig-
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beid op elkaar afvuurt. Als dum-dum kogels.
Het teistert kunstenaarskringen met ongekende hevigheid. Dat is jammer. Want je zou zeggen dat kunst geen cataclysme nodig heeft om
uitgeoefend te worden.
De schade is al aanzienlijk.
Met 'het is niet humaan' is alles gezegd. In het vuilnisvat.
Binnenkort zal men eisen dat de vleesindustrie humaan wordt.
Dat is niets. We zijn het gewend.
Maar het ergste is dat de kunstenaar zelf mee is gaan doen.
De dichter die zegt: Ik ben geen mens, ik ben maar een dichter. Snel een
manier om liefde op vakantiegeld te laten rijmen.
De musicus die zegt: Ik zal op de gedempte trompet de sirene laten
klinken. Dat is humaner.
De schilder die zegt: Alle mensen zijn broeders. Kom op, een lijkje.
De filosoof die zegt: Protagoras had gelijk.
Ze zijn in staat om ons de poëzie, de muziek, de schilderkunst en het
denken vijftig jaar tegen te maken.
Laten we vooral niet protesteren.
Wilt u een presentabellevend wezen? Trek hem een overall aan. Geef
hem een fluitje.
Interesseert de ruimte u? Dan laten we die uit zijn voegen barsten.
Kwelt de tijd u? Laten we hem met ons allen doden.
De schoonheid? De verenigde mens.
De goedheid? Smoren.
De waarheid? De scheet van het grootste aantal.
Wat komt er, in deze kermis, terecht van de eenzelvige schilderkunst,
eenzelvig door de eenzaamheid die het hoofd bedekt, de eenzaamheid
die de armen uitstrekt?
Deze schilderkunst die in haar pink meer humaniteit heeft dan al hun
processies naar offerdiergeluk.
Ik neem aan dat hij gestenigd zal worden.
Je hebt de eeuwige voorwaarden van het leven. En zijn prijs. Wee degene die er verschil tussen maakt.
Wie weet zal men volstaan met uitjouwen.
Hoe dan ook, we komen er op terug.
Want het geouwehoer over de broers Van Velde is nog maar net begonnen.
Ik open de rij.
Een hele eer.
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Schilders van de Belemmering

Alles wat ik te zeggen had over het werk van de gebroeders Van Velde
heb ik gezegd in het laatste nummer van de Cahiers d' Art (tenzij er
inmiddels een nieuw nummer is uitgekomen). Ik heb niets toe te voegen
aan wat ik daar gezegd heb. Het was te weinig, het was te veel, en ik heb
er niets aan toe te voegen. Gelukkig is het geen kwestie van zeggen wat
nog niet gezegd is, maar van zo vaak mogelijk en zo beknopt mogelijk
herhalen wat al gezegd is. Om de liefhebbers niet in de war te brengen.
Dat in de eerste plaats. En de moderne schilderkunst op zich is, ook
zonder dat we haar nog verwarrender maken door nu eens te zeggen
dat zij misschien zus is en dan weer dat zij misschien zo is, al verwarrend genoeg. Bovendien raken we zelf nodeloos in de war. En we zijn
noodzakelijkerwijs al zo in de war, en niet alleen door de moderne
schilderkunst, dat we ons niet nog meer in de war moeten laten brengen
door te proberen te zeggen wat voor zover we weten nog niet gezegd is.
Want bezwijken voor de vuige verleiding te zeggen wat voor zover we
weten nog niet gezegd is, is zich blootstellen aan een groot gevaar,
namelijk te denken wat bij ons weten nog niet gedacht is. Nee, voor wie
zijn eigen verwarring en die van de anderen ten opzichte van de moderne schilderkunst en andere studie-objecten niet wil vergroten, is het
zaak iets te beweren, of het nu zonder precedent is of niet, en daar aan
vast te houden. Want door iets te beweren en daar aan vast te houden,
wat er ook gebeurt, kan men zich uiteindelijk een mening vormen over
bijna alles, een degelijke mening die een heel leven mee kan. En dit
soort meningen, die de tand des tijds kunnen doorstaan, zijn niet te
versmaden, zijn dat waarschijnlijk nooit geweest, zelfs niet in de vroege
Middeleeuwen. En dit lijkt in het bijzonder op te gaan voor meningen
over de moderne schilderkunst, waarover het onmogelijk is zich er een
te vormen, hoe broos ook, volgens de gebruikelijke methoden. Maar
door op een dag, en de volgende dag weer en de dag daarna en elke dag,
van de moderne schilderkunst met stelligheid te zeggen dat zij zus is, en
alleen zus, weet men na een jaar of tien wat moderne schilderkunst is,
misschien zelfs goed genoeg om zijn vrienden ervan te kunnen laten
meeprofiteren, en zonder het grootste deel van zijn vrije tijd te hebben
hoeven doorbrengen in benauwde en slecht verlichte ruimtes, zogenaamde galeries, voor ogenschouwelijk onderzoek. Dat wil zeggen dat
men alles weet wat er te weten valt over de toegepaste formule, en dat is
het doel van alle wetenschap. Weten wat men wil zeggen, dat is wijsheid. En de beste manier om te weten te komen wat men wil zeggen is

29

elke dag geduldig hetzelfde willen zeggen en zo vertrouwd te raken met
de toegepaste formule, drijfzand of niet. Totdat uiteindelijk de antwoorden op de klassieke strikvragen over expressionisme, abstractie,
constructivisme, neo-plasticisme en hun antoniemen zich onmiddellijk, volledig, definitief en als het ware automatisch vormen. De esthetische zekerheid en het gevoel van welbehagen die daar het resultaat
van zijn, laten zich uitstekend bestuderen in· de gemeenschap van de
moderne schilders zelf, die u, zodra het hun gevraagd wordt en zelfs als
hun niets gevraagd wordt, op elk uur van de dag of de nacht zullen
vertellen wat moderne schilderkunst nu inhoudt en wat nu juist niet,
maar bij voorkeur wat zij nu juist niet inhoudt, en die alles wat niet
strookt met deze argumentatie in minder tijd dan ze nodig hebben om
een cirkel of een driehoek te beschrijven, van tafel zullen vegen. En hun
eigenlijke schilderkunst, niet te verwarren met hun conversatie, draagt
blijmoedig hetzelfde stempel van zekerheid en onweerlegbaarheid. Zozeer dat het bij deze twee dingen, het doek en de discussie, niet altijd
even duidelijk is wat de kip is en wat het ei. De laatste tijd horen we, niet
alleen uit de mond van de gebruikelijke krokodillen, met het ene oog
vol tranen en het andere op de markt gericht, maar uit die van de meest
betrouwbare en respectabele kenners, dat de Parijse School (betekenis
nader te bepalen) niet meer of bijna niet meer bestaat, dat zijn meesters
dood of op sterven na dood zijn, ook zijn kleine meesters en dat de
epigonen verdwaald zijn in de ruïnes van het grote nee.
Dit moet betekenen dat de inspanning, de inspanningen van de laatste
halve eeuw schilderkunst in Frankrijk gehonoreerd zijn, de problemen
opgelost, de weg afgesloten, of dat de zaak vastgelopen is bij gebrek
aan deelnemers. Of er valt niets meer te doen op het gebied van die
inspanningen, of wat er nog te doen is wordt niet gedaan omdat er
niemand is om het te doen. Naar mijn mening is het werk van de Van
Velde's een waarborg dat de Parijse School (vgl. Greenwich-tijd) nog
jong is en een mooie toekomst voor zich heeft.
Een waarborg, een dubbele waarborg, want ze worden door dezelfde
rouw ver uiteen gedreven, de rouw om het object.
De geschiedenis van de schilderkunst is de geschiedenis van zijn relatie
tot zijn object, die zich noodzakelijkerwijs eerst in de breedte ontwikkelde, en vervolgens in de diepte. Vernieuwingen in de schilderkunst
ontstaan in de eerste plaats doordat er steeds meer dingen zijn om te
schilderen en in de tweede plaats door een steeds eigener manier om ze
te schilderen. Daaronder versta ik niet een eerste fase van alleen ontplooiing gevolgd door een tweede van alleen concentratie, maar twee
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attitudes die aan elkaar verwant zijn, zoals ontspanning en inspanning.
De primaire stroom van een schilderkunst die zich bewust wordt van
zijn grenzen voert langs de uitersten van die grenzen, de secundaire
voert naar de diepte, naar het ding dat het ding verbergt. Het object van
de uitbeelding verzet zich altijd tegen uitbeelding, hetzij door zijn accidenten, hetzij door zijn essentie, maar in de eerste plaats door zijn
accidenten, want kennis van het accident gaat vooraf aan die van de
essentie.
De eerste aanval op het gekozen object, ongeacht zijn eigenschappen,
in al zijn onverschilligheid, zijn futloosheid, zijn latentie -deze definitie
van de moderne schilderkunst is zeker niet belachelijker dan de andere.
Zij heeft het voordeel dat ze, zonder ook maar in het minst een waardeoordeel in te houden, de surrealisten uitsluit, omdat hun preoccupatie
met alleen repertoirekwesties even ver afstaat van dé preoccupatie van
hun tijd als de Siena-schilders Sassetta en Giovanni di Paolo van het
streven naar diepte bij Massaccio en Castagno. Giovanni di Paolo is
een charmante obscurantist. Zij sluit ook verdienstelijke abstraeten uit
als Mondriaan, Lissitzky, Malevitch, Moholy-Nagy. En geeft aan, wat
zo uiteenlopende onafhankelijken als Matisse, Bonnard, Villon,
Braque, Rouault en Kandinsky, om er maar een paar te noemen, gemeenschappelijk hebben. De Christussen van Rouault, het meest Chinese stilleven van Matisse en een conglomeraat van Kandinsky uit 1943
of 1944 komen voort uit hetzelfde streven, namelijk uit te drukken
waarin een clown, een appel en een rood vierkant een zijn, en uit hetzelfde gevoel van wanhoop om het verzet dat deze uniciteit biedt tegen
elke poging hem uit te drukken. Want ze komen slechts hierin overeen
dat het dingen zijn, het ding, het dingzijn. Het lijkt belachelijk om,
zoals Kandinsky, te praten over een van zijn object bevrijde schilderkunst. De schilderkunst heeft zich wel bevrijd van de illusie dat er meer
dan één uit te beelden object bestaat, misschien zelfs van de illusie dat
dat unieke object zich laat uitbeelden.
Als dit de toestand is waarin de Parijse School nu verkeert, na zijn lange
jacht niet zozeer op het ding als op het dingzijn, niet zozeer op het
object als op zijn bestaansvorm, dan kan men misschien terecht
spreken van een crisis. Want wat blijft over om uit te beelden als het
wezen van het object is, zich aan uitbeelding te onttrekken.
Wat overblijft om uit te beelden is de manier waarop het zich eraan
onttrekt. Die zal een van de twee vormen aannemen, afhankelijk van
het onderwerp. De een zal zeggen: Ik kan het object niet zo zien dat ik
het uit kan beelden, omdat het is wat het is. De ander: Ik kan het object
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niet zo zien dat ik het uit kan beelden, omdat ik ben wie ik ben.
Deze twee soorten kunstenaars hebben altijd bestaan, deze twee soorten belemmeringen, de belemmering door het object en de belemmering door het oog. Maar met deze belemmeringen hield men rekening.
Men schikte zich. Ze waren niet of nauwelijks deel van de uitbeelding.
Hier zijn ze dat wel. Het grootste deellijkt het wel. Wat het schilderen
belemmert wordt geschilderd.
Geer van Velde is een kunstenaar van de eerste soort (naar mijn wankele overtuiging), Bram van Velde van de tweede.
Hun schilderkunst is de analyse van een toestand van ontbering, een
analyse die bij de een de factoren van buiten gebruikt, licht en leegte, en
bij de ander die van binnen, duisternis, volheid, fosforescentie.
De een lost dit op door gewicht, compactheid en vastheid te verloochenen, door alles wat de ruimte verstoort, het licht tegenhoudt te verscheuren, door het buiten op te slokken op de voorwaarden van dat
buiten. De ander te midden van de onwrikbare vlakken van een afgezonderd, opgesloten en voor altijd in zichzelf gekeerd wezen, zonder
sporen, zonder lucht, cyclopisch, met korte flikkeringen, in de kleuren
van het zwarte spectrum.
Een eindeloze ontsluiering, sluier na sluier, laag na laag van onvolkomen transparanties, een ontsluiering tot aan het onontsluierbare,
het niets, het ding weer opnieuw. En de inkapseling in het unieke, in een
oord van ondoordringbare nabijheden, een cel geschilderd op het steen
van de cel, kerkeringskunst.
Daarop moet iemand verdacht zijn die zich laat strikken om over schilderkunst te schrijven. Tenzij hij kunstcriticus is.
De schilderkunst van de van Velde's komt, onbezorgd om kritiek,
voort uit een schilderkunst van kritiek en weigering, de weigering de
oude relatie subject-object als gegeven te accepteren. Het is duidelijk
dat elk kunstwerk die relatie aanpast, maar zonder daarop kritiek te
leveren zoals de beste moderne schilderkunst kritiek levert die in zijn
jongste uitingen nog het meeste lijkt op kritiek, met een stok, op de
traagheid van een dode ezel.
Vanaf dat moment staan er nog drie wegen open voor de schilderkunst.
De weg terug naar de oude naïveteit, door een woestenij van verwaarlozing, de weg van de boetvaardigen. Dan de weg die geen weg meer is,
maar een laatste poging om te leven op het veroverde land. En ten slotte
de weg voorwaarts van een schilderkunst die zich evenmin bekommert
om verouderde conventies als om de starheid en gekunsteldheid van
overbodig onderzoek, een schilderkunst van acceptatie, die in de af-
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wezigheid van relatie en de afwezigheid van object de nieuwe relatie en
het nieuwe object vermoedt, een weg die zich al splitst in het werk van
Bram en Geer van Velde.

Drie Dialogen
I-TAL COAT

B- Totaal object, compleet met ontbrekende delen, in plaats van partieel object. Kwestie van gradatie.
D- Meer. De tirannie van het discrete ten val gebracht. De wereld een
stroom van bewegingen deelnemend aan de levende tijd; die van inspanning, creatie, bevrijding, het schilderij, de schilder. Het vluchtige
moment van gevoel, teruggegeven, doorgegeven, met context van het
continuüm dat het voedde.
B- In elk geval een aanloop tot een adequatere expressie van natuurlijke ervaring, zoals die zich manifesteert aan de oplettende coënesthesie. Of die nu bereikt wordt door onderwerping of door meesterschap,
het resultaat is meer natuur.
D- Maar wat deze schilder ontdekt, ordent, overbrengt, is geen natuur.
Wat is de relatie tussen een van deze schilderijen en een landschap
gezien in een bepaalde tijd, in een bepaald seizoen, op een bepaald uur?
Zijn we niet op een heel ander niveau?
B-Met natuur bedoel ik hier, net als de naïefste realist, een samenstel
van waarnemer en waargenomene, geen feit, een ervaring. Ik wil alleen
maar zeggen dat de tendens en de verwezenlijking van deze schilderkunst eigenlijk die van eerdere schilderkunst zijn, met als doel het compromis uit te breiden.
D-Je vergeet het enorme verschil tussen het belang van de waarneming
bij Tal Coat en het belang daarvan bij het merendeel van zijn voorgangers, die als kunstenaars dezelfde utilitaristische slaafsheid vertonen als
in een verkeersopstopping en die het resultaat verbeteren met een likje
Euclidische geometrie. De globale waarneming van Tal Coat is onbevooroordeeld, niet in dienst van de waarheid, noch in dienst van de
schoonheid, de twee tirannieën van de natuur. Ik kan het compromis
van vroegere schilderkunst zien, maar niet het compromis dat jij betreurt bij Matisse in een bepaalde periode en bij Tal Coat nu.
B-Ik betreur niet. Ik geef toe dat die werken van Matisse, net als de
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franciscaanse orgieën van Tal Coat, verbazingwekkende waarde hebben, maar een waarde die verwant is aan de reeds vergaarde. Wat we bij
de Italiaanse schilders in het oog moeten houden, is. niet dat ze de wereld zagen met de ogen van aannemers, als een willekeurig middel,
maar dat ze zich nooit waagden buiten de grenzen van wat mogelijk is,
hoever ze die ook hebben verlegd. Het enige dat de revolutionairen
Matisse en Tal Coat verstoord hebben, is een zekere orde op het niveau
van het maakbare.
D- Wat voor niveau kan er anders zijn voor de maker?
B-Logisch gezien geen. Toch heb ik het over een kunst die zich daar
vol walging van af wendt, moe van zijn schamele prestaties, moe van
het voorwenden in staat te zijn, van in staat te zijn, van steeds hetzelfde
iets beter te doen, van een stapje verder te gaan op een troosteloze weg.
D-En daarvoor in de plaats?
B- De uitdrukking dat er niets is om uit te drukken, niets om mee uit te
drukken, niets vanwaar uit te drukken, geen kracht om uit te drukken,
geen verlangen om uit te drukken, samen met de dwang om uit te drukken.
D- Maar dat is een schreeuwend extreem en persoonlijk standpunt
waar we niets aan hebben in de kwestie Tal Coat.

B-

D- Dit is misschien genoeg voor vandaag.

11-MASSON

B- Eerder op zoek naar, dan in de greep van de moeilijkheid. De onrust
van iemand die geen tegenstander heeft.
D- Misschien heeft hij het daarom tegenwoordig zo vaak over het
schilderen van de leegte, 'met angst en beven'. Eerst hield hij zich bezig
met het creëren van een mythologie; toen met de mens, niet zomaar in
het universum, maar in de maatschappij; en nu ... 'innerlijke leegte,
volgens de Chinese esthetica de primaire voorwaarde voor het schilderen'. Hieruit zou je kunnen afleiden dat Masson, sterker dan andere
hedendaagse schilders, lijdt onder de behoefte tot rust te komen, dat
wil zeggen de feiten van het op te lossen probleem, het Probleem tenslotte, te benoemen.
B-Al weet ik weinig van de problemen die hij zichzelf in het verleden
gesteld heeft, en die, alleen doordat ze oplosbaar waren of om welke
andere reden dan ook, voor hem hun geldigheid hebben verloren, toch
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voel ik hun aanwezigheid dicht onder' de huid van deze in ontsteltenis
gedrenkte doeken, en de littekens van een competentie die uiterst pijnlijk voor hem moeten zijn. Twee oude ziekten die ongetwijfeld afzonderlijk gezien moeten worden: de ziekte te willen weten wat te doen en
de ziekte het te willen kunnen.
D-Maar Masson heeft nu openlijk de oorlog verklaard aan deze ziekten, zoals jij ze noemt. Hij hoopt zich te bevrijden van de afhankelijkheid van ruimte, zodat zijn oog kan 'fladderen over focusloze velden,
in een roes van niet aflatend creëren'. Tegelijkertijd eist hij de rehabilitatie van het 'vluchtige'. Dat lijkt misschien vreemd bij iemand die wat
temperament betreft beter bij vuur past dan bij stoom. Jij zult natuurlijk zeggen dat dit hetzelfde is als eerst, hetzelfde reiken naar steun van
buiten. Ondoorschijnend of transparant, het object blijft soeverein.
Maar hoe kun je nu van Masson verwachten dat hij de leegte schildert?
B-Dat is ook niet zo. Wat heeft het voor zin de ene onhoudbare stelling te vervangen door de andere, altijd op hetzelfde niveau rechtvaardiging te zoeken? Hier hebben we een kunstenaar die letterlijk lijkt te
zijn vastgepind op het verscheurende dilemma van de expressie. Toch
blijft hij kronkelen. De leegte waar hij over spreekt is misschien niet
meer dan het uitwissen van een ondraaglijke aanwezigheid, ondraaglijk omdat die noch verleid, noch bestormd kan worden. De reden
waarom deze angstige hulpeloosheid nooit als zodanig op zijn eigen
waarde en om zijn eigen bestwil onder woorden is gebracht, hoewel hij
heel af en toe misschien mocht dienen als specerij voor de 'prestatie' die
hij in gevaar bracht, is ongetwijfeld, onder andere, dat hij de onmogelijkheid tot verwoording in zich lijkt te dragen. Alweer een uitgelezen
logische houding. In elk geval kan hij nauwelijks met de leegte verward
worden.
D- Masson spreekt vaak over transparantie- 'openingen, circulatie,
verbindingen, onbekende doorzichten' -waar hij op zijn gemak in alle
vrijheid kan rondfladderen. Zonder de walgelijke of verrukkelijke objecten, die ons dagelijks brood en wijn en vergif zijn, te verloochenen,
probeert hij door hun scheidsmuren heen te breken naar die continuïteit van het bestaan die ontbreekt in de gewone levenservaring.
Hierin benadert hij Matisse (uit de eerste periode vanzelfsprekend) en
Tal Coat, maar met dit opvallende verschil, dat Masson te kampen
heeft met zijn eigen technische gaven, die de rijkheid, de precisie, de
vastheid en het evenwicht hebben van de grote klassieke traditie. Of
misschien zou ik moeten zeggen de geest daarvan, want hij heeft bewezen wanneer de gelegenheid dat vereiste een ruime variatie aan technieken te beheersen.
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B- Wat je zegt werpt zeker licht op het dramatische dilemma van deze
kunstenaar. Ik zou ook nog willen wijzen op zijn interesse voor de
aangename kanten van gemak en vrijheid. De sterren zijn ongetwijfeld
luisterrijk, zoals Freud opmerkte bij het lezen van Kant's kosmologische bewijs voor het bestaan van God. Met dergelijke preoccupaties
lijkt het me onmogelijk dat hij ooit iets anders zal doen dan de besten,
hijzelf incluis, al hebben gedaan. Het is misschien onbeschaamd te beweren dat hij dat wil. Zijn bijzonder intelligente opmerkingen over
ruimte ademen dezelfde possessiviteit als de aantekeningen van Leonardo, die als hij het over disfazione heeft, weet dat hem geen fragment
zal ontgaan. Neem me dus niet kwalijk dat ik, net als toen we spraken
over de toch zo verschillende Tal Coat, weer verval in mijn droom van
een kunst die zich niet verzet tegen zijn onoverkomelijke armoede en te
trots is voor de farce van geven en nemen.
D- Masson zelf beweert dat westers perspectief niet meer is dan een
serie vallen om objecten in te vangen, die hij naar zijn zeggen niet wil
bezitten. Hij complimenteert Bonnard met het feit dat hij in zijn laatste
werken 'buiten de possessieve ruimte in al zijn vormen is gegaan, ver
van overziehtsbeelden en grenzen, tot het punt waar alle bezit oplost'.
Ik geef toe dat er een wereld van verschil ligt tussen Bonnard en die
verpauperde schilderkunst, 'die niets authentieks voortbrengt, onmachtig is tot welk beeld dan ook', waar jij naar streeft, en waar, wie
weet, ook Masson misschien onbewust naar neigt. Maar moeten we
werkelijk betreuren dat er een schilderkunst is die ruimte laat aan 'de
dingen en de schepselen van de lente, blozend van verlangen en belofte,
vergankelijk waarschijnlijk, maar eeuwig wederkerend', niet om er van
te profiteren, niet om er van te genieten, maar om te zorgen dat wat in
de wereld draaglijk en stralend is kan blijven bestaan? Moeten we werkelijk betreuren dat er een schilderkunst is die zich, tussen de dingen
van de tijd die voorbijgaan en ons opjagen, weer opmaakt voor een tijd
die duurt en groei brengt?
B-(Huilend af.)

111-BRAM VAN VELDE

B-Fransman, begin jij maar.
D-Toen je het had over Tal Coat en Masson verwees je naar een vorm
van kunst die niet alleen anders was dan de hunne, maar ook dan alle
andere die tot nogtoe bestond. Heb ik gelijk datje aan Van Velde dacht

toen je dit verstrekkende onderscheid maakte?
B-Ja. Naar mijn mening is hij altijd bereid een bepaalde situatie te
accepteren en met een bepaald handelen in te stemmen.
D -Zou het te ver gaan als ik je vroeg nogmaals, zo eenvoudig mogelijk,
uiteen te zetten wat volgens jou zijn situatie en zijn handelen zijn?
B- De situatie is die van iemand die machteloos is, niet in staat tot
handelen, in zijn geval tot schilderen, omdat hij moet schilderen. Het
handelen is dat van iemand die, machteloos, niet in staat tot handelen,
handelt, in zijn geval schildert, omdat hij moet schilderen.
D- Waarom moet hij schilderen?
B- Dat weet ik niet.
D- Waarom is hij niet bij machte te schilderen?
B- Omdat er niets is om te schilderen en niets om mee te schilderen.
D-En het resultaat, zeg je, is een nieuwe vorm van kunst?
B- Van degenen die wij grote kunstenaars noemen, kan ik er niet een
bedenken die niet in de eerste plaats geïnteresseerd was in zijn expressieve mogelijkheden, in die van zijn medium, die van de mensheid. De
veronderstelling die ten grondslag ligt aan alle schilderkunst is dat het
domein van de maker het domein is van het haalbare. Het vele dat uit te
drukken valt, het weinige dat uit te drukken valt, het vermogen veel uit
te drukken, het vermogen weinig uit te drukken, smelten samen in het
algemene verlangen zoveel mogelijk uit te drukken, of zo getrouw mogelijk, of zo verfijnd mogelijk, zo goed men kan. WatD- Wacht even. Wil je beweren dat het werk van Van Velde niet expressief is?
B-(Twee weken later) Ja.
D- Realiseer je je wel dat dit een absurde bewering is?
B-Ik hoop van wel.
D- Wat je zegt komt hier op neer: de vorm van expressie die we kennen
als schilderen, want om duistere redenen zijn we verplicht van schilderen te spreken, heeft zich pas met de komst van Van Velde kunnen
bevrijden van de misvatting waar hij zo lang en zo moedig onder gebukt is gegaan, namelijk dat expressie, door middel van verf, zijn functie was.
B-Anderen vonden dat kunst niet noodzakelijkerwijs expressie is.
Maar de talrijke pogingen om het schilderen onafhankelijk te maken
van zijn aanleiding hebben alleen geleid tot uitbreiding van het repertoire. Ik zeg dat Van Velde de eerste is wiens schilderkunst gespeend is,
of bevrijd zo je wilt, van elke vorm van aanleiding, zowel ideëel als
materieel, en de eerste wiens handen niet gebonden waren door de ze37

kerheid dat expressie een onmogelijke handeling is.
D-Maar zou niet gezegd kunnen worden, zelfs door iemand die niet
afwijzend staat tegenover deze bizarre theorie, dat de aanleiding van
zijn werk zijn dilemma vormt, en dat zijn werk de onmogelijkheid tot
uitdrukken uitdrukt?
B- Dat zou de slimste methode zijn om hem, gezond en wel, terug te
werpen in de schoot van de Heilige Lucas. Maar laten we nu eens een
keer zo dwaas zijn niet op de vlucht te slaan. Allen zijn wijselijk op de
vlucht geslagen, voor de primaire ontbering, terug naar de pure ellende
waar nooddruftige deugdzame moeders oudbakken brood stelen voor
hun uitgehongerd kroost. Het verschil tussen gebrek hebben, gebrek
aan wereld, gebrek aan eigenheid, en het niet hebben van deze gewaardeerde goederen is meer dan een gradueel verschil. Het ene is een dilemma, het andere niet.
D-Maar je hebt het al gehad over het dilemma van Van Velde.
B-Dat had ik niet moeten doen.
D -Jij neigt meer naar de on vertroebelde visie dat dit eindelijk een
schilder is die niet schildert, niet pretendeert te schilderen. Kom nu
toch, mijn beste, doe eens een coherente uitspraak en ga dan weg.
B-Zou het niet voldoende zijn als ik gewoon wegging?
D- Nee. Je bent begonnen. Maak het af. Begin opnieuw en ga door tot
je het af hebt. En ga dan weg. Bedenk wel dat niet jij het onderwerp van
gesprek bent, of de soefist Al-Haqq, maar een zekere Hollander genaamd Van Velde, tot nu toe abusievelijk aangeduid als artiste peintre.
B-Hoe zou je het vinden als ik eerst zei wat ik bij voorkeur denk dat hij
is en doet en dan dat hij hoogstwaarschijnlijk heel anders is en doet?
Zou dat geen prachtige oplossing zijn voor al onze kwellingen? Hij blij,
jij blij, ik blij, alle drie overborrelend van blijdschap.
D-Doe wat je niet laten kunt, maar houd het kort.
B- Er zijn veel manieren waarop iemand hetgeen ik vergeefs probeer te
zeggen, vergeefs kan proberen te zeggen. Ik heb er, zoals je weet, zowel
publiekelijk als privé, onder dwang, uit zwakhartigheid, uit zwakzinnigheid, twee- of driehonderd uitgeprobeerd. De pathetische antithese
bezit-armoede was misschien de saaiste nog niet. Maar we beginnen er
genoeg van te krijgen, of niet soms? Het besef dat kunst altijd bourgeois
geweest is, hoewel zij ons kan verzoenen met de successen van de progressieven, is uiteindelijk van weinig belang. De analyse van de relatie
kunstenaar-aanleiding, een relatie die altijd onontbeerlijk werd geacht,
lijkt ook niet al te produktief te zijn geweest, misschien doordat zij is
verzand in uitweidingen over de aard van de aanleiding. Het ligt voor

de hand dat voor de kunstenaar, geobsedeerd door zijn expressieve
roeping, alles gedoemd is aanleiding te worden, zelfs, zoals blijkbaar
tot op zekere hoogte het geval is bij Masson, de jacht op aanleiding, en
de elke man zijn eigen vrouw experimenten van de spirituele Kandinsky. Maar als de aanleiding een onstabiele factor van de relatie
blijkt, dan is de kunstenaar, die de andere factor is, dat nauwelijks
minder, dankzij zijn wirwar van stijlen en attitudes. De bezwaren tegen
deze dualistische visie op het creatieve proces zijn niet overtuigend.
Twee dingen staan vast, hoe wankel ook: voeding, van fruit op schalen
tot lagere wiskunde en zelfmedelijden, en de verwerking daarvan. Het
enige waar we ons zorgen over zouden moeten maken is de dringende
en groeiende onrust van de relatie zelf, alsof die steeds zwaarder overschaduwd raakt door een gevoel van ongerechtvaardigdheid, van ontoereikendheid, van bestaan ten koste van alles wat zij uitsluit, waar zij
blind voor maakt. De geschiedenis van de schilderkunst, daar gaan we
weer, is de geschiedenis van zijn pogingen te ontsnappen aan dat gevoel
van falen, door middel van meer authentieke en overvloedige, minder
exclusieve relaties tussen uitbeelder en uitgebeelde, in een soort tropisme naar een licht, waarover de beste meningen nog steeds verschillen,
en met een soort pythagoreïsche angst, alsof de irrationaliteit van pi
een belediging van de godheid was, en al zeker van zijn schepsel. Ik
bepleit, aangezien ik hier terecht sta, dat Van Velde altijd bereid is af te
zien van dit veresthetiseerde automatisme, altijd bereid is zich helemaal
te onderwerpen aan de onbedwingbare afwezigheid van relatie, in afwezigheid van factoren of, zo je wilt, in aanwezigheid van niet beschikbare factoren, altijd bereid is toe te geven dat kunstenaar zijn gelijk
staat aan falen zoals niemand anders durft te falen, dat falen zijn wereld
is en daarvoor terugdeinzen gelijk staat aan desertie, kunstnijverheid,
het huishouden, leven. Nee, nee, laat me het even afmaken. Ik weet dat
wij om zelfs deze vreselijke kwestie tot een acceptabel einde te brengen,
deze submissie, deze admissie, deze trouw aan falen, alleen maar hoeven te veranderen in een nieuwe aanleiding, een nieuwe factor van de
relatie en van de handeling die hij, niet in staat tot handelen, verplicht
tot handelen, uitvoert, een expressieve handeling, al drukt die alleen
zichzelf uit, zijn onmogelijkheid, zijn verplichting. Ik weet dat ik door
mijn onvermogen dat te doen mijzelf, en misschien een onschuldige, in
een bij psychiaters welbekende positie breng die bij mijn weten nog
steeds weinig benijdenswaardig wordt genoemd. Want wat is eigenlijk
dit gekleurde vlak, dat er eerst niet was. Ik weet niet wat het is, omdat ik
nog nooit zo iets heb gezien. Het lijkt in elk geval niets met kunst te
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maken te hebben, als mijn herinneringen aan kunst me niet bedriegen.
(Wil weggaan)
D- Vergeet je niets?
B- Dit was toch zeker genoeg?
D-Ik dacht dat je optreden uit twee delen zou bestaan. In het eerste
zou je zeggen watje-eh-dacht. Ik ga er van uit datje dat gedaan hebt.
In het tweede B-(zich herinnerend, gul) Ja, ja, ik vergis me, ik vergis me.

Bram van Velde
'Het leven -schrijft Pierre Schneider, in zijn fraaie essay over Corbièreis een spelfout in het manuscript van de dood'. Er zijn gelukkig ergere.
Waarvan hier de eruptie. Repentirs afgeschaft. Schilderkunst van leven
en dood. Gebruikers van zuiveringszout, houdt u verre.

* Geer van Velde. In I938 geschreven voor een tentoonstelling van Geer van Velde in de
London Gallery van Peggy Guggenheim.
De schilderkunst van de Van Velde's ofde wereld en de broek (La Peinture des van Velde ou
Ie monde et Ie pantalon). In opdracht van Cahiers d'art geschreven bij gelegenheid van
gescheiden exposities van Geer en Bram; het is Beckett's eerste publikatie in het Frans.
Cahiers d'art, 20-2I, I945/46, p. 350.
Schilders van de Belemmering (Peintres de l'empêchement). Geschreven in opdracht van
Derrière Ie Miroir, een uitgave van Galerie Maeght in Parijs, waar het in juni I948 verscheen, nrs. 11 en I 2, pp. 3, 4 en 7.
Drie Dialogen (Three Dialogues). De drie door Beckett geschreven dialogen (gefingeerd
maar wel gebaseerd op werkelijke gesprekken met zijn vriend Georges Duthuit) werden
in december I 949 gepubliceerd in transition en vervolgens door Beckett zelf in het Frans
vertaald.
Bram van Velde. Verschenen in Bram van Velde, gepubliceerd door Pozzo in Turijn I961.
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K. Schippers

Vlaggetjesdag
Op een foto uit 1952 zit Geervan Velde (1898-1977) op een hoge kruk
in zijn atelier, een beetje stijf, ongemakkelijk alsofhij die plaats op verzoek van de fotograaf heeft ingenomen. Hij zit tussen drie, vier schilderijen en allerlei verfpotten in, na overwonnen tegenzin bereid te poseren
als De Schilder. Een planken vloer met daarop liefst twee kachels en
een emmer goed gevuld met as of andere rommel versterken het beeld
van de spartaans levende kunstenaar die zich op zijn werk na alles ontzegt.
De kleding van Van Velde weerstreeft dit cliché. Zijn schoenen zijn
gepoetst en zijn glimmende costuum lijkt eerder het eigendom van een
boekhouder die het maanden achtereen draagt dan van een schilder.
Ook het sierlijk vastgehouden sigarettepijpje hoort in een andere wereld
thuis. De sigaret had uit een mondhoek moeten bungelen, pas dan was
helemaal de voorstelling ontstaan van een man die zich om een kleinigheid als roken niet bekommert, die elke handeling, elk gebaar pover
vindt vergeleken met het hoge doel dat hij zich heeft gesteld.
Zo ontkomt Van Velde aan het portret dat de fotograaf voor ogen
stond. Hij heeft bereidwillig een pose ingenomen alsof hij wel wist dat
zijn houding, zijn kleding en de stand van dat sigarettepijpje bij elkaar
ruim voldoende waren voor een ironisch tegenwicht. Jij fotografeert
maar, ik ontloop je plannen toch wel, dat moet Van Velde hebben gedacht.
Maar er is iets dat een nog veel sterker commentaar levert op de foto:
Van Veldes gezichtsuitdrukking. Van dat gezicht zien we de helft en
toch is daaruit wel iets op te maken. De wenkbrauwen zijn opgetrokken, de blik is een beetje verbaasd naar beneden gericht en het lijkt of de
aanzet van een glimlach zijn lippen plooit, zoals dat wel eens gebeurt
wanneer je iets geks te binnen schiet zonder dat je dit met een ander wilt
delen.
Is dat lachje voor de fotograaf bestemd, bespot het de hele situatie?
Het ligt voor de hand dit te denken, zo potsierlijk is het beeld. Van
Velde kijkt in de richting van een tafelblad waarop een paar blikjes,
penselen, houtkrullen en een bijeengepropte donkere lap liggen (dat
laatste kan ook iets anders zijn, zelfs als je die slordige zwarte vorm
onder een loep bekijkt kun je niet onderscheiden wat het is). Kijkt hij

met de blik van: als ik op deze manier met die armzalige spullen schilder
moet zijn dan maar liever niet? Of is de blik slechts voor een deel ironisch, ziet Van Velde nog iets anders, iets wat de fotograaf en ook de
beschouwer van de foto ontgaat?
De foto van Van Velde stond in de catalogus bij zijn overzichtstentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum, december I 98 I. Bij het bezoek
aan dat museum genoot ik van zijn schilderijen, zoveel had ik er nog
nooit bij elkaar gezien. Tijdens mijn wandeling door de zalen keek ik af
en toe naar de foto, naar die blik.
Van Veldes werk leek licht en bekoorlijk en het beviel me dat hij in
zijn atelier een pose had aangenomen die daarmee overeenstemde.
Voor hem niet de ernst van de grote schilder die doet alsof hij het hele
wereldraadsel heeft opgelost. In het museum las ik een uitspraak van
hem in de catalogus. Ook die was ingetogen, terughoudend: hij had niet
de illusie dat hij zijn werk met woorden zou kunnen verduidelijken. Als
Van Velde dat zelf niet kon of wilde, wat zou ik dan aan zijn werk
moeten toevoegen? Mocht het misschien alleen mooi zijn? Waarom
moesten zelfs de lichtste vormen en kleuren altijd weer met theorieën en
bespiegelingen worden belast? Ik dacht aan wat Sopbie Täuber eens
aan haar pleegdochter schreef. Ze vond dat ze nu genoeg met haar over
ernstige dingen had gesproken en daarom wilde ze het nu eens hebben
over iets waar ze heel veel waarde aan hechtte en waarvoor de meeste
mensen toch zo weinig waardering hadden: vrolijkheid. Door vrolijkheid hoeven we geen vrees te hebben voor de toekomst, kunnen we elk
probleem wel aan, zo zei ze het ongeveer. Haar woorden pasten niet
alleen bij haar eigen schilderijen maar ook bij die van Van Velde, als je
zijn werk zag kreeg je even vakantie van al je vraagstukken.
Maar zo gemakkelijk kwam ik niet van Van Velde af. Thuis keek ik
opnieuw naar die foto, naar die raadselachtige blik. Was mij iets ontgaan, had ik in het museum te oppervlakkig gekeken, mij laten verleiden door de zachte kleuren en de aarzelende vormen van zijn stillevens,
zijn interieurs, zijn ateliers? Hij schilderde voornamelijk die drie onderwerpen, als dat overzicht in Den Haag tenminste nauwkeurig was. In
het begin zag je enkele landschappen en menselijke figuren, op zijn
latere doeken kwamen die niet meer voor. Daarop staan voornamelijk
voorwerpen, lampen, meubels, nooit op de voorgrond, maar achterin
het vertrek. Na I950 worden de omtrekken minder scherp, laat hij de
dingen los, zijn ze hoogstens nog aanleiding voor kleur.
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In die decembermaand van 1981 wilde ik het niet alleen met de catalogus doen, ik moest nog een keer naar Den Haag. De kans was klein dat
ik nog eens zo'n grote overzichtstentoonstelling van Van Velde zou
zien. Voor dat tweede bezoek moest ik me beter voorbereiden, wie weet
wat ik dan nog in Den Haag ontdekte. Ik hoopte dat het niet ten koste
van die vrolijkheid zou gaan.
Boeken of catalogi over Van Velde lezen? Ik had het gevoel dat ik
daarmee niet veel zou opschieten. Nee, een reis naar Lisse, dat was het
beste, daar was de schilder geboren. Volgens het biografietje in de catalogus had hij er tot zijn zesde jaar gewoond. Hij had er zijn eerste indrukken opgedaan, het licht bij Lisse moest hem hoe dan ook hebben
beïnvloed, het kon zijn dat er een verband bestond tussen zijn werk en
dat licht.
Ik kwam op een bewolkte dag in Lisse aan, had de nu donkere bollenvelden gezien, in keurige rijen naast elkaar, maar die hadden op deze
dag niets met het werk van Van Velde te maken. Op welke plek in het
dorp moest ik het licht bekijken?
Ik ging vlakbij de kerk staan en keek omhoog. Het was koud, het
wolkendek liet geen zonnestraal door. Ik draaide mij om en keek langs
de toren van de kerk. Er kwam een vrouw met een boodschappentas
aan. Op het ogenblik dat zij mij voorbijging keek zij, zonder dat zij
vaart verminderde, even omhoog alsof ze wilde ontdekken wat ik daar
zag.
Deze tocht kon niet veel opleveren. Een kerk of een museum kon je
in een vreemde stad bezichtigen, maar het licht viel niet te bestuderen,
daarvoor was het te wisselend, te afhankelijk van het weer en de seizoenen, elke dag opnieuw. Een voorbijganger iets over het licht vragen?
Die woonde hier langer en zou er een notie van kunnen hebben. Maar
er was niemand meer op straat te zien. Het leek me bovendien onwaarschijnlijk dat de inwoners van Lisse langdurig op hun licht hadden gelet.
Het was maar het beste dit dorp weer te verlaten. Het was er zo somber dat het leek alsof Van Velde in elke plaats zou kunnen zijn geboren,
maar niet hier, anders waren zijn schilderijen niet zo helder geweest.
Ineens besloot ik naar het raadhuis te gaan. Misschien hadden ze daar
documenten bewaard waaruit je kon opmaken in welk huis de familie
Van Velde had gewoond. Wie weet leverde het iets op als ik voor dat
huis ging staan, zou ik iets zien wat voor een kind onvergetelijk was
geweest, een opvallend uithangbord, een schitterende acacia met winterse takken, een intact gebleven bakkerij, iets wat deze reis niet helemaal overbodig zou maken, al wist ik voorlopig niet hoe ik zo'n in
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tachtig jaar niet gewijzigd uitzicht met het werk van Van Velde in verband moest brengen.
In de ruime hal van het raadhuis zat ik op een bank te wachten, zeker
twintig meter van het loket vandaan. Het meisje dat mij achter het loket
te woord had gestaan was verdwenen om de documenten uit de kelder
op te diepen. Rechts ging een deur open. Een jongeman met een map
onder zijn arm liep de hal in. Vlak voordat hij het midden van de hal
had bereikt maakte hij ineens een sierlijke zwenking in mijn richting,
hij keek vriendelijk naar mij, zou hij naar mij toelopen, nee, de ruimte
tussen ons werd groter, hij zwenkte naar de baan van zijn oorspronkelijke route en vervolgde zijn weg. In de hal bevond zich op ons na
niemand. Achter de loketten waren twee vrouwen met elkaar aan het
praten. Ze lachten gedempt om de gewijde sfeer van het raadhuis niet te
verstoren.
Rechts ging opnieuw een deur open. Er kwam een dikke man in een
driedelig pak te voorschijn die met klakkende zolen de hal doorliep. Hij
liep verder van mij af dan de inmiddels verdwenen jongeman met de
map. Hij zag me, liep op mij af, stak een hand op en kwam met een paar
passen weer uit op het pad dat hij voor zich zelf in de hal had uitgestippeld.
Het meisje zat weer achter het loket en wenkte me. Van een aantal
papieren had ze fotokopieën gemaakt. Het stond er in een zwierig
handschrift: Gerardus (Geer) van Velde was op vijfapril 1898 om halfacht 's morgens geboren, zoon van Willem van Velde, arbeider, en
Hendrika Catharina van der Voorst, zonder beroep. De geboorteacte
was opgemaakt in aanwezigheid van de dertigjarige ambtenaar Jakob
Cornelis Zaneveld en de achtendertigjarige veldwachter Eduardus Jozephus Walraven.
Dit nauwkeurige document gaf mij hoop. Op een tweede papier stonden de namen van het volledige gezin dat ook nog uit N eeltje (24 januari
1892) en Abraham Gerardus (19 oktober 1895) bestond. Jacoba van
Velde was toen nog niet geboren.
Die hoop werd de bodem ingeslagen toen uit het derde papier bleek
dat de Van Veldes maar kort in Lisse hadden gewoond. Op 21 oktober
1897 hadden zij zich er gevestigd, op 13 juli 1898 vertrokken ze naar
Leiden. Geer van Velde had er maar vier maanden gewoond.
Wat was hun adres in Lisse? Ik vroeg het voor de vorm. Het leek me
niet aannemelijk dat die eerste vier maanden voor de schilderkunst van
de jonge Geer van Velde van grote betekenis waren geweest. Geboorte44

jaren, data van komen en gaan, daar hoorde het adres van de Van Veldes
in Lisse ook nog bij, al zou ik er ook niets mee kunnen doen. Het was of
de ambtenaar die in I 898 de geboorteacte opmaakte had voorzien dat
de eventuele naam van een straat voor mij nutteloos zou zijn.
'Wijk C', had hij geschreven, 'nummer achtenveertig'. Het meisje
vertelde me dat ze niet meer kon achterhalen welke buurt ooit met
'Wijk C' was bedoeld. De straten van Lisse hadden nu, zoals overal,
een afzonderlijke naam.
Ik bedankte haar, liep naar de uitgang en ging rakelings een ambtenaar voorbij, er was maar een paar centimeter ruimte tussen ons. Hij
groette mij opgewekt. Was iedere ambtenaar in opdracht van de directeur zo vriendelijk tegen een bezoeker? Misschien had iemand kort geleden over het gedrag van een ambtenaar geklaagd of was de directeur
zelf getuige geweest van een onenigheid waarbij een van zijn ondergeschikten tekort was geschoten.
Moest ik naar Leiden gaan? Daar kon Geer van Velde ook niet lang
hebben gewoond. De catalogus noemde Leiden niet eens. Die vermeldde dat Van Velde tot1904 in Lisse woonde en daarna tot 1924 in Den
Haag waar hij na zijn schooltijd in de leer ging bij de decoratieschildersfirma Kramer. Vanaf 1925 woonde hij in Frankrijk: Parijs, Cagnes-surMer, Cachan.
Den Haag dan? Het licht zou daar op deze dag net zo donker zijn en
het juiste adres was in het raadhuis van die stad waarschijnlijk ook niet
meer te achterhalen. Ik had op die ene morgen al genoeg gegevens verzameld die niets met Van Velde te maken hadden: men vulde aan het
eind van de vorige eeuw in een zwierig handschrift formulieren in;
straatnamen bestonden in die jaren niet in Lisse of werden om duistere
redenen niet op formulieren vermeld; ambtenaren waren er tegenwoordig buitengewoon vriendelijk. Een verdere speurtocht zou mij nog verder van Van Velde afbrengen, nog meer feiten verschaffen die tot geen
van zijn schilderijen waren te herleiden.
Er ging een week voorbij, maar Van Veldes werk liet mij niet met rust.
Toch stelde ik het steeds uit voor de tweede keer naar de tentoonstelling
te gaan. Na dat bezoek aan Lisse met al die overbodige documenten,
ambtenaren en veldwachters had zich een koppige volharding van mij
meester gemaakt: eerst moest ik dat verholen lachje van Van Velde
beter begrijpen, dan mocht ik pas weer naar de tentoonstelling, ongeveer zoals je vroeger eerst de laatste stukjes van een puzzel moest leggen
voordat je van je zelf het huis mocht verlaten om buiten wat dan ook te
gaan doen.
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Ik keek weer naar de foto en begon aan het hele interieur met die
oude kachels en schilderijen een hekel te krijgen omdat ik geen stap
verder kwam. Daarna bladerde ik in een artikel van Kees Broos, dat ik
nog steeds niet helemaal had gelezen. De foto was er een van de illustraties bij. ' ... fundamentele eenzaamheid ... ' las ik, ' ... communicatieve
functie ... ' stond er in dezelfde kolom, twee bladzijden eerder ging het
over de' ... rust en stilte van Cagnes, in dat zuidelijke, stralende licht ... '
en toen las ik een paar regels waarna ik de catalogus dichtklapte.
Niet weer, dacht ik eerst, niet weer. Wat ik had gelezen gaf niet alleen
aan het hele werk van Van Velde een betekenis die iets heel anders inhield dan 'licht' of 'bekoorlijk', het deed mij onmiddellijk denken aan
I 966, I 967 toen ik iets ontdekte dat ik later gelukkig min of meer vergat. Het was er nog altijd, maar ik kon het overslaan, al moest ik mij
daar soms toe dwingen. Het kon altijd weer de kop op steken.
Een paar jaar na die ontdekking schreef .ik er iets over. Dit zijn een
paar fragmenten uit die tekst: 'Ik kon de slaap niet vatten. Een reden
voor onrust of ontevredenheid was er niet. Ook spookten er geen beelden uit het verleden door mijn hoofd. Toch had ik het gevoel dat er iets
niet klopte, of de ruimte waarin ik mij bevond, een middelgrote kamer,
niet meer vanzelf sprak.
Ik merkte daarna dat die ruimte niet was gebonden aan de kamer
waar ik die eerste ervaring had. Overal diende zij zich aan, niet alleen
binnen, maar vooral buiten, op stranden en in vreemde steden, alsof de
voorwaarde om iets te kunnen zien steeds opnieuw door mij moest
worden onderzocht voor ik met het herkennen van een straathoek, een
plein, de horizon of de hemel kon beginnen.
Nooit slaagde ik daar helemaal in. Het was of mij duidelijk moest
worden gemaakt dat ik maar een beperkte kenner van de ruimte was. Ik
werd telkens gedwongen om datgene te temmen wat ik vroeger kon
overslaan. Het gebied waar ik eerst dwars doorheen keek, liet zich nu
niet meer passeren.
( ... )

Eenvoudige handelingen waren niet altijd meer vanzelfsprekend,
werden verdrongen door de plotselinge aandacht voor iets veel sterkers,
een aandacht waarvan ik tijdstip noch duur zelfkon bepalen. Je wilt bij
voorbeeld een eind lopen, maar je blijft thuis omdat alleen de herinnering aan het laatste leemtebesef voldoende is voor een onbepaalde reprise.'
Ik dacht dat die ontdekking hoogstpersoonlijk was, zoals je dat bij
elke eerste ervaring denkt. Het kwam niet eens in me op dat iemand

anders misschien hetzelfde had gezien, dat anderen mij in mijn beleving
van de ruimte voor waren gegaan. In de Beckett-biografie van Deirdre
Bair kwam ik het door mij tegen wil en dank ontgonnen gebied opnieuw tegen.
Beckett schreef in 1934 een stuk over Ierse poëzie. Daarin heeft hij
het over de ruimte tussen de beschouwer en het voorwerp dat wordt
waargenomen. Deirdre Bair citeert uit Becketts stuk de volgende passage: 'The artist may state the space that intervenes between him and
the world of objects; he may state it as a no-man's land, Hellespontor
vacuum, according as he happens to be feeling resentful, nostalgie or
merely depressed.'
Kees Broos zinspeelde op dat fragment in de Van Velde-catalogus:
'Kunstenaars, volgens Beckett, die zich bewust waren van het vacuum
dat er bestaat tussen de waarnemer en het ding dat waargenomen wordt.
Beckett zag in de schilderijen van Geer van Velde een duidelijke visualisering van die problematiek en zou ook in de naoorlogse jaren steeds
weer op die manier over het werk van Geer en zijn broer Bram schrijven.'
Het 'no-man's land between the object and the eye'. Het was of dit
gebied meer met het werk van Geer van Velde dan met dat van zijn
broer in verband kon worden gebracht. Bij Geer zag je kamers en voorwerpen waarop de blik zich kon richten. Bram had gekozen voor een
volledige abstractie; bij hem was wat je dag in, dag uit zag verdwenen.
Ik ging naar Den Haag, weer vervuld van de ruimte tussen oog en
voorwerp. Het leek inderdaad of Geer van Velde iets op het spoor was
dat te vluchtig is voor nauwkeurige karakteristieken. Door de opmerkingen van Broos en Beckett begon ik Van Veldes schilderijen opnieuw
te bekijken. Misschien was Van Velde zich van die ruimte tussen zijn
ogen en alles waar hij naar keek vaker bewust dan anderen en werd het
voor hem een uitdaging die ruimte ook op zijn doeken te vertegenwoordigen.
Beckett was bevriend met Geer van Velde en het kan zijn dat zij vaak
over dit onderwerp hebben gesproken. Echo's daarvan klinken door
in een van de weinige vraaggesprekken die er van de teruggetrokken
levende Geer van Velde bekend zijn.
'Kijk eens naar dat potlood en die inktpot. Het essentiële is niet het
ene of het andere voorwerp, maar de ruimte die er tussen beide is. Dat is
heel iets anders dan hun omvang of hun perspectief. Wanneer je naar
een steen kijkt zie je één van zijn kanten, maar kennelijk kun je er ook
omheen, je kunt naar de achterkant kijken en dan beschouw je die steen
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als een los voorwerp, als een fragment, als iets dat in zichzelfvoldoende
is, een compleet ding.'
'Toch ademt de steen en zou niet zonder de ruimte kunnen bestaan.
Tegelijkertijd of na elkaar zie je al die opgeblazen dingen, ze zien eruit
als rijpe vruchten van de boom der kennis, maar wat hen opblaast is die
wilde ruimte, zoals de wind een laken doet opbollen ... De dingen zijn
'valstrikken' voor het licht; er is er geen een, die het licht niet wil binnenlaten, zelfs binnen de meest oudoorzichtbare dingen is er licht.'
In deze tekst uit 1946 gebruikt Geer van Velde de woorden licht en
ruimte voor hetzelfde begrip. Het licht tussen het oog en het voorwerp,
dat klinkt milder dan niemandsland.
Ik liep door, ik was op de goede weg. Van Velde moest interieurs,
stillevens en zijn atelier hebben gekozen omdat die zich altijd in zijn
nabijheid bevonden. Dat wat zich in een kamer bevindt had voor hem
bovendien het voordeel dat het in het algemeen net zo wordt veronachtzaamd als de ruimte ervoor. Wie te vertrouwd is geworden met een
vertrek zal net zo min een gedachte wijden aan de sponning van een
deur als aan de voorwaarde om die te kunnen zien. Het leek of Van
Velde in elk vertrek meubels en voorwerpen naar achteren heeft gesleept om de ruimte ervoor opvallender te maken.
Die verplaatsing bereikt hij door het gebruik van gedempte kleuren.
Bij Van Velde jubelt de kleur nooit. Oker, grijs, flets blauw, die kleuren
komen steeds weer terug. Een rode stoel zou altijd voor in de kamer
staan, een grijze stoel trekt zich vanzelf terug. De suggestie van meubels
en voorwerpen wordt nog groter door het gebruik van omtrekken die
maar deels zijn aangegeven.
Door zo de veronachtzaamde kamer te verbeelden, met fletse kleuren en onvoltooide omtrekken, ontstaat de veronachtzaamde ruimte
vanzelf. Steeds weer lijkt Van Velde te willen zeggen: alleen op een
schilderij kan ik verbeelden wat mij in een vertrek ontgaat. Wie de
moeite neemt naar een fles, een doos, een stoel te kijken en de ruimte
tussen oog en dat voorwerp of meubel daarna probeert te beschouwen
zal een indruk krijgen van het gebied dat Van Velde betrad.
Dat dacht ik ongeveer bij mijn tweede bezoek aan de tentoonstelling.
Ik had nu een theorie bij zijn werk, ook voor mij mochten de schilderijen blijkbaar niet alleen licht en bekoorlijk zijn. Maar klopte het niet
iets te mooi? Had ik met behulp van Broos en Beckett Van Velde niet
klem gezet met een bespiegeling waaraan hij zelf part noch deel had?
Die middag ging ik naar Scheveningen, maakte een wandeling over
het strand, niet te ver van de duinen. Als ik doorredeneerde zou de foto

ook nog voortreffelijk in mijn betoog passen. Van Velde keek niet alleen
naar de blikjes en penselen schuin voor hem op tafel, het ging hem
vooral om de ruimte tussen zijn ogen en die tafel, een ruimte waarvan
de kleur door het licht wordt bepaald, maar die zich niet alleen in zijn
atelier bevindt, die overal aanwezig is, nu banjerde ik er op het strand
doorheen.
Wat een gebied, het vloeide langs mijn hoofd, mijn armen en benen.
Lachte Van Velde omdat de fotograaf niet aan die ruimte dacht, er
alleen op uit was de schilderijen, de kachels, het schildersgerei en natuurlijk De Schilder zelf zo goed mogelijk te laten uitkomen?
Niet ver van de kust voeren enkele vissersboten, de donkere zeilen
staken scherp aftegen de blauwe lucht. Het was of Van Velde ons allemaal uitlachte, Broos, Beckett en mij, of de ruimte in het raadhuis van
Lisse door al die uit de koers geraakte ambtenaren nog meer met zijn
werk te maken had dan al onze woorden, hun beleefde en geestige choreografie had de ruimte licht gemaakt, net als Van Veldes schilderijen.
Niemandsland, Hellespont, vacuüm? Ik liep terug naar Scheveningen.
Geer van Velde had de ruimte gepavoiseerd, iets vrolijks gegeven. Meer
kon ik over zijn werk niet zeggen.
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August Hans den Boef

Jacoba van Velde
Op 7 september I 985 overleed in Amsterdam Jacoba van Velde, tweeëntachtig jaar oud, auteur van één van de weinige naoorlogse wereldsuccessen in de Nederlandse literatuur, zustervan de schilders Bram en
Geer van Velde en een cruciale figuur bij de introductie van modern
Franstalig theater in ons land. Vergeten was ze nog niet, veel kranten
signaleerden haar overlijden en er verschenen diverse waarderende 'in
memoria's'. Vreemd is wel dat zij in de rubriek 'Dodenakker' vanAarts'
Almanak 1986, vol met vijfderangsverscheidenen, ontbreekt.
Jacoba van Velde werd op IO mei I903 in 's-Gravenhage geboren.
Het arbeidersgezin Van Velde omvatte toen behalve Bram en Geer nog
één zuster, Cornelia. Na een weinig opvallende jeugd kreeg Jacoba op
haar zeventiende jaar 's nachts een hevige angstaanvaL Op ondragelijke
wijze werd zij zich van haar sterfelijkheid bewust, een gevoel dat haar
jarenlang zou kwellen. Ook toen zij in de voetsporen van Bram en Geer
naar Parijs was vertrokken, placht zij uit angst voor de duisternis tot
diep in de nacht in openbare gelegenheden te vertoeven. Door het lezen
van Plato's Apologie leerde zij de angst verdragen. In Parijs volgde zij
een balletopleiding, waarna ze uitvoeringen gaf, zowel in Frankrijk als
daarbuiten. Hieraan kwam een eind toen zij, vlak voor de oorlog, met
Arnold (Bob) Clerx in het huwelijk trad, een voormalig acteur die zich
in Parijs had gevestigd en schrijver was geworden. Als Tonny Clerx zou
Jacoba in Parijse artistieke milieus bekend worden.
Bram en Geer waren inmiddels een loopbaan als schilder begonnen
en Beckett was aan het eind van de jaren dertig met laatstgenoemde
bevriend geraakt (zo probeerde hij begin I 939 Peggy Guggenheim over
te halen het door hem bewonderde werk van Geer in haar Parijse atelier
te exposeren). Bij het verschijnen van Murphy gaf hij Geer een exemplaar die het op zijn beurt aan zijn in literatuur geïnteresseerde zuster
doorgaf. Het echtpaar Clerx dat de oorlog in Cagnes-sur-Mer, Parijs en
de Aveyron doorbracht, zou volgens de Beckett-biografie van Deirdre
Bair korte tijd in hetzelfde hotel te Roussillon hebben verbleven als
waar Beckett in I942 met zijn vrouw Suzanne was heengevlucht. In
interviews vertelde Jacoba van Velde echter dat zij Beckett pas na de
oorlog leerde kennen. Vanaf eind I 946 trad zij op als zijn literaire agent
in Frankrijk. Een belangrijke periode voor Becketts schrijverschap: na
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Watt was hij namelijk begonnen in het Frans te schrijven, maar voor
zijn 'nouvelles' en de roman Merder et Camier kon hij geen uitgever
vinden. 'Madame Clerx', zoals Beckett haar in zijn brieven noemde,
wist 'L'Expulsé' en 'La Fin' in tijdschriften geplaatst te krijgen en uitgever Pierre Bordas over te halen om een Franse vertaling van Murphy
te laten verschijnen. Bovendien beloofde Bordas, op voorwaarde dat
Murphy behoorlijk liep, ook Merder et Camier en Quatres nouvelles uit
te zullen geven. Tijdens de bespreking op het kantoor van Bordas zei
Beckett, die een ongelofelijke hekel aan dit soort contacten heeft, geen
stom woord. Op een gegeven moment vroeg Bordas hem hoeveel exemplaren er van Murphy waren verkocht, waarop Beckett argeloos antwoordde dat het om een stuk of dertig ging, grotendeels door hemzelf
aangeschaft. 'Madame Clerx' schopte hem onder tafel en verbaasd
vroeg Beckett haar wat er aan de hand was. Bordas zou uiteindelijk
slechts Murphy uitgeven en met weinig sukses: toen Beckett in I95I bij
Editions de Minuit kwam, waren er vijfennegentig exemplaren verkocht. Ook de moeite die Jacoba van Velde zich voor ander werk getroostte, leverde op korte termijn weinig op. Nadat anderen het al direct
te lang, te ingewikkeld of te kostbaar vonden, trof ze eindelijk een theaterman die in Becketts toneelstuk Eleuthéria was geïnteresseerd. Maar
de man raakte het manuscript kwijt en toen het was teruggevonden had
Beckett de moed al opgegeven.
In september I947 deelde Jacoba van Velde aan Beckett mee dat zij
haar beschikbare tijd aan het schrijven ging wijden. Wel heeft Becketts
vrouw Suzanne, toen eind I 950 de onderhandelingen met Minuit in een
definitief stadium verkeerden, assistentie van Jacoba van Velde gekregen. Jaren later, terug in Nederland, zou ze een zeer belangrijke rol
spelen bij de introductie van Becketts werk. Vanaf En attendant Godot
vertaalde zij tot ver in de jaren zeventig zijn toneelwerk. Samen met
F. C. Kuipers vertaalde zij ook de belangrijke trilogie Molloy, Ma/one
meurt en L' Innomable. Ze hield contact met Beckett: hij stuurde haar
elk nieuw stuk en heeft bovendien met haar de Engelse en Duitse vertaling van De grote zaal doorgenomen.
Het eigen werk, dat geen tijd overliet voor het behartigen van de
literaire belangen van anderen, leidde al spoedig tot een publikatie. Op
20 november I 94 7 verscheen in het progressieve weekblad Les Lettres
Françaises het korte verhaal Evasion. Een aanvankelijk luchtige vertelling over een jonge vrouw die de dagelijkse beslommeringen ontvlucht in de wereld van een gobelin, een wereld die steeds meer een
obsessie wordt. Een volkomen andere thematiek dan de roman De grote
5I

zaal (1953), het relaas over de oude kamerbewoonster mevrouw Van
der Veen, die na een hartaanval gedwongen is de haar nog resterende
tijd te slijten in een rusthuis. Al haar bezittingen worden haar ontnomen, omdat zij een gering pensioen heeft en Sociale Zaken daarom
moet bijspringen om de kosten van levensonderhoud te betalen. In het
rusthuis is de oude vrouw dagelijks getuige van alle vormen van menselijk verval. Eveneens in de eerste persoon wordt dit deprimerende verhaal afgewisseld met dat van de dochter, Helena, eenjonge vrouw die
met haar echtgenoot, een schilder, in Parijs woont. Tot haar verdriet
beschikt zij niet over de financiële middelen om haar moeder betere
omstandigheden te bezorgen en haar regelmatig te bezoeken, nadat zij
weer in Parijs is teruggekeerd.
De roman werd door veellezers beschouwd als een aanklacht tegen
de omstandigheden waaronder bejaarden moesten leven. Toch is De
grote zaal meer dan een sociale klacht, het is ook een 'roman over
moeder en dochter'. Beide vrouwen blikken terug op hun leven en we
zien hoe uiteenlopend hun persoonlijkheid is geweest. De moeder, een
offervaardige en keurige huisvrouw, met weinig begrip voor de drang
tot zelfstandigheid die zich al op jeugdige leeftijd bij haar dochter openbaarde. Door de omstandigheden in het rusthuis ontwikkelt mevrouw
Van der Veen echter een levensvisie die steeds meer op die van Helena
begint te lijken. Vlak voor ze in de gevreesde grote zaal aan een tweede
aanval overlijdt, beseft ze dat ieder individu in laatste instantie eenzaam is, dat de dood het enige vaste baken in het leven is en dat ieder
mens moet proberen zelf een doel in het leven te vinden, voor dat
moment is aangebroken.
Het boek werd een ongekend sukses in ons land. Jacoba van Velde
ontving kilo's brieven, de roman werd verscheidene malen herdrukt en
ook de kritiek liet zich niet onbetuigd. J. Greshoff noemde De grote
zaal 'een boek als een monument', Pierre Dubois, C.J.Kelk, C.J.E.
Dinaux, Hans Warren, Hélène Nolthenius en J.C. Bloem sloten zich in
hun superlatieven bij hem aan. Men prees de manier waarop de thematiek van het verval en de onontkoombaarheid van de dood werd behandeld. Geprezen werd Jacoba van Velde ook vanwege haar onopgesmukte, soms rauwe manier van vertellen in korte, directe zinnetjes.
Kortom, een Nederlandse existentialistische roman met naturalistische
beschrijvingen. Een uitzondering onder de recensenten was Ivo
Michiels, die stelde dat 'de naturalistische tendenz, waarmee deze vorm
van existentialisme nauw verwant is, leidt tot een tekort, een te begrensde spirituele draagwijdte.' Maar Miebiels moest zich toen nog ver-
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lossen van zijn Vlaams-nationalisme en van zijn katholieke ethiek. Ook
in Nederland kwamen de afwijzende geluiden voornamelijk uit de religieuze en provinciale pers. Men had daar hevige bezwaren tegen de
manier waarop erotiek en godsdienst in De grote zaal ter sprake werden
gebracht, soms ondanks de in de roman gesignaleerde kwaliteiten. Ook
over de thematiek waren de meningen verdeeld. De Dordtenaar meende
dat de roman 'stellig zou bijdragen tot de verdere oplossing van het
probleem der verzorging van bejaarden\ terwijl F. Hordewijk in zijn
bespreking (niet opgenomen in Kritisch proza) daar tegenover stelde
dat het boek geen sociale aanklacht is, maar over algemeen menselijke
problemen gaat. Achteraf kunnen we hem om verschillende redenen
gelijkgeven. Ook in economisch wat voorspoediger tijden bleef De
grote zaallezers boeien door de manier waarop het de eenzaamheid, de
dood en het verval behandelt. En in I970 bevestigde Jacoba van Velde
zelf Bordewijks observatie met zoveel woorden: 'dat tehuis is alleen de
situering. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje'.
Met het schrijven van De grote zaal reageerde Jacoba van Velde vrij
direct op de omstandigheden die haar moeder het laatste deel van haar
leven moest ondergaan. Ook in haar tweede roman, Een blad in de wind
(I 96 I), zou zij autobiografisch materiaal gebruiken, in het bijzonder de
angstgevoelens uit de jaren twintig en de Parijse setting. Een blad in de
wind is het verhaal van een vrouw, Helena, op schrift gesteld als ze oud,
eenzaam en psychisch aan het eind van haar krachten op haar leven
terugkijkt. Ze vertelt hoe ze als wees opgroeide bij een tante, hoe ontdekt wordt dat zij talent heeft voor ballet, zodat zij in Parijs haar opleiding kan vervolgen. Ze wordt gekweld door hevige angsten (en vooral door de angst voor die angstgevoelens) en slaagt er uiteindelijk niet
in die te verdrijven, hoewel tijdelijke oplossingen als ballettournees en
een huwelijk met een in Parijs wonende Nederlandse kunstenaar dat
aanvankelijk suggereren. Helenaleeft als een blad in de wind; enige tijd
beschikt ze nog over een toeverlaat in de vorm van haar oom Edward in
wiens huisje bij de zee ze rust kan vinden, maar deze sterft.
Aanvankelijk is de roman fragmentarisch opgebouwd en worden
heden en verleden frequent afgewisseld, net als de eerste en derde persoon enkelvoud. Daartussen bevinden zich -cursief -enige droomfragmenten die soms wat later in het verhaal zelf worden verwerkt. Technisch gezien vind ik deze roman rijker en spannender dan De grote zaal.
Veel subtieler en krachtiger werkt Jacoba van Velde in Een blad in de
wind met verschillende motieven: het water, de eenzaamheid en de
dood. De andere personages vervullen eerder de rol van functies van
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Helena dan die van realistische figuren en typen zoals die in het debuut.
Wanneer de fragmenten uit het begin echter steeds meer worden ingepast in het verhaal, krijgt Een blad in de wind de contouren van een vrij
traditionele psychologische roman. Kennelijk heeft Jacoba van Velde
minder invloed ondergaan van Samuel Beckett dan wellicht verwacht
zou worden.
Dat geldt ook voor haar verspreide verhalen en nagelaten werk, zij
het dat een aantal toneelfragmenten wel duidelijke Beckett-invloeden
vertonen. Dit kan te maken hebben met haar betrokkenheid bij het
theater, niet alleen als vertaalster. Van 1965 tot 1971 was Jacoba van
Velde als dramaturge voor Frans toneel verbonden aan toneelgroep
Studio. Omstreeks die tijd was zij ook aan een derde roman begonnen,
die De verliezers zou moeten heten maar onvoltooid is gebleven.
Jacoba van Velde schreef in periodes die soms veruit elkaar lagen. Ik
weet niet of de minder juichende ontvangst van Een blad in de wind
hieraan schuldig is. Eerder heeft het, denk ik, met Jacoba van Velde's
persoonlijkheid te maken. De rol van de auteur die regelmatig aan de
weg timmert, lag haar niet. Het lijkt alsof de opmerking die zij Helena
in Een blad in de wind laat maken -over de angst voor sukses en het
kiezen voor de schaduw-ook enigszins van toepassing is op haarzelf.
Ondanks het eclatante en internationale sukses van De grote zaal bleef
Jacoba van Velde een figuur op de achtergrond. Maar gezien haar rol
bij de introductie van modern theater in ons land, een belangrijke
figuur. Als laatste der Van Velde's overleed zij op 7 september 1985.
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Samuel Beekeli

Sissers
Vertaling: Rob van Rossum en J. F. Vogelaar

Hij is blootshoofds, blootsvoets, gekleed in een hemd en krappe broek
te kort voor hem, zijn handen hebben het hem gezegd, keer op keer, en
zijn voeten, elkaar bevoelend en langs de benen wrijvend, langs de kuiten en schenen op en neer. Bij dit onbestemde gevangenispak past geen
van zijn herinneringen, tot dusver, maar alle zijn zwaar, in dit verband,
vol en dicht. Het grote hoofd waar hij zwoegt is één en al spot, hij gaat,
hij zal terugkomen. Op zekere dag zal hij zichzelf zien, zijn hele voorkant, vanaf de borst tot aan de voeten, en de armen, en ten slotte de
handen, eerst recht op armlengte, dan dichtbij, trillend, bij zijn ogen.
Hij houdt stil, voor het eerst sinds hij weet dat hij op weg is, één voet
voor de andere, de hoge plat, de lage op de tenen, en wacht tot het
beslist wordt. Dan gaat hij weer verder. Ondanks het donker gaat hij
niet op de tast, armen uitgestrekt, handen gespreid, en de voeten ingehouden voordat hij ze neerzet. Zodat hij zich vaak, dat wil zeggen bij
iedere bocht, stoot aan de wanden die de weg omsluiten, aan de rechter
als hij naar links draait, aan de linker als hij naar rechts draait, nu eens
met zijn voet, dan weer met de kruin van zijn hoofd, want hij bukt zich
vanwege de stijging, en omdat hij altijd gebukt gaat, zijn rug gebogen,
zijn hoofd voorover, zijn ogen neergeslagen. Hij verliest bloed, maar
niet veel, de wondjes hebben de tijd om dicht te gaan voordat ze weer
worden opengehaald, hij gaat heel langzaam. Er zijn plaatsen waar de
wanden elkaar bijna raken, dan vangen de schouders de schok op.
Maar in plaats van te stoppen en zelfs om te keren, tegen zichzelf zeggend, Dit is het einde van de weg, terug nu naar het andere eindpunt en
opnieuw beginnen, in plaats daarvan gaat hij zijwaarts door de versmalling en wringt zich er tenslotte doorheen, ten detrimente van zijn
borst en rug. Beginnen zijn ogen, na zo lang aan de duisternis te zijn
blootgesteld, haar te doordringen? Nee, en dit is één van de redenen
waarom hij ze meer en meer sluit, steeds vaker en steeds langduriger.
Want hij is er in toenemende mate op uit zichzelf elke nodeloze moeite
te besparen, zoals bij voorbeeld die van het voor zich uit staren en zelfs
om zich heen, uur na uur, dag na dag, zonder ooit iets te zien. Dit is niet
het tijdstip om het over zijn fouten te hebben, maar misschien was het
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zijn fout om niet te volharden, in zijn pogingen het duister te doordringen. Want hij had kunnen slagen, uiteindelijk, tot op zekere hoogte, en dat zou dan vrolijker geweest zijn, een sprankje licht, dat maakt
alles vrolijker. En alles kan opklaren van het ene moment op het andere, ongemerkt, eerst vaag en dan, hoe moet je dat zeggen, dan steeds
meer, tot alles met licht overgoten is, de weg, de grond, de wanden, het
gewelf, hij zelf, dat alles met een vloed van licht overgoten zonder dat
hij het weet. De maan kan zich aftekenen tegen het einde van het verschiet, zonder dat hij zich erover kan verheugen en zijn pas kan versnellen, of in tegendeel rechtsomkeert maken, nu er nog tijd voor is en
terugkeren. Op het ogenblik echter gaat het, en dat is de hoofdzaak. De
benen vooral lijken goed in vorm, dat is belangrijk. Murphy had uitstekende benen. Het hoofd is nog wat zwak, het heeft tijd nodig om
weer op gang te komen, momenteel, dat is belangrijk. Weinig bagage,
maar goed in balans. Het hart? Het gaat. Het komt weer op gang. De
rest? Het gaat. Het zal genoeg zijn. Maar zie hoe hij nu, naar rechtsgedraaid bij voorbeeld, in plaats van een stukje verder naar links te
draaien, weer naar rechts draait. En zie hoe hij nu weer, een stukje
verder, in plaats van eindelijk naar links te draaien, toch weer naar
rechts draait. En zo voort totdat hij, in plaats van nog eens naar rechts
te draaien, zoals hij verwachtte, naar links draait. En een tijdlang hervatten zijn zigzagbewegingen hun normale loop, verplaatsen hem beurtelings naar rechts en naar links, dat wil zeggen brengen hem in een
rechte lijn vooruit, of het scheelt niet veel, maar het is niet meer dezelfde rechte lijn als toen hij vertrok, ofliever toen hij plotseling besefte dat
hij vertrokken was, of misschien achteraf toch dezelfde. Want als er
lange perioden zijn dat rechts de overhand heeft, dan zijn er andere dat
links overheerst. Het maakt weinig uit in elk geval, zo lang hij blijft
klimmen. Maar zie hoe nu een eindje verderop een helling zo abrupt
naar beneden gaat dat hij achterover moet hellen om niet te vallen.
Waar staat het leven hem dan te wachten, in verhouding tot zijn beginpunt, tot het punt liever waarop hij plotseling besefte dat hij was begonnen, boven of beneden? Of zullen ze elkaar uiteindelijk opheffen, de
lange zacht glooiende hellingen en de korte steile afdalingen? Het
maakt weinig uit in elk geval, zo lang hij op de goede weg is, en dat is
hij, want er zijn geen andere, tenzij hij ze één voor één ongemerkt voorbij heeft laten gaan. Wanden en grond, zo niet van steen dan toch even
hard, bij aanraking, en vochtig. De wanden, op sommige dagen stopt
hij om er aan te likken. De fauna, zo die er is, is stil. De enige geluiden,
behalve die van het lichaam dat vooruitgaat, zijn die van vallen, een

grote druppel die tenslotte van zeer hoog naar beneden valt en uit elkaar spat, een stevige massa die opeens van zijn plaats komt en omlaag
stort, lichtere delen die langzaam vallen. Dan klinkt de echo, eerst even
hard als het geluid dat hem opriep en soms tot twintig keer toe herhaald, elke keer een beetje zwakker, nee, soms harder dan de keer daarvoor, tot hij uiteindelijk wegsterft. Dan opnieuw stilte, alleen onderbroken door het geluid, verward en zwak, van het lichaam dat vooruitgaat. Maar zulke valgeluiden komen weinig voor, meestal heerst er
stilte, alleen onderbroken door de geluiden van het lichaam dat vooruitgaat, van de blote voeten op de natte grond, van de ietwat benauwde
ademhaling, van het lichaam dat tegen de wanden stoot of zich door de
versmallingen wringt, van de kleren, van het hemd en de broek, die met
de bewegingen van het lichaam meegeven en weerstand bieden, van de
klamme huid loslaten en weer vastplakken, scheurend en fladderend
op plaatsen die al aan flarden zijn door plotselinge beroeringen meteen
bedaard, en ten slotte van de handen die zo nu en dan heen en weer
gaan over alle delen van het lichaam die ze zonder moeite kunnen bereiken. Hijzelf moet nog vallen. De lucht is bedorven. Soms stopt hij en
leunt tegen de ene wand, zijn voeten steunend tegen de andere. Hij heeft
al een aantal herinneringen, vanaf de herinnering aan de dag dat hij
plotseling besefte dat hij er was, op dezelfde dag die hem nog steeds
meevoert, tot de allerlaatste, dat hij is gestopt om tegen de wand te
leunen, hij heeft al z'n kleine verleden, bijna gewoonten. Maar dat is
allemaal nog fragiel. En vaak verrast hij zichzelf, bij het lopen en als hij
rust, vooral bij het lopen, want hij rust zelden, met even weinig geschiedenis als de eerste dag, op dezelfde weg, die zijn begin is, de dagen
van veel herinnering. Maar nu de eerste verbazing over is, draait de
herinnering gewoonlijk om en neemt hem mee terug, als hij wil, ver
terug naar het eerste moment waarachter niets, toen hij al oud was, dat
wil zeggen de dood nabij, en wist, zonder zich te kunnen herinneren
ooit te hebben geleefd, wat dat is, ouderdom en dood, naast andere
zaken van levensbelang. Maar dat alles is nog fragiel. En vaak begint
hij plotseling, in zijn zwarte meanders, en zet zijn eerste stappen een
tijdje voordat hij beseft dat het alleen maar de allerlaatste zijn, of de
laatste. De lucht is zo bedorven dat alleen iemand er zal kunnen overleven die nooit buitenlucht heeft ingeademd, de echte, of al heellang
geen adem meer heeft gehaald. En zulke echte lucht zou, als hij opeens
op deze plek na deze zou komen, zeker fataal kunnen zijn, na enkele
teugen. Maar de overgang van de ene naar de andere zal ongetwijfeld
geleidelijk zijn, op het juiste moment en beetje bij beetje, naarmate de
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man de uitgang nadert. En misschien is de lucht al minder bedorven
dan bij het vertrek, dan op het moment dat wil zeggen dat hij plotseling
besefte dat hij vertrokken was. In elk geval neemt zijn verhaal beetje bij
beetje vaste vorm aan, zo niet met goede en slechte dagen, dan toch met
voorvallen die terecht of ten onrechte voor vaste herkenningspunten
doorgaan, zoals de nauwste versmalling, de luidruchtigste valpartij, de
langdurigste instorting, de langste echo, de ernstigste botsing, de steilste afdaling, het grootste aantal opeenvolgende bochten in dezelfde
richting, de grootste vermoeidheid, de langste rust, het langste geheugenverlies en de langste stilte, afgezien van het geluid dat hij op zijn weg
maakt. 0 ja, en het hoogst bevredigende gaan van de handen enerzijds, en van blote, koude en natte voeten anderzijds, over al die delen
van het lichaam die ze binnen bereik hebben. En het lekkerste likken
aan de wand. Kortom, alle hoogtepunten. En vervolgens andere hoogtepunten, ternauwernood minder hoog, zoals een schok zo hard dat hij
bijna de hardste van allemaal was. En vervolgens nog andere, nauwelijks minder hoge hoogtepunten, een lik aan de wand zo lekker dat die
bijna even goed was als die welke nagenoeg de beste was. Vervolgens
weinig of niets tot helemaal niets, deze twee onvergetelijke kleinigheden, de dagen van veel herinnering, een valgeluid nauwelijks nog hoorbaar, door de grote afstand, of doordat het niet ver draagt, of door te
korte afstand tussen vertrek en aankomst, zó dat het wellicht verbeelding was, of anders, nog een voorbeeld, twee bochten die alleen maar
op elkaar volgen, hetzij links, hetzij rechts, maar dat is een slecht voorbeeld. En andere herkenningstekens werden hem nog verschaft door
eerste keren, en zelfs tweede. De eerste versmalling, bij voorbeeld,
maakte, ongetwijfeld omdat hij die niet verwachtte, evenveel indruk op
hem als de nauwste, zoals de tweede instorting, ongetwijfeld omdat hij
die verwachtte, bij hem een even hardnekkige herinnering heeft achtergelaten als die het kortst duurde. Hoe het ook zij, zijn verhaal neemt
beetje bij beetje vaste vorm aan, en verandert zelfs van vorm, naarmate
nieuwe hoogten en nieuwe diepten de tijdelijk gewaardeerde in de schaduw stellen en in vergetelheid doen raken, en naarmate andere elementen en motieven, zoals deze botten waarover weldra meer, en wel grondig, gezien hun belang, het verrijken.
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Ik heb opgegeven vóór de geboorte, het is niet anders mogelijk, maar
dat moest geboren worden, dàt was hij, ik was binnen, zo zie ik de zaak,
hij is het die schreeuwde, hij is het die het levenslicht heeft aanschouwd,
ik heb niet geschreeuwd, ik heb het levenslicht niet aanschouwd, het is
onmogelijk dat ik een stem heb, het is onmogelijk dat ik gedachten heb,
en ik praat en denk, ik doe het onmogelijke, het is niet anders mogelijk,
hij is het die geleefd heeft, ik heb niet geleefd, hij heeft slecht geleefd,
vanwege mij, hij gaat er een eind aan maken, vanwege mij, ik zal het
verhaal vertellen, het verhaal van zijn dood, het einde van zijn leven en
zijn dood, het een na het ander, in de tegenwoordige tijd, zijn dood
alleen zou niet genoeg zijn, zou voor mij onvoldoende zijn, als hij reutelt is hij het die zal reutelen, ik zal niet reutelen, hij is het die zal sterven, ik zal niet sterven, misschien zullen ze hem begraven, als ze hem
vinden, ik zal binnen zijn, hij zal verrotten, ik zal niet verrotten, er zal
niets van hem overblijven dan botten, ik zal binnen zijn, niets dan stof,
ik zal binnen zijn, het is niet anders mogelijk, zo zie ik de zaak, het einde
van zijn leven en zijn dood, wat hij gaat doen om er een eind aan te
maken, dat kan ik onmogelijk weten, ik zal het weten, het een na het
ander, dat kan ik onmogelijk zeggen, ik zal het zeggen, in de tegenwoordige tijd, er zal geen sprake meer zijn van mij, alleen van hem, van
het einde van zijn leven en van zijn dood, van de begrafenis, als ze hem
vinden, dat zal het einde zijn, ik zal het niet hebben over wormen, over
botten en over stof, dat interesseert niemand, tenzij ik mij verveel in
zijn stof, dat zou me verbazen, net zoals in zijn vel, hier een lang stilzwijgen, misschien zal hij verdrinken, hij heeft altijd willen verdrinken,
hij wilde niet dat ze hem vonden, hij kan nu niets meer willen, maar
vroeger wilde hij verdrinken, wilde hij niet dat ze hem vonden, diep
water en een molensteen om zijn nek, vurige wens uitgedoofd zoals alle
andere, maar waarom op een dag naar links, waarom, liever naar links
dan een andere kant uit, hier een lang stilzwijgen, er zal geen ik meer
zijn, hij zal nooit meer ik zeggen, hij zal nooit meer iets zeggen, hij zal
tegen niemand meer praten, niemand zal tegen hem praten, hij zal niet
tegen zichzelf praten, hij zal niet meer denken, hij zal gaan, ik zal binnen zijn, hij zal zich laten vallen en gaan slapen, doet er niet toe waar,
hij zal slecht slapen, vanwege mij, hij zal opstaan om verder te gaan, het
zal slecht gaan, vanwege mij, hij zal niet meer stil kunnen staan, vanwege mij, hij kan niet meer verdergaan, vanwege mij, er zal niets meer
in zijn hoofd zijn, ik zal er het nodige in stoppen.
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Hom kwam altijd 's nachts. Ik ontving hem in het donker. Ik had alles
leren verdragen behalve dat er naar me gekeken werd. De eerste tijd
stuurde ik hem weg na vijf of zes minuten. Later ging hij uit zichzelf weg
zodra zijn tijd om was. Hij raadpleegde zijn aantekeningen bij het licht
van een staaflamp. Vervolgens deed hij hem uit en sprak in het donker.
Licht zwijgen, donker spreken. Het was vijf of zes jaar geleden dat
iemand mij had gezien, ik in de eerste plaats. Ik bedoel het gezicht
waarin ik mij zo verdiept had, door de jaren heen. Nu wil ik dat onderzoek hervatten, opdat het een les voor mij zal zijn, met mijn spiegels en
glazen die zo lang waren opgeborgen. Ik zal me tenslotte laten zien. Ik
zal roepen, als er geklopt wordt, Binnen! Maar ik heb het nu overvijf of
zes jaar geleden. Deze toespelingen op nu, op hiervoor en hierna, en
alles wat nog komen gaat, waardoor we ons in de tijd kunnen voelen.
Het lichaam bezorgde me meer last. Ik bedekte het zo goed ik kon voor
mezelf, maar als ik opstond liet het zich onvermijdelijk zien. Want ik
begon nu, toen als je dat liever hebt, weer op te staan. Dan zijn er de
verwondingen. Dat was hoe dan ook niet zo erg. Maar het gezicht, daar
valt niets tegen te doen. 's Nachts dus Hom. Als hij zijn staaflamp vergat deed hij het met lucifers. Vroeg ik, bij voorbeeld, En haar jurk die
dag?, dan maakte hij licht, bladerde, vond de aantekening, deed het
licht uit en antwoordde, bij voorbeeld, De gele. Hij had niet graag dat je
hem onderbrak en ik moet zeggen dat ik daartoe zelden aanleiding had.
Op een avond onderbrak ik hem en vroeg hem zijn gezicht bij te lichten.
Hij deed het, kort, deed de lamp uit en ging weer verder. Nogmaals
onderbrak ik hem en vroeg hem even z'n mond te houden. Dat was
alles voor die nacht. maar de volgende, of misschien pas de tweede
nacht erna, vroeg ik hem bij het begin om zijn gezicht bij te lichten en
het licht aan te laten tot nader order. Het licht, eerst helder, werd langzaam zwakker tot het niet meer was dan een geel schijnsel dat, tot mijn
verbazing, korte tijd lang onverminderd aanhield. Darna was het plotseling weer donker en Hom ging weg, de vijf zes minuten waren waarschijnlijk voorbij. Maar toen van tweeën een: ófhet uitdoven viel, door
een merkwaardige speling van het lot, samen met het einde van de
bijeenkomst, ofwel Hom had, wetend dat zijn tijd om was, de laatste
beetjes stroom afgesneden. Ik zie nog wel eens het verblekende gezicht
waaruit helderder, naarmate het duister het meer overschaduwde, het
gezicht dat ik mij herinnerde te voorschijn kwam. Op het laatst, toen
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het op onverklaarbare wijze nog steeds niet helemaal oploste, zei ik
tegen mezelf, Geen twijfel mogelijk, hij is het. Het is in de ruimte buiten, niet te verwarren met de andere, dat zulke beelden ontstaan. Ik
hoef er mijn hand maar voor te houden of mijn ogen te sluiten, en ik zie
ze niet meer, of mijn bril af te zetten, en ze vervagen. Dat is een hulpmiddel, maar geen echte bescherming, zoals we zullen zien. Daarom
houd ik, bij voorkeur, wanneer ik opsta, een plat vlak voor me, zoals
het vlak dat ik vanuit mijn bed bestrijk, ik bedoel het plafond. Want ik
ben weer begonnen op te staan. Ik dacht dat ik mijn laatste reis gemaakt
had, die waarop ik nu nog eens moet proberen helder te zien, opdat het
een les voor me zal zijn, die waarvan ik beter niet had kunnen terugkeren. Maar het gevoel bekruipt me dat ik gedwongen zal zijn er nog
een te ondernemen. Ik begin dus weer op te staan en een paar stappen in
de kamer te doen, me vasthoudend aan de spijlen van het bed. Wat me
eigenlijk heeft geruïneerd is de atletiek. Door al dat springen en rennen,
boksen en worstelen, toen ik jong was, en zelfs lang daarna in sommige
specialismen, heb ik de machine voortijdig versleten. Ik was de veertig
gepasseerd toen ik nog aan het speerwerpen was.

-

Oude aarde, genoeg gelogen, ik heb haar gezien, ik was het, met mijn
roofzuchtige ogen van anderen, het is te laat. Zij zal boven mij zijn, het
zal ik zijn, het zal zij zijn, het zal wij zijn, het is nooit wij geweest. Het is
misschien niet voor morgen, maar te laat. Het is voor heel gauw, hoe ik
naar haar kijk, en wat een afwijzing, hoe zij mij afwijst, zij die zoveel is
afgewezen. Het is een meikeverjaar, volgend jaar zullen er geen zijn,
evenmin het jaar daarop, bekijk ze goed. Ik kom 's nachts thuis, ze
vliegen weg, stijgen op uit mijn kleine eik en verdwijnen, verzadigd, in
de schaduwen. Tristi fumma ne l'aere dolce. Ik kom thuis, hef de arm
op, grijp de tak, kom overeind en ga het huis in. Drie jaar in de aarde,
die welke aan de mollen ontkomen zijn, en dan schrokken, schrokken,
tien dagen lang, twee weken, en elke nacht wegvliegen. Naar de rivier
misschien, ze gaan af op de rivier. Ik doe het licht aan, weer uit. beschaamd, ik sta voor het raam, ik loop van het ene raam naar het andere, me vasthoudend aan de meubels. Even zie ik de lucht, de verschillende luchten, dan worden het gezichten, sterfscènes, allerlei liefdes,
geluksmomenten ook, ja, die zijn er ook geweest, ongelukkig genoeg.
61

Momenten uit een leven, uit het mijne, onder andere, nou ja, uiteindelijk. Geluksmomenten, welke geluksmomenten, en welke doden toch,
welke liefdes, op het moment zelf heb ik het geweten, toen was het te
laat. 0 liefhebben als je doodgaat, en zien sterven, de gauw dierbare
wezens, en gelukkig zijn, waarom o, niet nodig. Nee dan nu, eenvoudig
niet bewegen, stil, staande voor het raam, één hand tegen de muur, de
andere het overhemd vastgrijpend en de lucht zien, vrij lang, maar nee,
snikken en krampen, een zee uit een jeugd, andere luchten, een ander
lichaam.

-

VER WEG EEN VOGEL

Met ruïnes bedekt land, hij heeft de hele dag gelopen, ik heb opgegeven,
rakelings langs de heggen gaand, tussen weg en greppel, over het schrale
gras, kleine trage passen, de hele nacht zonder geluid, telkens weer
stoppend, om de tien passen ongeveer, kleine argwanende stappen, om
op adem te komen, vervolgens te luisteren, met ruïnes bedekt land, ik
heb opgegeven vóór de geboorte, het is niet anders mogelijk, maar dat
moest geboren worden, dat was hij, ik was binnen, hij stopt weer, voor
de honderste keer deze nacht ongeveer, dat levert de afgelegde afstand
op, het is de laatste, hij gebogen over zijn stok, ik ben binnen, hij is het
die schreeuwde, die het levenslicht aanschouwde, ik heb niet geschreeuwd, ik heb het levenslicht niet aanschouwd, de twee handen
bovenop elkaar steunen op de stok, het hoofd steunt op de handen, hij
is op adem gekomen, hij kan nu luisteren, de romp horizontaal, de
benen uit elkaar, door de knieën gezakt, zelfde oude jas, de stijve slippen staan vanachter overeind, de dag breekt aan, hij hoeft zijn ogen
maar op te slaan, zijn ogen te openen, zijn ogen op te slaan, hij verdwijnt in de heg, ver weg een vogel, even kijken en hij is er vandoor, hij
is het die geleefd heeft, ik heb niet geleefd, slecht geleefd, vanwege mij,
het is onmogelijk dat ik een bewustzijn heb en ik heb er een, iemand
anders bedenkt mij, bedenkt ons, daar is hij, daartoe is hij tenslotte
gekomen, ik stel hem mij voor, daar ons bedenkend, handen en hoofd
een hoopje, de uren gaan voorbij, hij beweegt niet, hij zoekt een stem
voor mij, het is onmogelijk dat ik een stem heb en ik heb er geen, hij zal
er een voor mij vinden, een die niet bij mij past, een die zal voldoen,
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hem zal voldoen, maar niets meer over hem, dat beeld, het hoopje handen en hoofd, de romp horizontaal, de ellebogen aan weerskanten, de
ogen gesloten en het gezicht strak luisterend, de ogen verborgen en het
hele gezicht verborgen, de tijd verandert er niets aan, dat beeld en verder niets, met ruïnes bedekt land, de nacht wijkt, hij is er vandoor, ik
ben binnen, hij gaat er een eind aan maken, vanwege mij, ik zal dat beleven, ik zal zijn dood leven, het einde van zijn leven en daarna zijn
dood, het een na het ander, in de tegenwoordige tijd, hoe hij het zal
aanpakken, dat kan ik onmogelijk weten, ik zal het weten, het een na
het ander, hij zal sterven, ik zal niet sterven, er zal niets van hem overblijven dan botten, ik zal binnen zijn, niets dan wat zand, ik zal binnen
zijn, het is niet anders mogelijk, met ruïnes bedekt land, hij is door de
heg gevlucht, hij stopt niet meer, hij zal nooit ik zeggen, vanwege mij,
hij zal tegen niemand praten, niemand zal tegen hem praten, hij zal niet
tegen zichzelf praten, er is niets over in zijn hoofd, ik zal er al het nodige
in stoppen, om te eindigen, om niet meer ik te zeggen, om niet meer de
mond open te doen, herinnering en spijt vermengd, vermenging van
dierbaren en onmogelijke jeugd, voorovergebogen en zijn stok in het
midden vasthoudend strompelt hij over de velden, een eigen leven, heb
ik geprobeerd, dat is mislukt, altijd alleen het zijne, niets waard, vanwege mij, hij zei dat het er geen was, toch wel, nog steeds, hetzelfde, ik
ben nog steeds binnen, dezelfde, ik zal gezichten in zijn hoofd stoppen,
namen, plaatsen, zal het allemaal door elkaar roeren, genoeg om te
eindigen, hersenschimmen om voor te vluchten, laatste hersenschimmen, om voor te vluchten en na te jagen, hij zal zijn moeder verwarren
met snollen, zijn vader met een wegwerker Balfe genaamd, ik zal hem
een oude zieke straatjoekel aansmeren, voor nog wat liefde, om nog
wat te kunnen verliezen, met ruïnes bedekt land, kleine panische passen.

-

ELKAAR ZIEN

Besloten ruimte. Alles wat men moet weten om het te kunnen zeggen
weet men. Iets bestaat alleen als het gezegd wordt. Buiten wat gezegd
wordt is er niets. Wat zich in de ring afspeelt wordt niet gezegd. Als men
het moest weten zou men het weten. Niet van belang. Het zich niet

voorstellen. Ruimte bestaat uit een ring en een greppel. Tussen beide
een pad vlak langs de laatste. Besloten ruimte. Voorbij de greppel is er
niets. Men weet het omdat men het moet zeggen. Ring ruim zwart.
Plaats voor miljoenen. Zwervend en stilstaand. Zonder elkaar ooit te
zien en te horen. Zonder elkaar ooit aan te raken. Dat is alles wat men
weet. Diepte van de greppel. Zie vanaf de kant alle lichamen op de
bodem. De miljoenen die er nog steeds zijn. Ze lijken zesmaal kleiner
dan in werkelijkheid. Bodem verdeeld in vlakken. Donkere vlakken en
lichte vlakken. Ze beslaan de hele breedte. De nog lichte vlakken zijn
vierkant. Een middelgroot lichaam past er net in. Diagonaal uitgestrekt. Groter moet het zich oprollen. De breedte van de greppel is dus
bekend. Men zou die ook weten zonder dat. Donkere vlakken optellen.
Lichte vlakken. De eerste zijn verre in de meerderheid. De ruimte is al
oud. De greppel is oud. In het begin was ze helemaal licht. Allemaal
lichte vlakken. Raakten elkaar bijna. Nauwelijks begrensd door schaduw. De greppellijkt recht. Dan verschijnt er opnieuw een eerder gezien lichaam. Het gaat dus om een gesloten kromme. Zeer heldere
schittering van de lichte vlakken. Ze krijgt geen vat op de donkere. Die
zijn van een onverstoorbaar zwart. Even donker aan de randen als in
het midden. Daarentegen gaat de schittering recht omhoog. Hoog boven het niveau van de ring. Even hoog als de greppel diep is. In de
donkere lucht verrijzen torens van bleek licht. Evenveellichte vlakken
als torens. Evenveel lichamen zichtbaar op de bodem. Het pad loopt
langs de greppel over de hele lengte. Helemaal in de rondte. Het ligt op
een hoger niveau dan de ring. Zowat een stap. Het bestaat uit dode
bladeren. Een memento van de schone natuur. Ze zijn droog. De hitte
en de droge lucht. Dood maar niet verrot. Eerder vallen ze tot stof
uiteen. Pad net groot genoeg voor één lichaam. Nooit kruisen er twee
elkaar.

-

STIL

Helder eindelijk einde van een donkere dag de zon schijnt eindelijk en
verdwijnt. Stil zittend met het gezicht naar het raam met het gezicht
naar het dal gewoonlijk hier het hoofd draaien en ernaar staren in het
zuidwesten naar de zon die zakt. En zelfs opstaan bepaalde stemmin-

gen en aan het raam west gaan staan stil ernaar starend naar de zon die
zakt en vervolgens de gloed van het avondrood. Nog altijd stil enige
reden sinds enige tijd dit uur met het gezicht naar het open raam met
het gezicht naar het zuiden in de kleine rechte rieten leunstoel. De ogen
staren nietsziend naar buiten tot eerste beweging sinds enige tijd ze
sluiten hoewel nog steeds nietsziend nog steeds licht. Heel stil dus opnieuw volkomen rustig schijnbaar totdat ze opnieuw opengaan nog
steeds licht hoewel minder.. Hier gewoonlijk het hoofd om en nabij
honderd graden draaien naar de zon staren of als ze verdwenen is naar
de afnemende gloed. En zelfs opstaan bepaalde stemmingen en aan het
raam west gaan staan tot het donker en zelfs bepaalde avonden enige
reden lang daarna. De ogen gaan dan opnieuw open nog steeds licht en
sluiten opnieuw in één enkele beweging of bijna. Heel stil dan opnieuw
met het gezicht naar het zuiden naar het dal in de rieten leunstoel hoewel in werkelijkheid van dichtbij gezien helemaal niet stil maar trillend
van top tot teen. Van dichtbij te weten detail voor detail om te komen
tot dit alles niet stil helemaal niet maar trillend van top tot teen. Maar
eerste gezicht in dit afnemend licht schijnbaar doodstil zelfs de handen
duidelijk helemaal trillend en de borst nauwelijks op en neer gaand. De
benen naast elkaar gebroken rechthoek in de knie naar het beeld van
dat oude standbeeld een of andere oude godheid die galmde bij zonsopgang én zonsondergang. De romp eveneens loodrecht tot aan de kruin
van de schedel van achteren gezien met inbegrip van de nek boven de
rugleuning. De armen eveneens gebroken rechthoek bij de elleboog de
onderarmen langs de lange armleuningen net genoeg armen en leuningen dat aan het eind ervan de losjes gebalde vuisten kunnen steunen.
Heel stil dan opnieuw volkomen rustig schijnbaar ogen gesloten welke
anticiperen eenmaal weer open tenzij ze te lang wachten dan donker
ofwel maanlicht of sterren of allebei. Gewoonlijk staren naar de nacht
die invalt enige tijd die zij ervoor nodig heeft vanuit de nauwe leunstoel
of staande bij het raam west stil in beide gevallen. Stil te weten starend
naar een afzonderlijk ding een of andere boom of struik een afzonderlijk detail indien dichtbij het geheel indien ver genoeg tot het verdwijnt.
En zelfs aan het raam oost bepaalde stemmingen starend naar een of
ander punt op de helling zoals de beuk in de schaduw waarvan eens stil
tot hij verdwijnt. De leunstoel enige reden altijd zelfde plaats met het
gezicht naar het raam met het gezicht naar het zuiden als aan de grond
genageld terwijl in werkelijkheid niets lichter niets gemakkelijker te
verplaatsen denkbaar is. Of elders doet er niet toe naar welke opening
te staren naar niets noemenswaardigs niets dan het afnemende licht tot
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volledig donker hoewel natuurlijk nooit zoiets alleen nog minder licht
als minder niet mogelijk leek. Heel stil dan al die tijd ogen open eerst
vervolgens gesloten weer open geen enkele andere beweging welke dan
ook hoewel natuurlijk helemaal niet stil als plotseling schijnbaar althans de beweging nu onmogelijk te volgen laat staan te beschrijven.
De rechtervuist langzaam opengaand laat de armleuning los met medenemen van de hele onderarm plus de elleboog en gaat langzaam omhoog nog steeds verder opengaand en rechtsom draaiend tot hij halverwege het hoofd aarzelt en half open trillend in de lucht hangt. Zwevend
als het ware half geneigd terug te keren te weten terug te vallen zich
langzaam sluitend en naar de andere kant draaiend tot waar en hoe in
het begin losjes gebald op het uiteinde van de leuning. Hiervanwege hetgeen volgt niet meer halverwege het hoofd maar bijna daar alvorens te
aarzelen trillend als het ware half geneigd enz. Half nee maar op het
punt als op zijn beurt het hoofd naar voren beweegt en naar beneden
tot tussen de afwachtende vingers waar onmiddellijk opgevangen en
vastgehouden het zwaar doorbuigt tot het de armleuning raakt en de
elleboog aan de beweging een eind maakt en alles stil wederom. Hier
een stukje terug tot de voornoemde zwevende positie alvorens het
hoofd terug te nemen alsof de behoefte van de vingers sterker dan de
zijne en voorover naar beneden in één enkele beweging of bijna tot de
botsing elleboog-leuning. Heel stil dan weer hoofd in hand te weten de
duim op de buitenkant van de rechter oogkas de wijsvinger idem links
en de middelvinger op het linker jukbeen maar naarmate de uren verstrijken minder contacten meer of minder elk min of meer nu eens meer
dan weer minder al naar gelang de lichte bewegingen van de verschillende delen naarmate de nacht verstrijkt. Alsof zelfs in het donker ooglid gesloten niet genoeg en meer dan ooit noodzakelijk tegen nooit
zoiets de extra bescherming van de hand. Het zo laten helemaal stil of
anders geluiden aftasten bewegingloos het luisteren naar de geluiden
heel stil hoofd in hand uit op een geluid.

-

OM MAAR WEER TE EINDIGEN

Vertaling: Karina van Santen en Martine Vosmaer

Om maar weer te eindigen schedel alleen op een donkere plaats opge-
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sloten voorover op een plank om te beginnen. Lang zo om te beginnen
tot de plaats vervaagt veellater gevolgd door de plank. Om maar weer
te eindigen schedel alleen in het donker de leegte geen nek geen gezicht
alleen de kist laatste plaats in het donker de leegte. Plaats van resten
waar eens glimmend in het donker zo nu en dan glinsterend een rest.
Resten van de dagen van daglicht nooit licht zo zwak als het hunne zo
bleek. Zo doet dan de schedel weer glinsteren in plaats van te doven.
Daar ten slotte plotseling of geleidelijk aan daar daagt en tover draalt
een loden dageraad. Geleidelijk aan minder donker tot definitief grijs
of plotseling als door een schakelaar grijs zand zover het oog kan zien
onder grijze wolkenloze hemel zelfde grijs. Schedellaatste plaats zwarte leegte van binnen van buiten tot plotseling of geleidelijk aan deze
loden dageraad eindelijk beteugeld zodra hij daagde. Grijze wolkenloze hemel grijs zand zover het oog kan zien lang woestijn om te beginnen. Zand bleek als stof ach maar dan stof zo diep dat het de ongenaakbaarste monumenten die het zelf ook eens was hier en daar verzwelgt.
Daar ten slotte zelfde grijs onzichtbaar voor enig ander oog de verstotene stram rechtop te midden van zijn ruïnes. Zelfde grijs heel dat kleine lichaam van top tot teen tot de enkels weggezonken waren niet de
ogen als laatste helder. De armen nog vast aan de romp en de benen aan
elkaar klaar voor de vlucht. Grijze wolkenloze hemel oceaan van rimpelloos stof schijngrenzen einder na einder geen zuchtje helse lucht.
Vermengd met het stof langzaam verzinkend sommige bijna volledig
verzonken de ruïnes van de schuilplaats. Eerste verandering ten slotte
een brokstuk dat loslaat en valt. Met een langzame val voor zo'n compact lichaam strijkt het neer als een kurk op water en verstoort nauwelijks het oppervlak. Zo doet de schedellaatste plaats weer glinsteren in
plaats van te doven. Grijze wolkenloze hemel einder na einder grijze
tijdloze lucht van hen noch voor God noch voor zijn vijanden. Daar ten
slotte weer ver tussen de einders een licht in het grijs twee witte dwergen. Eerst lang louter witheid vanuit de verte zwoegen zij stap voor stap
door het grijze stofverbonden door een draagbaar zelfde wit van boven
gezien in de grijze lucht. Langzaam sleept hij door het stof zo gebogen
de ruggen en lang de armen vergeleken met de benen en diep weggezonken de voeten. Verbleekt als één zijn ze zelfde woestenij zo gelijk dat
het oog hen niet uit elkaar kan houden. Ze dragen met het gezicht naar
elkaar en wisselen vaak zodat zij om en om achterwaarts voorgaan.
Voor degene die volgt die weet hoe de koers te wijzigen net als met
lichte aanraking het roer de skiff. Zwenkt hij naar het noorden of een
andere windstreek dan onmiddellijk de ander even ver naar de anti-

pode. Stopt de een dan draait de ander om deze spil de draagbaar een
halve cirkel en zijn de rollen omgekeerd. Ivoorwit van het laken van
bovenaf gezien en de draagstokken voor en achter en de dwergen tot de
kruin van hun massieve schedels. Van tijd tot tijd als één op commando
laten zij de draagbaar vallen dan weer pakken zij hem als één weer op
zonder te hoeven bukken. Het is de mestbaar van lachwekkende herinnering met draagstokken twee keer zo lang als de baar. Door een opbollen van het laken nu eens voor dan weer achter geeft het kussen afhankelijk van de permutaties de plaats van het hoofd aan. Aan het eind
van de armen gaan als één de vier handen open en de draagbaar al zo
dicht bij het stof daalt neer zonder geluid. Monsterachtige ledematen
waaronder schedels onvolgroeide benen en rompen monsterachtige
armen onvolgroeide gezichten. Ten slotte komen de voeten als één los
van de grond de linker voorwaarts achterwaarts de rechter en de telgang hervat. Grijs stof zover het oog kan zien onder grijze wolkenloze
hemel en daar plotseling of geleidelijk aan deze witheid om te ontcijferen. Nog voor te stellen of hij het kan zien de laatste verstotene te
midden van zijn ruïnes of hij het ooit kan zien en zo ja zijn ogen kan
geloven. Tussen hem en het groeit in vogelvlucht de ruimte niet minder
maar leek nu pas laatste woestijn om door te trekken. Klein lichaam
laatste stadium stram rechtop nog steeds te midden van zijn ruïnes
helemaal stil en marmer nog steeds. Eerste verandering een brokstuk
laat los van moederruïne en beroert in langzame val nauwelijks het
stof. Stof dat zoveel heeft verzwolgen dat het niet meer kan verzwelgen
en wee het beetje nog aan de oppervlakte. Of louter digestieve traagheid zoals eens de boa's waarna met laatste slikbeweging schoon schip
uiteindelijk. Dwergen verre witheid vanuit het niets onbeweeglijk ver in
de grijze lucht waar alleen stof mogelijk. Woestenij en onheuglijk dragen als één gaan zij voort als één trekken zij terug staan her en der stil
gaan weer verder. Hij die vooruit kijkt zal soms stilstaan en zo goed hij
kan zijn hoofd heffen als om de leegte af te speuren en wie weet van
koers te veranderen. Dan voort zo zacht dat het oog hen niet ziet gaan
stuurloos met gebogen hoofd en geloken ogen. Lang geheven naar de
horizontale gezichten dichter en dichterbij behaalt het oog hoe het zich
ook inspant niet meer dan twee kleine uitdrukkingsloze ovalen. Bovenop de cyclopische koepelloodrecht oprijzend van overhangend voorhoofd hunkert wit tegen de grijze hemel de knobbel van habitativiteit
of liefde voor thuis. Laatste verandering ten slotte valt de verstotene
voorover neer en ligt met zijn rug naar de hemel in zijn kleine volle
lengte te midden van zijn ruïnes. Voeten centrum lichaam straal valt hij
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onbuigzaam als een standbeeld valt sneller en sneller de ruimte van een
kwadrant. Als een arend het oog dat hem nu kan onderscheiden vermengd met de ruïnes vermengt hij zich met het stof onder een hemel
desolaat zonder aasgieren. Adem heeft hem niet verlaten hoewel nog
geruisloos en uitademen rimpelt nauwelijks het stof. Ogen in hun kassen nog blauw anders dan die van de pop door de val nog niet gesloten
en door het stof nog niet gevuld. Geen angst voortaan dat hij ze ooit
niet meer zou mogen geloven ten overstaan van die witheid in de verte
waar hemel en stof vervloeien. Witheid noch op aarde noch boven de
dwergen alsof aan het eind van hun beproevingen de draagbaar tussen
hen in bleef liggen de witte lichamen nog marmer. Ruïnes helemaal stil
marmer nog klein lichaam in de houding geveld verschoten blauw diep
in gapende holten. Als in de dagen van staan de armen nog vast aan de
romp en de benen aan elkaar klaar voor de vlucht. Onbuigzaam gevallen heel zijn kleine kracht als van achter geduwd door een helpende
hand of door de wind maar geen zuchtje. Of fluister van een bodempje
leven na levenslang staan val val vrees nooit geen vrees weer op te
staan. Grafschedel is dit dan zijn laatste staat voor altijd vastgelegd
draagbaar en dwergen ruïnes en klein lichaam grijze wolkenloze hemel
opgestapeld stof einder na einder geen zuchtje helse lucht? En droom
van een weg in de ruimte zonder hier of daar waar al de voetstappen die
ooit neerkwamen nooit ergens naderbij of verder vandaan kunnen
komen? Nee want ten slotte om maar weer te eindigen geleidelijk aan of
als door een schakelaar valt daar donker weer dat bepaalde donker dat
alleen bepaalde as kan. Door hem wie weet nog een andere einder
onder een wolkenloze hemel zelfde donker hij aarde en lucht van een
laatste einde als er ooit een ander moest zijn beslist moest zijn.

* Blootshoofds (11 est tête nue), Ik heb opgegeven vóór de geboorte (J'ai renoncé avant de
naître), Horn kwam altijd 's nachts (Hom venait la nuit) en Oude aarde (Vieille terre)
werden oorspronkelijk in het Frans gepubliceerd in de uitgave Minuit van uitgeverij
Minuit in de jaren '73 en '74, met als datering 'jaren 6o'. Ver weg een vogel (Au loin un
oiseau) werd voor het eerst in het Frans gepubliceerd, met etsen van Avigdor Arikha, bij
uitgeverij Double Elephant Press, New York 1976. Tegenover John Pilling (die samen
met James Knowlson een boek schreef over het latere proza en toneelwerk van Beckett,
Frescoes ofthe Skul/, Londen 1979) dateerde Beckett de Issers (Fizzles/Foirades) na Hoe
het is, dus begin jaren '60. Elkaar zien (Se voir) is een verkorte versie van een langere tekst
waaraan Beckett in 1968 begon maar die onvoltooid zou blijven. Stil (Still), geschreven in
het Engels, werd voor het eerst gepubliceerd, met etsen van William Hayter, bij M'Arte
Edizione, Milaan 1974, en in Engeland in Signature Anthology ( Calder & Boyars, 1975).
Om maar weer te eindigen (Pour finir encore) werd voor het eerst in het Frans gepubliceerd in Minuit in 1975. De acht teksten werden voor het eerst gebundeld in het boekje

Pour jinir eneare et au tres jo irades (Les Éditions de Minuit, I 976). In Engeland verscheen
de bundel bij Calder in I 976, in een andere volgorde, vertaald door Beckett zelf, onder de
titelForto End Yet Again and Other Fizzles. In Amerika verscheen de bundel, in weer een
andere volgorde, in I 976 onder de titel Fizzles bij Grove Press. De Fizzles zijn ook opgenomen in de uitgave Collected shorter prose 1945-1980 (Calder 1984).-De vertalingen
zijn gemaakt naar de oorspronkelijke versies en in chronologische volgorde geplaatst.
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Samuel Beekeli

Zoals het verteld werd
Vertaling: Karina van Santen en Martine Vosmaar

Zoals het verhaal me verteld werd kwam ik daar nooit tijdens de bijeenkomsten. Ik vroeg waar en kreeg een uitvoerige beschrijving van een
tent, een kleine tent in de kleur van zijn omgeving. Toen deze beschrijving me begon te vervelen vroeg ik wat voor bijeenkomsten en werden
die op hun beurt beschreven, onderwerp, duur, frequentie en schokkend karakter. Ik hoop dat ik niet teerhartiger was dan een ander, maar
ten slotte moest ik mijn hand opsteken. Ik lag daar een poos heel stil en
vroeg toen waar ik was wanneer dit alles zich afspeelde. In een hut, was
het antwoord, een hutje tussen het geboomte zo'n tweehonderd meter
er vandaan, een afstand zo groot dat zelfs de luidste schreeuw hem niet
kon overbruggen, maar onderweg verloren moest gaan. Dit was niet zo
vreemd als het op het eerste gezicht klonk, rekening houdend met de
dikte van het canvas en de beschutte ligging van de hut tussen de bomen. De tent had zelfs ter plaatse opgebroken kunnen worden en bijvoorbeeld vijftig meter naar voren geplaatst zonder bezwaar. Terwijl ik
daar lag met gesloten ogen in de stilte die volgde op deze informatie zag
ik het hutje voor me, hoewel dit mij in tegenstelling tot de tent niet was
beschreven, alleen zijn ligging. Het deed me sterk denken aan een
zomerhuisje waar ik als kind uren achtereen stil op de vensterbank kon
zitten, het hele jaar door. Het had dezelfde vijfhouten muren, hetzelfde
gekleurde glas, dezelfde petieterigheid, want het was niet meer dan drie
meter in doorsnee en het plafond was zo laag dat een gemiddeld mens
er niet rechtop had kunnen staan, hoewel dat voor een kind natuurlijk
geen probleem was. In het midden, tegenover de gekleurde ruiten,
stond een kleine rechte schommelstoel met armleuningen, net als bij de
vensterbank van het zomerhuisje. Ik zat daar heel recht en stil met mijn
armen op de leuningen en staarde naar het oranje licht. Het moet kort
na zes uur zijn geweest, de bijeenkomsten waren altijd precies om die
tijd afgelopen, want terwijl ik zat te kijken verscheen een hand in de
deuropening die me een beschreven papier aanreikte. Ik pakte en las
het, scheurde het toen in vieren en stopte de stukken in de wachtende
hand om weer mee te nemen. Even later verscheen het hele tafereel.
Zoals het verhaal me verteld werd bezweek de man ten slotte aan de
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slechte behandeling hoewel tegen die tijd oud genoeg om een natuurlijke dood te sterven. Ik lag daar lange tijd heel stil- zelfs als kind was ik
ongewoon stil en steeds meer naarmate de jaren verstreken -tot de
indruk moet hebben bestaan dat het verhaal afgelopen was. Maar uiteindelijk vroeg ik of ik precies wist wat de man- ik zou zijn naam willen
noemen maar kan het niet- wat precies van de man werd verlangd, wat
het was dat hij niet wilde of kon zeggen. Nee, was het antwoord, na
enige aarzeling nee, ik wist niet wat de arme man geacht werd te zeggen,
om gratie te krijgen, maar zou het onmiddellijk herkend hebben, ja, in
een oogopslag, als ik het gezien had.

* Zoals het verteld werd (As the Story Was Told) werd oorspronkelijk in het Engels en
Duits gepubliceerd in Günter Eich zum Gedächtnis (Frankfurt, 1973) en werd opgenomen in Colleeled shorter prose 1945-1980. (Calder 1984)
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Samuel Beckett

Een stuk monoloog
Vertaling: Ruud Hisgen en Paul Regeer

Doek.
Zwak diffuus licht.
De spreker staat voor op het toneel, links van het midden gezien vanuit het publiek.
Wit haar, wit nachthemd, witte kousen.
Twee meter links van hem, even lang en op dezelfde hoogte, een schemerlamp, een
witte bol ter grootte van een schedel, met zwak licht.
Net zichtbaaruiterst rechts, op dezelfde hoogte, het witte voeteneinde van een veldbed.
Tien seconden voordat de monoloog begint.
Dertig seconden voor het einde van de monoloog begint het licht van de lamp zwakker
te worden.
Lamp uit. Stilte. Spreker, bol, voeteneinde van veldbed, nauwelijks zichtbaar in het
diffuse licht.
Tien seconden.
Doek.

sPREKER: Geboorte werd hem zijn dood. Nog eens. Woorden schieten
tekort. Sterven ook. Geboorte werd hem zijn dood. Sindsdien die lijkegrijns. Op naar het deksel dat komen zal. In wieg en ledikant. Aan de
borst de eerste afgang. Bij de eerste misstapjes. Van mamma naar juf en
weer terug. De hele weg. Heen en weer gekaatst. En zo voort met die
lijkegrijns. Van uitvaart naar uitvaart. Tot nu. Deze nacht. Twee en een
half miljard seconden. Nog eens. Twee en een half miljard seconden.
Haast niet te geloven zo weinig. Van begrafenis naar begrafenis. Begrafenissen van. . . haast had hij gezegd van dierbaren. Dertigduizend
nachten. Haast niet te geloven zo weinig. Geboren in het holst van de
nacht. De zon reeds lang onder achter de lariksen. Nieuwe naalden die
groen worden. In de kamer wint het duister veld. Tot het zwakke licht
van de schemerlamp. De pit laaggedraaid. En nu. Deze nacht. Op als de
nacht valt. Elke keer als de nacht valt. Zwak licht in de kamer. Oorsprong onbekend. Niets van het raam. Nee. Bijna niets. Niet zoiets als
niets. Op de tast naar het raam en staart naar buiten. Staat daar naar
buiten te staren. Doodstil naar buiten te staren. Niets beweegt in die
zwarte leegte. Op de tast tenslotte terug naar waar de lamp staat. Stond.
Toen hij het laatst uitging. Losse lucifers in rechterzak. Strijkt er een af
op zijn bil zoals hij van zijn vader had geleerd. Haalt de melkwitte bol
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eraf en zet hem neer. Lucifer gaat uit. Strijkt een tweede af op dezelfde
manier. Haalt het lampeglas eraf. Rook beroet. Houdt het in zijn linkerhand. Lucifer gaat uit. Strijkt een derde af op dezelfde manier en houdt
hem bij de pit. Zet glas terug. Lucifer gaat uit. Zet bol terug. Draait de
pit laag, wijkt terug tot de rand van het licht en draait zich om naar het
oosten. Kale muur. Elke nacht zo. Op. Kousen. Nachthemd. Raam.
Lamp. Wijkt terug naar de rand van het licht en staat daar met zijn
gezicht naar de kale muur. Ooit bedekt met foto's. Foto's van ... haast
had hij gezegd van dierbaren. Zonder lijst. Zonder glas. Aan de muur
geprikt met punaises. Alle maten en soorten. De een na de ander eraf.
Weg. In snippers gescheurd en verspreid. Verstrooid over de hele vloer.
Niet ineens opgeruimd. Geen plotse aanval van ... geen woord voor.
Van de muur gerukt en in snippers gescheurd, een voor een. Een proces
van jaren. Jaren van nachten. Niets aan de muur nu behalve punaises.
Niet allemaal. Sommige gingen los bij het rukken. Sommige prikken
nog een flard vast. Staat daar dus gezicht naar kale muur. Aldoor stervend. Niet meer of minder. Nee. Minder. Minder te sterven. Aldoor
minder. Zoals het licht bij het vallen van de avond. Staat daar gezicht
naar het oosten. Kale pokdalige oppervlakte ooit wit in de schaduw.
Kon ze ooit allemaal benoemen. Daar was vader. Die grijze leegte.
Daar moeder. Die andere. Daar samen. Glimlachend. Huwelijksdag.
Daar alledrie. Die grijze vlek. Daar alleen. Hij alleen. En zo voort. Nu
niet. Vergeten. Allen zo lang heen. Weg. Erafgerukt en in snippers gescheurd. Over de hele vloer verstrooid. Weggeveegd onder het bed en
daar gelaten. Duizenden snippers onder het bed met het stof en de
spinnen. Alle. . . haast had hij gezegd dierbaren. Staat daar gezicht
richting muur naar gene zijde te staren. Ook daar niets. Ook daar beweegt niets. Nergens beweegt iets. Nergens is iets te zien. Nergens is iets
te horen. De kamer ooit vol geluiden. Zwakke geluiden. Oorsprong
onbekend. Minder en zwakker al naar de tijd verstreek. De nachten
verstreken. Niets nu. Nee. Niet zoiets als niets. Sommige nachten slaat
de regen nog schuin op de ruiten. Of valt kalmpjes hier beneden. Zelfs
nu. De lamp walmt en toch is de pit laaggedraaid. Vreemd. Zwakke
rook komt naar buiten door gat in bol. Laag plafond vol vlekken door
nacht na nacht ditzelfde. Donkere vormeloze vlek op oppervlakte die
verder wit is. Ooit wit was. Staat gezicht naar muur na de verscheidene
handelingen als beschreven. Dat wil zeggen, op bij het vallen van de
nacht, trekt hemd en kousen aan. Nee. Heeft ze al aan. Heeft ze de hele
nacht aan. De hele dag. De hele dag en nacht. Op bij het vallen van de
nacht in hemd en kousen en na een tijdje om zijn positie te bepalen op
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de tast naar het raam. Zwak licht in de kamer. Onuitsprekelijk zwak.
Oorsprong onbekend. Staat doodstil te staren naar buiten. De zwarte
leegte in. Niets daar. Er beweegt niets. Dat hij kan zien. Horen. In een
houding alsof hij niet in staat is weer te bewegen. Of, geen wil meer
heeft om te bewegen. Niet genoeg wil meer heeft om nog te bewegen.
Draait zich tenslotte om en gaat op de tast naar waar hij weet dat de
lamp staat. Denkt dat hij weet. De laatste keer stond. Toen hij de laatste keer uitging. Lucifer één als beschreven voor de bol. Twee voor het
lampeglas. Drie voor de pit. Glas en bol er weer op. Draait pit laag.
Wijkt terug naar de rand van het licht en draait zich om, gezicht naar
muur. Naar het oosten. Stil als de lamp aan zijn zijde. Nachthemd en
kousen wit om zwak licht op te vangen. Ooit wit. Haar wit om zwak
licht op te vangen. Uiteinde van veldbed net zichtbaar aan de rand van
de lijst. Ooit wit om zwak licht op te vangen. Staat daar naar gene zijde
te staren. Niets. Leeg donker. Tot het eerste woord altijd hetzelfde.
Geboorte. Dan het langzaam opdoemen van een vage vorm, vanuit het
duister. Een raam. Dat op het westen uitkijkt. De zon reeds lang onder
achter de lariksen. Het licht dat sterft. Al gauw niets meer om te sterven. Nee. Niet zoiets als geen licht. Sterreloze, maanloze hemel. Sterft
aldoor tot de dageraad en sterft nooit. Daar in het donker dat raam. De
nacht die langzaam valt. Ogen op de kleine ruit turen naar die eerste
nacht. Keren er zich tenslotte vanaf, om de verduisterde kamer te aanschouwen. Daar tenslotte langzaam een vage hand. Die een brandende
fidibus omhoog houdt. In het licht van de vlam vaag de hand en de
melkwitte bol. Dan een tweede hand. In het licht van de vlam. Haalt de
bol eraf en verdwijnt. Verschijnt opnieuw, leeg. Haalt lampeglas eraf.
Twee handen en glas in het licht van de vlam. Vlam naar pit. Glas er
weer op. Hand met vlam verdwijnt. Tweede hand verdwijnt. Glas alleen in duister. Hand verschijnt opnieuw met bol. Bol er weer op. Draait
pit laag. Verdwijnt. Bleke bol alleen in duister. Glans van koperen beddestang. Beeld vervaagt. Geboorte zijn dood. Die stigmatische glimlach. Dertigduizend nachten. Staat aan de rand van het lamplicht naar
gene zijde te staren. Het volledig duister weer in. Raam weg. Handen
weg. Licht weg. Weg. Steeds opnieuw. Steeds opnieuw weg. Tot het
duister weer langzaam splijt. Grijs licht. Striemende regen. Paraplu's
rond een graf. Van bovenaf gezien. Druipende zwarte baldakijnen.
Zwarte kuil eronder. Regen borrelend in de zwarte modder. Even nog
leeg. Dat gat hier beneden. Welke ... had hij haast gezegd welke dierbare? Dertig seconden. Om aan de ruim twee en een half miljard toe te
voegen. Beeld vervaagt. Opnieuw volledig duister. Gezegend duister.
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Nee. Niet zoiets als volledig. Staat naar gene zijde te staren en hoort
maar half wat hij zegt. Hij? De woorden vallen uit zijn mond. Moeten
het stellen met zijn mond. Steekt lamp aan zoals beschreven. Wijkt
terug naar de rand van het licht en draait zich naar de muur. Staart het
duister in naar gene zijde. Wacht op het eerste woord altijd hetzelfde.
Het pakt zich samen in zijn mond. Het splijt de lippen open en het stoot
de tong naar voren. Geboorte. Splijt het duister. Langzaam naar het
raam. Die eerste nacht. De kamer. De brandende fidibus. De handen.
De lamp. De glans van koper. Beeld vervaagt. Weg. Steeds weer opnieuw. Steeds weer opnieuw weg. Mond wijdopen. Een schreeuw. Gesmoord in neusklank. Het duister splijt open. Grijs licht. Regen slaat
neer. Druipende paraplu's. Kuil. Borrelend zwarte modder. Lijkkist
buiten de lijst. Van wie? Beeld vervaagt. Weg. Over op andere zaken.
Proberen over te gaan. Op andere zaken. Hoe ver van muur? Hoofd er
bijna tegenaan. Net als bij het raam. Ogen op de ruit staren naar buiten.
Niets beweegt. Zwarte leegte. Staat daar doodstil naar buiten te staren
alsof hij niet in staat is nog te bewegen. Of, alsof de wil weg is nog te
bewegen. Weg. Zwakke schreeuw in zijn oor. Mond wijdopen. Gesloten met het sissen van adem. Lippen op elkaar. Voel zachte aanraking van lip op lip. Lip die lipt aan lip. Dan opengespleten door
schreeuw zoals zojuist. Waar is hij nu? Terug bij het raam naar buiten
starend. Ogen strak gericht op ruit. Alsof hij voor het laatst kijkt.
Draait zich tenslotte om en tast zich een weg door het zwakke onverklaarbare licht naar de ongeziene lamp. Wit hemd dat beweegt door
dat duister. Ooit wit. Steekt hem aan en draait zich om naar muur als
beschreven. Hoofd er bijna tegenaan. Staat daar naar gene zijde te
staren en wacht op het eerste woord. Het pakt zich samen in zijn mond.
Geboorte. Splijt de lippen en stoot de tong naar voren. Puntje van de
tong. Voel de slag van de tong op de rand van het gehemelte. Voel
gehemelte op tong. Opdoemen in het duister van buiten het raam. Staren
door het gespleten duister naar het andere duister aan gene zijde. Dat
duister verder weg. De zon reeds lang onder achter de lariksen. Niets
beweegt. Niet beweegt ook maar zwakjes. Doodstille ogen strak gericht
op ruit. Alsof dit zijn laatste blik is. Op die eerste nacht. Van die ruim
dertig duizend nachten. Draait zich tenslotte om naar de verduisterde
kamer. Waar al gauw zal zijn. Deze nacht zal zijn. Brandende fidibus.
Handen. Lamp. Glans van koper. Bleke bol alleen in het duister. Koperen beddestang die het licht opvangt. Dertig seconden. Om aan de ruim
twee en een half miljard toe te voegen. Beeld vervaagt. Weg. Schreeuw.
Geworgd in de huig. Steeds opnieuw. Steeds opnieuw weg. Tot aan het

graf van wie? Van welke ... had hij haast gezegd van welke dierbare?
Hij? Zwarte kuil in de striemende regen. Uitweg door de grijze spleet in
het duister. Van hoog daarboven gezien. Druipende baldakijnen. Borrelend zwarte modder. Lijkkist onderweg. Mijn dierbare ... haast had
hij gezegd mijn dierbare onderweg. Haar weg. Dertig seconden. Beeld
vervaagt. Weg. Staat daar naar gene zijde te staren. Opnieuw het volledig duister in. Nee. Niet zoiets als volledig. Hoofd dat de muur bijna
raakt. Wit haar dat het licht opvangt. Wit hemd. Witte kousen. Wit
voeteneinde van veldbed aan de rand van de lijst links op het toneel.
Ooit wit. Even ... toegeven en het hoofd rust tegen de muur. Maar nee.
Doodstil hoofd staart verheven naar gene zijde. Niets beweegt. Beweegt zelfs maar zwakjes. Dertigduizend nachten van geesten aan gene
zijde. Voorbij het duister aan gene zijde. Spooklicht. Spooknachten.
Spookkamers. Spookgraven. Spokende ... haast had hij gezegd spokende dierbaren. Wachtend op het splijtwoord. Staat daar naar gene
zijde te staren naar die zwarte sluier met lippen die beven bij half gehoorde woorden. Die het hebben over andere zaken. Het proberen te
hebben over andere zaken. Totdat hij half hoort dat er geen andere
zaken zijn. Er nooit andere zaken waren. Nooit twee zaken waren.
Nooit iets dan dat ene. De gestorvenen die heen zijn gegaan. De stervenden die heen gaan. Vanaf het woord: ga. Het woord: ga heen. Zoals
het licht dat uitgaat. Op het punt staat uit te gaan. In de kamer. Waar
anders? Onopgemerkt door hem die naar gene zijde staat te staren.
Alleen de bol. Niet dat andere licht. Het onverklaarbare. Nergens vandaan. Aan alle kanten nergens. Onuitsprekelijk zwak. Alleen de bol.
Alleen weg.

* Een stuk monoloog (A Piece of Monologue) werd in 1979 voor de acteur David Warrilow geschreven en door hem in 1980 in New York opgevoerd. Voor het eerst gepubliceerd in Kenyon Review in 1979. Opgenomen in The Complete Dramatic Works (Faber
and Faber 1986).
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Samuel BeckeH

Schommelzang
Vertaling: Hans Tentije

AANTEKENINGEN

Licht: Gedempt op stoel. Rest van het toneel donker.
Gedempt Jicht van spot tijdens het hele stuk voortdurend gericht op gezicht, dat niet
wordt beïnvloed door achtereenvolgende veranderingen van de belichting. Óf ruim genoeg om beperkte begrenzingen van het schommelen te omvatten of gekoncentreerd op
gezicht tijdens stilstand of halverwege schommeling. Dus tijdens het spreken zwaait gezicht enigszins in en uit het Jicht.
Als het stuk begint, gaat het Jicht geleidelijk aan: eerst spot alleen op gezicht, lange
pauze, dan Jicht op stoel.
Geleidelijk verminderen van de belichting aan het eind: eerst stoel, lange pauze met
spot alleen op gezicht, hoofd zakt langzaam voorover, komt tot rust, spot dooft langzaam.
V: Oud voor haar leeftijd. Ongekamd grijs haar. Enorme ogen in wit uitdrukkingsloos
gezicht. Witte handen houden de uiteinden van armleuningen vast.
Ogen: Nu eens gesloten, dan weer geopend, starend en zonder te knipperen. Verdeeld
over ongeveer gelijke stukken van afdeling 1, steeds meer gesloten in 2 en 3, voorgoed
gesloten vanaf de helft van 4·
Kleding: Zwart kanten, hooggesloten avondjapon. Lange mouwen. Gitten muntjes die
tijdens het schommelen flonkeren. Uit de toon vallend, goedkoop hoofddeksel dat scheef
staat, met overdadig garneersel waarop tijdens het schommelen het licht valt.
Houding: Geheel bewegingloos tot belichting van stoel is weggenomen. Daarna in Jicht
van spot hoofd langzaam gebogen.
Stoel: Licht hout dat zo gepolitoerd is dat het glanst tijdens het schommelen. Rechte
rugleuning. Ronde, binnenwaarts gebogen armleuningen die omhelzing suggereren.
Schommeling: Gering. Langzaam. Mechanisch geregeld zonder hulp van V.
Stem: Tegen het eind van 4, bijv. vanaf 'zei tegen zichzelf', geleidelijk zachter. Kursieve
regels gesproken door V en S samen. Telkens een beetje zachter. V's 'meer' telkens een
beetje zachter.

V: Vrouw in stoel.
S: Haar opgenomen stem.
Licht gaat geleidelijk aan en
schijnt op vrouw in schommelstoel iets uit het midden
vooraan op het toneel. Zij kijkt
recht voor zich uit. Het
publiek zit links van haar.
Lange pauze.

V: Meer.
(Pauze. Schommeling en stem
gelijk op.)
S: tot eindelijk
de dagkwam
eindelijk kwam
einde van een lange dag
toen ze zei
tegen zichzelf
wie anders
tijd dat ze ermee ophield
tijd dat ze ermee ophield
met heen en weer te lopen
een en al oog
naar alle kanten
boven en beneden
voor een ander
een ander zoals zij
een ander schepsel zoals zij
een beetje hetzelfde
met heen en weer te lopen
een en al oog
naar alle kanten
boven en beneden
voor een ander
tot eindelijk
einde van een lange dag
tegen zichzelf
wie anders
tijd dat ze ermee ophield

tijd dat ze ermee ophield
met heen en weer te lopen
een en al oog
naar alle kanten
boven en beneden
voor een ander
een andere levende ziel
heen en weer lopend
een en al oog zoals zij
naar alle kanten
boven en beneden
voor een ander
een ander zoals zij
een beetje hetzelfde
heen en weer lopend
tot eindelijk
einde van een lange dag
tegen zichzelf
wie anders
tijd dat ze ermee ophield
met heen en weer te lopen
tijd dat ze ermee ophield
tijd dat ze ermee ophield
(Gelijk op: echo van 'tijd dat
ze ermee ophield', stilvallen van
schommeling, verflauwen van
licht.
Lange pauze.)
V: Meer.
(Pauze. Schommeling en stem
gelijk op.)
S: dus eindelijk
einde van een lange dag
ging weer naar binnen
ging eindelijk weer naar binnen
zei tegen zichzelf
wie anders
tijd dat ze ermee ophield
tijd dat ze ermee ophield
met heen en weer te lopen
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tijd dat ze ging zitten
aan haar raam
stil aan haar raam
tegenover andere ramen
dus eindelijk
einde van een lange dag
ging eindelijk zitten
weer naar binnen en ging
zitten
aan haar raam
trok het rolgordijn op en ging
zitten
stil aan haar raam
enigeraam
tegenover andere ramen
andere enige ramen
een en al oog
naar alle kanten
boven en beneden
voor een ander
aan haar raam
een ander zoals zij
een beetje hetzelfde
een andere levende ziel
één andere levende ziel
aan haar raam
naar binnen gegaan zoals zij
weer naar binnen gegaan
eindelijk
einde van een lange dag
zei tegen zichzelf
wie anders
tijd dat ze ermee ophield
tijd dat ze ermee ophield
met heen en weer te lopen
tijd dat ze ging zitten
aan haar raam
stil aan haar raam
enigeraam
tegenover andere ramen
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andere enige ramen
een en al oog
naar alle kanten
boven en beneden
voor een ander
een ander zoals zij
een beetje hetzelfde
een andere levende ziel
één andere levende ziel
(Gelijk op: echo van 'levende
ziel', stilvallen van schommeling,
verflauwen van licht.
Lange pauze.)
V: Meer.
(Pauze. Schommeling en stem
gelijk op.)
S: tot eindelijk
de dagkwam
eindelijk kwam
einde van een lange dag
aan haar raam gezeten
stil aan haar raam
enigeraam
tegenover andere ramen
andere enige ramen
alle rolgordijnen naar beneden
nooit een opgetrokken
alleen het hare opgetrokken
tot de dag kwam
eindelijk kwam
einde van een lange dag
aan haar raam gezeten
stil aan haar raam
een en al oog
naar alle kanten
boven en beneden
voor een opgetrokken
rolgordijn
één opgetrokken rolgordijn
niet meer

wat doet een gezicht ertoe
achter de ruit
hongerende ogen
zoals de hare
om te zien
te worden gezien
nee
een opgetrokken rolgordijn
zoals het hare
een beetje hetzelfde
één opgetrokken rolgordijn
nietmeer
een ander schepsel daar
ergens daar
achter de ruit
een andere levende ziel
één andere levende ziel
tot de dag kwam
eindelijk kwam
einde van een lange dag
toen ze zei
tegen zichzelf
wie anders
tijd dat ze ermee ophield
tijd dat ze ermee ophield
aan haar raam gezeten
stil aan haar raam
enigeraam
tegenover andere ramen
andere enige ramen
een en al oog
naar alle kanten
boven en beneden
tijd dat ze ermee ophield
tijd dat ze ermee ophield
(Gelijk op: echo van 'tijd dat ze
ermee ophield', stilvallen van
schommeling, verflauwen van
licht.
Lange pauze.)

V: Meer.
(Pauze. Schommeling en stem
gelijk op.)
S: dus eindelijk
einde van een lange dag
ging naar beneden
eindelijk naar beneden
de steile trap af
deed het rolgordijn naar
beneden en beneden
helemaal naar beneden
de oude schommelstoel in
moeder schommelstoel
waar moeder schommelde
jaar in jaar uit
helemaal in het zwart
zondags zwart
zat te schommelen
schommelen
tot haar einde kwam
eindelijk kwam
niet goed bij haar hoofd
zeiden ze
gek geworden
maar ongevaarlijk
geen greintje kwaad
dood op een goeie dag
nee
nacht
dood op een goeie nacht
in de schommelstoel
in haar zondagse zwart
hoofd voorover
en de schommelstoel
schommelde
bleef schommelen
dus eindelijk
einde van een lange dag
ging naar beneden
eindelijk naar beneden
81

de steile trap af
deed het rolgordijn naar
beneden en beneden
helemaal naar beneden
de oude schommelstoel in
die armen eindelijk
en schommelde
schommelde
met gesloten ogen
zich sluitende ogen
zij zo lang een en al oog
hongerende ogen
naar alle kanten
boven en beneden
heen en weer
aan haar raam
om te zien
te worden gezien
tot eindelijk
einde van een lange dag
tegen zichzelf
wie anders
tijd dat ze ermee ophield
deed het rolgordijn naar
beneden en hield ermee op
tijd dat ze naar beneden ging
de steile trap af
tijd dat ze helemaal naar

beneden ging
was haar eigen andere
eigen andere levende ziel
dus eindelijk
einde van een lange dag
ging naar beneden
deed het rolgordijn naar
beneden en beneden
helemaal naar beneden
de oude schommelstoel in
en schommelde
schommelde
zei tegen zichzelf
nee
dat is afgehandeld
de schommelstoel
die armen eindelijk
zei tegen de schommelstoel
schommel haar weg
laat haar ogen ophouden
naar de kloten met het leven
laat haar ogen ophouden
schommel haar weg
schommel haar weg
(Gelijk op: echo van 'schommel
haar weg', stilvallen van schommeling, langzaam doven van
het licht.)

• Schommelzang (Rockaby) werd in 1980 in het Engels geschreven en voor het eerst in
1981 in Buffalo, NY, opgevoerd. Opgenomen in The Complete Dramatic Works (Faber
and Faber 1986)
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J. F. Vogelaar

Samuel Beckett: Passeur van het
interval
·I shall write a hook,' (Belacqua) mused, tired of the har/ots of earth and air. (. . .) a hook
where the phrase is se/f-consciously smart and slick, but of a smartness and slickness other
than that ofits neighbours on the page. (. . .) The experience ofmy readershall be between the
phrases, in the si/ence, communicated by the intervals, not the terms, ofthe statement(. ..)
his experience shall be the menace, the mirac/e, the memory, of an unspeakable trajectory.'
(Dream of Fair to Middling Women, 1932, in: Disjecta, 1983, p. 49)
The void. Before the staring eyes. Stare where they may. Far and wide. High and low. That
na"ow field. Know no more. See no more. Say no more. That afone. That fittie much ofvoid
afone. (Worstward Ho, 1983)

Afdaling en opstijging.- 'Murphy' s geest stelde zichzelf voor als een grote
holle bol, die hermetisch was afgesloten van het universum daarbuiten.
Dit was geen verarming, daar hij niets buitensloot wat hij zelfniet bevatte.
Er was nooit iets geweest, er was niets en er zou nooit iets zijn in het
universum erbuiten dat virtueel of werkelijk, of in ontwikkeling van
virtuele toestand naar werkelijkheid of uit de werkelijkheid terugvallend
in virtuele toestand, niet reeds in het universum erbinnen aanwezig was.'
(Murphy, Ned. vert. 1967, p. 96) In hoofdstuk 6 van de roman wordt
uiteengezet hoe Murphy's geest, dit 'ware onderzoeksobjekt', in dit
boek eruit ziet, niet wat hij in werkelijkheid is maar hoe hij zichzelf, in
een filosofiese koprol, voorstelt, als 'een gesloten systeem (. . .) dat, aan
geen veranderingsprincipe dan het eigen onderworpen, zelfstandig en
tegen de wisselvalligheden van het lichaam gevrijwaard was.'
Ook al steekt Beckett vaak de draak met de filosofiese frase, net zoals
hier en daar met Oosterse gedachten, dat wil nog niet zeggen dat hij de
geparodieerde ideeën in het geheel niet serieus zou nemen. Waarom
zou hij anders als een agnostiese Mani, bijvoorbeeld in Krapp's laatste
band, altijd maar weer het licht en de duisternis tegen elkaar hebben
uitgespeeld, als estheties én intellectueel contrast waaruit het ideale
Grijs moet ontstaan?
Drie zones kent de geest: licht, halfdonker, donker. In de eerste
neemt de geest wraak voor het fysieke fiasco. In de tweede bestaat het
plezier in de contemplatie, zijn Be/aequo-fantasie (een verwijzing naar
de hoofdpersoon uit de eerste, onvoltooid gebleven roman Dream of

Fair to Middling Wamen) die 'juist voorbij de grenzen van het lijden' ligt:
'zij vormde het eerste landschap van de vrijheid'. Daar dooft het verlangen uit en komen tegenstellingen tot rust. De derde zone, het donker,
'bevatte noch elementen noch toestanden, maar alleen vormen die werden
en verbrokkelden in fragmenten van een nieuw worden, zonder liefde of
haat of enig herkenbaar veranderingsprincipe. Hier was niets dan beweging en de zuivere vormen van de beweging.' (a.w. p. 100)
Het is alsof je de regie-aanwijzing leest voor het twintig jaar later geschreven Hoe het is. Met de drie zones lijkt bovendien het traject uitgestippeld dat in de trilogie (Mo/loy, Malone sterft, Naamloos) wordt
afgelegd, te beginnen in het licht (Molloy), een tocht die in omtrekkende bewegingen Molloy en Moran in een kamer doet belanden waar ze
beginnen te schrijven en waar Malone vervolgens (of daaraan voorafgaand) zijn schemerbestaan rekt met het vertellen van verhalen. In deze
beide zones kunnen de schrijvers zich nog, zoals Murphy, 'soeverein en
vrij' wanen. In de derde cirkel (die zich helaas maar nooit wil sluiten)
waart de hoofdpersoon van Naamloos rond. Diens bestaan wordt gerekt in de lange trajecten door de modder vanHoe het is, waar een stem
als het ware Murphy's vooruitzicht van een leven in de 'baarmoeder
van het ongerijmde' citeert.
'Slechts dát onderzoek is vruchtbaar dat uitgraaft, in de diepte gaat,
dat een contractie van de geest, een afdaling betekent' -ik citeer het essay
van Beckett over Proust(1931, Ned. vert. Proust, 1977). Hij heeft het op
die plaats over de verplichting van de kunstenaar zoals die bijvoorbeeld
door Proust ervaren wordt: ' ... hij deinst terug voor de nietswaardigheid
van de hem vanbuiten omgevende verschijnselen, en wordt naar het binnenste van de draaikolk getrokken.' (a.w. p. 55) Dat binnenste is uiteindelijk niet groter dan een mangat (rond, afgesloten, in het werk afwisselend voorgesteld als rotonde, arena, toneel, ring, cilinder, duikerklok, ei, hoofd, schedel). De peiling van Naamloos' positie sluit hierbij
aan: 'Ik was waarschijnlijk verwikkeld geraakt in een soort omgekeerde
spiraal, ik bedoel een waarvan de ringen in plaats van steeds groter te
worden, steeds kleiner werden, tot dat niet meer kon doorgaan, gezien het
soort ruimte waarin ik me bevond.' (Naamloos, p. 347, geciteerd naar de
Nederlandse vertaling van de drie romans in één uitgave, 1970) Als
Worm is de onnoemelijke (zoals hij eigenlijk behoort te heten, L' Innomable, hij mag, ja kan zelfs geen naam hebben, zo nietig is het geluid
dat hij opvangt en voortbrengt) 'dat kleine vlekje, midden in de put(...)
in een soort hersenpan waar alles kan gebeuren' (a.w. p. 396). Of nog
kleiner: 'in dat hoofd in dat hoofd' (Worstward Ho, p. 22).

Licht, halfdonker, donker-elke tekst van Beckett speelt zich in een
van deze drie zones af: licht is de wereld boven alsook, omdat degene
die aan het woord is er ooit is uitgevallen, het verleden, het schimmenrijk van de (al of niet vermeende) herinneringen; halfdonker is de overgang, het grijs van de avond- of ochtendschemering, of de evennachtslijn waarop de schrijver voortpent; en het donker is beneden, de tegenwoordige tijd waar de held in zijn eigen verhalen rondmoddert.
Het halfdonker mag op de lusachtige dwaaltochten door deze zones
tijdelijk nog het meeste soelaas bieden -de gelukzaligheid van Belacqua
die zoals zijn naamgenoot in Dante's Vagevuur in de schaduw van een
overhangende rots zijn tijd beidt, in een voor Becketts figuren karakteristieke gebogen houding, met het hoofd in de handen-toch is de
schemering slechts een voorafschaduwing van een andere grijze toestand van rust, het echte zwijgen (Naamloos, p. 451). Murphy mag van
geluk spreken, hij is in het werk van Beckett de eerste en tevens laatste
die is uitverkoren om het eindpunt te bereiken; voor al zijn opvolgers
zal dat een tantaliserende stip aan de steeds wijkende horizon blijven,
voor hen is hooguit een komma weggelegd. Ik kom daar nog op terug,
eerst wil ik memoreren hoe Murphy zover komt. Hij wordt daarin
namelijk bijgestaan door een innerlijke stem die voorlopig nog even
bescheiden is als het 'cantus firmus in de polyfonie van zijn (Endon's)
hallucinaties', maar zich na Murphy weldra als een verraderlijke, tweeslachtige, tweetongige dubbel zal ontpoppen. Een stem die voortaan
telkens weer als spelbreker optreedt.
In het niets zien.- In het gesticht waar de theologiestudent Murphy als
invaller-verpleger ronddart, speelt hij af en toe schaak met Mr. Endon,
'een schizofreen van het beminnelijkste soort(. . .) een zo heldere en onverstoorbare psychose dat Murphy zich ertoe voelt aangetrokken als Narcissus tot zijn bron.' (a.w. p. 165) Nadat Murphy de partij verloren heeft
gegeven, ondergaat Endon voor zijn ogen een gedaanteverandering:
'( ... )langzamerhand werden zijn ogen gevangen door de prachtige zwaluwstaart die Mr. Endon' s armen en benen vormden, purper, scharlaken,
zwart en geflonker, tot ze niets anders meer zagen, en dat weldra alleen
nog als een lichtende vlek(. . .) Mr. Endon' s tooi bleefnog een tijdje voortduren als nabeeld, dat nauwelijks onderdeed voor het origineel. Toen vervaagde ook dit en Murphy begon niets te zien, die kleurloosheid welke
men na de geboorte zo zelden geniet, daar ze de afwezigheid is (om een
fijne onderscheiding te misbruiken) niet van percipere maar van percipi.
Ook zijn andere zinnen waren in vrede, een onverwacht genoegen. Niet de
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starre vrede van hun eigen opschorting, maar de positieve vrede die komt
wanneer de ietsen wijken voor, ofmisschien eenvoudig neerkomen op, het
Niets, waarvan de grappenmaker van Abdera zei dat nietswerkelijkeris.'
(a.w. p. 216 217)
Murphy stopt vervolgensEndon in bed, knielt naast hem neer, neemt
diens hoofd in de handen en 'dwong de ogen zich op de zijne te richten, of
liever de zijne op die van hem'. En hij ziet 'in het hoornvlies, verschrikkelijk verkleind, verdonkerd en vertekend, zijn eigen beeld' (het Griekse
endon betekent binnen) en hoort 'woorden die met zoveel nadruk eisten te
worden uitgesproken dat hij ze uitsprak(. . .) "het laatste eindelijk gezien
van hem/ hijzelf ongezien door hem/en van hemzelf' Pauze. "Het laatste
wat Mr. Murphy zag van Mr. Endon was Mr. Murphy ongezien door
Mr. Endon. Dit was ook het laatste wat Murphy zag van Murphy". (. . .)
Lange pauze. "Mr. Murphy is een stipje in Mr. Endon' s ongeziene." Dat
was de hele omvang van de kleine inblazing.' (a.w. p. 218-220)- Vervolgens gaat Murphy naar buiten, kleedt zich helemaal uit, probeert zich
vergeefs bekende gezichten voor te stellen maar ziet alleen 'flarden van
lichamen, van landschappen, handen, ogen, nietszeggende lijnen en kleuren' voor zich oprijzen, haast zich naar zijn dakkamertje en bindt zich
daar, zoals zijn gewoonte is, aan zijn schommelstoel vast. 'Langzamerhand voelde hij zich beter, opgewekt van geest, in de vrijheid van een licht
en een donker die elkaar niet bestreden, elkaar niet afwisselden, die noch
verbleekten noch oplichtten, behalve om in elkaar op te gaan. (. ..) Weldra
zou zijn lichaam rustig zijn, weldra zou hij vrij zijn.' (a.w. p. 221-223)Zichzelf genoeg komt Murphy verzaligd aan z'n eind.
Fuga van verraad.- Het Rust Zacht is voor de anderen die na hem
komen niet weggelegd, om de eenvoudige reden dat ze niet met rust
worden gelaten. Wat in het geval van Murphy tot een bescheiden inblazing beperkt blijft die hij moet nazeggen, wordt in het boek dat na
Murphy komt een verraderlijke stem. Geen onderscheid meer, met behulp van aanhalingstekens, tussen souffleur en speler, maar een stem
zó dubbelzinnig dat zelfs degene die aan het woord is nooit met zekerheid kan zeggen wie nu eigenlijk het woord genomen heeft. De geest die
Murphy zich in zijn bulletin nog voorstelde als een hermetisch gesloten
holle bol, blijkt bij lange na niet zo werkelijkheidsbestendig als hij zichzelf voorspiegelde. Er dringen geluiden van buiten in door, woorden en
stemmen die zich uit het ongearticuleerde murmelkoor losmaken, zó
penetrant dat hij ze nooit niet hoort. In Naamloos zal de stem het solotoneel volledig beheersen. Dan blijkt er verraad in dubbele zin in het
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spel te zijn: de onthulling van de stem die verraadt dat ze de woordvoerder is van de taal van de anderen, van de buitenwereld; welke onthulling weer versluierd wordt doordat de stem tegelijkertijd de speler
dwingt haar na te zeggen en zich met haar te vereenzelvigen. Zodra hij
'ik' zegt, heeft dat tot gevolg dat hij niet meer weet of hij voor zichzelf
spreekt of uit naam van een stem die hem dat voorzegt. Daarmee verraadt de stem hem aan de wereld waarvan hij zich meende te hebben
afgezonderd. Om niet door anderen overweldigd te worden sluit hij
zich af voor buiten- Murphy heeft daarvoor zelfs nog een redenering
paraat. En wat gebeurt er? Door aan de val van anderen te ontsnappen,
komt hij in een andere val terecht, die van hemzelf, van zijn (zogenaamde) zelf. Dat is de sarcastiese kerkering van Krapp, zichzelf uit
eigen beweging en uit vrije wil aangedaan.
'Waar nu? Wanneer nu? Zonder het me afte vragen. Ik zeggen. Zonder
het te denken. Dat vragen noemen, hypothesen. Verdergaan. Dat verder
noemen. Dat gaan noemen.' In de vragen waarmee Naamloos begint,
klinkt de echo die haar stem kwijt is en niet meer weet wie of wat in haar
weerklinkt. Het enige dat haar is overgebleven, is de tegenwoordige tijd
van haar weergalm (het verhaal van Narcissus) en verder weet zij niet
meer waar ze het zoeken moet. (Ook Echo's rol in de Narcissus-mythe,
de vluchtige keerzijde van Narcissus' tragiese spiegeldood, is vanaf de
vroege gedichten- Echo's bones, 1935 -een leidmotief in Becketts werk.)
De roman Naamloos is de litanie van de stem. Fugaties wisselen
voorzegger en nabouwers elkaar in zulk hoog tempo af dat voor de
enkeling-net zoals in de gewone litanie-niet te volgen is wie op wie
antwoordt, want het keervers is er soms eerder dan de aanhef. Naamloos is regelrecht bezeten van woorden, van de woorden die hij zelf niet
bezit. De moeilijkheid, ook voor hemzelf, is dat de stemmen tegen wie
hij tekeer gaat niet simpelweg de anderen zijn, ergens buiten hem, maar
eerder de vreemden die ieder in zich heeft. Hier blijkt al hoe hachelijk
het is om een rolverdeling in de stemmen te willen onderscheiden. Het
gaat immers juist om rolverwisselingen, gedaanteveranderingen en
spraakverwarring. Misschien is het voorlopig zo te formuleren: de stem
(of zijn echo 'naamloos') is een verzameling anderen (vice-existenties)
onder wie een mogelijk 'ik'. Luidde Ovidius' paradox (in de Metamorfosen) ten aanzien van Narcissus al niet: 'Omdat ik mij bezit, kan ik mij
niet bezitten' en 'Vreemde wens voor een minnaar, ik zou willen dat
wat ik bemin ver van mij verwijderd is'.

Evenwichtsoefening.- Na Naamloos, een paroxisme van taalbezetenheid
waarin het ego er nimmer in slaagt legio uit te drijven, was nóg een tekst
in die omvang en van zulk een intensiteit niet meer goed mogelijk; een
herhaling zou het beleden ongeloof in de taal er niet geloofwaardiger
op hebben gemaakt. Afgezien van Hoe het is, dat een ruïnelandschap
met brokstukken zinnen is, heeft Beckett sindsdien nog alleen proza
van korte omvang geschreven, zij het met vele onderlinge verbindingen. De Teksten zomaar, waarmee de fragmentariese vorm in 1950
definitief inzet, naspel van de trilogie en voorspel van het latere werk
(proza, toneel, film, radio- en televisiestukken), als het ware een literair
fermate (de titel textes pour rien schijnt te verwijzen naar de muzikale
term 'mesures pour rien', rusten die ad libitum, desnoods ad infinitum,
kunnen worden aangehouden, misschien is er ook een muzikale 'komma' mee bedoeld), deze 13 korte prozastukken zijn ware stem-oefeningen: de stem is er nominativus (onderwerp) én accusativus (lijdend
voorwerp). Het 'zelf in de accusativus moet wel schuldig zijn, alleen al
doordat hij aanwezig is. Niet verbazingwekkend daarom dat de eerste
persoon in het vijfde fragment zowel rechter als beklaagde, getuige en
advocaat is én degene die onpartijdig het hele proces-verbaal noteert.
In het daaraan voorafgaande fragment is trouwens al gebleken dat de
persoonsverwisseling in grammatikale zin regelrecht tot valsheid in
geschrifte leidt: 'Het is nog steeds diezelfde onbekende, de enige voor wie

ik besta, in de kern van mijn niet-bestaan, van het zijne, het onze (. . .) hij
laat mij praten en zeggen dat ik het ben, een sterk staaltje, geef toe, hij
laat mij die niets zegt zeggen dat ik het niet ben. Dat is toch grof, Als hij
me tenminste nog de derde persoon toekende, zoals hij met zijn andere
hersenschimmen doet, maar nee, hij wil mij alleen maar als ik, voor zijn
eigen ik.' (Verhalen en teksten zomaar, Ned. vert. 1976, p. 95)
Hoe zwaar ook het geschut in Naamloos, het evenwicht dat de verteller en schrijver desondanks weet te bewaren (of telkens weer weet te
herstellen, onvermoeibaar, als het erop aankomt onverstoorbaar) heeft
veel weg van dat van de fietserinHet Kalmeringsmiddel (een van de drie
verhalen uit 1947 die aan de trilogie voorafgaan): 'Langzaam reed hij
midden op de weg, een krant lezend die hij opengeslagen voor zijn ogen
hield, met beide handen. Van tijd tot tijd belde hij, zonder op te houden
met lezen. Ik keek hem na totdat hij nog maar een stip aan de horizon
was'. (a.w. p. 39) Dit is trouwens een van de zeldzame keren dat iemand
in Becketts werk meer dan één ding tegelijk kan doen en dat nog wel
zonder te vallen. Daarbij dient men wel te bedenken dat alles in dit
verhaal zich afspeelt in het verhaal van iemand die, hoewel hij niet meer
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weet wanneer hij gestorven is, zichzelf verhalen vertelt om te proberen
zichzelf te kalmeren.
'Het is namelijk een kwestie van woorden, dat moet men niet vergeten',
zegt Naamloos keer op keer bezwerend in de richting van een evenmin
met name te noemen toehoorder. Zijn wereld bestaat uit louter woorden, altijd maar woorden, waaruit geen ontsnappen mogelijk is. Er is
geen ander middel om voor zichzelf tegenwoordig te zijn. Alles wat
ontstaat wordt belichaamd door woorden. De stiltes van binnen -die
zeldzame momenten van bewusteloosheid, als de kortstondige dood
van de raptus- wijzen slechts op een tijdelijke afwezigheid ('die kostbare
zaak die afwezigheid heet', zegt Malone ), een geestesafwezigheid waarin
alles erbuiten eveneens verdwijnt. Zonder woorden is men niets of niemand; het ellendige voor Naamloos en alle anderen is alleen dat men
zich dat niets niet eens kan voorstellen, omdat het nog altijd woorden
zijn die niets zeggen. De slotregels van Naamloos bevestigen dat, zoals
ook het schrijven van de roman trouwens: 'het zijn woorden, er is niets
anders, men moet doorgaan, dat is alles wat ik weet (. . .) ik kan niet
doorgaan, men moet doorgaan, ik zal dus doorgaan, men moet woorden
zeggen, zolang er zijn (. . .) ze hebben me misschien tot de drempel van
mijn verhaal gedragen, voor de deur die opengaat op mijn verhaal, het zal
me verwonderen, als hij opengaat, het zal ik zijn, het zal het zwijgen zijn,
waar ik ben, ik weet het niet, ik zal het nooit weten, in het zwijgen weet
men niet, men moet doorgaan, ik zal doorgaan.'
Het is daarom maar helemaal de vraag of Murphy werkelijk ontslapen is; misschien is zijn einde het begin geweest van een onzalige metamorfose. Amor intel/ectualis quo Murphy se ipsum amat, luidt het motto
in potjeslatijn boven hoofdstuk 6, het boven gerefereerde bulletin inzake Murphy's geest. Echo overleeft Narcissus, dat is haar fatum; haar
botten zijn in gesteente veranderd, haar stem dwaalt eenzaam in eindeloze herhalingen rond, maar zolang haar stem weerklinkt is die van
Narcissus ook nog niet weggestorven. Zonder eigen stem, zonder eigen
woorden, is zij toch gedwongen te spreken, dat wil zeggen de woorden
van anderen te herhalen, zodat wanneer zij in de eerste persoon spreekt
zelfs dat ik andermans persoonsvorm is.
De fluisterstem die Murphy op haar accompagnement vergast wanneer hij wiegend in zijn schommelstoel buiten westen raakt (en is het
Westen niet de streek van de dood?), brengt Watt in de gelijknamige roman met een schok tot bewustzijn. Het begin van een lange lijdensweg,
met vele staties- en soms heeft het passieverhaal veel weg van een estafette: Molloy, Moran, Malone, Mahood, Naamloos, Worm, Lucky,

Hamm, Krapp en vele andere met name genoemden of naamlozen.
Parafrase- paragram.- In Murphy verbeeldt Murphy zich dat zijn geest
zichzelf voorstelt als een gesloten systeem. Het werk van Beckett in z'n
geheel gezien is net zoiets, een planetarium. Waar je ook begint-ofhet
nu Worstward Ho is, het laatste prozawerk, uit 1983, of de gedichten
van veertig of vijftig jaar daarvoor (neem bijvoorbeeld het- in Raster
25 vertaalde-gedicht 'wat moet ik doen zonder deze wereld zonder gezicht zonder vragen')-telkens lijkt wat je leest een combinatie van
elementen die in het hele werk een rol spelen. Op zichzelf is het al een
fenomeen hoe een schrijver z'n hele werk door zo vormvast met dezelfde bestanddelen telkens weer zulke verrassende nieuwe combinaties
heeft weten te bewerkstelligen, en dat ook nog eens verspreid over
meerdere media, waar hij steeds ook weer verder ging dan anderen.
Ik kom op het woord planetarium vanwege het mobiele en in principe onbegrensde bereik van dit ogenschijnlijk gesloten systeem. Maar
als ik het samenstel van elementen overzie (zoals het hierboven genoemde licht-schemer-donker, de reeks cilinder-rotonde-ei-hoofdschedel, de urn en de kist, de parafernalia als hoed, fiets, jas en schoenen, de zelfstandige lichaamsdelen hand-oog-mond-potlood, het raam,
de lege landschappen, arena-greppel-pad, de geometriese figuren en
wiskundige spelletjes, de sterre- of naamloze hemel, bepaalde houdingen en gebaren, het zwalkend lopen, kruipen, vallen, liggen, steunen,
en de stem met de verschillende registers en registraties, zinsritmes
enz.), als ik dat arsenaal aan typische, abstracte en concrete BeekeHelementen overzie, doet me dat evenzeer denken aan het befaamde
renaissancistiese 'Theater van het geheugen' van Giulio Camillo, het
ronde, in zichzelf besloten kamertje waarin alle bestanddelen aan kennis en weten in laatjes opgeborgen tegelijkertijd op één plaats voorhanden zijn. Temidden daarvan de schrijver, zo stel ik het mij voor, in
dat opzicht te vergelijken met zijn collega Malone zoals die telkens
weer zijn bezittingen (waaronder herinneringen en verzinsels) inventariseert, inspecteert en manipuleert. Van die tafels van elementen zouden de Sissers, een soort malacoda van Hoe het is, als register te lezen
zijn.
Niet alleen concentreren zich in elk werk afzonderlijk allerlei elementen uit het verzameld werk, ik heb bovendien vrijwel bij elke tekst,
of het nu recente prozafragmenten of de vroege opstellen over J oyce en
Proust zijn, het gevoel dat ik een commentaar lees bij het andere werk,
en dat heus niet alleen vanwege de vele interne verwijzingen, citaten en
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herhalingen. De ene tekst een parafrase van de andere-en vice versa.
Dat alleen al is een listige manier om de tijd een loer te draaien, alsof
elke tekst inzage biedt in een raderwerk- het simulacrum van een perpetuum mobile (dat op tilt staat)-waarvan je zou kunnen denken dat
het in den beginne volledig is uitgedacht en vervolgens nog alleen, een
schrijversleven lang, hoefde te worden uitgewerkt. Zo simpel is het
natuurlijk niet. Ik ontleen er wel de vrijbrief aan om de volgorde van de
onderdelen van het werk niet zozeer als ontwikkelingsstadia te zien
maar meer als omcirkelingen van een kern die in de trilogie als in een
cyclotron gesplitst is, voorbereid in het werk daaraan voorafgaand,
daarna in het korte proza, het toneelwerk en de producties voor andere
media uitgewerkt, overgedaan en versterkt, maar in elk onderdeel
draaiend om hetzelfde. De essays lees ik daarom niet anders dan het
gewone werk, daarbij gesteund door Becketts opmerking dat hij vooral
geïnteresseerd is in 'de vorm van ideeën'. Er is geen ontwikkeling aan te
wijzen, hooguit verschuivingen. De versobering, waarvan met betrekking tot het latere werk vaak gerept wordt, zou ik daarom ook maar
niet te letterlijk nemen-eerder gaat het, geloof ik, omeenkadrering
van details die daardoor uitvergroot, overdreven en versterkt kunnen
worden. Want altijd gaat het, tot in het kortste werk, om een teveel dat
moet worden weggedacht, weggepraat, weggedroomd. Dat is iets anders dan wat met de term versobering ('uitgebeend tot op het bot')
gesuggereerd wordt, als zou Beckett zijn taal gezuiverd hebben tot er
enkele kale (primaire) waarheden overblijven. Tot in het laatste werk is
de stem die het woord neemt en geeft een souffleur, dat moet men niet
vergeten.
De influistering in Murphy/Murphy is de annunciatie van de komst
van de Stem die vanaf het verhaal Het Kalmeringsmiddel (behorend tot
de drie verhalen uit 1947 die samen met Textes pour rien/ teksten zomaar
uit 1950 pas in 1955 werden uitgegeven onder de titel Verhalen en
teksten zomaar) tiranniek de hoofdrol voor zich zal opeisen. Maar
voordat ik het over die tussenfiguur heb, moet ik eerst iets over de
voorgeschiedenis zeggen. De allerminst onbevlekte ontvangenis van de
stem zal nog ter sprake komen. Maar omdat ook Watt zelfzijn verhaal
achterstevoren vertelt, aan Sam de verteller, zoals hij zich ook achterwaarts voortbeweegt, wil ik het eerst over de geboorte van de Stem
hebben die gelijk de Griekse godin uit een gespleten hoofd ter wereld
komt.
De botte schedel van de intelligente idioot Watt blijkt eerder in aanmerking te komen om als echoput voor de stem te dienen dan het van
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spitsvondigheden gonzende hoofd van de idiote intellectueel Murphy,
al heeft ook deze laatste, evenals Belacqua en de Beckett van de essays,
wel degelijk weet van de catastrofe die zich exemplaries voor al degenen
die na hem komen, aan Watt voltrekt. Murphy's laatste rust wordt al
danig verstoord doordat zijn as verstrooid komt te liggen over de vloer
van een bar in Dublin; aan zijn voorlaatste wens kon derhalve niet
worden voldaan: zijn lichaam, zijn geest en zijn ziel zijn weliswaar
keurig verbrand, maar de in een papieren zak gestopte as heeft 'de
noodzakelijkste plaats' in het Abbey Theatre niet bereikt, waar het
stoffelijk overschot tijdens de opvoering van een stuk (ik zou benieuwd
zijn welk stuk) doorgespoeld had moeten worden. Watt is in aantocht,
vooralsnog valt voor omstanders niet uit te maken of het een man of
een vrouw is, of een opgerold tapijt. Het beweegt, daarmee is alles
gezegd, maar vraag niet hoe.
Een verschuiving van niets.- In hoofdstuk 11 van Watt, geschreven in
oorlogstijd, stort de wereld voor de hoofdpersoon ineen. Het verband
tussen de woorden en de dingen raakt zoek. In het eerste hoofdstuk, in
de versie van Watt zelf moet dat na de fatale gebeurtenis geweest zijn,
wordt hem dat alles voorzegd door Arsène, zijn voorganger in het huis
van Mr. Knott bij wie Watt in dienst treedt. De korte samenvatting die
Arsène van zijn ervaringen in huize Knott geeft, moet Watt als het
raadsel van de sfinx in de oren klinken. Maar wat Arsène hem vertelt
zal Watt kort daarna aan den lijve ondervinden: aanvankelijk beleeft
hij een periode van zalig niets-doen, niets-zijn. Niet te verwarren met
een oorspronkelijke paradijselijke toestand, maar eerder een (Belacquaachtig) intermezzo waarin hij zijn eigen middelpunt is na vele jaren
moeizaam in de periferie te hebben rondgezworven; kortom, hij beleeft
een toestand van afwezigheid die, zoals het Nirwana waar Arsène's
exposé veel van weg heeft, niet in positieve termen gedefinieerd kan
worden (beleven en toestand is dus fout)-ze is niet iets, maar Niets, zo
iets als wat Murphy in Mr. Endon zag: 'Niets is werke/ijker dan Niets',
zoals de vaker door Beckett geciteerde uitspraak van Democritus, de
onnozele Abderiet, luidt. Opeens glipt er iets weg, vindt er een nauwelijks waarneembare verschuiving plaats met evenwel catastrofale gevolgen: 'De zon op de muur, want ik zat op dat tijdstip naar de zon op de
muur te kijken, onderging een ogenblikkelijke en ik durf te zeggen radikale verandering zo te zien. Het was dezelfde zon en dezelfde muur, of zo
weinig ouder dat het verschil rustig te verwaarlozen is, maar zo veranderd
dat ik het gevoel had alsof ik, zonder dat ik het gemerkt had, was over-
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gebracht naar een heel andere binnenplaats, en naar een heel ander seizoen, naar een onbekend land.' (Watt 1953, Jupiter Book Calder 1963, p.
42)- Wat Arsène overkwam, zal Watt overkomen, zoals 'dezelfde dingen ons allemaal overkomen, vooral mensen in onze situatie, welke die
ook moge zijn, als we het maar willen weten' (p. 44). Het is hetz~lfde als
wat Felix the Catoverkomt als hij rustig doorloopt hoewel hij de rand
van het ravijn al gepasseerd is. Op hetzelfde moment als de kijker krijgt
hij in de gaten dat de grond onder zijn voeten verdwenen is: pas dan valt
hij in de diepte. Arsène heeft een ander voorbeeld paraat om toe te
lichten waaruit de verandering bestaat. 'Wat was er veranderd, en hoe?

Wat er veranderd was, als mijn inlichtingen juist zijn, was het besefdat er
een andere verandering dan zomaar een graduele verandering had plaats
gevonden. Wat was veranderd, was bestaan weg de ladder. Kom niet van
de ladder af, lfor, ik heb 'm weggehaald.' (a.w. p. 42) Arsène vertelt er
niet bij wat er toen met Ifor gebeurd is, wel voegt hij er wijselijk aan toe

'dat het volgens mij geen illusie was, zolang het duurde, die aanwezigheid
van wat niet bestaat, die aanwezigheid van buiten, die aanwezigheid van
binnen, die aanwezigheid ertussen, al zal ik een boon zijn als ik begrijp hoe
het iets anders heeft kunnen zijn' (a.w. p. 43)
Watt's woordbreuk.- 'De zon scheen, daar ze geen andere keus had, op
het niets nieuws', zo begint de roman over Murphy voor wie er nog een

betrouwbare correspondentie tussen micro-en macrokosmos schijnt te
bestaan. De verandering die Arsène aan de onbehouwen Watt voorspelt is een 'omgekeerde metamorfose': 'het oude ding waar het altijd
was, weer terug', maar dan ook voorgoed, en voorgoed gescheiden van
de al even oude en vertrouwde betekenissen. Een scheiding die blijkt te
ontstaan ná een hiaat, niet tengevolge daarvan- het is de ontdekking
van oud nieuws: dezelfde zon en dezelfde muur, maar door een verschuiving die geen naam mag hebben totaal vreemd geworden, in de
ogen van Arsène en later van Watt; de wereld draait door, ook zonder
hem. Een onthutsende ontdekking voor iemand die sinds zijn veertiende, vijftiende 'letterlijk niets ervaren had waarvan hij achterafniet tevreden kon zeggen: Dat is er toen gebeurd.' (a.w. p. 70) Iets waarvoor hij
geen woorden had, dat hij niet 'kon verklaren' -voor hem een en hetzelfde- had domweg geen betekenis. Niettemin blijkt er maar een onbetekenend voorval voor nodig of die vanzelfsprekende wereld waarin de
dingen, woorden, betekenissen en Watt zelf vreedzaam coëxisteren,
stort als een kaartenhuis in elkaar. De brokstukken vormen de taalbarrière die Watt er voortaan in zal hinderen voor de wereld én voor
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zichzelf een betekenis te vinden. Beckett schrijft na de catastrofe, die
gemeenplaats wil ik herhalen, zij het in een andere dan de gebruikelijke
betekenis.
Kort nadat Watt bij Mr. in betrekking is gegaan, is er bezoek van
twee pianostemmers, (blinde) vader en zoon Gall. Deze voeren een
korte scène op gelardeerd met een dialoog waarin elke zin als een snaar
springt. Wanneer ze weg zijn, blijkt het incident voor Watt evenwel niet
ten einde, het blijft zich in zijn hoofd ontvouwen, telkens maar weer;
zoals Mr. Endon voor Murphy's starende blik in abstracte kunst veranderde, zo verandert het tafereeltje van de Galls in een ommezien in
een 'zuiver plastiese inhoud', een subtiel spel van licht en schaduw,
stilte en geluid, beweging en stilstand, toenadering en verwijdering. De
vertrouwde betekenissen maken -letterlijk-plaats voor iets dat niets
betekent. Wat Watt verontrust 'is niet zozeer dat hij niet zou weten wat
er gebeurd was, want het interesseerde hem niet wat er gebeurd was, als
wel dat er niets gebeurd was, dat er iets dat niets was gebeurd was(. . .) en
dat het bleef gebeuren, in zijn geest, veronderstelde hij, ofschoon hij niet
precies wist wat dat betekende, en ofschoon het buiten hem leek te gebeuren, voor hem, om hem, enzovoort.' (a.w. p. 73)
Achter de woorden doemt een gat op. Tussen de dingen en de namen,
die voorheen onverbrekelijk met elkaar verbonden leken, ontstaat een
onherstelbare breuk. Watt heeft dringend behoefte aan semanties soelaas, hij beseft namelijk dat als de noemers het begeven, hij de dingen
niet meer kan zeggen of denken, ze nog alleen kan ondergaan en eronder lijden. Het woord is niet meer de uitdrukking van een ding maar
de afwezigheid ervan-ofzoals Mallarmé het formuleerde: 'Het woord
doet de dingen verdwijnen' -en degene die spreekt (en schrijft) is altijd
buiten zichzelf, ook- of juist- als hij zichzelf tot onderwerp neemt. Wat
voor het ding geldt, is natuurlijk evenzeer van toepassing op de relaties
tussen de dingen of tussen de mens en zijn omgeving. Een ding of de
betrekking tot een ding uitspreken betekent als het ware dat ding of de
betrekking ermee opzeggen.
'Watt bevond zich temidden van dingen die, zo ze er al in toestemden
benoemd te worden, dat als het ware met tegenzin deden.' (a.w. p. 78) Zijn
bewustzijn ziet zich gescheiden van de materiële dingen, inclusief zijn
eigen fysieke bestaan. Van zichzelf kan Watt wel blijven zeggen, zoals
zijn moeder hem geleerd heeft, dat hij een man is, voorzien van allerlei
epiteta, 'maar ondanks alle steun die hem dat gaf, kon hij evengoed over
zichzelf denken als een kist, of een urn'. (a.w. p. 8o)-Dat wordt Watt
zich bewust en op slag verliest hij elk houvast (de ladder blijkt ver94

dwenen, wat nu?). De catastrofe behelst niet alleen de val op het moment dat het besef doorbreekt dat er geen ladder meer is, maar vooral,
met terugwerkende kracht, de vraag hoelang die ladder al weg is, en de
twijfel die weer door deze vraag wordt opgeroepen, of de ladder er wel
ooit gewéést is-waardoor alles in de lucht blijft hangen-en tenslotte,
of het feit dat de ladder er wél staat, zodra eenmaal de twijfel bezit van
het bewustzijn heeft genomen, niet minstens even wankel is als een
ontbrekende ladder. Zo wordt ook het pijnlijke besefvan een gat tussen
woord en ding versterkt of overtroffen door het besef dat er teveel
woorden zijn die het kunnen vullen. Waar nog bij komt dat het gat niet
eens in de taal kan bestaan, niet anders dan bij afwezigheid, onder de
woorden over dat gat. Rond dit gat heeft Beckett zijn werk geschreven.
Wat vindt Watt in het huis van de mysterieuze heer Knott? Niets, of
liever: een niets. Het incident, dat in een ware catastrofe ontaardt, leek
'tot een lang gehoord verhaal te behoren, een ogenblik in het leven van een
ander, slecht-verteld, slecht-gehoord, en meer dan voor de helft vergeten.'
(a.w. p. 71) Tot in de titel van 1981, Slecht gezien slecht gezegd, is zich
deze echo blijven herhalen.
'Laten zien hoe onzichtbaar de onzichtbaarheid van het zichtbare is'

(Michel Foucault over de fictie van Maurice Blanchot).- Watt die voorheen rondzwalkte temidden van 'face values' heeft, sinds hij is aangestoken door het virus van het zelfbewustzijn, een gedaanteverandering
ondergaan die tegelijkertijd een verschuiving tussen Murphy en Watt
impliceert: de theoloog en sterrenwichelaar Murphy ontpopt zich als
de taalkundige Watt en deze zal op zijn beurt zijn ervaring doorgeven
aan de schrijvers en vertellers die na hem komen, Molloy, Moran,
Malone, Naamloos e.v.a.
De verbinding met de buitenwereld is verbroken, dat besefhebben ze
allen met elkaar gemeen, met dit verschil dat Watt, om het lijden onder
de {door afvallige namen verduisterde) dingen te verzachten, tegen
beter weten in probeert de breuk goed te maken, terwijl zijn nazaten
van die breuk uitgaan en er hun konsekwenties uit trekken. Idem dito
Beckett zelf.
'Hoe moet verandering worden uitgebeeld', dat noemde Beckett in
1945, kort na Watt, in zijn eerste essay over de schilders Geer en Bram
van Velde hét dilemma van de beeldende kunst. Een paar jaar later
schreef hij nog twee essays over het werk van de gebroeders. Nergens
heeft hij zich zo expliciet uitgelaten over zijn kunstopvattingen, of het
moet zijn in de twee vroege opstellen over Joyce en Proust. Wat de
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hoofdpunten betreft blijken die opvattingen nagenoeg onveranderd te
zijn gebleven, alleen de toon is wat oneerbiediger geworden. De kunstenaar zegt niet iets óver een onderwerp, zijn werk is dat onderwerp
(over Joyce); het ideale schrijven is dan ook 'a quintessenrial extraction
oflanguage and painting and gesture, withall the inevitable clarity ofthe
o/d inarticulation. Here is the savage economy ofhieroglyphics.' (idem);
en omdat de ideale kunst (muziek) niet de uitbeelding is van iets en
evenmin de zelfexpressie van de kunstenaar, maar zelf iets dat gemaakt
wordt en z'n betekenis uitsluitend aan zichzelf te danken heeft, is ze
'zowel volmaakt begrijpelijk als volmaakt onverklaarbaar' (over
Proust).
'De geschiedenis van de schilderkunst is de geschiedenis van zijn relatie
tot zijn object', herhaalt Beckett in het tweede essay, Schilderkunst van
de Belemmering (1948). 'De primaire stroom van een schilderkunst die
zich bewust wordt van zijn grenzen voert langs de uitersten van die grenzen, de secundaire voert naar de diepte, naar het ding dat het ding verbergt. Het object van de uitbeelding verzet zich altijd tegen uitbeelding
(. . .) De schilderkunst heeft zich bevrijd van de illusie dat er meer dan één
uit te beelden object bestaat, misschien zelfs van de illusie dat dat unieke
object zich laat uitbeelden' (a.w.).
In het eerste opstel, 'De schilderkunst van de Van Ve/de's' .. .' zag
Beckett tussen de twee schilders, ondanks de verschillen, nog deze
essentiële overeenkomst: 'De wezenlijke onzichtbaarheid van de uiterlijke dingen te forceren tot die onzichtbaarheid zelf een ding wordt, niet
een simpel gevoel van begrenzing, maar een ding dat men kan zien en laten
zien en maken, niet in het hoofd (schilders hebben geen hoofd, lees daarom
op de plaats waar ik hen daarmee tooi canvas of maag), maar op het
doek .. .' Lees voor doek papier of toneel of scherm, en de opmerking
over de schilder gaat evenzeer op voor de schrijver Samuel Beckett. Al
in de Proust-monografie had hij de concreetheid van de Idee, van het
denkbeeld, gesteld tegenover de begrippen die de werkelijkheid bezetten. Daar werd ook al de kracht van de verbeelding ingezet: 'Maar wanneer het object als enig en uniek wordt ervaren, en niet slechts als lid van
een familie, wanneer het los van ieder algemeen begrip verschijnt en los
van de houdbaarheid van een zaak, geïsoleerd en onverklaarbaar in het
licht van de onwetendheid, dan alleen en alleen maar dan, kan het een bron
van betovering zijn. Helaas heeft de Gewoonte haar veto uitgesproken
over deze vorm van waarneming, omdat het juist haar streven is het
wezen -de Idee- van het object te verhullen in de nevel van de vooropgezette mening.' (Proust, p. 17)

Daar is al sprake van de stem waartegen de naamlozen in het werk
van Beckett zich onvermoeibaar teweerstellen. Van meet af aan heeft
Beckett zich met zijn schrijven in de breuk tussen de dingen en de noemers geposteerd, in het interval. 'De overgangsperiodes die de opeenvolgende aanpassingen van elkaar scheiden (in de alinea daarvoor stelt
Beckett dat het individu bestaat uit een reeks opeenvolgende subjecten
die telkens een pact met hun omgeving sluiten, welk compromis hij de
Gewoonte noemt, het bindmiddel dat de wereld, dank zij de luiheid en
gemakzucht van de mensen, bijeenhoudt) vormen de gevaarlijke, hachelijke, riskante, pijnlijke, mysterieuze, vruchtbare zone in het leven van het
individu, de zones waarin de verveling van het leven plaatsmaakt voor het
lijden aan het bestaan'. (a.w. pp. 14, 15) Dat lijden heeft Watt aan den
lijve ervaren. Voor Beckett houdt het een productieve ervaring in: 'Het
lijden aan het bestaan betekent vrij spel voor alle geestvermogens(...) het
(opent) een venster naar de werkelijkheid en (is) de eerste vereiste voor de
artistieke ervaring' (a.w. p. 15 en 22). Op die gemeenschappelijke ervaring van de verbroken relatie hebben Geer en Bram verschillend gereageerd; de een richtte zich, volgens Beckett, vooral op de buitenwereld (Geer), de ander op de binnenwereld (Bram). Voor de eerste
gaat het om het object dat verandering bij de kunstenaar teweegbrengt
en wordt een belemmering veroorzaakt doordat het object is wat het is;
hij schildert het proces, de opeenvolging, het samengestelde en is 'geheel op de buitenkant gericht, op de wirwar van dingen in het licht, op de
tijd' (De schilderkunst . . .) Geer volgt nog het streven van de afbeeldende kunsten de tijd stop te zetten door hem uit te beelden; hij reageert op
de breuk 'door het buiten op te slokken op de voorwaarden van het buiten'.
Het is bijna alsof Murphy is gaan schilderen; niet lang voordat hij dit
schreef, vertaalde Beckett Murphy in het Frans, vandaar misschien de
frappante overeenkomst. Voor de tweede, Bram, gaat het om het object
dat veranderd wordt, door de kunstenaar; voor hem bestaat de belemmering uit het oog dat is wat het is; hij keert zich naar binnen en concentreert zich op het geïsoleerde object dat hij uit het tijdsverloop
losmaakt en in een lege ruimte projecteert: 'Het ding alleen geïsoleerd
door de behoefte het te zien, door de behoefte te zien: het ding onbeweeglijk in de leegte, het ding eindelijk zichtbaar, het zuivere object(. . .) Daar
beginnen we eindelijk te zien, in het donker(. . .) In het donker dat de geest
verlicht.' (De schilderkunst . . .)
Licht en donker, buiten en binnen -steeds gaat het om hetzelfde: de
overgang ertussen. In hetzelfde essay noemt hij het 'zuiver visuele
apperceptie' en voegt eraan toe dat het 'helemaal niet om een nieuw
97

bewustzijn' gaat, 'maar om een nieuwe kijk, kortom een nieuw gezichtspunt. Kortom! En wel om een nieuwe kijk op het enige gebied dat zich
soms laat zien, dat niet altijd slecht gekend wil blijven, dat zijn getrouwen
soms toestaat alles wat geen uiterlijke schijn is te ontkennen: het innerlijk.
Ruimte en substantie, voltooid, onveranderlijk, aan de tijd ontrukt door
de tijdmaker, beschut tegen de tijd in de tijdfabriek (. . .) Onwetendheid,
stilte en het roerloos azuur, dat is de oplossing van het raadsel, de allerlaatste oplossing. Voor sommigen.' Wie het tere punt zo omzichtig en

ontwijkend formuleert, mag niet met begrippen worden opgezadeldhet staat er, in een andere toonsoort, maar niet echt anders dan in het
proza van die tijd. Het is trouwens toch opvallend hoe Beckett in zijn
essays en besprekingen (behalve het Proust-opstel allemaal verzameld
in de bundel Disjecta), ook al maakt hij aanstalten om over het betreffende werk iets te zeggen, heel weinig informatie geeft en binnen de
kortste keren gewoon aan het schrijven is, voor eigen rekening, zoals
altijd. Daarin opgaand, vindt hij kennelijk de juiste afstand tot de
(kunst )objecten.
Liefhebber in de beklaagdenbank.- Beckett schreef over schilderkunst
als 'verstandige' en 'verlichte' liefhebber, als iemand die niet op ontwikkeling uit was of er beter van wilde worden maar alleen aan zijn
eigen plezier dacht, dus niet als criticus. 'Er is overigens nergens sprake
geweest', waarschuwt hij in het eerste opstel, 'van wat deze schilders
doen, of denken te doen, of willen doen, maar uitsluitend van wat ik ze zie
doen'. En in de slot-dialoog gaat hij nog verder: 'Ik bepleit, aangezien ik
hier terecht sta, dat (Bram) van Velde altijd bereid is af te zien van dit
veresthetiseerde automatisme, altijd bereid is zich helemaal te onderwerpen aan de onbedwingbare afwezigheid van relatie, en altijd bereid om toe
te geven dat kunstenáar zijn gelijk staat aan falen (... )
Het zal duidelijk zijn dat de drie essays meer zijn dan alleen commentaar op het schilderwerk van Geer en Bram, meer ook dan een uiteenzetting van ideeën over schilderkunst en het kijken ernaar en het schrijven erover. Met de twee attitudes ten aanzien van het object die hij in
het werk van Geer en Bram belichaamd ziet, heeft Beckett- hoe grotesk
en ontwijkend ook -een verschuiving in zijn eigen werk aangeduid die
zich in diezelfde periode van de grote creatieve uitbarsting, tussen 1945
en 1950, aan het voltrekken was. Watt meegerekend, schreefBeckett in
zeven jaar tijd vijf romans, vier verhalen en de reeks Textes pour rien,
twee toneelstukken en daarnaast nog gedichten en de essays over de
Van Velde's. Het werk deelt niet alleen de ervaring van de twee schil-

ders-die van de op de buitenwereld van het licht ingestelde schilder
van de tijd, het samengestelde object en de grotere structuur én van de
ingekeerde, duistere schilder van de ruimte, het geïsoleerde beeld en het
fragment- alsook het daarmee verbonden vermoeden dat de breuk met
de wereld van vertrouwde en vanzelfsprekend geworden betekenissen
en de afwezigheid van een weer te geven object hét nieuwe onderwerp
van de kunst is. Dat besef is niet alleen- vanaf het allereerste begin- de
drijfveer van zijn werk geweest, een verborgen dynamiek in het schrijfproces, maar elke bladzijde van Beckett maakt deze breuk en afwezigheid direkt zichtbaar en voelbaar. Met een zuiver visuele apperceptie
correspondeert een schrijven waarvan 'Mijn bedoeling niet is, me tot hun
intellect te wenden. Ik wil dat het op de zenuwen slaat', zoals hij het
uitdrukte met betrekking tot Niet ik. De attitude-Bram is uiteindelijk
geheel de zijne geworden: 'Een ontsluieren tot aan het onontsluierbare,
het niets, het ding weer opnieuw. En de inkapse/ing in een oord van ondoordringbare nabijheden, een cel geschilderd op het steen van de cel,
kerkeringskunst.' (Schilders van de Belemmering)
Tegenwoordige tijd.- 'Deze dingen, welke dingen, vanwaar gekomen,
waarvan gemaakt? En het schijnt dat niets hier beweegt, noch ooit bewogen heeft, noch ooit zal bewegen, behalve ik, die evenmin beweeg als ik
er ben, maar zie en word gezien.' Wanneer Molloy dit schrijft, op de
kamer van zijn moeder, heeft hij de obscure plek al bereikt waar
Malone en Naamloos van meet af aan hun draai gevonden hebben. Het
slot van Molloy bezegelt de breuk die Watt uit zijn evenwicht heeft
gebracht en kondigt meteen een nieuwe schrijversfiguur aan (Malone).
Allen die volgen schrijven, allemaal worden ze ook gedicteerd (ze
schrijven ook elkaar: de een de uitvinding van de ander en vice versa,
elk voor de ander kweller en gekwelde, zoals Hoe het is in de vorm van
een citaat een boek lang prolongeert in de trajecten van onnoemelijk
velen): Molloy schrijft zijn mémoires, Moran een verslag over Molloy
op wiens spoor hij is gezet, Malone schrijft om de tijd te doden en
verzint, in afwachting van de dood die maar niet op komt dagen, verhalen waarin nieuwe versies van hemzelf optreden; zelfs Naamloos, de
stem uit het niets, schrijft, al blijft het, niet het minst voor hemzelf, een
raadsel hoe een hoofd dat rust op een romp zonder ledematen in een
ton, daartoe in staat is; en de blinde Hamm noemt zich zelfs romanschrijver.
Vanaf het moment dat Moran begint te schrijven, op de laatste pagina
van Molloy, en in één moeite door laat zien wat er in en door het schrij-
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ven gebeurt- 'toen ging ik terug het huis in en schreef het is middernacht.
De regen klettert tegen de ramen. Het was geen middernacht. Het regende
niet.' -worden verteller en verteller-hoofdpersoon samengetrokken in
een en dezelfde stem. Terwijl voorheen in alle romans verhalen verteld
werden van belevenissen alsof ze in het verleden echt hadden plaatsgevonden, treedt nu in het werk van Beckett definitief de tegenwoordige tijd in werking.
Als Geer van Velde nog een opeenvolging in de tijd wilde uitbeelden,
dan ziet Bram daar rigoureus van af en concentreert zich geheel en al op
het uit het tijdsverloop losgemaakte object. Die overgang vindt in de
trilogie plaats tussen Molloy en Naamloos, in het uitstel van het einde
dat Malone gemelijk met zijn rondzingende verhalen dicht; er is al op
gepreludeerd in de drie voorafgaande verhalen, in het bijzonder in Het
Kalmeringsmiddel: verleden en toekomst bestaan, evenals het elders
trouwens, uitsluitend in de tegenwoordige tijd van het verhaal. Tijd is
ruimte geworden, zegt later, kort na Naamloos, een van de stemmen in
Teksten zomaar. En daar is de moderne literatuur nog steeds niet mee
klaar. Molloy en Moran vertellen, in de tegenwoordige tijd, hun begin;
Malone vertelt, eveneens in de tegenwoordige tijd, over zijn einde dat
nog moet plaatsvinden; Naamloos is de echo van een onbegrensd hier
en nu. Want dat is de grap: als verleden en toekomst fictieve tijden
worden, kent de tegenwoordige tijd geen grenzen meer- het gebeurt nu,
hier, dat wil zeggen: overal en nergens. Dat is literatuur. Zo lost Beckett
de tijd op. Wie begint te spreken, vanaf Naamloos, is, waar en wanneer
dan ook, altijd waar hij wezen moet, op de verkeerde plek, hier en nu;
helaas altijd net te laat, omdat hij- net als de schrijver wanneer hij
eenmaal aan het schrijven is- het begin gemist heeft, het echte begin,
het moment ervóór, als het staat te gebeuren en alles nog mogelijk is,
dus nog niet geschift en gescheiden, als het ook nog niet kan gebeuren,
dus nog niet gedacht, gezien of gezegd is. Eenmaal begonnen is dit
afgelopen, de spreker is te laat. Bij herhaling probeert hij bij het begin
terug te komen, met een boog, met omhaal van woorden; via herhalingen probeert hij de tijd te verschalken.- 'De Tijd wordt niet teruggevonden, hij wordt uitgewist', schreef Beckett over Proust, hetzelfde geldt
voor het 'ik'. A la recherche du tempsperdufA la recherche du moi
perdu.
De tegenwoordige tijd lijkt dus verdacht veel op een verleden tijd.
Tot aan het slot van Mol/oy is dat ook zo. Daarna krijgt hij de allure
van een futurum (later nog eens versterkt door de imperatief en infinitief). In de plaats van het beeld (de afbeelding, altijd nabeeld) komt de
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verbeelding -dat is de belangrijkste konsekwentie die Beckett zelftrekt
uit Watt's breuk.
Ten tijde van de catastrofe.- 'Hier is alles in beweging, zwemt, vlucht,
keert terug, valt uiteen, herstelt zich weer. Alles houdt onophoudelijk op.
Het lijkt een opstand van moleculen, het binnenste van een steen, een
fractie voor hij uiteenvalt.' Alsof je een rapport over Molloy leest; het
gaat over Geer van Velde.
Molloy blijkt nog weet te hebben van de catastrofe die Watt is overkomen: 'En zo was het bewustzijn van mijn eigen ik ook gehuld in een
vaak moeilijk te doordringen anonimiteit(. . .) Enzovoort voor alle andere
dingen die de spot dreven met mijn zintuigen. Ja, zelfs in die tijd, toen alles
aan het vervagen was, alle golven en deeltjes, behoorde het tot het wezen
der dingen zonder naam te zijn en omgekeerd. Ik zeg dat nu, maar wat
weet ik nu eigenlijk af van die tijd, nu de zinloze, bevroren woorden op me
neerhagelen en ook de wereld sterft, laaghartig en lafmet name genoemd?
Alles wat ik ervan weet, is wat de woorden weten en de dode dingen, en bij
elkaar is dat aardig wat, met een begin, een midden en een eind, zoals in de
goedgebouwde zin en in de lange sonate der lijken. En of ik nu dit zeg of
dat of iets anders, komt er werkelijk weinig op aan. Spreken is uitvinden.
Fout, en terecht fout.' (Molloy, pp. 35/36)
Verbazingwekkend toch eigenlijk hoe welbespraakt de hoofdpersonen in de drie romans het fiasco van de saamhorigheid van woorden en
dingen- dingen zonder naam en vice versa- weten te verwoorden. Zelfs
hun zwijgen is welsprekend. Maar wanneer eenmaal mét de eigen naam,
waarover Molloy, Moran en Malone ondanks alles nog beschikken,
ook het onderscheid tussen eigen stem en dictaat vervaagt, breken ook
de pronominale posities op, weg het gezegde dat mijn en dijn scheidt en
verbindt, en de syntaxis, die ordening van de tijd, ruimt het veld voor de
parataxis, net zoals in groter verband de drietrapsexplosie van de trilogie tot de fragmentariese vorm van het latere proza leidt.
Molloy en Moran zijn schrijvers die (in staat) geacht worden iets te
schrijven; zij hèbben tenminste nog het nodige om over te schrijven:
landschappen, een stad, een zee, dank zij lichamelijke beweging (armen,
benen, een fiets en andere protesen) én, dank zij hersengymnastiek, een
verleden. Malone heeft de toestand bereikt waarnaar al zijn voorgangers snakten: hij is de schrijver, alleen in zijn kamer, met papier en
potlood; in de praesens schrijft hij zijn toekomst uit en beschrijft hij
bovendien hoe zijn levensverhalen tot stand komen. 'Een cel geschilderd
op het steen van de cel, kerkeringskunst'. Menselijkerwijs gesproken een
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ongewenste situatie; maar zo menselijk is de kunst niet, daar gaat het
om een min of meer vrijwillige opsluiting in een duistere binnenwereld.
Malone laat zien dat de beperking tegelijkertijd een onbeperkte vrijheid
inhoudt: met z'n stompje potlood kan hij immers een eindeloos uit te
breiden ruimte van woorden en verhalen creëren -dat is niet niks, hoezeer Naamloos dat ook betreurt in zijn hunkering naar het echte nietzijn. Dat zal hij alleen kunnen bereiken wanneer hij de echte dodelijke
woorden vindt: ' ... en wat er intussen gebeurt, alsof ik dat niet wist, alsof
er twee dingen zijn, nog iets anders dan dit, wat, dit onnoembare ding dat
ik benoem, benoem, en steeds weer benoem, en dat nooit verslijt, en ik
noem dat woorden. Het komt omdat ik de goede woorden nog niet heb
gevonden, de woorden die doden .. .' (Teksten zomaar, pp. I06/107) Tot
nader order moet Naamloos, schepper tegen wil en dank, het gezelschap van een (zelf te bedenken) zelf verdragen en zich kwellen met
Moebius-vragen als die in het latere Gezelschap (1979), waar de 'door
rede beheerste fantasie' zich, om het zichzelf nog lastiger te maken,
afvraagt: 'Kan de kruipende schepper kruipend door hetzelfde geschapen
donker als zijn schepsel scheppen terwijl hij kruipt?' (Gezelschap, p. 52)
Naamloos weet, in tegenstelling tot Murphy, maar al te goed dat de
woorden en beelden van buiten in de beslotenheid van de bovenkamer
een extra galm krijgen die ze in de open lucht niet eens hebben. En ook
de verbeelding begint algauw bedrieglijk veel op een afbeelding te
lijken. En waarom is het sarcasme van Naamloos en de anderen zo
verbeten? Omdat met elk woord in eigen vlees gesneden wordt. Ook de
parodie is sarcasties, gebeten als de monologicus is op de misbruikte
talen die hij tegen wil en dank citeert, vormen van taalgebruik in de
orde van het beter-weten die er op uit zijn hun wil op te leggen aan ieder
die niet horen wil.
In teksten zomaar, het concentraat van Naamloos, wordt het in de
laatste, dertiende tekst nog eens vlijmscherp door een 'onmogelijke
stem' gezegd: 'van wie is die krijsende stilte van het mes van het nee in de
wondvan het ja'. Als het ja het vlees van het er(nu eenmaal, gedwongen)
zijn is, is het nee de weigering die in weerwil van zichzelf, door te worden uitgesproken, het zijn bevestigt en een verbasterd ja en amen wordt.
No' s Knife is ook de titel die Beckett in 1967 gaf aan een Engelse bundeling van kort proza uit de periode 1947-1966 (de uitgave bevat de drie
verhalen uit '47, Textes pour rien, D'un ouvrage abandonné en de zgn.
residua: Imagination Morte Imaginez, Assez en Bing). De Sissers dateren
uit dezelfde periode.
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Camera obscura.-De afdaling waarvan in deProust-monografie sprake is-in de Van Velde-essays de overgang van buiten- naar binnenwereld, van ontplooiing naar concentratie, in het proza van de jaren
'45-' 50 de overgang van eigennaam naar onteigende onnoembare, van
stem naar stemmen, van ego naar legio-is ook een afdaling van het
licht naar het donker, van de afbeelding van de buitenwereld naar de
verbeelding die zich in het inwendige van het hoofd ruimte schept. In
dezelfde tijd als Beckett in zijn proza overgaat op de tegenwoordige tijd
en eerste en derde persoon combineert, wijkt hij voor het beeldende
aspect, dat door de preoccupatie met het woord en de stemmen naar de
achtergrond gedrongen wordt, uit naar een ander medium. De verteller
-als toeschouwer altijd op afstand, in ruimte én tijd- wordt afgedankt;
wat er gebeurt vindt in het vertellen plaats, wordt door de woorden
uitgevonden en uitgedacht. De inkeer-de houding van Bram ten aanzien van de onmogelijkheid van een realistiese weergave-concentreert
zich vooral in het proza. Verbeelding dood verbeeld: de buitenwereld
wordt weggedacht (als er sprake is van een actief ik) of weggedroomd
(als een indolenter iemand in het spel is).
Murphy's geest stelde zichzelf voor als een holle bol waarin zijn
robinsonade alle ruimte kreeg, een wereld in het klein met de zetstukken uit de grote. Daar voelde hij zich thuis. Het ik van Naamloos is
aanzienlijk gekrompen, tot een limitroof sensariurn tussen buiten- en
binnenwereld. In de dictie van Naamloos ziet dat er zo uit: ' ... ik zal u
zeggen wie ik ben, ik zal het niet begrijpen, maar het zal gezegd zijn, ze
zullen gezegd hebben wie ik ben, en ik zal het gehoord hebben, zonder oor
zal ik het gehoord hebben, ik zal het gehoord hebben buiten me, dan onmiddellijk binnen me, dat is misschien wat ik voel, dat er een buiten en een
binnen is en ik in het midden, dat is misschien wat ik ben, het ding dat de
wereld in tweeën verdeelt, enerzijds het buiten, anderzijds het binnen, dat
zo dun kan zijn als een lemmet, ik ben noch aan de ene kant noch aan de
andere, ik ben in het midden, ik ben het tussenschot, ik heb twee oppervlakten en geen dikte, misschien is dat wat ik voel, ik voel mezelfvibreren,
ik ben het tympaan, aan de ene kant is de schedel, aan de andere kant de
wereld, ik behoor noch tot de ene noch tot de andere, niet tegen mij spreekt
men, niet aan mij denkt men, dat is het niet (. . .) de woorden zijn overal,
binnen mij, buiten mij, zo zo, daarnet had ik geen dikte, ik hoor hen, hen te
horen is niet nodig, een hoofd is niet nodig, onmogelijk hen te laten ophouden, onmogelijk op te houden, ik ben in woorden, ik ben gemaakt van
woorden, van woorden van anderen .. .' (a.w. pp. 422 en 426)
Als het ik zichzelf in Naamloos voorstelt als het membraan tussen
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buitenwereld en schedelplaats (het toneel van het denken in taal), richt
het zich in het kortere proza daarna steeds minder tegen de buitenwereld en haar vertegenwoordigers en steeds meer op de blinde vlek in
de oude blik die nog opblinkt in de schedel (om in termen van het latere
werk te spreken). Het ik is het kijkgaatje tussen die twee werelden, op
enkele zeldzame ogenblikken zelfs de blik die kijkt of projecteert, maar
altijd gaat ook dat vergezeld van de stem als explicateur. Wat de stem is
in het proza, is de blik voor het toneel. Daarin heeft Beckett, enigszins
op het prozawek nahinkend, veellanger de houding-Geer aangehouden. Maar ook in het toneelwerk treedt de door Beckett gecreëerde
tegenstelling weldra in werking, zoals te zien is tussen Wachten op
Godot en Eindspel; en in Eindspel tussen Hamm en Clov: Hamm bevindt zich in het midden van de ruimte die hij 'een gat' noemt, een
vertrek in een ontruimde wereld waar hij zijn stem leent aan herinnerde
en verzonnen personen; en als om de afsluiting compleet te maken
wordt over zijn blinde gezicht nog een snotlap gelegd.
Op het toneel zijn de spelers al van nature niet aan zichzelf gelijk. Dat
stelt Beckett in staat ze op te voeren als personen die hun identiteit en
hun kwaliteiten aan anderen te danken hebben. Op het toneellaat hij
'het ding zien dat verandering teweegbrengt' -het geweld dat mensen
wordt aangedaan, al is het maar, zoals in het recente 'dramaticule'
Catastrofe (I 98 I), het maltraiteren van een acteur door een regisseur en
zijn assistent. En als het waar is wat de vrouwenstem in het televisiespel
Hé, Joe (I965) vertelt over de Joe in wiens kamer de camera brutaal is
binnengedrongen, bestaat Joe's voornaamste bezigheid uit het één voor
één wurgen van de stemmen (van anderen) in zijn hoofd. De stemmen
op het toneel, gaandeweg van steeds minder omgeving voorzien om de
aandacht op hen te concentreren, zijn hoofdzakelijk bezig met het zich
ontdoen van hun zogenaamde zelf- van de woorden, herinneringen en
eigenschappen die hun zijn aangedaan en opgedrongen. De toeschouwer is daarbij rechtstreeks betrokken, hij is zelfs als vertegenwoordiger
van buiten ingecalculeerd. In Eleuthéria wordt hij zelfs sprekend opgevoerd. In andere gevallen wordt zijn plaats ingenomen door het spotlight, de ondervragende instantie die in Spel (I 963) de in urnen zittende
hoofden dwingt door te gaan met praten, met leven; zelfs met toneelspelen kunnen ze niet eens ophouden.
In het proza wordt 'het object' getoond 'dat ondergaat'. Het lezen
volgt die beweging onmiddellijk, aangezien men niet anders kan dan
het ritme en de adem van de stem ('ik denk ademend') te volgen, een
directheid die onvermijdelijk en meedogenloos is: het gebeurt in de
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lezer. Op het toneel en op televisie gebeurt het voor de toeschouwer. De
afstand die bepalend is voor de blik houdt ook een gevoelsafstand in,
de toeschouwer moet immers zelf de afstand overbruggen. Zodra hij
dat doet is hij van de partij, maar indirect en daardoor ingrijpender dan
bij het lezen. Dat is vermoedelijk ook de reden waarom het toneel van
Beckett veel meer moraliserende interpretaties heeft uitgelokt dan het
proza (dat bovendien veel minder gelezen wordt). Ik zeg met opzet
'uitgelokt' omdat Beckett op het toneel bewust speelt met die van buitenaf gesouffleerde grote woorden (die er in het hoorspel Words and
Music van I 96 I woordelijk worden ingehamerd). En het onverdraaglijke voor veel toeschouwers zou wel eens kunnen zijn, dat de figuren
op toneel niet lijden, zelfs niet klagen, maar naar hartelust, je zou haast
zeggen: gezellig, over hun narigheden babbelen. Dat komt het medelijden niet ten goede. Onbewogen blijven ook de dingen-in het toneelwerk vooral gebruikt als herkenningstekens voor het onvaste geheugen,
overigens zonder vaste betekenis omdat ze betrekking kunnen hebben
op verschillende herinneringen, en als steunpunten voor de wankele
lichamen. Bovendien als bewijsstukken: het ding als corpus delicti dat
de onbetrouwbaarheid van de woorden bewijst, even onaangedaan
tegenover de taal die erover wordt uitgestort als de gebaren (in de regie
van Beckett vaak ongelijktijdig met het spreken) en de stem (het fysieke
aspect van de woorden). Doelloos en stuurloos dwalen de woorden tussen de onbewogen dingen door.
In de loop der jaren is het onderscheid tussen het werk in de verschillende media beginnen te vervagen. Het proza heeft de vorm van regieaanwijzingen aangenomen: geen lopende zinnen meer, maar staccato
opeenvolgende, voor het merendeel elkaar tegensprekende voorschriften en gebruiksaanwijzingen: geen schrijven meer, nog geen toneel. En
het toneel krijgt soms de intimiteit van een tekst, speelt zich af op het
formaat van een bovenkamer. In Ohio Impromptu (I 98 I) zitten Lezer
en Luisteraar tegenover elkaar aan tafel; lezer leest voor uit een boek en
luisteraar klopt af en toe bij een pauze op tafel. Zoals bijna alle latere
prozateksten is ook Le Dépeupleur (I 97 I) voor toneel bewerkt. Daarin
speelt de verteller, als een Gulliver bij de lilliputters, met de figuurtjes
uit het verhaal (in I98I gespeeld door David Warrilow, de tweetalige
acteur voor wie Beckett ook Een stuk monoloog schreef).
Schrijfproces.- Zowel het proza als het toneel van Beckett laat zien hoe
'de onbedwingbare afwezigheid van relatie' de geest ertoe dwingt zijn
objecten in zichzelf te zoeken, zich te splitsen, voyeur van zichzelf te
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worden én slachtoffer, voortdurend wisselend van rol, subject én object; dat daarvoor geen twee personen nodig zijn bewijst Krapp in het
verfoeide gezelschap van zijn stem van vroeger. In de voortzetting van
het werk na de explosieve periode '45-' 50 ziet die afkeer van de buitenwereld en inkeer in de verbeelding er op het eerste gezicht uit als een
verschraling. Inderdaad is er een vermindering van omvang, van retorische middelen en van attributen. Maar evengoed is het een uitbreiding van de inwendige ruimte en een concentratie van alles wat daarvoor is losgemaakt. Het werk wordt een voortdurend verdaagde of
afgebroken rechtszitting waar de taal terechtstaat: de schrijver in de
tekst zowel aangeklaagde als aanklager en beklagenswaardige griffier.
'Zij zijn het die mijn naam mompelen, die tegen mij over mij spreken, die
hen ook niet geloven, ofwel geloven. Van hen komen al die stemmen, als
het gerammel van ketenen in mijn hoofd, ze knarsen tegen me dat ik een
hoofd heb. Daar vindt vanavond de zitting plaats, diep in dat duistere
gewelf, daar ben ik griffier, begrijp ik niet wat ik hoor, weet ik niet wat ik
opschrijf.' Aldus het al eerder geciteerde vijfde fragment van Teksten
zomaar, die ik een sleuteltekst zou willen noemen, ware het niet dat er
zoveel van zijn.
Wantrouwen in de taal, dat is bijna een contradictio in terminis; een
verloren zaak die moeilijk te verdedigen valt, waarvoor inderdaad een
advocaat van kwade zaken als Beckett nodig is. Vertrouwen in de taal
is in de taal thuis; wantrouwen plaatst zich erbuiten, maar dat buiten
bestaat niet. En kan de taal zichzelf -en uit zichzelf- wantrouwen?
Kennelijk heeft ze er wel de woorden voor.
Wantrouwen in de taal: wantrouwen dus in de betekenis, twijfel of
het allemaal wel waar is wat men over de dingen en vooral over het
verband tussen de dingen beweert. Hoe dan ook een dubieuze houding,
want degene die de taal wantrouwt is altijd nog gedwongen zich uit te
drukken in dezelfde taal als die hij aanklaagt; dat is bij de duvel te
biecht gaan (zoiets als klachten over politie-optreden moeten aangeven
bij de politie). Wat is dat voor schrijver die zijn eigen middelen niet
vertrouwt? Laat hij ermee ophouden zal de eenvoudige taalgelovige
zeggen. Maar dat wil de schrijver nu juist meedelen, dat hij er niet mee
kán ophouden, omdat hij moet schrijven. Anders gezegd, wat staat de
schrijver als de literatuur geen uitdrukking meer is nog te doen? Dat is
iets wat hij in elke zin (of wat daarop lijkt) opnieuw moet bedenken.
Niet alleen moet hij iets uitvinden, hij moet ook nog bedenken hoe en
zelfs óf hij dat kan doen. En het enige gezag waarop hij voor de geloofwaardigheid van wat hij schrijft een beroep kan doen, is het geschrevene
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zelf. De schrijver moet op z'n woord geloofd worden -dat is het grote
verschil met bijvoorbeeld de wetenschapper en de journalist die hun
gezag ontlenen aan de Wetenschap en de Informatie, de instituten die
zijn ingesteld ter ere van de waarheid. Maar hoe kan men de schrijver
geloven als hij zijn stemmen voortdurend hun ongeloof in de taallaat
belijden? Nee, dat kan niet. Ja, zegt Beckett in de dialoog over Bram
van Velde: 'Nee, nee, laat me het even afmaken. Ik weet dat wij om zelfs

deze vreselijke kwestie tot een acceptabel einde te brengen, deze submissie, deze admissie, deze trouw aan falen, alleen maar hoeven te veranderen
in een nieuwe aanleiding, een nieuwe factor van de relatie en van de handeling die hij, niet in staat tot handelen, uitvoert, een expressieve handeling,
al drukt die alleen zich zelf uit, zijn onmogelijkheid, zijn verplichting.' Al

eerder in dezelfde dialoog heeft hij de reikwijdte van het dilemma aangegeven: 'Van degenen die wij grote kunstenaars noemen, kan ik er niet

een bedenken die niet in de eerste plaats geïnteresseerd was in zijn expressieve mogelijkheden, in die van de mensheid.'- Beckett schrijft over het

schrijven, over wat er in het proces van het schrijven plaats vindt, daarmee lijkt mij niets teveel gezegd, daarmee wordt hem evenmin tekort
gedaan; het is ten aanzien van wat er teveel gezegd is een acte van
bescheidenheid. De schrijver laat, als hij ziet wat er miszegd is en met
wat voor pretenties, de aanspraak varen een ziener of een helderziende
te zijn -er is geen verborgen zin of ordening in de wereld gegeven die
alleen maar ontdekt, doorzien en weergegeven hoeft te worden-hij is
iemand die te kennen geeft dat hij een niet-ziende is (en een nietsontziende bovendien). Dus toch geen 'nieuwe relatie' en een 'nieuw object'
zoals Beckett aan het eind van het tweede essay nog in het vooruitzicht
stelde; en hij besluit de dialoog met een shuffle: 'Ik weet dat ik door mijn
onvermogen dat te doen (van het onvermogen een expressieve handeling
maken, jfv) mijzelf, en misschien een onschuldige, in een bij psychiaters

welbekende positie breng die bij mijn weten nog steeds weinig benijdenswaardig wordt genoemd. Want wat is eigenlijk dit gekleurde vlak, dat er
eerst niet was. Ik weet niet wat het is, omdat ik nog nooit zo iets heb
gezien, het lijkt in elk geval niets met kunst te maken te hebben, als mijn
herinneringen aan kunst me niet bedriegen.'
In de taal probeert hij desondanks een plek te reserveren voor wat
nog niet of niet meer gezegd kan worden-iets dat door de vorm telkens
wordt afgemaakt. Inderdaad, geen nieuw bewustzijn, zoals Beckett
zegt, maar een nieuw gezichtspunt, 'een nieuwe kijk (. ..) op het innerlijk'. Het minste dat in de tekst te handhaven is, is een tegenwoordigheid van geest, de weinig zachtzinnige aansporing tot creativiteit, 'het
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donkerste deel van de geest'. In een van zijn laatste expliciete uitspraken over kunst-die steeds meer de vorm van een témoignage krijgen
waarin hij .een aanrakingspunt van het andere en het eigen werk aanstipte, heet het in december I 966 met betrekking tot een tentoonstelling
van de Israëlische kunstenaar Avigdor Arikha, in een cryptiese omschrijving: 'Beleg weer geslagen voor het onneembare buiten. Oog en
hand dorstig uit op het niet-zelf Oog door de hand onophoudelijk veranderd op het zelfde ogenblik dat het die onophoudelijk verandert. De blik
onttrekt zich alleen aan het onzichtbare om zich te richten op het onmaakbare en als de weerlicht terug. Ophouden met het gependel en sporen van
wat zijn is en voor zijn is. Deze diepe sporen laten zien.'
Filosofie op muziek.- 'Joyce schrijft niet over iets; wat hij schrijft is dat
iets zelf', schreef de 2 3-jarige Beckett; hij had geen betere typering voor
zijn eigen toekomstige werk kunnen bedenken. Het is precies dé waterscheiding in de ontwikkeling van de moderne literatuur. Het kan ook
dienen als regie-aanwijzing voor de lectuur van Becketts werk. Dat is
alleen al op te maken uit zijn wijze van regisseren waarin hij sterk de
nadruk legt op het ritme van de tekst en de gestiek; de verhouding
tussen de verschillende elementen en de geometrie van de mise-en-scène
is kennelijk belangrijker dan wat gemeenlijk expressie heet. Ook in de
teksten is de mise-en-scène belangrijk, ze gaan er voor een deel zelfs
over. En niet alleen als onderwerp is de stem belangrijk, ze gaat een
directe verbinding aan met de stem in het hoofd van de lezer. Misschien
bepaalt dat het obsessieve van Becketts taalgebruik. Of de stem nu
brult of nauwelijks hoorbaar fluistert (een omgekeerd schreeuwen),
meer dan wat er gezegd wordt is het de toon, het ritme, de bezwerende
herhaling, de cadans, het malende en zigzaggende dat in je hersens
boort. Dat mag formalisties klinken, toch geeft juist dit aspect -de
kwaliteit van de taal die Beckett in zijn Proust-monografie belangrijker
achtte dan elk ethies of estheties systeem, die verdonkeremaand wordt
door de interpretaties van vermeende symbolen -aan Becketts teksten
hun uitzonderlijke intensiteit. Goedbeschouwd zijn alle semantiese
elementen die gefundenes Pressen konden zijn voor theologen en hun
existentialistiese lekebroeders, voor het schrijven om te beginnen gewoon materiaal. Die noodzakelijke reductie zou je Becketts substractie
kunnen noemen, het tegendeel van de abstractie die het afzonderlijke
en bijzondere via het begrip, waarvoor alleen de regel telt, gelijkschakelt. Substractie is dan een vermindering aan betekenis -om onder de
gelijkschakeling uit te komen; een ondergronds gaan om aan het licht
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van het begrip te ontkomen. Het 'als enig en uniek ervaren' object, daar
is het Beckett al sinds de tijd van het Proust-boek om te doen: het
object, door een pijnlijke uitsnede, onttrekken aan de allesklevende
Gewoonte, aan de gewenning die het onbekende meteen tot iets bekends terugbrengt. Door abstracties als leegte, niets, begin, einde,
leven, dood, geest, zwijgen enz. weer hun (fysieke) concreetheid te
geven, maar ook door gewone woorden uit de omgangstaal, waarover
we als instrumentarium lijken te beschikken dat ons het reële beschikbaar stelt, ongebruikelijk te maken, buiten gebruik te stellen, kan de
Gewoonte misschien doorbroken worden. Een schrijven dat zelf iets
wil zijn -en wat Beckett schrijft heeft onmiskenbaar een onmiddellijke
presentie-schakelt de gewone betekenissen uit, zonder er overigens
ooit geheel van los te komen, doordat het niet pretendeert de dingen die
de woorden aanduiden ook weer te geven; integendeel, het stelt ze
tegenwoordig in hun afwezigheid-het stelt ze uit (in de zin van tonen).
Deze overschakeling van transitief naar intransitief taalgebruik is aan
de woorden zelf niet af te lezen; voor wie er niet op bedacht is, heeft ze
niet eens plaats gevonden. En de verplaatsing (of de sprong: van omgangstaal naar fictie) begint op een moment dat ook de schrijver ontgaat, omdat hij het altijd achter (of voor) zich heeft. Hij kan er alleen
achter komen wat er gebeurt door te schrijven en dan is het al gebeurd.
De grote vraag blijft: wat gebeurt er in het formuleren voordat de betekenis is uitgesproken, hoe zijn de persoon die spreekt en het object dat
verwoord wordt er dan aan toe, in een toestand, als het al een toestand
genoemd kan worden, waarin ze nog niet gescheiden en evenmin verenigd zijn? Het gaat om een ervaring van de overgang, van het anders
worden, die alleen door het schrijven bestaat. Iets van die overgang
hebben Murphy en Watt ervaren, de een wanneer hij Mr. Endon en de
ander wanneer hij vader en zoon Gall ziet veranderen in een 'zuiver
plastiese inhoud' van pure beweging, vorm, ritme en afwisseling van
licht en donker.
Interval.- Dat ogenblik -de pauze gedurende welke de vanzelfsprekende betekenissen zoek zijn en andere namen nog niet aanslaan, een Beethovense pauze zoals Belacqua het noemde, 'moving pauses' ('Belacqua
had een sterk zwak voor oxymorons') waarvan een variant in de epifanieën van Murphy en Watt op hun idiote, verdroomde momenten
terugkeert en daarna onder meer in het visioen van Krapp (een evennachtsvisioen in maart, meer dan dertig jaar geleden, dat hem tot de
duisternis terugbrengt die hij zijn hele leven ontvlucht heeft) -dat ogen109

blik vóór de uitdrukking, waar het 'ik' vorm aanneemt, het hypothetiese moment dat aan het spreken/schrijven voorafgaat, het ongevormde waaruit de woorden ontstaan, de verborgen zone waar de vereniging
met de omgeving plaats vindt, het echte begin dat het spreken en schrijven altijd net mist, is een passage die door Beckett keer op keer wordt
gerecapituleerd- 'stel je voor .. .' -als een verbeelding (na de dood van
de verbeelding) van iets waarover alleen kan worden nagedacht en nagepraat. Rondom dat ogenblik, dat gat, ensceneert hij zijn schrijven (en
dat van zijn hulpschrijvers), en wel in de hoop, ondanks alles, dat er
opnieuw iets kan ontstaan, hoe miniem dan ook, bij benadering (hetzelfde maar anders), iets dat gemaakt en niet gegeven (en dus niet nagemaakt en weergegeven) wordt. Een poging om iets te grijpen van de
beweging die aan de taal ten grondslag ligt: haar oorsprong, verlies en
fundering- de speling die er tijdens de overgang van ondoorzichtigheid
naar helderheid, van ongrijpbaarheid naar begrip ontstaat, even, in de
onwrikbare wereld van de feiten en hun noemers; als het schrijven begint te werken en nog geen werk is. De speelruimte tussen verdwijnend
object en tegenwoordigheid ervan in de woorden. Een moment van
niets, 'de tijd tussen 't zich openen en 't zich weer sluiten van een deur'
(zoals Beckett het in een van zijn vroege gedichten, Dieppe, uitdrukte),
of in de karakteristiek die hij van de kunst van Bram van Velde gaf: 'het
doffe geluidje van de deur die zo hardwordt dichtgeslagen dat hij bijna uit
de muur vief.
Een moment van verlies dat telkens herhaald en verdubbeld wordt,
omdat het alleen als verlies ervaren wordt door het te formuleren, en
alleen door het na te spelen aan het toezicht van de begrippen onttrokken en benaderd kan worden. Onvermijdelijk heeft melancholie dan
het verongelijkte gezicht van de vermoorde onschuld: het woord betreurt wat het zelf heeft omgebracht en elke poging om het ongedaan te
maken houdt onherroepelijk in dat er opnieuw iets teniet wordt gedaan. Wat? Dat zal het nu juist nooit kunnen zeggen. Het bewustzijn
daarvan, dat zichzelf niet kan uitwissen, daar het ontstaat door de vernietiging van 'dat' en zichzelf hooguit kan overstemmen, is de drijfveer
die tot doorgaan met praten dwingt, al was het alleen maar om niet de
anderen te hoeven horen. De schrijvers van Beckett schrijven naar ze
praten. Als ze schrijven is dat sprekend schrijven, een schrijven bij wijze
van spreken. Hun geworstel met woorden, waarbij ze telkens in hun
eigen zinswendingen, verdraaiingen en draaierijen verstrikt raken, zodat ze grove middelen te baat moeten nemen om een uitvlucht te vinden, met alle herhalingsverschijnselen vandien, houdt de taal in elk
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geval in beweging. Zodra de rand van de dode taal bereikt wordt, trekken zij zich terug. Visueel schrijven, zoals Beckett zich dat voorstelt,
zich spiegelend aan de muziek, is dus in hoge mate auditief schrijven,
waardoor de beweging van de taal zicht- en hoorbaar wordt. Waarom
zou je dan niet evengoed kunnen zeggen dat dood, geboorte en sterven
in Becketts teksten in de eerste plaats over taal en schrijven gaan; je
vermijdt dan de door hem terecht verfoeide boventonen en hebt inderdaad met de 'fundamentele geluiden' te maken, voor de realisatie waarvan hij zich, en ook alleen maar daarvoor, aansprakelijk wenste te stellen. Het vurig nagestreefde zwijgen is een onderbreking van de onafgebroken woordenstroom van de anonieme taal die er eerder was dan
de spreker en zal doorgaan nog lang nadat hij is opgehouden; het is een
rustpunt, een 'komma' die slechts een pauze zal blijken te zijn, waarna
de kringloop van geboorte en dood (van de volgende persoonsvorm die
het individu in het nieuwe compromis met zijn omgeving wordt) hervat
wordt. Van dat zwijgen dat alleen af en toe in een flits als duistere
ondergrond door de taal heenschemert, is het spreken weer een onderbreking-een incoherent continuurn zoals Belacqua het noemt: wat gezegd wordt niet meer dan een interpunctie in een 'statement of silences'.
Gebarentaal.- Er wordt in Becketts teksten wat taal geradbraakt- het
ligt voor de hand dat stamelen te noemen, al geeft het te denken dat de
betrokkenen daarin zo bedreven zijn. Alle kneepjes van het onderbreken, inhouden, terugnemen, invoegen, versnellen en vertragen, hollen en stilstaan, herhalen, overslaan, struikelen, vallen ... lijken ze tot
in de puntjes te beheersen. Als er gestameld wordt, dan toch in alle
toonaarden. In de eerste romans lopen de zinnen nog betamelijk. Van
wat komen gaat geeft Watt een voorproefje wanneer hij de stadia van
zijn hersenschudding aan Sam in een reeks van oplopende verhaspelingen en omkeringen vertelt; maar deze zoekt tenminste nog uit wat
Watt eventueel bedoeld kan hebben. Naamloos verheft de draaierijen
van zijn voorgangers regelrecht tot methode, hij maalt en redekavelt
onafgebroken door en het braken stokt alleen om adem te halen. In
Teksten zomaar beginnen de zinnen echt te breken en gaan adem en
ritme zwaarder wegen dan de zinsbouw. Hoe het is bestaat uit clusters
woorden zonder zinsverband of interpunctie, alsof alle verbindingen
van het raderwerk verdwenen zijn. De Sissers laten op allerlei manieren
zien wat Beckett bedoelde toen hij in 1962 zei, een 'syntax ofweakness'
te willen ontwikkelen. In Bing ( 1966), een van de residua, staan er ogenschijnlijk nog wel zinnen maar die zijn niet meer dan hoopjes woorden.
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Sans (I969) is in een soort morse van woordklanken geschreven. In
Niet ik (I973) zijn stukken zin door weglatingstekens gescheiden, drie
puntjes: gaten in het geheugen; in Toen (I974) worden ook de weglatingstekens weggelaten waardoor de pauzes korter worden en er een
ander ritme ontstaat, van korte segmenten die de lezer/speler zelf moet
afbakenen, wat aanleiding geeft tot telkens teruglezen om het nog eens
te proberen. In Stappen (I975) worden de onderbrekingen aangegeven
door het woord 'pauze', in Impromptu d' ohio (I 98 I) onderstreept door
een tik van de lezer op tafel. In de meer recente langere teksten zijn er
afwisselend kortere en langere zinnen, waarbij de punt nog hoofdzakelijk lijkt te dienen ter aanduiding van het ritme dat iets weg heeft van
een weliswaar haperende maar nooit ophoudende hartslag. Daarop is
van toepassing wat Belacqua in Dream ... zei: 'Ze waren donker, en ze
wierpen een licht omlaag in de donkerder plaatsen waar ze bewogen. Ze
waren een stil geroezemoes, een opeenhoping van veel dat was en niet was
en op het punt stond te zijn en het nooit zou zijn, een kloppen en schokken
als van een hart dat in zand bonst, en ze werpen een donker licht'.
De verschuiving van de attitude-Geer naar de attitude-Bram, van
ontwikkeling naar concentratie, van tijd naar ruimte, heeft ook de
syntaxis, als ordening van het tijdsverloop, niet ongemoeid gelaten: de
woorden worden als dingen naast elkaar gezet, lidwoorden weg, verbuigingen voor 'n deel opgeheven door infinitief en imperatief; de tekst
wordt een ruimte waar alle onderdelen, zoals op het toneel, tegelijkertijd aanwezig zijn. De vraag is of daarbij de normale zin als achtergrond blijft bestaan; is er dan sprake van weglating en afwijking, of
wordt de zin genegeerd als iets dat niet meer kan. Of moet je het zien als
een nieuwe asyndese, waarbij de hiaten niet meer hoeven te worden
opgevuld of overbrugd, omdat er een andere kijk aan het werk is die
niet verbindt maar wil scheiden, die uit is op het afzonderlijke object,
dus ook op het afzonderlijke woord. Het valt uit de tekst niet op te
maken. Beckett citeerde ooit Proust's 'geïnspireerde weglatingen', misschien is dat een indicatie. Hoe het ook zij, in het interval wordt de
ontbrekende verbinding zelf een (zichtbaar) ding. Geen zinnen meer?
Dan zoekt de lezer vanzelf toch zinnen. Als Beckett daarop speculeert,
dan is het een gebaar: dit wil niet worden afgemaakt ...
Stamelen, op papier, wat is dat? Is het een uitdrukking van nietweten? Van niet kunnen zeggen? Van nog niet kunnen zeggen? Van te
veel (tegelijk) willen zeggen? In verlegenheid gebracht, want bij stamelen is er altijd sprake van intimidatie: het op deze plaats, ten overstaan
van deze toehoorder, niet kunnen zeggen? Stamelen onder de blik van
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'n ander. Zoals er in de Sisser Stil een waamemingsvertraging ontstaat
door de geleding van een beweging: de vertraging van de waarneming
heeft een verstoring van de zinsvolgorde tot gevolg.
Afbreken omdat je jezelf hoort praten (de echo)? Je eigen stem horen
als die van een vreemde; je hoort immers je eigen stem nooit. Een teveel
aan bewustzijn?
Stamelen kan betekenen dat het denken op het spreken/schrijven
voor is; het interrumpeert (pedant: Is dat wel zo?!: scepties: Is dat wel
zo? Kan het niet evengoed zus of zo-zo? cynies: Ach! Tja, En wat dan
nog ... )
Of zijn de woorden sneller dan het bewustzijn? Het kan zelfs samengaan: het ligt hem in de mond bestorven, of: Het is eruit voordat hij het
weet, het begin van een zin of een eerste zin, gezegd is gezegd, maar dan
begint het pas: voordat het te verwachten of door te beginnen verplichte
vervolg geformuleerd wordt, komt het denken, argwanend als het is,
met duizend-en-een bedenkingen op de proppen, niet een-twee-drie
weg te denken bijgedachten, en de stem, deels gedwongen door de zin
en de woorden om door te gaan- alleen al daarom struikelend over de
eigen woorden-, deels overstelpt met bijzinnen, bijgedachten, commentaar enz., weet niet waar zij het zoeken moet; één ding staat vast: ze
moet vooruit, hoe dan ook, terug is niet meer mogelijk, gezegd blijft
gezegd, ze kan er hooguit iets van terugnemen (nuanceren, relativeren,
minimaliseren), niet inslikken, vooruit, in kreeftegang desnoods, zijwaarts, zigzaggend in een rechte lijn, steeds meer verstrikt rakend in
eigen lussen en slingers, al bijna vergeten hoe en waarom en op weg
waarheen zij op weg is gegaan, aan wie ze toebehoort, voor wie ze bestemd is ... De Sisser Blootshoofds is te lezen als het proces-verbaal van
een zin waarvan het begin is gemist.
Is dat stamelen? Dat is de weg kwijtraken doordat er teveel wegen
zijn, doordat de zekerheid van de routebeschrijving ontregeld is. Er is
dus eerder een teveel (aan beweging) dan een te weinig. Heeft het stamelen met het naar woorden zoeken te maken? Weinig. Er zijn er juist
teveel, teveel tegelijk, met telkens ook teveel (bij) betekenissen. Hoe die
kwijt te raken: de vreemde stemmen, de soullerende stemmen die tot in
de woorden zelf meepraten? De woorden gedragen zich bovendien als
de modderkruipers in Hoe het is, de een met z'n kop aan de kont van de
voorganger, dringen, trappen, bijten, de een voor de ander 'n kwelgeest,
de een vraagt erom, de ander kan het niet laten- maar ze moeten vooruit, allemaal, stuk voor stuk.
Stamelen-hoe aandoenlijk ook in de ogen van degenen die erboven
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staan, die de jaren van het verstand hebben bereikt en zich in het licht
boven bevinden- heeft z'n onschuldig aanzien verloren: wie A zegt
moet B zeggen, wie zwijgt stemt toe, een man een man een woord een
woord, jamaar, nee heb je ja kun je krijgen; in die gemeenplaatsen zijn
de stemmen thuis, daarin kunnen ze te allen tijde hun anonieme bestaan
terugvinden. Het is dus vooral de tweede stem die doet haperen, die
dwingt tot napraten, meepraten of tegenspreken.
Stamelen: wat gezegd is is gezegd, maar men vergeet snel, vooral als
het geen klare taal is en de woorden met de ene hand gegeven en met de
andere teruggenomen worden. Of verschrikt inhouden wanneer de zin
op een (te) groot woord stuit of op iets( ... ) dat onnoembaar is of maar
beter ongenoemd kan blijven, 'Geen plotse aanval van ... geen woord
voor' (Een stuk monoloog). Of tastend, op onderzoek uit en de neiging
moeten onderdrukken zo snel mogelijk weg te komen.
Stamelen omdat het geheugen hapert. Of omdat het vermoeden opduikt dat het allemaal al eens eerder is gezegd. Stamelen omdat de
dwang bestaat het al eerder gezegde nog eens te zeggen, over te doen,
beter-maar hoe beter, als tegelijk de herinnering eraan wijkt?
Het is met praten als met lopen. Molloy en Watt lopen zoals ze praten, zwalkend en zigzaggend. Voor hun analytiese geest is lopen eenvoudig niet doenlijk, hoe in godsnaam al die bewegingsonderdelen te
coördineren? Met het praten is het idem dito. 'Praten is voor zich uit
lopen' (Queneau). Voor zich uit praten is zichzelfachterna lopen. 'Men
moet lopen zonder te denken aan wat men doet, zoals men ademt, en
wanneer ik liep zonder te denken aan wat ik deed, liep ik zoals ik het
beschreef, en wanneer ik op mezelf ging letten deed ik een paar redelijk
geslaagde stappen en vervolgens kwam ik ten val. Ik besloot daarom mezelf te zijn.' (De verdrevene, in: Verhalen en teksten zomaar, p. 13) Dat is
voor zichzelf uit lopen.
Denken en bewegen, bewustzijn en handelen, lopen niet synchroon,
dát is de hoofdoorzaak van alle versprekingen en verschrijvingen. Zelfs
tussen stem en spreken hapert er iets. Daarmee zijn we weer bij de
breuk ... bij de ongelijktijdigheid: het woord is zelf iets, maar geschreven of gelezen is het iets net ervoor of net erna (het wit, de adempauze).
Zwijgen zeggen is het miszeggen. Iets wegdenken is iets anders denken.
Is dat het unheimliche geheim van de taal dat ze iets kan zeggen en zich
even zo vrolijk kan tegenspreken, zonder zichzelf ooit teniet te doen?
'Niet uit zijn woorden kunnen komen', zo luidt een woordenboekdefinitie van stamelen. Maar wie komt er niet uit zijn woorden? Beckett? De hoofdpersonen of de taal zelf? Is dat nog gestamel te noemen?
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Tussenstem.- 'Zozeer ben ik gewend met mijn adem te denken' (teksten
zomaar, p. 110). Adem en ritme verraden iets van een beweging in de
taal. Als de adem stokt is het hiaat minder een breuk dan een interval
waarin de taal zich moet inhouden. Het schrijven van Beckett zit daar
heel dicht op, adembenemend dichtbij. In het interval ziet het schrijven
kans tussenbeide te komen, omdat zich daar de interstitie moet bevinden tussen anonieme taal en persoonlijke stijl, tussen enerzijds de moedertaal waarvan iedereen die spreekt afbankelijk is en waarin iedereen
zijn eigen woorden moet zien te vinden, tegelijkertijd het meest intieme
omdat ze ons benoemt, en het meest anonieme omdat ze ons dwingt
dezelfde woorden te gebruiken als alle anderen, ze is er voor iedereen en
is van niemand, wat de schrijver nog eens voor het extra dilemma plaatst
dat hij om aan de greep van de taal te ontsnappen het woord moet
nemen; en anderzijds de 'stijl', met welke term Roland Barthes de individuele spraakvorm aanduidt, die biologies en biografies van aard is,
de stem van de onbekende, geheime lichamelijkheid, de idiosyncratiese
taalgestiek die ieder door mimicry verwerft en door toeeigening en inlijving ontwikkelt tot een idiolect, de onbewuste belichaming van de
individuele deelname aan de gemeenschappelijke taal. Het schrijven
speelt zich af tussen taal en stijl, waar het de wederkerigheid en tegenstrijdigheid van beide ondervindt en bespeelt, tussen de limiet die begrenst wat de schrijver überhaupt kan zeggen en de moeilijk te peilen
duistere plaats waar zijn eigen spreken, gevormd naar het beeld en de
gelijkenis van de taal, z'n oorsprong heeft. De schrijver spreekt met die
fysiek geaarde stem temidden van andere, nauwelijks van de zijne te
onderscheiden stemmen. Zo ziet de gespannen verhouding tussen stem
en ik in Naamloos en de erna volgende teksten eruit.
Net als het gezicht en de houding, is de stem tegelijk vertrouwd en
vreemd, de eerste vertegenwoordiger van buiten en voor anderen de
buitenkant, het enig zichtbare van onszelf. Je bent je gezicht, je hebt het
niet; anderen hebben het, zij krijgen het te zien, jij zit erachter gevangen: esse est percipi. Je kunt er zelf naar kijken en luisteren, maar je
stem nooit horen zoals een ander die hoort, je gezicht en houding nooit
zien met de ogen van een ander. Je kunt stem, gezicht en houding bestudeerd en strategies gebruiken (wat dan doorgaans stijl genoemd
wordt), maar je kunt stem, gezicht en houding niet echt veranderen,
gezichtsuitdrukkingen worden nooit hetzelfde als de gelaatstrekken,
stembuigingen en stemvoering nooit hetzelfde als de tongval en het
ritme, voorkomen en manieren nooit hetzelfde als de motoriek en de
fysieke verschijning, aanzien nooit hetzelfde als aanzijn. De 'stijl' is
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voor de schrijver dus even duister, ongrijpbaar en opbegrijpelijk als de
taal. Het interval als verbinding tussen anonieme taal en lichamelijk
spreken, is ook het niemandsland waar overeenkomst en verschil tussen beide door de schrijver kan worden opgespoord, het beginsel van
de vorm dat de mogelijkheid in zich bergt anders te zijn, het spoor van
een eigen leven, het levende bewijs dat hij er is (geweest).
Daarop doelt, vermoed ik, ook de imperatief 'Verbeelding Dood
Verbeeld'. Sinds '65 maakt Beckett graag gebruik van de imperatief,
afgewisseld door de infinitief die dezelfde functie waarneemt maar dan
zonder pronominale ordonnans; in beide modi blijft in het midden of
iemand zichzelf tot iets aanzet of het door anderen gezegd krijgt. Maar
in elk gevallijkt de infinitief nog uitzicht te bieden op het infinitieve. Na
Assez ( 1 965), waarin de latere ascetiese zinsbouw gestalte krijgt en zelfs
de pen, zoals elders de stem, een onafhankelijke ander wordt, is trouwens ook de vertellende ik-persoon in het proza opgedoekt, vervangen
door onbepaalde persoonsvormen die soms hun slachtoffer gemeenzaam met 'je' aanspreken; slechts één keer treedt de ik, als het ware
ironies geciteerd, nog op, in Zoals het verteld is.
De kunst van het uitstellen.- Het plastiesein Becketts taalgebruik maakt
deel uit van een spel met vormen die niets anders betekenen dan zichzelf. Niet voor niets noemde Beckett muziek de ideale kunst, omdat 'de
muziek de Idee zelf is, onbewust van de wereld der verschijnselen, op
ideale wijze buiten het universum bestaand' (Proust, p. 78). En tegenover
het realisme staat het 'autosymbolisme', 'symboliek gehanteerd als een
realiteit, bijzonder, letterlijk en concreet, en méér dan de overbrenging in
beelden van een begrip'. (a.w.p. 67) Later zou hij dat 'puur visueel schrijven' noemen, ten aanzien van Watts ervaring omschreven als 'zuiver
plastiese inhoud'. 'Als er alleen duisternis was, zou alles helder zijn', zei
hij in 1961 tegen Tom Driver. 'Waar we tegelijkertijd duisternis en licht
hebben, hebben we ook het onverklaarbare'. Daarmee zijn we weer terug
bij de zones uit Murphy. Het grijs, de schemering (of de nachteveningslijn) is het moment tussen geboorte en dood van het woord. Alles in het
werk van Beckett lijkt erop gericht dat moment met alle mogelijke
middelen vast te houden en het sterven (uitspreken, afmaken) uit te
stellen. Zo fysiek is het woord dat de dingen doet verdwijnen, dat ik het
waag om een uitspraak van Beckett over zichzelf (in een van de gesprekken met Charles Juliet) het woord zelf in de mond te leggen: 'Ik
heb altijd het gevoel gehad dat er in mij een vermoord wezen was. Vermoord vóór mijn geboorte. Ik moet het vermoorde wezen terugvinden.
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Proberen het weer tot leven te brengen.' En in dezelfde serie gesprekken
(Rencontres avec Samuel Beckett, 1986; de gesprekken zijn van 1968,
1973, 1975 en 1977) heeft hij gezegd: 'Het schrijven heeft mijtot zwijgen
gebracht . .. Toch moet ik doorgaan. Ik sta voor een rotswand en ik moet
doorgaan. Dat is onmogelijk, nietwaar. Toch kun je vooruitgaan. Een
winst van enkele miezerige millimeters.'
De onderbrekingen tussen en in de korte teksten en toneelstukken,
tussen de beelden, zinnen en woorden, vormen een poging om ruimte te
scheppen voor een leegte die niet vacant te houden is. Zelfs de innerlijke
leegte van het zelf, van het denken, van het woord, is altijd nog een
ruimte waar alles en nog wat z'n intrek kan nemen. Beckett heeft die
ruimte willen reserveren voor de verbeelding, en hij heeft wat de verbeelding maakt willen uitspelen tegen het gemaakt worden. Een perverse horror vacui schijnt iedereen ertoe te dwingen die ruimte koste
wat het kost te vullen, al was het maar omdat vullen gemakkelijker is
dan zich van benoeming onthouden en het moment dat eraan voorafgaat op te houden. Maar het uitstel vindt zelf weer in woorden plaats
zodat de schrijver ondertussen de leegte waarover hij het heeft weer
vult, de leegte die nooit ergens anders bestaat dan bij afwezigheid,
waarvoor de theologie de fraaie term 'tegenwoordigheid' heeft bedacht.
Die pre-existentie van de woorden, die grote overeenkomsten vertoont
met het tropisme van Natbalie Sarraute, heeft Beckett al vanafhet begin
proberen te benaderen door een 'extraction of language and painting
and gesture'. Vorm die nog net geen definitieve vorm is; het is inderdaad
een kunst om die beweging in een tekst zodanig in leven te houden dat
een lezer dat moment van uitstel mee kan maken, het moment dat de
schrijver z'n adem inhoudt of ademhaalt om het woord te nemen.
Hierop doelt, veronderstel ik, ook Becketts voorstelling van 'een
kunst van het falen'. Tegenover een kunst van de perfektie, van de
voltooide vorm, stelt hij een kunst die de vorm vóór probeert te blijven,
die zich ophoudt in het grensgebied van het niet meer en nog niet,
tussen maken en afmaken, tussen realiseren en voltooien, in het besef
dat het werk zelf de grens is waar het schrijfwerk zijn einde en voltooüng
vindt. De kunst van het ophouden (van betekenis), de kunst dus van het
onmogelijke. Maar geen esthetisering van de mislukking in de platte
zin. Dat wordt alleen al bewezen door de zorgvuldigheid waarmee
Beckett steeds met zijn producten is omgesprongen, een zorg die een
ironiese toets verleent aan zijn eigen kwalifikaties van z'n werk als winden (Foirades) en excrementen, residua en disjecta. Vijfentwintigjaar
nadat hij Watt geschreven heeft, maakt hij er zelf nog eens een vertaling
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van, zoals hij trouwens bijna al zijn werk zelf vertaald heeft, van het
Engels in het Frans en omgekeerd. Zelfs probeersels geeft hij na tientallen jaren nog uit. Ik ken geen auteur die zijn eigen werk zo trouw is. Het
lijkt wel alsof hij z'n hele leven lang al zijn werk bij zich heeft willen
houden, zoals Malone zijn bezittingen-misschien is dat de enige houding voor een schrijver die zijn hele leven in zijn werk heeft gestopt. Een
programmatiese benaming als 'kunst van het falen' moet dan voorzichtig benaderd worden, het is geen arte povere, eerder een kunst tegen het
teveel van het slechtgezegde, slechtgehoorde, slechtgeziene, slechtvertelde.
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Cyrille Offermans

Een oorlogsverslaggever
Over Alexander Kluge
Die jast unlösbare Aufgabe besteht darin, weder von der Macht der anderen, noch von der
eigenen Ohnmacht sich dumm machen zu lassen.
Theodor W.Adomo, Minima Mora/ia (Geciteerd uit: Oskar Negt/Alexander Kluge, Geschichte und Eigensinn)

EEN OPEREREND SCHRIJVER

Kunstwerken en theorieën danken hun actualiteit nooit alleen aan intrinsieke kwaliteiten, er moet in de actuele situatie ook iets zijn dat om
dat werk vraagt. Wat dat betreft levert het begin van de moderne tijd,
de Renaissance, het model voor alle latere wedergeboorten: zoals de
burgerij bij haar uitbraak uit de feodale orde het bevrijdende potentieel
ontdekte van de oude Griekse beschaving, zo herinnerde men zich ook
daarna op elk breukvlak in de geschiedenis eerdere partiële realiseringen, eerdere anticipaties vooral ook van een betere wereld- gedachten,
ideeën en wensen sluimerend in onder het stof bedekte artefacten, tevoorschijn getoverd door vernieuwingsgezinde, naar oriëntatiepunten
zoekende acteurs in de schemerige marges van het wereldtoneel. Niets
kan herleven waar men in het heden niet zelf aan toe is.
De laatste keer dat zich zo'n situatie in West-Europa, zij het op kleine
schaal, heeft voorgedaan, was aan het eind van de jaren zestig, toen er
in kringen van politiek geëngageerde studenten, wetenschappers en
kunstenaars 'vraag' ontstond naarproduktenen opvattingen van mensen die al eerder, in de jaren twintig en dertig, hadden geprobeerd de
kloof tussen politiek en werk, privé- en beroepsleven te dichten. Zo
werden Brecht, Benjamin, Eisler, Heartfield en Piscator aan de vergetelheid ontrukt of in een ander, politiek daglicht geplaatst. En via
hen kwamen ook figuren uit de eerste opwindende jaren van na de
Russische revolutie opnieuw, soms ook voor het eerst, in de belangstelling: Eisenstein, El Lissitzky, Meyerhold, Sjklovsky, Tretjakov, om er
slechts een paar te noemen. Wie die turbulente jaren omstreeks 1970
bewust heeft meegemaakt zal het zich ongetwijfeld allemaal herinneren, ook allijkt het inmiddels een eeuw geleden en is menigeen allang
weer overgegaan tot de orde van de dag. Ter introductie van Alexander
119

Kluge is het niettemin nodig nog even aan die oude helden te refereren,
voor hem hebben zij namelijk niet afgedaan, sterker nog: zijn werk is
los van die socialistische kunsttraditie niet denkbaar.
Ik moet dus nog even doorgaan met het opfrissen van het geheugen
en in het bijzonder wijzen op Sergej Tretjakov (1892-1939), een relatief
onbekend auteur, wiens invloed op mensen als Brecht, Benjamin en
Piscator echter moeilijk te overschatten is. Hem komt de-overigens
niet helemaal ondubieuze-eer toe zowat alle slogans te hebben geleverd voor de socialistische kunstpraktijk zoals die door antifascistische
kunstenaars in de jaren dertig en opnieuw, in nauwelijks veranderde
vorm, door sommige progressieve kunstenaars omstreeks 1970 werd
nagestreefd. Tretjakov werkte in de jaren na de Russische revolutie
voor de krant en leidde, samen met Eisenstein, theater- en literatuurgroepen binnen de Moskouse Proletkult. Zichzelf beschouwde hij als
een 'opererend schrijver', iemand die zijn werk niet zozeer wilde zien
als spiegel van zijn tijd, maar vooral als factor in een revolutionair
veranderingsproces. Die verandering, zo verwachtte hij, zou mede onder invloed van de massamedia, in het bijzonder de krant, tot stand
komen. Met futuristisch pathos schreef hij dat de krant 'het allesomvattende epos van onze tijd was, zoals de Ilias en de Odyssee de epen
van de oude Grieken waren en de bijbel het epos was van de oud-joodse
stammen.'
Centraal voor Tretjakovs gedachten is dat hij de verhouding kunstenaar-publiek wilde veranderen: het publiek moest door een actieve
'deelname' aan het kunstwerk tot een collectief te ondernemen verandering van de realiteit worden aangezet. Daarvoor was het nodig dat
de kunstenaar nieuwe, de lezer/toeschouwer uit zijn consumptieve
roes wegrukkende technieken ontwikkelde- documentaire technieken,
meende Tretjakov. Het zou moeten gaan om 'Literatura fakta', niet om
fictieve, van de realiteit afleidende 'schone letteren'. Ofschoon deze
gedachten, zeker in een andere sociale context, makkelijk tot rigide
kunstvijandigheid kunnen leiden (en, zoals bekend, ook geleid hébben),
bevatten ze niettemin wel degelijk een produktieve kern: de wil om de
strenge scheidslijnen tussen kunst, wetenschap en maatschappelijke
bewustwording op te heffen, om het de recipiënt mogelijk te maken zijn
ervaringen beter te articuleren, ook in sociale zin. Het is die intentie die
omstreeks 1970 via Brecht en Benjamin (in De auteur als producent
krijgt Tretjakov de plaats die hem toekomt) enige populariteit verwierf
en die, als bij geen ander, aan de basis ligt van het werk van Alexander
Kluge.
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EEN ALTERNATIEVE KRANT

Behalve schrijver is Kluge filmer en advocaat. Schrijver is hij bovendien
op meer dan één manier: enerzijds schrijft hij verhalen en romans, anderzijds (meestal samen met Oskar Negt) theoretische boeken. Maar
die verschillende bezigheden hangen nauw met elkaar samen, Kluge's
werk ontleent zijn specifieke kwaliteiten aan het feit dat hij de inzichten
en verworvenheden uit de ene sector gebruikt in de andere: als schrijver
hanteert hij filmische procédés en als filmer narratieve. Op beide gebieden werkt hij met de formele precisie, neutraliteit en distantie van de
wetenschapsman. In diens strenge onpartijdigheid verschuilt zich de
geëngageerde advocaat: uit reeksen schijnbaar onsamenhangende feiten reconstrueert hij explosieve sociale krachtenvelden van historisch
gegroeide, vaak tegenstrijdige motieven en verlangens die zo onontkoombaar naar 'de misdaad' leiden dat de vraag naar de persoonlijke
schuld verdampt. Op die manier hoopt Kluge de lezer/toeschouwer te
leren zijn frustrerende ervaringen te zien in de sociale context waar ze
zijn geprogrammeerd, zodat het in principe mogelijk wordt ze in diezelfde context te verwerken in plaats van ze met behulp van de bewustzijnsindustrie naar het domein van de intieme verhoudingen te loodsen, waar ze als onuitputtelijke bron van nieuw geweld actief kunnen
blijven.
Kluge is geen moralist. Als mensen zich thuis of elders met rommel
willen laten amuseren, wijt hij dat niet aan enigerlei cultureel verval of,
nog erger, aan een natuurlijke rauw-plebejische wansmaak die met geen
'hoger' cultuurgoed valt bij te schaven, nee, Kluge erkent de massale
behoefte aan triviaal amusement als een reële, zij het niet in de natuur
maar in de levensomstandigheden van de mensen wortelende behoefte.
In dat opzicht is hij; misschien nog meer dan van Brecht, de erfgenaam
van Bloch, die in de gretigheid waarmee het commerciële massa-amusement wordt geconsumeerd toch ook altijd een hoe dan ook misvormde
gelukshonger werkzaam zag, die door een repressieve realiteit wordt
opgeroepen zonder door die realiteit bevredigd te kunnen worden. In
plaats van clichés en wansmaak uit de weg te gaan, laat Kluge zich er
daarom mee in. Hij wil hun 'realistische fundament' onderzoeken. 'Het
komt er( ... ) op aan om niets wat een materiële substantie heeft in een
inrichting op te sluiten.' Als een bepaald soort amusement niet deugt,
heeft propaganda voor iets beters geen zin- het enige wat wel zin heeft,
zegt Kluge, zijn 'tegenprodukties' die erop uit zijn die triviale, drifteconomisch gestuurde behoeften op niet-repressieve, bevrijdende wijze
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te bevredigen. Wie eenmaal aan den lijve ervaren heeft wat dat betekent, laat het commerciële amusement vanzelf wel voor wat het is.
Het is deze politiek gemotiveerde onderzoekshouding die alle werkzaamheden van Kluge verbindt. Het is ook aan die houding te danken
dat hij zich zo weinig gelegen laat liggen aan de gangbare genre-indelingen. Zijn verhalen sluiten bij geen enkelliterair genre aan, zijn filmen
bij geen filmisch, en zijn theoretische geschriften staan haaks op wat
doorgaans onder wetenschap wordt verstaan. Voor een groot deel van
de literatuurkritiek is zijn literatuur te theoretisch, voor de meeste
wetenschappers zijn zijn theorieën te literair.
Kluge heeft nooit zoiets als een persoonlijke stijl ontwikkeld. Zoals
zijn films wezenlijk collectieve produkties zijn (aan elke film gaan discussies vooraf, die tijdens het draaien op gezette tijden worden voortgezet), zo wekken ook zijn boeken de indruk door een anoniem collectief te zijn geschreven. Individuele expressie moet geheel en al wijken
voor de imitatie van jargon: jargon van de natuurwetenschappen, van
de militair-strategische analyse, van de fascistische eugenetica, jargon
van juristen, economen, politici, en vooral veel jargon van de straat.
'Niet ik schrijf teksten, maar ik schrijf teksten als ik ervan af kan zien
dat ik Ik ben.' Daarin schuilt behalve Kluge's kracht ook zijn zwakte:
de enorme reikwijdte, diversiteit en wetenschappelijke gefundeerdheid
van zijn tekstfragmenten is een prae, het feit dat ze niet altijd door een
synthetiserende, centripetale, zinnen en alinea's indikkende kracht op
elkaar betrokken, niet altijd voldoende bewerkt of gestruktureerd zijn,
een nadeel. Nu heeft die zo langzamerhand gigantische hoeveelheid
verhalen en beschouwingen soms iets van een niet-selectief tot stand
gekomen materiaalverzameling. Of misschien nog liever: van een stapel
exemplaren van Tretjakovs krant die wacht op het geduld van een
'echte' literator.
Vooral Kluge's latere, zeer omvangrijke boeken als Neue Geschickten (1978) en Geschichte und Eigensinn (1981) zijn disparate verzamelingen niet doorlopend geconstrueerde teksten over de meest uiteenlopende onderwerpen. Net als in de krant gaat er van het overgrote deel
van die teksten een suggestie uit van feitelijkheid, die nog wordt versterkt door veel foto's, tekeningen, landkaarten, tabellen en grafieken,
net als in de krant nodigt dit werk uit tot het lezen van willekeurige
stukken, afhankelijk van de beschikbare tijd, voorkeur en interesse van
de lezer. Maar de verschillen, althans met de gangbare krant van tegenwoordig, zijn minstens even evident. Kluge doet geen enkele poging de
lezer met sensationele koppen of prikkelende inleidingen tot (verder)
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lezen te 'dwingen', integendeel, zijn titels zijn weinigzeggend, inleidingen ontbreken, zijn stijl is niet meeslepend, laat staan sappig, en bovendien laat hij alles weg wat in de gangbare krant als aanwijzing (van
instemming of kritiek, sympathie of antipathie) fungeert hoe een bericht gelezen 'moet' worden. Kluge kauwt niets voor, biedt de lezer
zodoende een optimale mogelijkheid 'zich zelfstandig te gedragen' (zoals hij het in de inleiding bij Geschichte und Eigensinn formuleert.) Zijn
kranten lijken geschreven door verslaggevers die, wars van zowel elke
publieksgerichtheid als alle esthetiek, uitsluitend geïnteresseerd zijn in
de auraloze documentatie van het puin van de wereld.
Dat puin bestaat voor Kluge primair uit teksten; en als het om verhalen gaat uit documenten. Evenmin als Borges en Kis neemt hij het erg
nauw met het authenticiteitsgehalte van zijn bronnen, desnoods verzint
hij ze zelf. Voor die in wetenschappelijke zin onverantwoorde werkwijze heeft hij een goed motief: ook het niet-gefingeerde bronnenmateriaal berust op individuele waarneming, op datgene 'wat twee ogen
kunnen zien', en dat is, zeker met betrekking tot gebeurtenissen die zich
in allerlei opzichten principieel aan individuele waarneming onttrekken, bar weinig, te weinig om die waarnemingen een onbetwistbare
geldigheid toe te kennen. In het nawoord bij Schlachtbeschreibung, het
boek over de slag bij Stalingrad (1942}, schrijft Kluge dan ook: 'Een
ongeluk dat een machinerie van 300.000 mensen betreft, is niet te vatten
(nog afgezien van de vertroebeling van de waarnemingsvermogens door
het ongeluk zelf). Het boek bevat, als iedere fictie (ook die uit documentair materiaal bestaande) een traliewerk waaraan de fantasie van
de lezer zich kan vastklampen als ze zich in de richting van Stalingrad
beweegt.' Met dit boek wil Kluge een bijdrage leveren aan wat de psychoanalyticus Mitscherlich 'het gevecht om de herinnering' noemde, de
poging om een van de zwartste en beschamendste episoden uit het
recente (Duitse) verleden toegankelijk te maken voor herbeleving, omdat alleen zo nieuwe rampen voorkomen kunnen worden. In dat praktische perspectief moet men het werk van de oorlogsverslaggever Kluge
als zodanig zien.

PRAGMATISCH LEVEN

Klugedebuteerde in 1963 met een bundelLebensläufe. Dit boek bevat
in de eerste druk negen en in de herziene versie van 1 977 achttien verhalen, die 'bij elkaar(... ) een treurige geschiedenis' vormen, een ge123

schierlenis die geleid heeft tot de tweede wereldoorlog en die daarna
werd voortgezet alsof er niets gebeurd was. Bijna alle verhalen doorlopen, hoe fragmentarisch dan ook, een tijdsbestek van voor die oorlog
tot in het heden. Niemand schijnt iets geleerd te hebben.
De levens die Kluge traceert zijn niet die van verzetsmensen, maar
evenmin die van loepzuivere nazi's; meestal gaat het om ietwat kleurloze, 'realistisch' op de mogelijkheden van het ogenblik reagerende
wetenschapsmensen, juristen, legerofficieren, leraren en vrouwen uit
verscheidene sociale lagen. In alle gevallen is Kluge erop uit om te
demonstreren hoezeer deze mensen zich, vaak tegen hun eigen belangen in, laten leiden door collectieve voorstellingen en gedragsmodellen
die, ook als ze volledig onpolitiek lijken, tot aanpassing aan de bestaande verhoudingen en daarmee tot levens- en mensenverachting, tot ongelukken, vaak 'met dodelijke afloop', leiden. Zonder het geringste
spoor van morele verontwaardiging, en daardoor des te onontkoombaarder, toont Kluge zodoende indirect de irrationaliteit van het sociaal-economische systeem.
In het openingsverhaal van Lebensläufe citeert de schrijver de stem
van de zwijgende meerderheid, die Anita G., een verlaat slachtoffervan
de (oorlogs)omstandigheden dat zich sociaal niet kan of wil conformeren en permanent op de vlucht is, beschuldigend toespreekt: 'Waarom begaat ze telkens weer eigendomsdelicten op haar reizen?( ... ) Je
kunt niet als een zigeuner door de omgeving trekken. (... ) Waarom
gaat ze niet uit van de feiten? Wil ze soms niet?' Mensen die 'uitgaan
van de feiten' vormen in Kluge's werk de hoofdmoot; in Lebensläufe
geldt dat onder meer voor de eerste luitenant Boulanger en de rechter
Korti, beiden pragmatici met een rijk nazi-verleden, en Manfred
Schmidt, vertegenwoordiger van een jongere generatie. 'Manfred
Schmidt' is het eerste verhaal van Kluge waarin niet de oorlogstijd
maar de actualiteit op de voorgrond staat; tevens is het het eerste verhaal waarin de documentatie van een afzonderlijke levensloop minder
belangrijk is dan de beschrijving van een situatie of een gebeurtenis
waarbij vele personen betrokken zijn. Vooral om die laatste reden over
dit verhaal iets meer.
Het eerste deel van 'Manfred Schmidt' heet 'Het feest', maar de
scenario-achtige beschrijvingen van de hectische bewegingen in en bij
het gebouw waarin het bedoelde feest zal plaatsvinden wijzen eerder op
een militaire operatie. Ambtenaren van de bewakingsdienst hebben het
gebouw hermetisch afgegrendeld, in de kelders zoeken ze naar 'gaten in
het verdedigingssysteem'. Een rechercheur haast zich van verdieping
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naar verdieping op zoek naar mogelijke 'vluchtplaatsen(... ) in het geval van een razzia', en 'nadat het feest afdoende was gekadreerd trok de
hoofdgevolmachtigde van de voorbereidingscentrale zich terug in de
voor de leiding van de organisatie gereserveerde ruimten', waarna op
het commando 'proef!' honderdtwintig schijnwerpers het gebouw in
lichterlaaie zetten. Een van de hoofdbeambten van de bewakingsdienst
(Kluge laat niet na alle rangen en standen telkens punctueel te vermelden) zegt vervolgens in een interview dat 'ze sleçhts in uitzonderingsgevallen van het schietwapen gebruik (zullen) maken. We kunnen niet
dulden dat de op zichzelf noodzakelijke afgrendelingsopdracht mensenlevens eist.' Uit dit soort pseudo-humane, zelf opgelegde beperkingen van de technobureaucratische rede blijkt pas goed hoe gevaarlijk
de verplichte vereenzelviging met de beroepscode is. 'We kunnen niet
dulden' -kennelijk vatten de ondergeschikten hun bewakingstaak (let
wel: het gaat om een carnavalsfeest waartoe 'onbevoegden' de toegang
ontzegd moest worden) op eigen initiatief normaal gesproken zo ernstig
op dat er best wel eens doden zouden kunnen vallen. Overdrijvingen
van dit type- Kafka en Walser zijn de grootmeesters van het procédézijn alleen in zoverre overdrijvingen dat ze de logica van een met uitsluitingen en represailles werkend systeem dóórtrekken, en niet eens
tot over de grenzen van het louter denkbeeldige.
Natuurlijk komt het feest onder die militaire condities niet 'op gang'.
Van een eerste voorzichtige opleving is pas sprake als er ergens een
stapel bierkratten omvalt. Maar die opleving blijkt van korte duur.
'Moet de leiding van het feest nog meer stapels bierflessen laten instorten om de mensen wat losser te maken?' Dan komt de leiding op het
idee om de hoofdzekeringen in de lichtleidingen een minuut uit te schakelen 'en op hetzelfde moment door de luidsprekers te laten omroepen:
zonsverduistering voor verliefde stellen.' Maar niets helpt: de feestvierders blijven een verlamde indruk maken. Het geheel is een treffende
illustratie van Nietzsches waarneming dat die 'hogere kunst, de kunst
van het feesten voor ons verloren gaat' -een thema dat Kluge, geherformuleerd in termen van de relatie werk-vrije tijd, wel vaker behandelt, telkens met die teneur dat mensen de leegte van de vrije tijd niet
kunnen verdragen en pas voelen dat hun leven 'zin' heeft als ze onder
bedrijfscommando 'functioneren', al is dat bedrijf een oorlogsmachine.
Aan het feest in 'Manfred Schmidt' komt officieel een eind als een barmeisje zelfmoord heeft gepleegd en Schmidt, die zojuist als prins carnaval 'luisterrijk' is ingehaald, 'verdere optochten niet meer passend
vindt'. In de kelders gaat het eten en drinken overigens gewoon door,
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dode of geen dode, Schmidt- 'te moe om nog iets te ondernemen''investeerde het laatste beetje charme dat hem nog restte in de carnavalsprinses, een zekere mevrouw M., die als invloedrijk gold en hem
misschien wel eens ooit ten nutte kon zijn.' Gevoelens bestaan, ook aan
het slot van het feest, nog louter in absoluut verdingmatigde vorm, als
geld dat je investeert om er zelf 'beter' van te worden.
In het tweede deel van het verhaal, waarin Schmidts levensloop uit
de doeken wordt gedaan, concentreert Kluge zich op diens pragmatische, snel naar het terroristische afglijdende verhouding tot vrouwen.
Carrièremaker als hij is, wenst Schmidt uitsluitend om te gaan met
vrouwen die 'succes' beloven, aan 'hulpbehoevende naturen' heeft hij
een hartgrondige hekel. 'Alleen al de nabijheid van zulke ongelukkige
mensen schaadt. De uitspraak "meegevangen, meegehangen" geldt
hier in die zin dat men zich zo mogelijk slechts met mensen inlaat die
constant geluk hebben. Dat is tegenover vrouwen niet altijd te realiseren, maar tot op zekere hoogte zegt het instinct al dat men wat schade
berokkent niet kan liefhebben.'
Een macaber dieptepunt bereikt Schmidts rücksichtslos utilitaire
liefdesstreven in de scène waarin hij zijn voormalige vriendin L. bezoekt, met wie hij ooit 'een paar mooie vakantiedagen in Trident' had
doorgebracht,- Kluge's figuren spreken wel vaker de taal van de verbleekte vakantiefoto's. Nu blijkt ze ziek te zijn. 'Desondanks hoopte hij
dat ze hem geen moeilijkheden in de weg zou leggen.' Als zijn eerste
poging 'iets met haar te beginnen' door haar wordt afgeweerd, gaat hij
in een belendende kamer naar de radio luisteren, 'nog voor hij de koffie
op had?( ... ), was de zenderschijfhelder verlicht.' Het apparaat (vult de
lezer in) reageert met een druk op de knop, diezelfde mechanische
dienstbaarheid verwacht Schmidt van zijn 'vriendin', hoe doodziek die
ook is. In hoogst geconcentreerde vorm en zonder commentaar demonstreert Kluge hoe begrippen als 'nabijheid' en 'afwezigheid', liefde en
haat in het perspectief van Schmidts als bekommernis vermomde
egoïsme leeglopen of van betekenis verwisselen: 'Later ging hij er nog
eens heen en vroeg haar of ze eigenlijk wel waarde hechtte aan zijn
nabijheid. Hij herinnerde haar aan de dagen van Trident. Zij zuchtte,
op een zij liggend, de deken bijna over het hoofd getrokken( ... ). Hij
probeerde haar buik te masseren, zij weerde hem alleen maar af toen hij
opdringerig wilde worden. Hij kritiseerde haar instelling en haar koude.'
Gaandeweg wordt haar toestand slechter, Schmidt realiseert zich dat
ze spoedig zal sterven, maar dat brengt hem niet van zijn stuk, integendeel, hij vindt dat ze 'vóór haar dood nog eens wat met hem zou moeten
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beleven'. Bij het 'treffen van voorbereidingen' blijft hij echter in tegenstrijdige gevoelens steken. Pogingen vervolgens per telefoon een arts te
bereiken die snel kan komen, mislukken, wat Schmidt minder erg lijkt
te vinden voor haar dan irritant voor hem. Er klinkt in elk geval iets van
een verwijt zijnerzijds door (alweer: voorzover ze hem geen voordeel
brengt, functioneert ze enkel als stoorzender in zijn programma) in de
zin waarin Kluge haar overlijden meldt: 'Ze stierf, toen hij net op het
punt stond de zaak stevig in de hand te krijgen.'
In de figuren van Manfred Schmidt en al die andere realisten toont
Kluge, als geen ander, tot welke emotionele verharding het leven in
harde sociaal-economische omstandigheden leidt, tot welke vreugdeloze clichés 'de poëzie van het hart' verlept door te langdurige blootstelling aan 'het proza van de verhoudingen' (Hegel). Vermoedelijk is
er niemand die in zijn literaire 'Mimesis ans Tödliche' (Adorno) zo ver
gaat als hij. Toch schuilt in die krantengrauwheid, door niets gerelativeerd, door niemand geopponeerd, tegelijk het gevaar dat Kluge's
proza bedreigt. Als er, ook op het vlak van het taalgebruik, niets is dat
die grauwheid transcendeert, geen lyriek en geen dagdroom, geen spel
en geen ontregelende fantasie, hoe kan het zijn kritische intenties dan
nog waarmaken? Waar is het verschil tussen materiaal en tekst, tussen
realiteit en beeld, dat een aanknopingspunt moet vormen voor reflectie
en kritiek? Soms, vooral in die passages waarin de technocratische taal
van formules en berekeningen even onweersproken dominant lijkt als
in een handboek over militaire strategie, is dat verschil maar moeilijk te
vinden. Kluge's taal is dan even koud als de omstandigheden die hij
beschrijft.
Dat is een risico waarvan de schrijver zich volledig bewust is. In Geschichte und Eigensinn wordt in verband met de expressieve ascese van
Kant en Marx (die tegenstanders aanleiding gaf hen formalisme, respectievelijk functionalisme te verwijten) het vermoeden uitgesproken
dat er in het weergeven van struktureel zeer gewelddadige verhoudingen 'een de uitdrukkingsvorm infiltrerend protest bestaat dat de taal en
de ontwikkeling van de gedachten in die richting verkort. Anders kan
de expressieve gewelddadigheid in de werkelijke verhoudingen niet
worden weergegeven.'

DE GEORGANISEERDE OPBOUW VAN EEN ONGELUK

Na Lebensläufe is Kluge's werk in alle richtingen uitgedijd, maar op een
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aantal essentiële punten niet veranderd. Zijn werkwijze blijft fragmentarisch en objectiverend, het onderzoek blijft geconcentreerd op het
verband tussen collectieve (waan)voorstellingen en al of niet collectieve
rampen -oorlogen bovenal.
In het titelverhaal van Lernprozesse mit tödlichem Ausgang (1973),
een fictieve documentaire die op zichzelf de omvang heeft van een
kleine roman, gaat het om een planetarische overlevingsoorlog compleet met eugenetische experimenten (de aarde was tijdens 'de zwarte
oorlog', 1981-1985, veranderd in 'een krater- en vlammenzee'), die
Huxley's Brave New World-fantasieën ver achter zich laten. In de meeste
andere verhalen blijft Kluge zich bezighouden met rampen die al hebben plaatsgevonden. Voor de innerlijke samenhang van zijn werk is het
interessant om te zien dat het uitgangspunt van 'Lernprozesse' -vier
Duitse officieren die de slag om Stalingrad hebben overleefd door via
het ijs van de Wolga in oostelijke richting te vluchten en in het voorjaar
van '43 in China door een Kuomintang-patrouille worden opgepaktontleend is aan het slot van zijn grootste oorlogsboek totnutoe:
Schlachtbeschreibung. (Een ander fragment uit die context, 'Bertrams
Proportionsgefühl', duikt op in het voorwerk van Neue Geschichten,
zoals er in Kluge's werk wel meer sprake is van kruisbestuiving, zowel
tussen verhalen en films- Lebensläufe was aanvankelijk geconcipieerd
als filmscript-als tussen verhalen en films enerzijds en theorie anderzijds.)
In de herziene uitgave van 1978 heet Schlachtbeschreibung officieel
'roman', in de eerste editie (van 1964) had het boek nog een echte
subtitel: 'De georganiseerde opbouw van een ongeluk'. Dat een boek
over 'Stalingrad' in feite niets anders kán zijn dan een roman zodra
men niet tevreden is met de door Goebbels aanbevolen afstandelijkpanoramische visie, de enige die het mogelijk maakt de slag te zien als
de roemrijke gebeurtenis die hij in de geschiedei).is van 'unsere Armee'
was, bewijst Kluge met elke regel die hij schrijft. Door de barre realiteit
volstrekt ontredderde ooggetuigen, soldaten en officieren te velde,
weten niet wat ze waarnemen, en de legerleiding, slechts geïnteresseerd
in haar eigen idées fixes, doet alles om die ongewenste, want niet ingecalculeerde berichten van het front af te weren. Voordat een bericht op
de stafkaarten en -tabellen de status krijgt van een 'waargenomen feit'
moet het een ontmoedigend lange hiërarchische weg vol van de onwaarschijnlijkste obstakels afleggen, in feite -zo mag men de communicatie
tussen het organisatorische brein en de uitvoerende organen wel samenvatten-mag alleen datgene worden waargenomen waartoe nadrukke128

lijk opdracht is verstrekt. Elders in het boek, in het met 'Lemprozesse'
schakelende hoofdstuk over de vier aan 'Stalingrad' ontkomen officieren, laat één van hen, ene Zwicki, een gebied in Zuid-Amerika vernietigen omdat de cartografen van de geheime dienst dat niet hadden geregistreerd; als zijn superieuren die fout hadden bemerkt zou het Zwicki
zijn positie hebben gekost. 'Daarom is het een zuiver academische
vraag of de werkelijkheid buiten of de kaart van de geheime dienst
binnen meer werkelijkskarakter heeft. Voor de vrienden vormen de
kaarten de werkelijkheid. Zwicki: Ik heb dat daar buiten enkel met de
kaarten in overeenstemming gebracht.' Op allerlei niveaus (wetenschappelijk, militair, politiek) worden op die manierficties uitgespeeld tegen
feiten. Vandaar die 'organisatorische opbouw van een ongeluk'.
Schlachtbeschreibung begint met een lange, puntsgewijze opsomming van de officiële 'Richtlijnen voor de oorlog in de winter', over de
kou, de temperatuurverschillen, de (on)begaanbaarheid van bevroren
rivieren en het dichtgesneeuwde land, over vragen als: hoe je te camoufleren? hoe je te oriënteren als alles is ondergesneeuwd? hoe dik moeten
sneeuw- en ijslagen van te bouwen forten zijn om beschutting te bieden
tegen infanteriegeweervuur? En natuurlijk gaat het ook om richtlijnen
van dit type: 'De ervaringen leren dat Duitse soldaten ook de problemen van de Russische winter de baas kunnen, dat ze ook in de winter
superieur zijn aan de "urwüchsige" Russen en hen niet alleen kunnen
afweren maar ook in de aanval kunnen vernietigen.' Waarna een opsomming volgt van de voorwaarden voor die superioriteit: 'In de strijd
tegen de noden van de Russische winter beslist uiteindelijk de innerlijke
houding. Vele bevriezingen worden veroorzaakt door het verslappen
van de aandacht, door onverschilligheid en onbetrokkenheid. (... )
Emstig gevaar ontstaat er pas als het geloof in eigen kracht vermindert.' Al die voorschriften en aanwijzingen zijn in een vanzelfsprekende, om niet te zeggen luchthartig ambtelijke toon geschreven die verderop in het boek, als Kluge de feiten laat spreken, totaal misplaatst
blijkt te zijn. De in alle ernst voorgestelde aanbeveling hoe je te camoufleren-met een puntmuts van kranten en een krantenmasker met uitsparingen ter hoogte van de ogen- kunnen dan alleen nog gelezen worden alsof ze op padvinders slaan. Het zijn dit soort details die Rolf
Michaelis (in Die Zeit van 23 augustus '85) de formulering ingegeven
moeten hebben dat het in Kluge's proza gaat om een combinatie van
'precisie en kwatsch', om een 'onbedaarlijke slapstick in gebieden van
het leven waar niet met slagroomtaarten maar met verdingmatigde begrippen gesmeten wordt.'
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Ronduit grotesk is de door het hele boek spelende tegenstelling tussen de officieel geëiste, over de radio gepropageerde en naar het thuisfront overgeseinde 'positieve instelling' van de troepen en de lamentabele staat waarin die zich in werkelijkheid bevinden. Desondanks
blijft die 'positieve instelling', in welke karikaturale vorm dan ook, wel
degelijk tot het bittere eind aanwezig, zoals blijkt uit het volgende,
tijdens een verhoor na de slag door een officier gememoreerde geval:
uitgerekend op 30 januari, de dag dat het nationaalsocialisme zijn tienjarig bestaan vierde, hielden de Russen een luchtparade recht boven het
allang tot een ruïne gebombardeerde hoofdkwartier van generaal Paulus. Die zestig of honderd bommenwerpers die daar op vijfhonderd
meter bij wijze van tartende groet overvlogen- herinnert de officier zich
nog steeds met het nodige ressentiment- hadden 'een zeer deprimerend
effect op de ingesloten troepen, omdat de Russen het niet eens nodig
vonden de een of andere gevechtshandeling te verrichten met hun vliegtuigen, hun overwicht in de lucht. We hadden het gevoel, als er nu ook
maar één bommenklep open zou gaan en er tenminste nog een of twee
bommen uit zouden vallen, dat we dan voor de tegenstander toch nog
op de een of andere manier iets betekenden.'
Hardheid, de gedachte als zoon van zijn vaderland een missie te moeten vervullen, de verheerlijking van de heldendood- het zijn 'waarden'
en voorstellingen die zowel in de fase van de oorlogsvoorbereiding als
in de latere gecensureerde berichtgeving een hoofdrol spelen. Volgens
de voorschriften voor de pers is elk 'negativisme' verboden, telkens
opnieuw dient 'de heldhaftige strijd van onze troepen' te worden benadrukt. Naarmate de zaak uitzichtlozer wordt, neemt de verplichte
pathetiek en leugenachtigheid alleen maar toe. Regelmatig is er sprake
van 'het heldenepos van Stalingrad', twee dagen na de definitieve nederlaag van 1 februari eist de chefvan de Rijksvoorlichtingsdienst zelfs
dat de strijd om Stalingrad tot 'het grootste heldendicht van de Duitse
geschiedenis' wordt gestileerd. Het jaren later door Mitscherlich geconstateerde (Duitse) onvermogen tot rouwen vindt hier een belangrijke oorzaak in een officieel rouwverbod: 'geen woord van rouw' mag
worden geuit, 'de wonden, die het offer van Stalingrad in vele Duitse
gezinnen slaat, zullen helen. De heldhaftige strijd om Stalingrad zal
echter alle tijden trotseren, en dát waardig vorm te geven is de opdracht
van de Duitse pers. Nu is het aan de kranten om wereldgeschiedenis te
schrijven en Stalingrad tot de mythe te maken die alle komende generaties van ons volk kracht zal geven en verplichtingen zal scheppen.' Op
diezelfde dag, 3 februari, noteert een anonieme legerdagboekanier de
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volgende, na het voorafgaande ronduit hilarisch klinkende zin, op één
na tevens de slotzin van Kluge's boek: 'Hun voorbeeld (dat van de
Duitse soldaten, C.O.) zal zijn uitwerking hebben tot in de verste tijden,
alle onware bol. propaganda ten spijt.'

EEN VLIEGEND BEGRIPSSYSTEEM

Aan Kluge's interesse in de oorlog ligt een persoonlijke ervaring ten
grondslag: op 8 april I945, een van de laatste dagen van de oorlog (hij
was net dertien), werd zijn woonplaats Halberstadt door een Amerikaanse luchtaanval verwoest, één bom sloeg, blijkens een uiterst summiere mededeling in de inleiding bij Neue Geschickten, op tien meter bij
hem vandaan in. 'Der LuftangriffaufHalberstadt am 8. April I945',
een van de indrukwekkendste teksten uit deze bundel, begint met beelden die de verwoesting tonen die door die inslag werd aangericht,
letterlijk en figuurlijk -de puinhopen van de bioscoop (waarover straks
meer) verwijzen alle voorstellingen van geborgenheid en continuïteit
naar de prehistorie van de vroegste kinderjaren. Maar hier noch elders
in de meer dan zeshonderd pagina's Neue Geschickten gaat het over die
persoonlijke ervaring, Kluge-zelf komt in het boek niet voor en in het
enige fragment waarin een familielid, zijn vader, een rol speelt, kan die
kennis alleen ontleend worden aan het onderschrift bij een foto.
De 'Unheimlichkeit der Zeit', zoals de ondertitel vanNeue Geschickten luidt, bestaat er juist uit dat persoonlijke beslissingen in hoge mate
illusoir zijn geworden, dat individuele waarnemingen en emoties soms
grotesk, soms schrijnend inadequaat zijn ten aanzien van de onstuitbaarheid waarmee de gebeurtenissen zich voltrekken, zeker in oorlogstijd. Tot aan de Tweede Wereldoorlog, stellenNegten Klugein Geschichte und Eigensinn, konden legerleiders nog de illusie hebben dat ze
legers leidden en oorlog voerden, sindsdien niet meer. In de moderne
oorlog is het aandeel van de 'blinde natuurdrift' zozeer toegenomen dat
ze zich volledig onttrekt aan haar eigen economie, haar eigen voorbereiding. Ze krijgt het karakter van een natuurramp die, als de aardbeving van Lissabon, door niets of niemand meer te beheersen is. Zo
toont de oorlog de realiteit in toegespitste vorm. Dat is een meer theoretische reden waarom Kluge zo in de oorlog is geïnteresseerd.
'Der Luftangriff begint met een afdruk van het affiche van een film,
'Heimkehr' geheten, waarvan in het eerste tekstfragment verteld wordt
dat die op 8 april in de door een compagnie soldaten bezochte cinema
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Capi tol draaide- beelden van een ideologische droomfabriek die op
het punt van exploderen staat. Zonder verklarende overgang laat Kluge
de openingsalinea, waarin hij het bioscoopinterieur met zijn houten
lambrizering, zijn met imitatie-varkensleer beklede lampen, zijn door
een schuifweerstand langzaam dovende licht, zijn gong beschrijft, volgen door deze zin: 'Nu zag mevrouw Schrader (bioscoopbeheerster en
cassière in één persoon, C.O.), die in een hoek geslingerd wordt, op de
plaats waar de balkonrij rechts de zijwand raakt, een stuk berookte
hemel, een brisantbom heeft het gebouw opengescheurd en tot in de
kelder doorboord.' Een dergelijke schok, meent mevrouw Schrader, is
zelfs door de beste films nog nooit teweeggebracht, niettemin is er voor
haar, 'ervaren bioscoopkracht' die ze is, geen schok denkbaar die in
staat is het vaste middagprogramma door elkaar te gooien. Pas na een
nieuwe serie luchtaanvallen raakt ze aan het twijfelen, vlucht weg uit de
puinhopen van de bioscoop, maakt zich daarover verwijten, wil terug
naar haar post, wordt tegengehouden in verband met instortingsgevaar
van te passeren huizen (die 'brandden "als fakkels". Ze zocht naar een
betere uitdrukking voor datgene wat ze zo precies zag'), breekt later op
de dag de afgesloten deur van de nooduitgang van de weggevaagde
bioscoop met behulp van soldaten toch nog open en treft in de keldergang zes bezoekers van de matineevoorstelling aan, dood. 'Mevrouw
Schrader wilde in elk geval hier orde scheppen, legde de gekookte enhetzij als gevolg hiervan, hetzij al als gevolg van de explosie- onsamenhangende lichaamsdelen in de wasketel van de waskeuken.' Tot haar
teleurstelling lukt het haar niet de gebeurtenissen te melden aan 'de een
of andere verantwoordelijke instantie' -alsof er van zo'n instantie nog
sprake kon zijn. 's Avonds voelt ze zich 'van geen enkel nut meer.'
Een paar van de andere figuren die Kluge in deze bizarre montagetekst volgt: een onbekende fotograaf, die 'de brandende stad, zijn geboorteplaats, in haar ongeluk heeft willen vastleggen' (een intentie vergelijkbaar met die van Kluge), maar die door een colonne soldaten
wordt gearresteerd op verdenking van spionage; een doodgraver die
zich voorbereidt op een drukke dag en daarom vast een dutje doet in
een van de open graven; twee vrouwen die in de klokketoren van de
Martinikerk een uitkijkpost bezetten, op klapstoelen en met bier gevulde termosflessen, alsof het om een picknick gaat; een munitiewerkster; een veldarts; officieren van de brandweer, etc. Niemand van hen
heeft overzicht, de meesten zien niets of weten niet wat ze zien. Ook bij
elkaar opgeteld ontstaat er geen geheel: hoezeer iedereen zich ook aan
richtlijnen en opdrachten houdt, het totaal van al die handelingen geeft
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enkel een volstrekt hulpeloze onsamenhangendheid te zien.
Vanuit het perspectiefvan de aanvallers is de situatie in zoverre vergelijkbaar dat ook daar niemand overzicht heeft. Van de effecten van
hun werk, een 'job' als elke andere, hebben zij geen weet. Hun vriendelijke gezichten (Kluge heeft hun portretten in de tekst gemonteerd) vertonen geen spoor van emotie of betrokkenheid; verantwoordelijkheid
dragen ze uitsluitend in technische zin. Ook als er duidelijk zichtbaar
een witte vlag op de Martinitoren had gehangen- in een interview met
een brigade-generaal wordt die mogelijkheid geopperd-zouden ze het
bombardement niet op eigen initiatiefhebben kunnen tegengehouden,
het gaat om een hoogst systematisch geplande en uitgevoerde actie, 'de
stad was( ... ) al weggevaagd zodra de planning op gang was gebracht.'
En elders becommentarieert iemand de luchteskaders als volgt: 'Hier
vliegen geen vliegtuigen zoals bij de luchtoorlog om Engeland, hier
vliegt een begripssysteem, een in blik gehuld ideeëngebouw.'
Al met al is 'Der Luftangriff een overtuigende literaire bevestiging
van de in Geschichte undEigensinn met veel materiaal gedocumenteerde
stelling dat de oorlogvoering, gezien in historisch perspectief, in toenemende mate aan abstractie onderhevig is. Ook in de klassieke oorlog
ging het er weliswaar al om de tegenstander als 'een ding' voor te stellen
dat vernietigd moest worden ('De scheiding van de subjectieve arbeidskracht van het arbeidsvoorwerp is, vergeleken met de arbeid in het
industriële bedrijf, "zuiverder", (... ) radicaler ( ... ). Wat het arbeidsvoorwerp betreft toont de oorlog het meest vervreemde geval van verdingmatiging'), in de moderne oorlog komt daar nog bij dat er tussen
het bommencommando en de gebombardeerde tegenstander geen enkele vorm van contact is. 'In de blik van de strategie van boven verandert het "arbeidsvoorwerp" in speelgoedachtige, vierhoekige steden, 's
nachts verlicht door bonte cascades van parachutetoortsen (zgn. kerstbomen), in de omgeving waarvan de bommen gemikt moeten worden.
Een dergelijke zintuiglijke waarneming is niet eens mogelijk in de rakettensilo's of atoomonderzeeërs, die projectielen over afstanden van 5000
kilometer moeten richten op doelen die men nooit heeft leren kennen.
Vanuit een soort technisch uitgeruste schrijftafel of een technische
werkplaats of vanuit met casino's en bioscopen uitgeruste vliegdekschepen wordt een tegenstander gefingeerd, die enkel bekend is van de
speelfilm en de propagandafilm.'
Daarom is het ook niet verwonderlijk dat- blijkens een direct na de
oorlog uitgevoerd Amerikaans onderzoek waarvan sprake is in de slotparagraaf (met de treffende titel 'Bezoeker van een andere planeet')133

geen van de overlevenden in Halberstadt wraakgevoelens koestert
jegens de Amerikanen. Het leek of ze de hele gebeurtenis alweer vergeten waren. Op een lijst waarop alle stadsbranden sinds II23 waren
vermeld (de onderzoeker had daarnaar gevraagd) ontbreekt die van 8
april 1945, terwijl de stadsarchivaris 'over al die historische branden
jammerde, speciaal over vernietigde kunstschatten in kerken.' 'Het
scheen hem (de onderzoeker, C.O.) toe dat de bevolking, ondanks een
kennelijk aangeboren lust in het vertellen, de psychische kracht die
nodig is voor de herinnering precies in de omtrekken van de verwoeste
vlakten van de stad verloren had.'

ORGANISATIE VAN ERVARING

Tonen Kluge's verhalen de georganiseerde Verelendung van alle nietinstrumentele vermogens van de mensen, in zijn- naar eigen zeggen
'zin voor zin' -samen met Oskar Negt geschreven boeken-Öffentlichkeit und Erfahrung (1972) en Geschichte und Eigensinn (1981)-gaat het
om het ontstaan van die en andere menselijke vermogens (die in navolging van Freud altijd arbeidsvermogens worden genoemd, ook als
het om bij voorbeeld fantaseren of het verwerken van verdriet gaat),
om hun onderlinge, vaak verborgen samenhang en hun sociale, economische en drifteconomische functies. Beide boeken moeten worden gezien tegen de achtergrond van de herleving van het marxisme aan het
eind van de jaren zestig. Nogal onbekommerd hanteren de auteurs het
hele orthodox marxistische begrippenapparaat, wat opmerkelijk genoemd mag worden omdat ze qua mentaliteit en werkwijze geen enkele
affiniteit vertonen met groeperingen voor wie het marxisme primair als
versteende leer of (partij)politiek instrument diensten moet bewijzen;
van Negt herinner ik me zelfs een van de scherpste kritieken op 'het
marxisme als legitimatiewetenschap' die ik ooit gelezen heb. Vanwaar
dan toch die terminologische orthodoxie?
In de inleiding bij Öffentlichkeit und Erfahrung leggen de auteurs uit
dat ze over bij voorbeeld 'proletarische openbaarheid' spreken en niet,
zoals Habermas, over plebejische, omdat hun belang een ander is. Zij
geloven niet in waardevrije wetenschap en kiezen voor marxistische
begrippen omdat die 'inhoudelijk met de geschiedenis van de emancipatie van de arbeidersklasse zijn verbonden.' En die emancipatie, mag
men daaraan toevoegen, is ook hun belang. Dat neemt echter niet weg
dat hun boeken, en dan vooral Öffentlichkeit undErfahrung,juist op dit
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punt iets dogmatisch hebben: in de westerse landen lijkt de arbeidersklasse immers nauwelijks nog een emancipatorische rol te kunnen of te
willen spelen; het heeft er toch op zijn minst de schijn van dat zij zich
het oude socialistische verlangen naar zelfbepaling inmiddels uit het
hoofd heeft laten praten in ruil voor een fatsoenlijk 'burgerlijk' bestaan
met uitzicht op almaar meer consumptiemogelijkheden. Dat Negt en
Kluge het woord 'proletariaat' ook meer dan eens in vaag-algemene,
soms zelfs metaforische betekenis gebruiken (in verband met gevoelens
die uit zelfbehoud onderdrukt (moeten) worden spreken ze van 'de
proletariërs in onszelf), wijst er vermoedelijk op dat ze met het vasthouden aan dat 'proletariaat' primair hun geloof in de uiteindelijke
behoefte aan en vrijwillige coöperatie van álle mensen tot
uitdrukking willen brengen. Want dat geloof vormt de onbewijsbare
optimistische kern van hun maatschappijtheorie.
Öffentlichkeit und Erfahrung ontleent zijn belang vooral aan de diepgaande analyse die het bevat van de-zeker omstreeks 1970-nieuwe
media: de cassette- en videoindustrie, beeldplaat, satelliet-tv, databank,
etc. Die nieuwe media, stellen de auteurs, hebben de oudere weliswaar
niet geheel doen verdwijnen, maar hun maatschappelijke belang wel
aanzienlijk gereduceerd. Ze vormen de belangrijkste hindemis voor de
vorming van een tegenopenbaarheid, een die rechtstreeks uit de vrijwillige associatie van de producenten tot stand komt (zoals Marx zich
dat al voorstelde), niet via de kapitalistische produktiewijze. Aan de
totstandkoming van die tegenopenbaarheid, sociale vormen waarin de
mensen hun leven organiseren op basis van hun eigen ervaringen, willen Negt en Kluge een bijdrage leveren. Het zijn die zelfregulerende
organisatievormen, waarvan vooral op historische breukpunten aanzetten te zien zijn geweest (voor het overige bestaan ze alleen als utopische idee), die zij betitelen als 'proletarische openbaarheid'. Hun
analyse van de nieuwe media zien de auteurs in het verlengde van de
kritiek op de cultuurindustrie van Horkheimer en Adomo. Aan de
nagedachtenis van laatstgenoemde is Öffentlichkeit und Erfahrung dan
ook opgedragen.
De 'levende arbeid', stellen Negt en Kluge, heeft in de hele geschiedenis totnutoe telkens enerzijds meerwaarde geproduceerd voor de bezittende klasse, anderzijds is ze heimelijk voor zichzelf actief geweestin de fantasie. De produktie van die fantasieën zien zij als een 'noodzakelijke compensatie voor de ervaring van het vervreemde arbeidsproces. De onverdraaglijkheid van de ervaring van zijn werkelijke
situatie zorgt bij de proletariër voor het ontstaan van een afweer-

135

mechanisme dat het Ik beschermt tegen de aantasting door een vervreemde realiteit.' Maar deze in economische zin 'waardeloze fantasieproduktie', die is gericht 'op een verandering van de verhoudingen tussen de mensen onderling, tot de natuur, en op het zich opnieuw toeëigenen van de in de geschiedenis gestolde dode arbeid van de mensen'
(onder 'dode arbeid' verstaan zij alles wat in vormen en instellingen is
verzelfstandigd en vervolgens de 'levende arbeid' de wet voorschrijft,
C.O.), deze niet-aflatende fantasieproduktie wordt om begrijpelijke
redenen massief onderdrukt en in minder gevaarlijke banen geleid.
Over de mate waarin dat lukt zijn Negt en Kluge niet erg duidelijk.
Enerzijds gaan ze ervan uit dat die subversieve fantasieën over een zinvolleven nooit helemaal onderdrukt, respectievelijk geassimileerd kunnen worden, anderzijds menen ze dat die 'onderhuidse bewustzijnsactiviteit (... ) tegenwoordig ernstig bedreigd wordt omdat juist deze
activiteit van de fantasie de grondstof en het medium vormen voor de
uitbuiting door de bewustzijnsindustrie.'
De ontwikkelingen die N egt en Kluge analyseren kunnen zich pas op
een betrekkelijk hoog niveau van maatschappelijke rijkdom voordoen.
Ze veronderstellen de aanwezigheid van een redelijke hoeveelheid vrije
tijd en een ongekende hoeveelheid, in principe voor iedereen toegankelijke waren. Die waren heeft men vanaf de hoogtijdagen van het kapitalisme halverwege de negentiende eeuw steeds zodanig verpakt en geëtaleerd dat ze iets van een geluksbelofte suggereerden die ver uitging
boven de door het produkt op zichzelf te bevredigen behoeften- Benjamin en Bloch hebben dat droomkarakter van passages en warenhuizen onovertroffen beschreven. Het kapitalisme mocht dan per definitie
niet bij machte zijn de fantasieën die het zelf in het leven heeft geroepen
te realiseren, die 'honger naar zin' (Kluge) te bevredigen, het is er wel in
hoge mate in geslaagd de voorstellingen van zo'n zinvol, solidair en
niet-vervreemd bestaan te verplaatsen naar een domein dat het zelfbeheerde-dat van de waren en de consumptie. Daarmee wist het de feitelijke realisering van die voorstellingen, die volgens Negten Kluge alleen
denkbaar is via strukturele veranderingen in de sfeer van de produktie,
te verhinderen.
De suggestie dat men tegelijk met een nieuwe auto of een tube tandpasta geluk kan kopen is dus al oud, nieuw is het verschijnsel dat zich
tegenwoordig hele industrieën toeleggen op niets anders dan de produktie van die schijn, op geluksvoorstellingen dus die niet langer het
bijprodukt zijn van waren die elementaire behoeften bevredigen maar
die op zichzelf staan, een soort kapitalistische variant van de autonome

kunst. De nieuwe media leveren die schijn, afgesteld op de persoonlijkste wensen, separaat bij de mensen thuis. Daarbij is er, denk ik, niet
zozeer sprake van concurrentie tussen de sectoren van de primaire
warenproduktie (auto, kleding, ijskast, make-upartikelen) en die van
de 'autonome' schijn, alswel van een vruchtbare symbiose: de autofabrikanten kunnen het niet meer stellen zonder de sterren waar de
prefab-glans van een erotisch, vitaal en geslaagd leven van afstraalt,
anderzijds zijn die sterren zozeer uitsluitend 'ster' (ze kunnen niets,
beheersen geen enkele discipline, zijn louter 'verleidelijke' lege hulzen),
dat die het weer niet kunnen stellen zonder de luxe-attributen uit de
garage, de parfumerie en de lingeriezaak. Dat is ook de reden dat op de
tv en in de gei11ustreerde pers alles door elkaar loopt, dat reclame,
amusement, informatie en cultuur vaak nauwelijks meer van elkaar te
onderscheiden zijn.
Voor de achttiende en de negentiende eeuw gold dat het kapitalisme
alleen was geïnteresseerd in de maximale uitbuiting van de arbeidskracht, in de twintigste, ten dele ook al eerder, heeft het de vrije tijd en
de intieme sfeer van de mensen, hun libidineuze interessen en fantasieën, als object van uitbuiting en disciplinering ontdekt. Negten Kluge
zijn somber over de gevolgen van die ontwikkeling. De nieuwe media
zullen, alleen al als gevolg van een onvermijdelijke monopoliseringstendens, een zeer vergaande uniformering en stereotypering van informatie en amusement bewerkstelligen, en daarmee een aanslag doen
op de geestelijke vermogens, in het bijzonder op de anticiperende verbeeldingskracht van de mensen; tegelijkertijd zullen ze de energie absorberen die nodig is om die utopische denkbeelden waar te maken.
'De imperialistische ontwikkelingsenergie', stellen ze, 'richt zich naar
binnen', zelfs tot aan het punt dat de werkelijke vervreemding 'gecompenseerd' wordt door de afwezigheid van enig besef daarvan.

SCHEIDING ALS MOTIEF VOOR VERLANGEN NAAR EENHEID

Geschichte und Eigensinn is in zekere zin het vervolg op Öffentlichkeit
und Erfahrung. Nu concentreren de auteurs zich op het ontstaan van de
menselijke arbeidsvermogens vanuit historisch perspectief, op een politieke economie van de arbeidskracht die zij zien als tegenhanger van
de politieke economie van het kapitaal. Gaat het vanuit de logica van
het kapitaal enkel om wat de arbeidskracht presteert, om zijn produktiviteit in economische zin, gezien vanuit de arbeider (en dat is de optiek
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van Negt en Kluge) gaat het in datzelfde proces om iets heel anders: wat
moet hij allemaal aan moed, doorzettingsvermogen, fantasie, omwegen, uitvluchten en zelfopoffering 'produceren' om als arbeidskracht
überhaupt te kunnen bestaan? Het enige dat hij bezit, zijn arbeidskracht, bezit hij namelijk niet zo letterlijk dat hij het maar uit de kast
hoeft te pakken; telkens opnieuw moet hij zorgen dat hij die kracht
fysiek en psychisch kan opbrengen. Negt en Kluge introduceren in dat
verband de term 'balans-economie': al het 'werk' dat overal in de samenleving, vooral ook door vrouwen (in de verzorging en de opvoeding, het huishouden en de liefde), verzet moet worden om de arbeidskracht van de arbeider in conditie te houden.
Van Öffentlichkeit und Erfahrung onderscheidt Geschichte und Eigensinn zich behalve door de omvang (bijna 1300 pagina's groot formaat)
in 'literair' opzicht: het boek is, ondanks een uiterlijke geleding in
delen, hoofdstukken, 'Exkursen' en commentaren, een bont geheel van
verschillend geaarde teksten, foto's, tekeningen, e.d. die enerzijds afzonderlijk gelezen kunnen worden, maar anderzijds-en dan wordt de
lectuur pas werkelijk een intellectueel avontuur-een uitermate fijnmazig onderhuids netwerk van associatieve aard vormen. Die strukturele kant is in verband met wat vermoedelijk de meest centrale stelling
van het boek is van wezenlijke betekenis: het verlangen naar vrije associatie -een begrip dat niet toevallig bij zowel Marx als Freud in het hart
van de theorie staat-vormt volgensNegten Kluge namelijk de kern van
alle radicale wensen. Dat verlangen is de in wezen anarchistische protestreactie op de gewelddadige scheidingen en abstracties waaraan men
in de loop van de geschiedenis in toenemende mate onderhevig is. Net
als bij alle moderne kunst, inclusief het essay, dringt die protestreactie
bijNegten Kluge door in de vormgeving van hun werk.
Aan de basis van alle verlangens en herstel pogingen, dus ook van alle
utopieën, ligt volgens Negt en Kluge de gelukte moeder-kindverhouding ('ieder naar zijn mogelijkheden, ieder naar zijn behoeften'). Zonder die feitelijke ervaring van warmte, zekerheid en directe behoeftenbevrediging zou het vermogen tot wensen, tot omgaan met geluk, volgens hen niet voorkomen. Anders dan Freud, die de seksuele driften
primair stelde, en ook anders dan Bloch, die Freud een zekere intellectuele arrogantie verweet en in de honger (letterlijk, maar ook in de
algemene zin van niet bevredigd zijn) de elementairste oorsprong van
alle wensen zag, gaan Negt en Kluge dan ook uit van wat ze met een
variant op Blochs 'Prinzip Hoffnung' het 'Prinzip Hautnähe' noemen.
Via de huid, stellen zij, vinden de eerste contacten met de buitenwereld
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plaats, en die contacten zijn niet aangenaam: elk pas geboren levend
wezen gaat dan ook direct op zoek naar de huid van een ander om zich
daaraan vast te klampen en zo iets van de prenatale warmte en het
gevoel van bescherming te herstellen. In het algemeen luidt hun stelling:
elke scheiding, elke abstractie veroorzaakt een verlangen naar herstel
van de oorspronkelijke eenheid, en vormt zodoende de ontstaansgrond
van alle menselijke arbeidsvermogens in de ruimste betekenis van het
woord.
Negten Kluge maken, vooral in GeschichteundEigensinn, opvallend
veel gebruik van natuurwetenschappelijke experimenten om hun stellingen kracht bij te zetten; wat dat betreft onderscheidt dit boek zich
trouwens niet van Kluge's verhalen. Zo proberen ze de geldigheid van
het 'Prinzip Hautnähe' aannemelijk te maken met behulp van een onderzoek van Harry F. Harlow, een Amerikaanse psycholoog, naar The
Nature of Love. In dat onderzoek wordt de gangbare veronderstelling
dat de moeder-kind-relatie allereerst berust op het feit dat de moeder
alle primaire driften van het kind bevredigt (als basismotieven noemt
hij honger, dorst, eenzaamheid, pijn en sex) op losse schroeven gezet:
uit een experiment met apenkinderen, die motorisch sneller rijp zijn
dan mensenkinderen maar qua affectieve ontwikkeling vergelijkbaar,
bleek dat de hongerige aapjes uitsluitend contact zochten met een stoffen moeder, ook als die in tegenstelling tot een moeder van ijzerdraad
helemaal niet in die voedselbehoefte kon voorzien.
Die wetenschappelijke belangstelling van Negt en Kluge impliceert
overigens geenszins dat zij afkerig zouden zijn van speculatieve theorieen, zeker niet voor die gebieden waar onderzoeksresultaten ontbreken
of onmogelijk zijn. In verband met het 'Prinzip Hautnähe' is bij voorbeeld hun vermelding (op een heel andere plaats in het boek) interessant
van een theorie van de Hongaarse psychoanalyticus Sándor Ferenczi
over het ontstaan van de genitaliën. Ferenczi gaat ervan uit dat de
vroegste levende wezens in oerzeeën leefden, waarvan de temperatuur
om de 37 graden schommeldé. Ze hoefden de mond maar open te doen
of de ene lekkernij na de andere zwom naar binnen. Ademen, zich
voeden en leven waren volledig identiek. 'Door oorzaken die wij niet
precies kennen', zegt Ferenczi, 'raken deze levende wezens aan land. Ze
trekken de oorspronkelijke paradijselijke toestand waarvan ze gescheiden zijn terug in de huid, produceren in een wezenlijk later stadium
onder dit omhulsel temperatuur en omstandigheden van de oerzeeën.
Heimwee naar herstel van de oerzeeën schijnt in de evolutie iets te zijn
dat werkelijk bestaat. (... )De nabootsing van het zoutgehalte van de
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oerzeeën door het werk van de nieren, van het water door het bloed,
van de warmte door de homoöstase lukte niet bij iedereen even snel.
Levende wezens die achter zijn gebleven op het niveau van gescheidenzijn, zijn (... ) in het innerlijk van andere levende wezens, die beter op de
scheiding hebben gereageerd, binnengedrongen: het meer abstracte,
gescheiden wezen in het innerlijk van het al meer produktieve. Dat is de
oorsprong van het genitale principe. (... ) In een weer veellater stadium
wordt( ... ) de vaardigheid ontwikkeld in de herfst zaad te verbergen en
in het voorjaar uit te zaaien. De uitvinding van de paradijstuinen houdt
in zekere zin de terugkeer van de oerzeeën in. De vruchten groeien er,
na gedane arbeid, praktisch de mond in. Dit is niet Luilekkerland, maar
de oorsprong van het produktieprincipe. Zoals de boeken van Mozes
laten zien, werden de mensen met geweld van dit paradijs gescheiden.
Een principe van alle verdere produktie is gericht op terugkeer van het
gescheidene. In de school van Freud is de wens naar terugkeer in het
moederlijf een onomstreden hypothese. Daar zwom het embryo, van
alle kanten gevoed, als in de oerzeeën.'
Het verlangen om scheidingen en abstracties ongedaan te maken
wordt doorNegt en Kluge elders op vele plaatsen geformuleerd in termen van 'dode' en 'levende arbeid': zoveel mogelijk gebieden die zich
onttrokken hebben aan de menselijke wil, en die die wil vervolgens
ondergeschikt maken aan hun eigenwettige imperatieven, zouden in de
zelfregulerende samenhang van de 'levende arbeid' moeten worden
teruggenomen. Tegen de principes van concurrentie, arbeidsdeling en
(uit)scheiding dienen die van solidariteit, coöperatie en geweldloze integratie in stelling te worden gebracht, tegen het commando en het
wantrouwen de erkenning en het vertrouwen, tegen angstig hermetisme
wakkere openheid, tegen de ijzeren logica van het systeem de associatieve beweeglijkheid van mensen, tegen idealistische hoogdravendheid
materialistisch instinct. Misschien is de richting van hun maatschappijkritiek nog het beste in deze ene zin samen te vatten: waar abstracte
orde heerst dient levende samenhang te komen. In de zo langzamerhand
oceanische context van met name Kluge's werk is de wenselijkheid van
dat alternatief rijk gefundeerd-dat werk is zelf een overtuigende demonstratie van de houding die het bepleit.

TOT BESLUIT

In vergelijking met de moderne Nederlandse, Franse en Engelse litera-

tuur heeft de Duitse zich sinds lang, om voor de hand liggende historische redenen, in een veel minder autonoom esthetische richting ontwikkeld. Kunst, filosofie en politiek zijn voor de 'generatie' van Hans
Magnus Enzensberger, Günter Grass, Uwe Johnson, Alexander Kluge,
Wolfgang Koeppen, Arno Schmidt, Martin Walser en PeterWeiss-om
me tot de belangrijksten te beperken- al evenmin elkaar uitsluitende
alternatieven als voor het interessantste deel van de vooroorlogse generaties. Stuk voor stuk hebben zij geprobeerd min of meer radicale
maatschappijkritische opties te vertalen in niet minder radicale literaire
vormen, stuk voor stuk hebben zij de rampen van de Duitse geschiedenis, met inbegrip van het ontoelaatbare gemak waarmee die in het naoorlogse Duitsland tot bedrijfsongevallen werden geneutraliseerd, in
het openbare bewustzijn proberen te schrijven zonder compromissen te
doen aan de ruïneuze staat van dat bewustzijn.
Van hen is Alexander Kluge vermoedelijk zowel het minst esthetisch
als het sterkst politiek en theoretisch georiënteerd. De risico's van zo'n
oriëntatie, ik zei het al eerder, liggen voor de hand, en Kluge heeft daar
ook niet altijd aan weten te ontkomen. Zoals zijn theoretisch werk,
plaatselijk overbelast door marxistisch jargon, soms om meer brutale,
niets gelovende eenvoud vraagt, zo vraagt ook zijn verhalend werk
soms om een persoonlijk gespitste pen die al dat materiaal in een doorlopende beweging verteert en condenseert tot een tekst waarin de informatieve dimensie van ondergeschikte betekenis wordt. Maar ook
dan levert de integratie van esthetische, theoretische en politieke motieven hem nog altijd voldoende winst op om zijn verslaggeving uit te
tillen tot ver boven alles wat mij op dat gebied bekend is. Temidden van
zoveel literaire en andere bekrompenheid, temidden ook van zoveel
leeg, al of niet postmodern, estheticisme betekent Kluge's werk nog op
zijn zwakste, zijn minst literaire momenten een verademing.

Alexander Kluge

In principe ben ik auteur
Vertaling: Pim Lukkenaar

Op 22 november I 9 I I heeft 's middags het gerechtelijk onderzoek met
sectie plaats, in de avonduren worden de twee afzonderlijke kisten van
mevrouw Vogel en Heinrich von Kleist begraven. Er gaat van deze
dood een hermetisch effect uit. Iets komt tot afsluiting. Gezegd wordt:
'Een man, die op zijn vijfendertigste sterft, was op ieder moment van
zijn leven een man die op zijn vijfendertigste sterft.' Het lijkt me verkeerd, naar aanleiding van de uitreiking van een literaire prijs die de
naam Heinrich von Kleist draagt, een hersenschimmige toenaderingspoging tot Heinrich von Kleist te doen. Hij zal daar weerstand aan
bieden, ook al zou ik het beproeven via het interpreteren van een losse
tekst. Als er in de Duitse teksttraditie iemand is die hardnekkig anderszijn opeist, dan is het Kleist.
Ik houd dus gescheiden: 1. het gevoel dat ik erbij heb dat de vertrouwensman van de jury, Heirnut Heillenbüttel, het hem toevertrouwde
vertrouwen overdraagt op mijn teksten. Meer speciaal echter doet het
mij iets, dat Helmut HeiBenbüttel dit sinds de eerste teksten die ik heb
geschreven, sinds de Lebensläufe, eigenlijk hardnekkig doet, tot op de
dag van vandaag. Om zonder geheimtaal te spreken, van Reich-Ranicki
zal ik nooit een literaire prijs krijgen, en ik ben er trots op dat ik hem
van Heirnut HeiBenbüttel krijg. 2. De lange tussentijd waarna deze
prijs weer werd uitgereikt: Stelt u zich voor, dat is de tijd van mijn
leven. Ik ben in I 932, het jaar waarin Else Lasker-Schüler de laatste
Heinrich-von-Kleist-prijs kreeg, geboren. En ik geloof, dat deze I2 plus
40 jaar pauze misschien toch een tijd zijn, die één samenhang vertoont
en waarin het scheidingsteken van I 945 niet voldoende is om deze
samenhang van een caesuur te voorzien. 3· De reeks laureaten -dat zijn
zeer grote voetsporen voor de wat kleinere literaire voeten van onze
jaren. Mij doet het bijvoorbeeld iets, dat Robert Musil een van de laureaten is; als ik ook maar één lijn van de taak die hij heeft laten liggen
doortrek, dan geeft dat mijn werk zin. En u wilt mij wel toestaan om
vandaag bij mijn pogingen om op een niet hersenschimmige manier
toenadering te zoeken tot Heinrich von Kleist, deze laureaat Robert
Musil als een soort relaisstation te benutten, opdat ik de toenadering

tot Heinrich von Kleist op een voor mij reële manier kan voltrekken.

DE HORIZON VAN TWEE EEUWEN

In het voorjaar van 1942 doet Robert Musil in zijn huisje in Genève, dat
hij gedurende zijn ballingschap bewoont, vertwijfelde pogingen om de
door hem gecompileerde tekstmassa's voor zijn roman Der Mann ohne
Eigenschaften definitief te bewerken. Daarmee doende, sterft hij in
april. Elders, buiten het Zwitserse grondgebied, zijn historische krachten in beweging: er heeft op dat moment een herindeling van Europa
plaats, confrontaties van de geïndustrialiseerde oorlog. Musillijkt zich
om deze actuele gebeurtenissen niet te bekommeren. Hij behandelt
vrijwel uitsluitend twee decennia die zijn aandacht hebben gemagnetiseerd; en deze aandacht rechtvaardigt hij ermee, dat wat zich tussen
1890 en 1910 heeft aangekondigd, de neiging heeft de hele werkelijkheid van de twintigste eeuw op te slokken, zich als het ware tegenover
de toekomst kannibalistisch te gedragen. Op zijn minst echter veroorzaken deze krachten, die de aandacht van Robert Musil in boeien slaan,
hem overigens belemmeren bij het voltooien van zijn tekstgebouw, het
uitbreken van de oorlog in 1914 met alle gevolgen vandien. Men kan
zeggen dat dit grote romanfragment, dat bijna 1800 pagina's omvat,
niets anders beschrijft dan het voorspel tot de Eerste Wereldoorlog, en
wel vanuit het perspectief van een heel gecompliceerde kring van personen, die geen beslissende rol speelt in de beslissing ertoe. De roman
verbeeldt het minst tastbare, mensen die zichzelf als bijfiguren beschouwen. Dit is de taak die hij zich stelt en waar hij niet uitkomt, wat
ik als een absolute kwaliteit, als blijk van nauwgezetheid beschouw. En
daarvan laat hij zich niet afleiden door de massa ervaringen tussen 1939
en 1942. Het maakt indruk op mij, dat Robert Musil zich met bezetenheid op de beschrijving van een zeer beperkte, een voor zijn medemensen in de tijd van zijn ballingschap ver terugliggende tijdsspanne concentreert, zich door geen actualiteit, zich door de wervelende massa
ervaringen van de jaren 1939 tot 1942 niet laat afleiden.
Intussen hebben wij nog 15 jaar tot aan het tijdstip waarop we de
twintigste eeuw verlaten. Opnieuw hebben we: fin de siècle. Robert
Musil beschrijft het vorige fin de siècle van de negentiende naar de
twintigste eeuw. En wij zijn nu eigenlijk al de chroniqueurs van de twintigste naar de eenentwintigste eeuw, en deze eeuw heeft, zoveel is duidelijk, weinig authentieks gepresteerd, men zou kunnen zeggen, deze
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eeuw moet nablijven. Hij bestaat eigenlijk uit een voortzetting van de
negentiende eeuw met andere middelen. Hij copieert die vorige eeuw.
En als men beide eeuwen als een tekst van reële verhoudingen leest, dan
betreft het een overmatig lang stilstaande tijd. Ik moet hier nog wat
sterker onder uw aandacht brengen, hoe ik mijzelf zie en waar ik de
verbinding met Heinrich von Kleist zoek. Ik ben van mening, dat we
niet als Robinsons op een eenzaam eiland zitten als we teksten schrijven. Natuurlijk werken we afzonderlijk, individueel. Maar juist dat
maakt een verbinding mogelijk met hen die vroeger hebben gewerkt, en
daarom noem ik hier telkens Robert Musil, om aan te geven dat we, als
we met ons potlood achter een stuk papier zitten, leven in een imaginair
laboratorium met andere mensen die het serieus menen.
Ik ben nog altijd onderweg naar Heinrich von Kleist, daartoe echter
moet ik deze aanduiding van de manier waarop ik mijzelf zie vooraf
laten gaan. Niet ik schrijf teksten, maar ik schrijf teksten, als ik buiten
beschouwing kan laten dat ik 'ik' ben. Het is een extreem zakelijke
bezigheid om tussen mijn gevoel, en dat heb ik van mijn ouders en
voorouders geërfd, de buitenwereld en de woorden, die hun eigen weerbarstigheid hebben, te bemiddelen. Zoals Kleist zegt: 'Want niet wij
weten, het is allereerst een bepaalde toestand van onszelf, die weet ... ';
dat zegt hij in het opstel over 'Het geleidelijk vaste vorm aannemen van
de gedachten onder het spreken'. Dit is echter in zoverre niets eenzaams, dat wat in mij de teksten paraat houdt, het aanknopen bij vroegere auteurs is. Ik kan slechts merken dat zij door mij spreken. Hierin is
het met teksten net zo gesteld als met muziek. De componisten van
vroeger spreken door de componisten van vandaag. Als ik probeer met
een vroege kindertijd in de jaren dertig te spreken, dus emoties, die zich
niet verwijderen van hun toenmaligbeid-omdat mijn ouders hier immers zitten, en dat zijn de concrete ouders van 1936, en die geven mij
een motief-, als ik daarmee probeer, verschijnselen van het fin de siècle
van de twintigste eeuw te beschrijven, dan hangt mijn navigatie van
andere auteurs af, allereerst van Robert Musil en vervolgens, zo u wilt,
vanavond van Heinrich von KI eist, het gaat mij echter om het geheime
teken van onze dubbeleeuw, van de negentiende en van de twintigste,
die op 31-12-1999 slechts volgens de kalender eindigt.

'Want niet zult gij verlangen,
dat ik met uwe ogen kijken zou.'
Ik ben geboren en opgegroeid in Halberstadt bij de Harz. Laat mij
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hier een verbinding zoeken. Drie jaar na Musils dood, in april 1945,
vliegt een eskader bommenwerpers het luchtruim van Halberstadt binnen. Het is opgestegen van vliegvelden in zuid-Engeland, bij geen van
de inzittenden kan men een relatie veronderstellen met de stad die
onder de gevechtsvliegtuigen ligt. Hun is opgedragen Stendal te bombarderen, ze melden zich echter bij stralende hemel, voor driekwart
onder een wolkendek, ze wenden zich als een kolossale industriële vliegende groepering naar Halberstadt en werpen hun vracht af boven de
stad. De custos van het Gleimhuis- het bewaart herinneringen aan de
dichter Gleim, die leefde in de achttiende eeuw-, de heer Frischmeyer,
heeft de bommenregen overleefd, nu echter merkt hij dat er van de kant
van de Burgtreppe en de Ho her Weg vuur binnenkruipt. De ontwikkelde en bebrilde man haalt drie brandweerlieden die hier vreemd zijn
over hem te helpen bij de redding van het Gleimhuis. Waarom moeten
we eigenlijk zo nodig die paar olieverfschilderijen en wankele tafels
redden, hier midden in de vuurstorm die ons van onze kameraden en
aanvoerders heeft afgesneden? Wat is daar zo belangrijk aan? Custos
Frischmeyer antwoordt: de herinnering aan Gleim. En hier doet zich
iets voor wat mij steeds weer verwondert: wat levert het motief voor
buitensporige, vrijwillige daden? De drie mannen hadden met Gleim
niets van doen. Custos Frischmeyer stond hun niet aan. Hij was gierig,
heeft hun vermoedelijk nog geen versnapering aangeboden. Zo iets is in
een museum ook niet voorhanden. En zij hebben aangepakt en het
Gleimhuis gered.
Hier nu, in het Gleimhuis, vinden we plekjes waar de voet van Heinrich von Kleist heeft gestaan. Hij heeft Gleim naar men weet bezocht.
Men moet de teksten van Arno Schmidt lezen om de wereld, waarin
Gleimeen nestor van de Duitse poëzie was, opnieuw te voelen. Het bijbehorende gebouw, de parketvloer, is door de inspanningen van drie
daar niet voor verantwoordelijke brandweerlieden gespaard gebleven
en wordt door schoonmaaksters van het Volkseigener Betrieb Schoonmaak- en Onderhoudsdienst Halberstadt onderhouden. Bij Kleist betrof het de reis, die in april 1801 begon, op 18 mei met eigen paarden
vervolgd, Halle, Halberstadt, Wernigerode, beklimming van de
Broeken, Goslar, met zijn zuster naar Parijs.
Ik heb deze aaneenschakeling van bombardementseskaders, brandweerlieden, museum beheerders, parketvloeren in de twintigste eeuw en
een reis van Heinrich von Kleist in 1801 alleen maar verteld om de
afstand aan te geven. Een zelfde verschil zou blijken, als we Kleist bij
Wieland in OBmannstädt ingekwartierd zouden zien, waar hij verliefd
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wordt op diens dochter. We vergeten te makkelijk, dat deze Kleist 23
jaar in de achttiende eeuw en maar I I jaar in de negentiende eeuw heeft
geleefd.
Dit is het eerste punt van mijn rede, ik reken Heinrich von Kleist tot
de achttiende eeuw, en wel om de simpele reden dat zijn teksten niet zijn
afgesloten van het filosofisch taalgebruik. Gedachte en gevoel zijn geen
twee verschillende dingen. Ik zou even stil willen blijven staan bij dit
grensgebied tussen achttiende en negentiende eeuw, dat kennelijk ook
door enkele eigenaardigheden van Kleist heen snijdt.

HETGRENSGEBIEDTUSSEN I9DE EN I8DE EEUW

Tussen eeuwen is het grensgebied de zone van onzekerheid, die van
blokkeringen en die van nieuwe mogelijkheden. De achttiende eeuw
geldt als de eeuw der Verlichting. In I 78 I verschijnt de eerste editie van
de Kritik der reinen Vernunjt, in 1789 ruist het nieuws van de Franse
Revolutie door Europa. Ook deze Franse Revolutie wendt zich heel
gauw van de Verlichting af en er beginnen processen die hun stempel
drukken op de negentiende eeuw, waarvan men echter kan zeggen, dat
men pas na I 8 I 5 ziet waar het om gaat: wat zich hier met het zich-westwaarts-richten van Pruisen, met de Heilige Alliantie, met de herverdeling van de landen na het Congres van Wenen in volle reactie ontwikkelt.
We zitten hier in een bibliotheek, de Pruisische Staatsbibliotheek, de
herbouwde versie daarvan. Dit nu is een heel ander gebouw dan dat
wat aanvankelijk ooit de Pruisische Staatsbibliotheek was, en als u
leest hoe de Pruisische minister van cultuur Altenstein na I8I5 beschrijft wat men met de boeken van de achttiende eeuw moet doen, dan
zult u merken wat er nu nieuw is aan de negentiende eeuw. Hij zegt dat
men deze boeken, waarin het gif van de Verlichting zit, allemaal moet
vernietigen. Omdat men daar van de mensen geen toestemming voor
kan krijgen, moet men ze verbergen. Deze boeken horen qua rubriek in
het magazijn thuis, waar de gebruiker er slechts via kleine stukjes papier
toegang toe heeft. Ze dienen dus van instellingswege te worden geïsoleerd als in een strafinrichting, als in een gesloten afdeling. Dit zegt hij,
in de geest van de Heilige Alliantie inschikkelijk tegenover wat de Verbondenen zouden willen. Ik vermeld dat, omdat hier een eeuw begint
die zich kenmerkt door louter scheidingen. Voelen en denken zijn gescheiden. De wereld van de maatschappelijke praktijk en de wereld van

de romans raken gescheiden. De wereld van de gemeenschap en de
wereld van de goede wil vertonen de neiging van elkaar gescheiden te
raken. Ook de tijden worden van elkaar gescheiden. Er ontstaat een
realisme van de roman, dat met een eenheidstijd orde brengt tussen de
tijden. 'Ik was, ik ben, ik zal zijn', dat is voor ieder van ons een eenheid.
Ik kan niet voelen zonder het kind in mij te wekken, dat ik immers was,
en de ouders die dit kind hebben beïnvloed. Ik kan zonder hoop absoluut niet spreken, ik zou verlamd zijn. En ik kan niet zonder dit ene
moment waarop er nog iets te beslissen valt, dit noemen wij heden. En
in zoverre zijn de drie grammaticale tijden, ik heb nu alleen de eenvoudige genoemd, present bij elke gedachte, bij elke herinnering, bij ieder
vergeten, bij iedere bezigheid. Er is niet één tijd, zoals de romankunst
en de nieuwe poëzie van de negentiende eeuw ons vervolgens willen
wijsmaken. Dit is bij Kleist nog in de volle verscheurdheid van het oude
tijdbegrip duidelijk.
Ik sprak over het grensgebied tussen deze twee eeuwen, een grensgebied waarbinnen in het bijzonder open vormen zijn ontstaan. En in
het zich over drie decennia uitstrekkend grensgebied tussen deze beide
antagonistische eeuwen ontstaan drie nieuwigheden, terwijl de afzonderlijke krachten met elkaar worstelen, de volksoor/og, de industrialisering en de code van een nieuwe tederheid. Aan het eind van de twintigste
eeuw, in onze tijd dus, is het van belang deze drie elementaire processen, die vroeg in de negentiende eeuw beginnen, die aan het eind van de
achttiende eeuw exact worden geformuleerd, in hun veranderde gestalte te herkennen. In de greep naar de sterren die de geïndustrialiseerde
oorlog doet, in het afscheid van de klassieke industrie en als die schimmige wending naar een nieuwe subjectiviteit, naar een zich tot de jaren
vijftig wenden hoewel de jaren vijftig heel anders waren, dus tot denkbeeldige jaren vijftig, waarop we sinds de wending als nieuwe innerlijkbeid kunnen bogen. De politieke wending is daarbij vergeleken slechts
franje.

REVOLUTIE IN EEN ANDER LAND

Wij kunnen ons maar heel moeilijk voorstellen, wat het betekent dat er
in Frankrijk een revolutie plaatsheeft en de Duitsers, overigens verdeeld over verscheidene staten, toeschouwer zijn. Heel globaal zijn
Pruisische patriotten, zuidduitse patriotten toeschouwers bij een gang
van zaken waar ze vooralsnog buiten staan. Of het nu de vrijheid van
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beroepsuitoefening in Engeland betreft, of de revolutie in Frankrijk, ze
zijn toeschouwers, ze zitten loge, ze hebben tijd voor gevoel en missen
de mogelijkheid iets te doen. Dit alles zou ik u nu kunnen demonstreren
aan de hand van 'Die Familie Schroffenstein', in varianten van 'Der
zerbrochene Krug', in het verhaal 'Der Zweikampf, aan de hand van
het Kohlhaas-thema. Ik zou het ook kunnen demonstreren in zijn invloeden op het betekenissurplus dat de afzonderlijke formuleringen
van Kleist hebben. Als er in 'Der zerbrochene Krug' staat: 'Die Nacht
von gestem birgt ein anderes Verbrechen noch als bloB die Krugverwüstung ... ', dan hebt u in de uitdrukking Krugverwüstung een nieuw
woord dat klinkt als 'Landesvertreibung'. En u hebt in de uitdrukking
'de nacht van gisteren' eigenlijk een titel, een schaduw die verre uitrijst
boven wat men met 'gisternacht' zou zeggen. En het is niet zonder reden
dat de woorden zich metaforisch opladen. Omdat zij in laatste instantie
verslag doen van meer dan wat in de scène aanwezig is.
Men weet dat Kleist in 1801 in Zwitserland een nieuw leven wilde
beginnen, hij persoonlijk althans wilde niet slechts toeschouwer blijven.
Hij probeerde zijn verloofde voor zo'n breuk in zijn biografie te interesseren. Hij wilde op het platteland een boerderij kopen, dat wil zeggen in
Zwitserland. Op dat tijdstip was wat hem bewoog de projectie dat het
voor Europa van beslissende betekenis zou zijn dat de Franse revolutionairen en de uit de revolutie voortgekomen professionele en technische nieuwe menselijke kwaliteiten eindelijk Kant zouden beginnen te
lezen. Men zou het ook zo kunnen opvatten, dat hier een variant van
het partizanendom, van het nieuwe patriottisme waarover Heirnut
HeiBenbüttel eerder heeft gesproken, ertoe overgaat de belangen van
Pruisische patriotten en de belangen van de patriotten van het nieuwe
Frankrijk te verbinden.
Men moet zich dat eens even voor de geest halen. Wat zou dat voor
een ambachtelijk Europa zijn, dat hoofd- en handarbeid op die manier
in de geest van het patriottisme introduceert. Ik zou het u met behulp
van een tafereel willen tonen: de genietroepen van het verslagen napoleontische leger dat in de winter van 1812 uit Rusland terugstroomt.
Hun generaal Eblé te midden van zijn manschappen, ze staan tot de
borst in het ijzige water van de Beresina, maar de brug wordt geslagen.
Voor het groteske doel dat enkele resten van het grote leger terugstromen. Al deze geniesoldaten sterven de volgende dagen aan hun
overmatige inspanningen. 'Und setzest du nicht das Leben ein, so wird
es dir nicht gewonnen sein.' Deze tekst, niet echter de taal van de communiqués van de usurpator, is wat de jongelui in Pruisen en Zuid-

Duitsland begrijpen. Afgezien daarvan is er in het koninkrijk Westfalen concrete samenwerking. Straten, lanen onder populieren, echter
los van emotionele communicatie en patriottische geest, ontstaan uit
een dergelijke samenwerking tussen Franse ingenieurs en Duitse tewerkgestelden. Zoals er later spoorwegnetten ontstaan uit Pruisische
ingenieursgeest, in omgekeerde richting, die in haar automatisme
augustus 1914 programmeert voor troepentransporten. Het lijkt me
een kernmotief van de partij van de goede wil in Heinrich von Kleist te
zijn, dat deze scheidingen zo onnodig zijn en zo onwerkelijk, zij het ook
in het rijk der feiten dwingend, zoals hij dat in 'De familie Schroffenstein' beschrijft. Deze mogelijkheid van een coöperatief samengaan op
het continent is door de Slag bij Waterloo afgesneden, als de kans daarop al ooit had bestaan. De Beurs van Londen en niet een harteklop van
de verenigde handwerkslieden heeft de volgende twee eeuwen zijn
stempel gedrukt op de lotgevallen van Europa, en van de rest van de
planeet. Nu verplaatst een dergelijke babylonische programmawereld
zich met het verlies van zijn Eurocentrische oriëntering naar de kustvolken van de Stille Oceaan, de tegenvoeters zou Kleist zeggen, en de
Californiërs, kneedbaar voor presidenten met een dramaturgisch bewustzijn en Hollywood: nieuwe mannen, die bereid zijn alle besluiten,
alle dwaalwegen en opsplitsingen te herhalen, net alsof het er om begonnen was een nieuw dubbelpakket eeuwen met een slecht geheugen
te entameren.
Een ander actueel verband (ik leg er de nadruk op: op grond van misverstanden en schijn, maar niettemin intrigerend) zijn de 'Berliner
Abendblätter' no. 1 tot en met 74· U weet dat Kleist daar de kost mee
wilde verdienen, dat hij nu journalist is en een boulevardkrant, in zekere zin een nieuw medium uitgeeft. De heer Lahnstein als modern mediaondernemer bij Bertelsmann of Dieter Stol te als intendant van de ZDF
hebben nog nooit, en zullen nooit zelf uitzendingen produceren. In het
ontwerp van Kleist voor de 'Berliner Abendblätter' is hij ondernemer,
directeur, intendant, auteur, bedenker van verhalen, colporteur van de
dagelijkse politieberichten. Hij is, zoals het in het ministerpresidentiële
taaleigen heet, 'zelfstandig programmaproducent van de Duitstalige
wereld'. In de praktijk wordt op dat tijdstip de door Franse agenten
argwanend gadegeslagen Pruisische openbaarheid als een gesloten instelling geleid. Hier ondernemerschap aan toe te voegen is beslist overhaast. De onderneming begeeft het na de 74ste aflevering van dit meeslepende blad, waaraan we een stuk Kleistiaanse kortheid, de kortste
prozavorm überhaupt en de verbinding van nieuws, beschouwing en
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verhalen te danken hebben, die geen van onze kranten vandaag de dag
meer biedt. En ook 'Het geleidelijk vaste vorm aannemen van de gedachten onder het spreken' stamt uit deze 'Berliner Abendblätter', die
's avonds door ventjongens voor 10 pfennig, ik weet nu niet precies
hoeveel de koers was, in Berlijn werden verspreid en aan de man gebracht, en als een kastelein zit Kleist daarachter en verblijdt zich over
iedere afzonderlijke koper en telt de verkochte exemplaren. Dit werk is
nooit voortgezet en is hard aan voortzetting toe. Ik kom bij het volgende punt.

'DER ZWEIKAMPF'; 'IN KRIEGERISCHER FE IER'

Kleist gebruikt de metafoor van de oorlog, net als Clausewitz dat doet,
als tweegevecht. 'Ik leef, ik breek door ... ' Dit gaat uit van een lichamelijk beeld van de strijd, ik kan mijn tegenstander grijpen, met hem worstelen. 'In de duizeling van wonderbaarlijk verwarde zintuigen ... '
wordt een dergelijke oorlog overdrachtelijk gebruikt voor de relaties,
de hartstochten. Een steeds terugkerend bewijs van liefde, van vertrouwen is erin gelegen, dat de geliefde hij of zij uit de veronderstelde
gifbeker drinken. Ze nemen van het geliefde wezen dat gif op de koop
toe.
In Der Mann ohne Eigenschaften, p. 1619, staat genoteerd, en dit
wordt door logeborg Bachmann in haar essay over Robert Musil gereflecteerd: 'Ulrich-Agathe is eigenlijk een poging tot anarchisme in de
liefde, een poging die zelfs daar negatief eindigt. Dat is de diepe relatie
van de liefdesgeschiedenis tot de oorlog.'
In de tijd waarin de uitdrukking 'strijdlustig feest' wordt neergeschreven, in 'Penthesilea', staan we aan het begin van de geïndustrialiseerde oorlog. De massa oorlogswerktuigen, ingedeeld naar departementen en divisies, samengetrokken naar het voorbeeld van werktuigen
als hamer, aambeeld, tang, laat het begin zien van de geïnstrumentaliseerde oorlog. Thuis beantwoorden hieraan het Biedermeierachtige
karakter van de huiselijkheid en de gevoelens, tederheid, warmte, maar
geordend volgens het principe van de arbeidsdeling. Kilte tegenover de
zoons die op winterveldtocht worden gestuurd, kilte tegenover de
dochters die in dorre huwelijken, in koopmanshuwelijken worden opgeborgen, warmhartigheid tegenover elke nieuwgeborene op de planeet. Uit het soort psychische woningen van deze eeuw spreekt: binnen
is het warm, buiten is het koud. Hegel heeft het over de op zichzelf
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staande hartstochtelijkheid en de op zichzelf staande ijzige kou, die in
dezelfde gevoelstraditie heersen. Industrie, volksoorlog en nieuwe tederheid bevatten embryonaal dezelfde kern. Die tederheid is geen haar
beter dan die oorlog. En als ik deze kern nu niet vanuit 22 november
1811, maar vanuit 31 december 1918 bekijk, vanuit een tijdstip waarop
ik kan zien wat men voor de twintigste eeuw in petto heeft, dan kan ik
zeggen dat de kentekenen van Verdun in de vroegste fase zijn gemunt,
zeker door Kleist werden geregistreerd.
Ik moet u hier even herinneren aan Oudjaar 1918, die dag staat ons
wellicht niet helder voor de geest, maar het is het tijdstip waarop vier
jaar Eerste Wereldoorlog en de Novemberrevolutie zijn afgelopen. Een
moment waarop hier in Berlijn geen regering aan de macht is. Men
heeft er de regeringssocialisten, men heeft er de Spartakis ten, men heeft
er de vierde divisie bereden schutters, het is een wirwar. Wilmersdorf is
rechts, het oosten van Berlijn is links, wat dat ook mag zijn, en u moet
zich dat zo voorstellen, dat het westen van Berlijn als een wildeman
feestviert, u kunt op de advertentiepagina's van dinsdag, Oudjaar 1918
van de 'Vossische Zeitung' nalezen wat er allemaal te doen is, waarmee
men allemaal bereid is deze Wereldoorlog te verloochenen. Intussen
niet ver van hier, LeipzigerstraBe 3, in het gebouw van de Pruisische
Landdag, het zogenaamde Herrenhaus waar Bismarck zijn redevoeringen heeft gehouden, daar kenden de mensen van de Spartakusbond de
huismeester, daar konden ze 's nachts binnenkomen. En in de nacht
van Oud op Nieuw stichten ze daar de communistische partij. Rosa
Luxemburg spreekt het partijbestuur toe en houdt haar rede over soldaten, proletariërs in uniform. Negentien dagen later is zij dood. En als
u nu de 'Rote Fahne' pakt en daarin de advertentiepagina's bekijkt,
dan ziet u geadverteerd: Ernst Lubitsch, de grote komedieregisseur,
brengt als antwoord van de filmindustrie op de Eerste Wereldoorlog
'Carmen' uit. En wel als rovergeschiedenis geënsceneerd, met Pola
Negri. En als u nu deze 'Carmen' neemt en eraan denkt, dat in 1984
zeven van dergelijke Carmens ons in verrukking hebben gebracht, dan
ziet u, hoe sterk de vooruitgang is die het bewustzijn in onze eeuw
boekt.
Terug naar Kleist. 'Aan deze grimmige oorlog, waardoor hij geheel
verjongde', maar hij zegt ook: 'Ga, mijn zinnen bezwijken.' Van de
moordenaar van zijn broer wordt gezegd dat hij antwoordt: 'De vernietiging van zijn ziel verbergend ... ' 'Had ik je,' vervolgde hij,' ... in de
ogen kunnen kijken ... : dan had ik, ook als verder alles zwart aan je was
geweest, met jou uit een vergiftigde beker willen drinken.'
151

Oorlog en liefdesrelaties-de twee metaforen van de noodtoestand,
het zijn de aangelegenheden waarover Clausewitz zegt: dat de vergissingen die men uit goedmoedigheid begaat de ergste zijn. De tegenstander springt in de bres van mijn vergissing. Het gaat om manoeuvres,
waarbij noch de wil van de een noch die van de ander (de een zal immers
de ander breken) voor het realistische resultaat maatgevend is. Men
moet naar de resultante kijken. Iedere natuurkundige zou dat doen. De
hele subjectieve instelling van de mens overeenkomstig de canon van de
negentiende eeuw echter kijkt naar de eigen wil en die van de tegenstander, niet naar beider beweging. Men kan op deze manier sinds meer
dan tweehonderd jaar, ja van oudsher zelfbewustzijn, waardigheid,
autonomie noch op de oorlog noch op het vermogen om te beminnen
baseren. Dat is het eeuwige thema van Kleist, dat is ons onopgelost probleem.
Stelt u zich voor, op een eenzaam bergtraject-met rechts een steile
afgrond- komen twee vrachtwagens elkaar tegen. Het motregent of
sneeuwt, een van de bestuurders ziet slechts heel onduidelijk gedurende
enkele sekonden de tegemoetkomende bestuurder in diens cabine. Als
een van de wielen van het ene voertuig de wielen van het andere voertuig raakt, valt te voorzien dat beide voertuigen zullen neerstorten.
Hoe nauwgezet werken nu deze twee beroeps aan hun werktuigen, het
stuur, de pedalen. Met hoeveel hoogachting denken ze nog enkele minuten aan de ander, die ze slechts se kondenlang gezien kunnen hebben,
als ze elkaar passeren. Hoe minachtend of uiteenlopend zou hun gevoel
zijn, als ze door de schuld van de een elkaar slechts op een haarbreedte
zouden voorbijkomen. Ik noem dat de verzakelijkte confrontatie met
gevaren. Het is het enige mensvriendelijke element dat de industrie en
de industriële discipline zonder ambivalente vermenging in haar geschiedenis heeft voortgebracht.
Hoe onvoorzichtig gaan vermoedelijk beide bestuurders om met de
levensgezellinnen waarmee ze leven; hoewel een dergelijke lichtzinnigheid net zo levensgevaarlijk is als die rit op dat bergtraject.
Noch voor oorlog en de periode voor de oorlog, noch voor de tedere
betrekkingen heeft onze maatschappij idealen van zakelijkheid. Ik beweer echter dat de nieuwsgierigheid die we van Kleist hebben geërfd
zich juist hierop moet richten. Robert Musil zegt: 'Er kan van ... niets
anders sprake zijn dan van een wanverhouding, een langs elkaar heenleven van verstand en ziel. We hebben niet teveel verstand en te weinig
ziel, maar we hebben te weinig verstand voor de vraagstukken van de
ziel.'
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Ik krijg steeds weer de vraag voorgelegd: zoudt u het niet wat gemakkelijker kunnen maken, zoudt u het niet op de een of andere manier vriendelijker voor de toeschouwers kunnen maken, dan zoudt u
toch tenminste meer kaartjes verkopen in de bioscoop. Ik kan het zo
niet. Je krijgt bij ons even weinig korting als bij een fatsoenlijke fysicus.
Ziet u, ik heb nu een reclamespot van CBS gezien, waarin een kind
optreedt, en dat zegt met een stem die een kinderstem nadoet, hoewel
kinderstemmen zo niet klinken, dat het zich zo lekker voelt in zijn bedje
en in zijn huisje, en dan wijsthet door het raam naar een regenboog. En
die regenboog blijkt de hemelkoepel waaraan het hemelkoepelafweergeschut is bevestigd, en there are bound the rackets, daar komen de
vijandelijke raketten aan en springen vrolijk in het rond en kunnen het
huis en het bedje van het kind niet kapotmaken. Dat is een reclamefilm
voor SDI, voor Star Wars. Ziet u, en dit is de vorm waarin men mensen
voor zich wint of overhaalt, wanneer men een zeer lage dunk van hen
heeft. En zelfs als dat functioneert, gaat u dan eens even na wat daar
aan behoefte, aan verlangen, aan kinderlijk verlangen achter schuilt.
Het is het ptolemaeïsche wereldbeeld dat daar achter schuilt. Als ik
weer in een schotel kon leven met de knuffels van mijn bedje, in mijn
huisje, en daar boven is de hemeltent en daaraan hangen de sterretjes,
en door het bestaan van Intouristreizen kan ik ook door dat gordijn
heenkruipen, dan zie ik verre landen en verrassingen, en hiermee wordt
het Copernicaanse stelsel, omdat het immers zo relativerend is, omdat
we plotseling niet meer het centrum van het heelal zijn en het knus
hebben onder een veilige hemelkoepel, dat wordt herroepen, hoewel we
toch van het Copernicaanse wereldbeeld nu ook weer af zijn en een
modern fysicus serieus in Einstein gelooft. U ziet het verschil. De ziel
marcheert bij deze gelegenheid achteruit en de fysica marcheert vooruit, en daarbij, zou ik willen zeggen, zou ik graag aan de zijde van de
maatschappelijke verhoudingen, aan de zijde van de goede fysica, aan
de zijde van de zakelijkheid lopen, juist omdat ik gevoelens heb.
Het directe gevecht dat bij Kleist deze rol speelt, de persoonlijke kant
van gif of verleiding is voor ons, aan het eind van de twintigste eeuw,
ver op de achtergrond geraakt. Ik bedoel daarmee niet dat iemand die
in een onderzeeboot slag levert zijn tegenstander nooit te zien zal krijgen, net zomin als de rakettenspecialist, of dat ik in de dertiensekonden
die tussen de waarneming van een raket en het inslaan ervan op het
fregat Sheffield liggen eigenlijk helemaal niet meer kan achterhalen of
ik dapper oflafben. Het zou trouwens in die nauwe ruimte ook volledig
om het even zijn wat ik ben. En hier zien we een eind komen aan de
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strijd, een ontstoffelijking van de oorlog die de oorlog tot een ongeval
maakt. Het gaat echter nog om een andere kwestie, namelijk dat mensen op de zaak die de klassieke souvereiniteit, de vrijheid van een volk
uitmaakt, of namelijk de oorlog wordt verklaard of vrede gesloten,
vrijwel helemaal geen invloed hebben. Een samenzwering van de dingen, van de omstandigheden, van de al getroffen dode voorbereidingen,
van de bondgenootschappelijke verplichtingen, van de toevallen, heeft
de plaats ingenomen van de 'wonderbaarlijk verwarde zintuigen'. Er
staat: 'Om te struikelen heeft men toch enkel voeten nodig ... ' Dat staat
in 'Der zerbrochene Krug', daarmee begint het stuk. Dat is echter na
het heen- en weermarcheren van zo talrijke voeten in Europa niet meer
waar, of men kan zeggen dat die voeten uit het verleden zijn samengerot
tot een soort ding dat onbeheersbaar is geworden en slechts één ding
doeltreffend produceert: struikelen. We doen alleen maar net of we er
als helpers bijstaan.
Massieve veranderingen van dit soort, verlies van subjectiviteit,
maken de bezigheid van het schrijven, die evenzeer als vroeger individueel plaats vindt, verbonden is met beperkte boekoplagen, tot een
soort luxe-bezigheid. We vervaardigen flessenpost. Ik zou deze bezigheid niet willen onderschatten, want in haar ligt de grootste continuïteit.

' ... WAS ECHTER TE FIJNGEVOELIG'

'Was echter te fijngevoelig' -dat zegt Kleist in het verhaal 'Het Tweegevecht' over de verdediger van de onschuldig aangeklaagde vrouw.
Hij heeft in zijn tweegevecht met de moordzuchtige graaf Jacob op het
defensief vertrouwd zoals de beer het tegenover de schermer deed, zoals de Russische generaal Koetoezow het tegenover Bonaparte doet als
deze Rusland binnenvalt, hij doet dat vol vertrouwen op de winter.
Maar nu hoort de rechtvaardige duellist de kreten die hem aanvuren.
Hij beschouwt niet God, maar de toeschouwers bij het tweegevecht,
onder hen bevindt zich de keizer, als de eigenlijke scheidsrechters van
dit godsgericht. Hij valt aan en raakt gewond. Voor hij dit onheilspellende besluit neemt, dat zijn gevoel hem ontraadt, zegt Kleist over deze
duellist: 'Hij was echter te fijngevoelig ... '
Deze subtiele gevoelens, soms brengen zij boodschappen en opdrachten over van vier, vijf generaties terug, zijn slechts individueel te
horen, hoewel ze als enige met de collectieve stroom zijn verbonden. Ik
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zou u daarbij nogmaals willen herinneren aan het 'querlesen' waarover
HeiBenbüttel het eerder had. Er zijn hier immers verbindingen in de
vorm van een generatiecontract. Men kan zeggen dat er zich onder de
mensen over de decennia, over de eeuwen heen meerderheden vormen.
Afzonderlijke eigenschappen van de mens, en wel zulke waar hij als de
nood aan de man kwam op zou bouwen, die dus in I945 aanwezig zijn
en op weelderige Oudejaarsdagen niet, die gaan onderlinge verbintenissen aan dwars door de tijden. Ze emigreren vandaag de dag, deze
subtiele gevoelens, uit de beelden die hun geluidssterkte ontlenen aan
de tv. De economen van de geluidssterkte verstrooien deze stemmen,
sturen ze in de diaspora. Hier ligt de taak van de tekst die door geen
machtsuitoefening te vervangen zal zijn: wat zich aan subtiele toon, in
de muziek als onderhuidse structuur, aan dramatische overdrijving
onttrekt, omdat het essentieel kortere energieën van het moment en
essentieellangduriger tijdstromen van de decennia, van de levenslopen,
van de eeuw omvat, is de werkelijke relatie; de luidklinkende geven de
onwerkelijke relatie weer, die meesleurt naar verwondingen.

'WIJ OF ONZE KLEINKINDEREN, MIJN BROEDERS!'

Het is zaak partij te kiezen. Er bestaat een verteltraditie die alles wat er
op aarde bestaat in een nivellerend-poëtische, literaire vorm, in een
eenheidsvorm brengt. Er bestaat ten tweede een verliefdheid op dwangmatige herhaling van tragische theaterbelevenissen, een verliefdheid op
tuberculeuze, met camelia's getooide, versmade vrouwen, die men vandaag de dag overigens met penicilline zou genezen, op de moordzuchtige verwarring van Don José, de vastbeslotenheid van Carmen, te midden van louter besluiteloosheid ten aanzien van wat zij nu werkelijk
wil. Juist omdat ikzelfverstrikt ben in de boodschappen van deze traditie, ook door de voorliefde van mijn ouders, door liefde voor de opera
en veel andere dingen, is het mij begonnen om een partijdige houding.
Partijkiezend voor een analyse, die aan het eind van twee voor Europa
fatale eeuwen de balans probeert op te maken, probeert in te zamelen,
in de motteballen te leggen.
'All real beauty is analytic' -iedere werkelijke schoonheid is analytisch, zegt Edgar Allan Poe. Mijn relaisstation, de eenzame Musil,
maar evenzo Heinrich von Kleist, in zijn volkomen ander tijdsgewricht,
schrijven op zulk een analytische manier. Dat houdt in, een commentaar schrijven bij het woord schoonheid, bij het woord werkelijk, bij het
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woord alles, bij het woord analytisch en bij het woord is.
Analytisch wil niet zeggen narratief, naturalistisch, realistisch. Ik
citeer enkele woorden van Kleist: 'een mijl van hier, vlak bij de Meeuwenvijver, in de wildernis van het bergwoud dat eraan grenst.' Dat kan
niet alleen overal zijn, het is een zin die uit Latijnse formulierontwerpen
en een versregel gecompileerd zou kunnen zijn. 'Een trek van bijzondere liefelijkheid speelde om haar lippen en over haar lange, de neergeslagen ogen overwelvende wimpers'. 'Ze valt, de maneschijn die haar
dreigde te verraden met zorg vermijdend, achter de venstergordijnen
neer.' Met zorg vermijdend, dat is een zakelijke houding die tijd van
bezinning vooronderstelt. En ook al waren het maar fracties van een
sekonde, haar vermogen om te beminnen was voldoende om de hoeveelheid tijd nodig voor deze berekening aan de haast te ontwringen.
En tegelijk 'valt ze achter de venstergordijnen neer', de gevoelsimpuls
wordt niet gebroken; intussen, slechts vanuit bepaalde perspectieven
bedreigend, de klassieke maan. Er zijn in deze zin drie verschillende gevoelstijden en ze coëxisteren. Ze gedragen zich tolerant tegenover elkaar. Dat is veelstemmig en geen eenheidsrealisme. Dat is wat ik aan
Kleist klassiek en achttiende-eeuws tegelijk vind.
In het tijdperk van de nieuwe media, waarin ik niet bang ben voor
wat ze vermogen- ik vrees het onvermogen, met de vernietigingskracht
waarvan ze de hoofden vullen-zijn wij schrijvers de behoeders van
laatste resten van de grammatica, van de grammatica van de tijd, dat
wil bijvoorbeeld zeggen van het onderscheid tussen heden, toekomst,
verleden, behoeders van het verschil. U zult daaruit begrijpen dat ik bij
mijn toenadering tot Heinrich von Kleist niet verder ga dan zijn gelegenheidsbezoek aan Halberstadt. Dit door de schoonmaaksters van
Halberstadt bewaakte voetspoor, dat men niet kan zien, is de reële verbinding die ik volg. Fijn dat die drie brandweerlieden er waren.
Ik zal mijn best doen.

* Op 22 november 1985 werd in West-Berlijn de-voor het laatst in 1932 toegekendeHeinrich-von-Kleist-prijs uitgereikt aan Alexander Kluge. De lofrede werd gehouden
door Heirnut HeiBenbüttel. De hier afgedrukte test geeft de rede van Alexander Kluge
weer. Het Duitse origineel was een door de auteur licht bewerkt en ingekort afschrift van
een bandopname.

Alexander Kluge

Verhalen
Vertaling: Paul Beers
Massale sterfte in Venetië

In de zomer van 1969 drukte de zon wekenlang op stad en water van
Venetië. De vaporetto's en motorboten doorploegden het water van de
lagunen dat groen en als dikke soep rond de huizen stond. In het bejaardentehuis San Lorenzo, een stenen paleis, waren meer dan honderd
oude mensen ondergebracht. Ze kregen geen lucht. Op een van de laatste julidagen stierven binnen enkele uren 24 bejaarden. De overgeblevenen, overrompeld door de plotselinge gebeurtenissen die hun geen
tijd lieten de indrukken te verwerken, wilden het wegvoeren van de
doden niet toestaan. Ze doodden het hoofd van de inrichting, Dr. Muratti, een verdienstelijke bejaardenarts, en grepen messen, stokken, als
mede twee revolvers die ze in de kamer van het hoofd vonden. Ze dreven
de bewoners van het bejaardentehuis en het verplegend en keukenpersoneel bijeen in een ruime zaal die op de begane grond lag en relatief
nog de koelste plek leek. Hier grepen enkele bejaarden die fysiek het
sterkst waren de macht, doordat zij zichzelf tot pausen en kardinalen
benoemden.
Het politieleger van Venetië omsingelde het stenen paleis. In een van
de omliggende huizen installeerde zich de prefect als hoogste plaatselijke politiecommandant. De leiding van de politie hoopte dat de honger in de volgende dagen de wanhopige bejaarden uit het tehuis zou
verdrijven; zij wilde dan enkelen van hen arresteren, maar de grote
meerderheid naar schaduwrijke huizen op het vasteland en in de buurt
van de Alpen vervoeren. Het was de politie gelukt de naast het bejaardentehuis aangebouwde keuken en de voorraadkamers te bezetten. De
hongercrisis die tot de dood van andere tehuisbewoners leidde, bracht
geen capitulatie, maar woedende aanvallen van kleine groepen volkomen vergrijsde vechtersbazen op de politiemacht die keuken en
voorraadkamers bezet hield. Uit achteruitgangen van het paleis kwamen andere strijders te voorschijn die de daar opgestelde politiecordons met allerlei gevaarlijke voorwerpen bestookten en lange stootwapens probeerden in te zetten. Uit zelfverdediging moesten politiemensen schieten.
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Redacteur van de Gazzettino: Meneer de prefect, u staat bekend als een
liberaal man, waarom laat u nu met scherp op die onschuldige bejaarden schieten?
Prefect: Deze allerminst onschuldige bejaarden hebben met gevaarlijke
voorwerpen mijn mensen verwond.
Redacteur: Hoe verklaart u dit plotselinge fanatisme?
Prefect: Blijkbaar richt het zich naar alle kanten tegelijk.
Redacteur: Beschikt u over gegevens omtrent de innerlijke motieven
van dit fanatisme?
Prefect: We hebben een psycholoog uit Milaan aangetrokken. Hij zegt:
'Het is alsof ze hun verstand hebben verloren.'
Redacteur: Dat lijkt me geen verklaring. Wat is uw persoonlijke standpunt?
Prefect: Ik denk dat ze in hun jeugd een vertrouwen in de wereld hebben ontwikkeld dat door de onverklaarbare sterfgevallen van deze
maand geschokt is.
Redacteur: En daarmee wilt u verklaren dat het door ons allen gewaardeerde hoofd van de inrichting, Dr. Muratti, door de bewoners om het
leven is gebracht? Dat lijkt me een verdoezeling.
Prefect: Dan moet u een andere verklaring geven.
Redacteur: Wat voor volgende maatregel hebt u op het oog?
Prefect: Wij hebben niets op het oog, maar wachten en reageren. Wij
zijn er om te helpen.
Redacteur: Voor het vreemdelingenverkeer in Venetië zijn deze gebeurtenissen natuurlijk negatief. De indruk ontstaat dat men naar Venetië
gaat om hier te sterven.
Prefect: Ik mag u wel verzoeken een andere voorstelling van zaken te
geven. In Venetië sterven statistisch zeker niet meer vreemdelingen in
hotels, restaurants of pensions dan in welke andere Italiaanse stad. Ik
stel er prijs op dat heel duidelijk uit te spreken.
Redacteur: Maar gaat het helemaal niet om toeristen.
Prefect: Weet u, we kondigen een informatieverbod af.

De meeste bejaarden in het bejaardentehuis San Lorenzo hadden tot
deze gebeurtenissen het idee dat ze goedhartig waren. Nu twijfelden ze,
van hun stuk gebracht, aan hun goedhartigheid. Opgehitst door hun
kardinalen en pausen boeiden ze twee schreeuwende, jeugdige keukenhulpen. De twee meisjes werden over de tegels van een voormalige ontvangzaal heen en weer getrokken, twee bejaarden openden met een
scherf de halsslagaders van de geboeide personen. Toen de politie, die

dit tafereel vanuit belendende huizen met veldkijkers gadesloeg, schietend in de zaal probeerde door te dringen, 'vielen' I 8 bejaarden, de rest
hurkte doodsbang in een hoek, maar deed nog uitvallen met en zonder
wapens als politiemensen hen naderden. Al deze personen werden met
traangasgranaten beschoten. Hierbij stierven opnieuw bejaarden die
deze tortuur niet verdroegen. Dit ging gepaard met aankondigingen via
luidsprekers door de prefect, die tot het laatst accoord probeerde te
bereiken. Van de na de dood van hun leiders overgebleven bejaarden
werden sommigen in voertuigen naar een herstellingsoord in de buurt
van de Alpen gebracht. Hier stierven ze als gevolg van de plotseling
optredende koelte.
Prefect: Wat zullen de laatste indrukken van deze bejaarden zijn geweest?
Rechercheur: Het ging zo snel en massaal dat we het absoluut niet konden volgen. Voor we zelfs maar vragen konden stellen, waren ze al
dood.
Redacteur van de Gazzettino: Is het juist als ik in dit geval van een eenzame dood spreek? Hoewel het er velen waren, zijn ze heel eenzaam
gestorven.
Prefect: Nu ja, we waren de hele tijd met z'n allen in de buurt. Eenzaam
is overdreven.
Rechercheur: Maar je kunt niet weten of ze voor hun geestesoog, terwijl
ze al op die onwaardige manier stierven, niet toch nog iets heel moois
hebben gezien.
Prefect: Dat wil ik niet uitsluiten, maar alles bij elkaar was het, met die
vele doden, toch heel weinig individueel.

Ridderkruisdragers wek je met schoten
De chef van het streekziekenhuis, Dr. Erb, hield van feesten. In de lente
van I 942 was ridderkruisdrager Roers te gast in zijn villa.
In de wintertuin: twee luitenants en een majoor van het garnizoen,
twee assistent-artsen van het streekziekenhuis, twee huisartsen uit de
stad, benevens dames en verpleegsters die avondkleding hadden aangetrokken. Tegen 5 uur 's morgens was Roers naar het toilet gegaan dat
halverwege de eerste verdieping van de villa lag en door de officieren
'het geschut' werd genoemd. Hij was er niet meer vandaan gekomen.
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Sommige gasten gingen een kijkje nemen. De deur van het toilet was
van binnen vergrendeld.
Waarschijnlijk slaapt onze ridderkruisdrager, zei Dr. Erb. Vermoedelijk. Luitenant Fürstenberg probeerde op de grond liggend door de
kier van de deur te kijken. Hij zag vooraan een paar tegels in de buurt
van de deur, houten kozijnen, stoffige voegen tussen de tegels, enz. Het
toilet was van binnen verlicht. Slaapt, zei hij.
Ridderkruisdragers wek je met schoten, gelastte de gastheer. Op dezelfde besliste toon waarmee hij in functie zou hebben vastgesteld: volledige verwijdering van de maag. De mannen hier halverwege de eerste
verdieping, deels gehurkt, leken op met bowl gevulde ballons.
Luitenant Fürstenberg haalde conform het bevel zijn dienstwapen
uit de pistooltas en vuurde evenwijdig met de tegels twee schoten af. Zij
beschadigden de onderkant van het deurpaneeL De actie was ook niet
ongevaarlijk voor de schutter, daar de kogels konden afketsen. Maar
tenslotte was het oorlog. De schoten moesten de toiletpot raken waarop de vermoedelijk in slaap gevallen ridderkruisdrager zat. Fürstenberg stelde zich voor dat met pis vermengd water uit de vernielde pot
zou lopen of anders de bril onder de slapende in elkaar zou zakken. Hij
wilde zijn kameraad 'verrassen'.
Er is niets te horen, zei Erb die op gelijke hoogte met de op de grond
'navurende' Fürstenberg lag en zijn oren spitste. Je zou denken dat er
iets moest bewegen, meende Fürstenberg.
Erb was nu ongerust. Hij stond op en trommelde, roffelde met zijn
vuisten op het deurpaneeL Er kwamen gasten aanlopen. Op aanwijzing
van de geneesheer-directeur haalden ze uit een berghok naast de keuken een zaag. Maar er was geen beginpunt om te zagen.
Je kunt niet, zei huisarts Struncke, alsmaar runen in de deur gaan
snijden. En van buiten door het raam? Dat was het idee van een verpleegster die zich op een nacht met Ie luitenant Ortlieb had voorbereid.
Ze had een idee-fixe: de rest van de nacht en een deel van de morgen,
misschien aansluitend nog een duik in het water of een picknick in de
Harz-en nu maakte die affaire met het toilet het verloop onzeker. De
ogenblikken liepen door haar vingers.
Door het raam, zei Erb, ik haal een ladder. Maar het raam had van
buiten ijzeren tralies. Je kon niet door de ruiten van melkglas naar
binnen kijken. Om die ruiten in te slaan had hij een steen moeten hebben, maar die had hij bij het bestijgen van de ladder vergeten mee te
nemen. Hij wilde ook geen 'overbodige vernielingen' aanrichten. Reeds
was de feestelijke stemming van de gasten aanhet inzakken. Erb klom
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weer behoedzaam naar beneden. Hij liet de ladder staan en begaf zich
weer naar de deur van het toilet halverwege de eerste verdieping. Er was
een kom bowl aangerukt, de meeste gasten zaten daarom in een kring.
Drie van de artsen hadden uit de kelder een ijzeren staaf opgediept en
probeerden de deur met geweld te forceren. Nu zou Roers toch wakker
moeten worden, zei Fürstenberg. Met dit lawaai! Maar toen bleek het
toch eenvoudiger om met een schroevendraaier de schroeven die het
slot op zijn plaats hielden los te draaien en slot en deurklinken te verwijderen. De ridderkruisdrager lag naast de toiletpot op de tegels en
bloedde hevig.
Moet van de bril zijn gevallen en sliep, toen u schoot, naast de pot, zei
Dr. Brink. Wie moet nu de overlijdensakte opstellen, vroeg Dr. Winkier
aan de gastheer. U stond ernaast toen Roers gewekt werd, dan moet u
de akte uitschrijven. De dames trokken bedremmelde gezichten. Op dit
resultaat was weinig commentaar mogelijk.
Paragraaf I I van het drinkreglement, zei de jonge vrouw Schliephake
om van de stemming te redden wat er ('ondanks afschuwelijke omstandigheden') te redden was, luidt: 'Wie in de bowl kotst, mag niet meer
meedrinken.' Een nerveuze lach van Dr. Winkier die verkikkerd was op
de jonge vrouw.
De luitenants en de beide assistent-artsen tilden de dode ridderkruisdrager met z'n vieren op en droegen hem naar de slaapkamer van Erb
waar hij het bed met bloed bevuilde. Erb zei: Liever naar de behandelkamer beneden. Ze wilden al een ambulance bestellen, zonder eerst te
overleggen wat ze als doodsoorzaak zouden noemen. Aangeschoten als
ze waren, wilden ze vervolgens sectie verrichten 'om de doodsoorzaak
te bepalen'. Een poging om een of andere armzalige daad voor de dode
te stellen, zich om hem te 'bekommeren'. Want ze konden hem nu niet
van de ene op de andere minuut gaan begraven, in de tuin onder de
grond stoppen en misschien weer een paar saluutschoten afvuren die
buren wekken of raken. Aan de andere kant: weer met z'n allen aan
tafel gaan zitten, terug naar de flessen, was onmogelijk. Zo zat het
gezelschap in de keuken, die veertien dagen later door een brisantbom
werd geraakt, en smeerde brood. Toen Gerda Mückert Erb een rij
braadworstjes voorhield, wilde hij er geen afbijten. Ze hadden allemaal
het gevoel dat er iets scheef was gelopen. Maar er was ook niemand die
weg wilde gaan, de anderen in de steek laten.
'Zag je ooit zulke donkere wouden?
Zulke donkere wouden zag je nooit!'
I6I

Het feestelijk gezelschap kwam nooit weer bijeen. In de loop van het
ambtelijk onderzoek werd er belang aan gehecht dat de geneesheerdirecteur, in de rang van reservekolonel volledig verantwoordelijk,
naast de jeugdige schutter had gestaan die het ongeluk veroorzaakt
had. Dat werd hem kwalijk genomen. Hij werd begin 1943 van zijn
functie ontheven en viel een half jaar later in Rusland bij Koersk aan
het front.

Trude's waarde
I

In Maagdenburg zit in de zomer van '76 in een fel kinderjurkje, een
luchtige blauwe stof met ruches, als een schatje van zes jaar in haar ligstoel: Trude; ze is evenwel net 81 geworden en zit niet echt, omdat ze
boven in de naad van haar achterste een 'wolf heeft, een open plek. Zo
leunt ze, haar 81 jaar onder of boven zich, op haar schouders drukkend, in de vorm van slapte in de benen of druk in het hoofd, d.w.z. 81
jaar achter zich of voor zich, in zoverre ze zich door dit jaar heen moest
slepen. Ze observeert, slechts licht op de zitting steunend, de voorwerpen in het huis die ze na 60 jaar huwelijk uit haar hoofd kent, het waren
wel verschillende huizen, maar voornamelijk dezelfde voorwerpen.
Ze moet er afscheid van nemen. Ze moet het huis verlaten. Haar
armen zijn uitgemergeld. Ze neemt al een tijdje uit vrije wil geen voedsel
meer tot zich, alleen voedsel voor de ogen. Via de levendige kijkgaten in
haar grijze hoofd.

'Ze was een mooi, brutaal, bruin wijf,
wilde geen man vertrouwen.'
Haar hoofd werkt nog net als vroeger: spottend, slagvaardig, observerend, moppen tappend, onderscheidend, ze is nieuwsgierig.
Heeft trouwens helemaal niet geleefd. En de bezoekers of de naar
haar toe gereisde dochter die van haar willen vergen dat ze nog dit hele
jaar doet alsof ze leeft, vertrouwt ze al helemaal niet. Maar dat wil ze
niet weten, omdat het ondankbaar zou zijn tegenover Walter die haar
'tot vrouw heeft genomen'. Hij heeft een jaar geleden afscheid van haar
genomen. 'Nu verlaat ik je.' De volgende dag was hij dood.
Ze heeft de diepste littekens bij elkaar gezocht en op het schrijfmeubel
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tot een bundeltje samengebonden: kinderfoto's van haar dode jongen,
paddestoelenvergiftiging, waarschijnlijk voor Walter ('je zult geen
goden hebben naast mij') deze lieveling geofferd als Isaak (maar die
man heeft het alleen geprobeerd, werd door de engel tegengehouden, zij
heeft het 'per ongeluk' gedaan). Maar dan de verdere prijs die ze voor
'haar geluk' in al die jaren betaald heeft (maar innerlijk heeft ze nooit
willen betalen en daarom is de koopprijs weliswaar uiterlijk, maar nooit
innerlijk betaald)- Herta en de kleinkinderen. De dode schoonzoon
zou ze bij wijze van protest kunnen uitsparen (hij staat wel op alle foto's,
maar ze doet niet eens de moeite zijn hoofd eruit te knippen). Ze legt de
foto's bij elkaar, eigenlijk wil ze eerst sorteren wat ze aan de familieleden wil geven die om foto's gevraagd hebben, maar ze maakt een
pakketje van foto's en brieven, antwoordbrieven van de plaatselijke
afdeling van de partij in Darmstadt over Herta en de kinderen die
tijdens het bombardement in september onder het puin bedolven werden; brieven van de redactie van het Darmstädter Tageblatt dat na de
aanval op Darmstadt naar Würzburg was uitgeweken; dat alles is haar
'hartebloed'.
Ze mag niets meenemen naar het bejaardentehuis waarheen ze voor
haar eigen bestwil verplaatst wordt. Ze wordt verplaatst, moet het huis
verlaten, omdat ze gefaald heeft: ze kan niet voorkomen dat ze steeds
weer valt. 's Nachts roept ze 'bezeten', zoals de verzorgster zegt, om
hulp, moet ze naar het toilet gebracht worden of de houding van haar
lichaam in het voormalige echtelijke bed corrigeren, wat ze alleen met
andermans hulp kan. Omdat ze principieel 'ongehoorzaam' is, heeft ze
ook dit dossier bij elkaar gezocht om mee te nemen, alsof ze het verbod
om wat dan ook mee te nemen 'per ongeluk' niet had begrepen. De
grondgedachte van de leiding van haar toekomstige tehuis is simpel:
Zoals een mens nieuw en zonder herinnering ter wereld komt, zo moet
zij zonder spullen of een eigen verleden het bejaardentehuis binnengaan, anders krijgt ze kalmeringsmiddelen en slaappillen.
Ze wordt over een paar dagen naar het tehuis in Potsdam gebracht.
Ze zal er beslist niet 'wennen'. Ze heeft haar grafplaat al bij de hand: de
foto's en papieren die duidelijk maken dat niets haar verandert, nu 81
of 76 is praktisch 44, is praktisch 1895/6, haar eerste indrukken die al
zwart waren-hoewel ze altijd voor een 'opgeruimde natuur' doorging.
Vergissing.
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Trude vond zichzelf niets meer waard. Door de week wachtte ze en

wachtte ze tot haar dochter zou komen, opdat er maar iets gebeurde.
Maar was die dochter er, dan probeerde ze de bezoekster tot willekeurige nuttige karweitjes aan te sporen die het samenzijn uiterlijk rechtvaardigden. Ze kon bijvoorbeeld de kapotte plekken, de 'openingen'
aan de onderkant van haar rug, de 'wolf insmeren (ofliever strelen) en
verbinden, wat deze dochter, een theologe, slechts met grote moeite
klaarspeelde. Zo zat Trude met trillende linkerhand in haar fauteuil en
liet zich naar een stoel aan de andere kant van de tafel brengen. Ze vond
zichzelf, zoals gezegd, niets waard.
Helemaal in het begin was ze misschien iets waard geweest-zodat,
als zich dat had voortgezet, er nu reden zou bestaan aan haar ouderdom of 'gebrek' nog 1 tot 2 jaar waardevolleven toe te voegen. Helemaal in het begin betekende: toen ze zes jaar was. Maar toen al had ze
geen hals. Mijn zus heeft geen hals, zei haar broer, en we hebben in de
familie allemaal een borst waarbij de onderste ribboog als een hoedrand naar buiten staat. Dat kan door de kleren worden gecamoufleerd.
Zoals we, als we maar niets zeggen en ons 'slechte karakter' niet tonen,
voor 'schappelijk' doorgaan. Maar mijn zus heeft bovendien geen hals.
Ik moest mijn corpsgenoot Schlempe uitdagen, omdat hij zei: Ik kan
met haar niet dansen, tenminste niet op het corpsbal, want ze heeft geen
hals.
'Ze heeft geen hals. Het moet met haar niet tot een terechtstelling
komen.'
Een opflikkering nog toen ze als beste van haar jaargang haar eindexamen haalde, dom was ze niet. 'Het was een van die gymnasia waar
de leerlingen als neergezette melkflessen gevuld en na 12 jaar door het
ouderlijk huis weer opgehaald worden.'
Daarna werd haar 'het hof gemaakt' door de latere raadsheer B. en
was ze praktisch niets meer waard, omdat ze al haar inspanning erop
moest richten om deze barbaar of filister enigszins te idealiseren. Dat
kostte al haar inspanning en lukte, zodat B., nadat hij haar 'gehuwd'
had, in 'haar hoogste liefdesgeluk' veranderde; door wie weet wat voor
krachten speelde ze dat klaar. Ze was zo uitgeput dat ze al niet eens
meer nieuwsgierig was. Kon haar hals trouwens ook niet draaien. Nu
was ze zo partijdig en onbillijk beschermd door eerst het gezin en nu
haar man (als een dode vrouw in een soort groeve gelegd, maar liefdeloos, met kunstbloemen op de grafheuvel, maar zonder echt beweend
te worden), dat ze zelf uiterst partijdig was. Zo beschouwde ze haar
eerste dochter willekeurig als het meest volmaakte schepsel. Ze kreeg
later vlechten en een witte blouse als alle jonge meisjes. De huid van

deze dochter rook naar 'amber' (wat dat was, daar had Trude geen
notie van, ze had het gelezen, het was een woord dat naar iets bijzonders
verwees), ze werd later, d.w.z. heel jong, uitgehuwelijkt aan een nationaal-socialistische redacteur die sterke gelijkenis vertoonde met zijn
schoonvader, Trude's Walter, en kreeg twee kinderen. Zij allen kwamen
in I 944 om bij de aanval op Darmstadt, verbrandden zonder een spoor
achter te laten. Walter wilde er meteen heen gaan, maar de spoorlijnen
leidden maar tot Heppenheim, Eberbach of maar tot Würzburg.
Tevoren dreigde het uitverkoren schepsel, Trude's eerstgeborene,
nog overtroffen te worden: Trude's tweede kind, een echte jongen, met
hals en lange nek, vingers, enz. Stierf met 6 jaar aan een paddestoelenvergiftiging. Voor het derde kind, een dochter, was daarna weinig over.
Ze leek niet op Trude, maar was zonder waarde als zijzelf; zeer intelligent, nieuwsgierig, wat ook Trude geen enkel voordeel had gebracht,
dus gold wat Trude betreft genade voor recht. Ze bestemde haar niet
voor het huwelijk, maar voor het leraarschap (levenslang).
De dood van de twee eerste kinderen maakte dat de raadsheer en
Trude zich in hun wederzijdse machtsstrijd nauwer aaneensloten. Ze
waren bang voor elkaar, en zo ruimden ze tenminste gemeenschappelijk
en wederzijds de verdenking uit de weg dat ze de luchtaanval op Darmstadt veroorzaakt hadden of de schuld waren van de vergiftiging. Gemeenschappelijk konden ze deze verdachtmaking onder ogen zien,
want als hij het niet geloofde, hoefde zij het evenmin, en als zij het niet
geloofde, hoefde hij het haar en zichzelf niet te verwijten, enz. Maar
intussen was ze altijd nog (de hele tijd door, in het verborgene) een
autonome persoonlijkheid die behoorlijk met zichzelf overhoop lag of
sjacherde: dat ze in het conflict tussen haar eerste kind (de uitverkoren
eerste dochter) en het verrukkelijke tweede kind (zoontje) in haar verwarde hoofd misschien het evenwicht had verloren en daarom had nagelaten hem te redden of hem zelfs opzettelijk vergiftigd had, toen bijvoorbeeld alles op een bepaald moment naar de dochter stroomde en
voor het zoontje niets over bleef? Ze was waardeloos.
De overgebleven dochter bevestigde haar dat ze niets waard was,
d.w.z. ze weigerde inventiefhaar kapotte rug of achterste met watten of
met haar handen te verzorgen. Ze deed het in de mate waarin het 'nodig'
was. Maar er was altijd iets dat verschoof of dat, als het met een peuter
was gedaan, dit kind aan het huilen had gemaakt.
Een laatste plan voor een uitstapje. Ze had graag Halberstadt nog
een keer gezien, de weg·naar school, de Martinikerk en de torenklok
waar haar vader vroeger elke dag om I I uur zijn horloge mee gelijkzet-

te. Eigenlijk hoefde het ook niet. Maar het zou anderen laten zien, bijvoorbeeld haar broer die daar met dezelfde bibberziekte zat als zij, dat
ze nog altijd kon doen alsof ze leefde. Het was een hete dag. De reiziger
naar West-Duitsland die zich bereid had verklaard hen in een nogal
klein motorvoertuig van Maagdenburg naar Halberstadt mee te nemen,
wilde voor het begin van de reis in Hotel International nog een hapje
aanbieden. In het restaurant vonden ze met de strompelende Trude
geen plaats. In de foyer kregen ze een taai, in elkaar geflanst gerecht
van het snelbuffet, onder de benaming koninginnepasteitje. Weer in
het nauwe voertuig geplaatst, kermde Trude. Dat zat zo: Als ze al niet
schreeuwde, en ook wat ze bijna levenslang steeds weer gedacht had
niet aan de haag van haar tanden liet ontsnappen, dus weliswaar graag
en veel praatte, maar niet over wat haar hersenpan werkelijk brouwde,
dan moest zich ergens anders de op alle plaatsen gevoelige huid van
haar lichaam openen, bijvoorbeeld op haar borst, op haar rug enz. en
moest ze in zekere zin kermen. Nu verzamelde zich als gevolg van de
hitte in de wagen zweet in de bilnaad. Een paar centimeter, 'behoorlijk'
boven die plaats, zoals gezegd de natuurlijke opening van het lichaam,
dus zo dat het in geen enkel opzicht pijnlijk was, je kon het 'op de rug'
noemen. Dat deed pijn. Ze zei: ik wil niet meer.
Het uitstapje werd beëindigd. Ze brachten de middag door met 'koralen en liederen zingen'. De overgebleven dochter kon op een basfluit
spelen. Trude had nog altijd een mooie, heldere, 'ijverige' stem, al in het
schoolkoor.
Wat ze al die tijd eigenlijk waard was, liet ze zien na haar verplaatsing
naar het bejaardentPh uis bij Pots dam. Ze wilden haar wijsmaken dat
hier ook adellijke freules tot de bewoners behoorden. Dus een soort
maatschappelijke vooruitgang. Ze moest het als een terugkeer van de
schooltijd, als scholing voor de ouderdom zien en zich aan het nieuwe
wijden zoals indertijd aan het schoonschift, het rekenen en het ABC.
Nu, ze deed alsof ze naar de zoetsappige praatjes luisterde. Ze nam de
vorm in acht door drie dagen na haar opname te ontslapen.
Daar had ze geen hulpmiddelen, tabletten of messen voor nodig, het
idee was genoeg. Ze kon in haar heldere hoofd (met de naar men zei
'goedaardige' bruine ogen) een besluit nemen en daar binnen een uur
aan sterven. Zelfbewust lag ze erbij, met die heksenkracht begiftigd
(ondanks 'waardevolle' man, dierbare herinneringen in de vorm van
het pakketje foto's, dat was allemaal verleden tijd, was nooit zij).
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Wally, de wraakgeest

Dat roept om wraak, zei ze. Het verlangen naar wraak kwam onverwachts, vond de vrijwilligster van Strafgevangenis m die door Wally
bezocht werd. Voor zoveel wraakzucht was geen reden.
Wally had vier koppen koffie op en flink tegen de vrijwilligster aangekletst; eigenlijk was dit weerzien met de medewerkster een poging
van Wally om te laten merken dat ze ook na ontslag uit de strafinrichting nog in dit contact geïnteresseerd was, dat dus 'dit begin van een
mooie vriendschap' destijds niet onder druk van de inrichting (omdat
er verder niemand was om 'vriendschap mee te sluiten') tot stand was
gekomen, maar dat er sprake was van een echt menselijk contact ...
Wally was dus na beëindiging van dit bezoek weggegaan, maar de tram
reed niet volgens de bij de halte opgehangen dienstregeling; daar hing
nog de winterdienstregeling, terwijl de zomerdienst al was ingegaan, er
reed trouwens niets meer naar de stad terug, en zodoende kwam Wally
weer aangestormd: Dat roept om wraak!
Dat kan gebeuren, zei de vrijwilligster sussend. Nee: Wally wilde
wraak. En dat vanwege een tram die weggereden was. De sociaal werkster nam aan dat misschien iets van vroeger Wally parten speelde en
zich had opgehoopt. Wally accepteerde het aanbod te blijven slapen,
dronk opnieuw drie koppen koffie en een cognac, alles wat men haar
aanbood, maar bleef onverzoenlijk. De vrijwilligster nam aan: op deze
avond. Wally sliep stevig op de divan, maar was de volgende morgen
even wraakzuchtig als de avond ervoor. De sociaal werkster, haar
'vriendin', rekende er vast op dat het de volgende dagen minder zou
worden. Het was 'ondenkbaar' dat deze uitbarsting van haat zich aan
een niet rijdende tram vasthechtte. Later bleek echter dat de vrijwilligster zich daarin vergiste. Wally bleef buitensporig vasthoudend.
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In een ander geval wilde een vrouwelijke gevangene in Strafgevangenis
absoluut niet laten behandelen. Mijn haat, zei ze, is zo groot dat
ik er mijn leven lang niet vanaf wil. Het door de sociaal werkster (in de
kunstmatige, indirecte vorm) gevoerde gesprek golfde lang heen en
weer. De therapie, zei de gevangene, heeft bij mij geen succes-maar,
voegde ze eraan toe, ik wil ook niet het gevaar lopen dat de therapie
misschien wel succes heeft. Haar onverzoenlijkheid was voor haar een
bezit dat ze met hand en tand verdedigde.
11 zich

Maar gevraagd naar de 'redenen' van haar haat, kwamen er onnozele antwoorden. Een mannelijke bewaker zou haar te dicht hebben benaderd; geuren uit de binnenplaats van de gevangenis; een medegevangene zou haar zeep bij het douchen hebben weggepakt en in het putje
gegooid.
De sociaal werkster beloofde na diepgaand overleg met de gevangenis psychologe: Als de gevangene een therapie zou beginnen, dan zou
men de 'reden' van de haat kunnen vinden. De wraak zou misschien
sterker worden als men haar grondig zou onderzoeken. Dat wilde de
vermetele gevangene absoluut niet toelaten. Ze was er zeker van de
reden te 'kennen', alleen maar 'uitdrukkingsmoeilijkheden'. Ook als
'vriendin' wilde ze de sociaal werkster niet aan deze wortellaten raken.
Of de zogenaamde haat dan geen zeepbel was, als ze zo bang was voor
een nader onderzoek? Klets, zei de gevangene. Ik laat me toch niet in
met zulke trucs als groepsgesprekken.
Ze was niet over te halen. Liever bood ze aan op z'n tijd eens te bidden, wat de vrijwilligster helemaal niet van haar vroeg, maar wat een
verlangen was van de predikante, die een halve arbeidsplaats bezette en
er bij de gevangene op aandrong 'zich uit te spreken'. Het gaat erom,
zei de gevangen vrouw, dat ik me grondig zal wreken. Ze deed dat door
de sociaal werkster met de hoedster van de godsdienst gelijk te stellen.
Het was duidelijk dat ze alle personen die probeerden tot haar door te
dringen, die pogingen tot een therapie met haar ondernamen, als één
geheel zag, dus consequent de ondervraagsters verwisselde of door
elkaar haalde en elke individuele relatie afwees, alsof het delen waren
van één machine.
Toevoeging: Nog najaren observatie (de sociaal werkster die zich aanvankelijk gekwetst voelde, hield ook na het ontslag contact) geen verandering van deze houding, overigens ook geen paniekreacties uit
'wraakzucht'. Meestalleek ze 'evenwichtig' en 'redelijk'. De vrijwilligster: Onwaarschijnlijk dat alleen de tenuitvoerlegging van de straf de
onverzoenlijkheid veroorzaakte. Was niet op te helderen.

Ingemaakte olifantenwensen
Van A. Weber, oorspronkelijk zetter, daarna een vervolgopleiding,
momenteel bij een reclamebedrijf, was bekend dat hij een manuscript
van 1800 overvolle pagina's had geschreven, deels in steno (in klein
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handschrift, zodat een pagina waarschijnlijk meer dan 30 regels van 65
aanslagen bevatte). Reiner Boehncke, redactielid van het tijdschrift
ÄuK (iisthetik und Kommunikation), steeds op zoek naar mogelijke opvolgers van Traven of van schrijvende arbeiders, waarbij hij in het geval A. Weber dit begrip ruim wilde uitleggen, zocht deze auteur op.
A. Weber weigerde echter het manuscript te laten zien. Hij liet alleen
het zogenaamde 'net' zien. Het bevatte op vijf DIN A4-pagina's vijf
ontwerpen voor de eerste regels van een eerste hoofdstuk. Boehncke
las:
'Ontwerp I
Ingemaakte olifantenwensen
Hoofdstuk I
Een dokter die Dora heette. Haar diagnose was fout, maar er volgde
een leuke avond. Ze ging met hem mee naar zijn kamer. Een vrouwelijke arts had hij nog niet gehad. De kanker die hij met zich meedroeg
bleef onontdekt. Daar was niets aan te doen, zei hij later. Zijn gezicht
was ten slotte behoorlijk ingevallen. Zijn bloed was praktisch opgevreten door de inwendige organen ... '
'Ontwerp 2
Ingemaakte olifantenwensen
Hoofdstuk I
Als bijdrage tot de onstuitbare revolutie nam R. het café op de hoek
over, dat Trautel tot haar ziekenhuisopname, waarvan ze niet terugkeerde, piekfijn in orde had .. .'
'Ontwerp 3
Ingemaakte olifantenwensen
Hoofdstuk I
Inge bezit een metalen afsluitbare kist uit vroegere legervoorraden.
Hierin bewaarde ze een flesje pepermuntlikeur, sieraden, papieren,
ceintuurs, sjaals enz. Niemand mocht in de kist kijken. Meier: Wat doe
je met je schatkist? Inge: Ik zoek iets uit wat ik aan kan doen.'
Bij ontwerp 3 was in het typoscript nog een motto toegevoegd:
'Men zegt datzons-en maansverduisteringen ongeluk aankondigen,
omdat men aan ongeluk gewend is: er gebeurt zoveel ergs dat ze het
vaak voorspellen. Als men echter zou zeggen dat ze geluk aankondigen, zouden ze vaak liegen. Men voorspelt het geluk slechts zoals zeld-

zame hemelverschijnselen.' (Pascal 752)
Dat is weinig, zei Boehncke. Weber was niet beledigd. Hij verwachtte
geen plaats in de literatuurgeschiedenis, maar had op het menselijk verzoek iets te laten zien een blik in het typoscript verschaft.
Ik had u zo begrepen, zei Boehncke, dat u aan de stof voor een grote
tragedie werkte. Dat is juist, bevestigde Weber. Dan vormt de rest van
het enorme pak, uw 1800 pagina's, waarschijnlijk een grotere samenhang? Nee, zei Weber, dat zijn ook allemaal afzonderlijke stukken.
Hoezo, vroeg Boehncke, schrijft u uw verhalen niet in de vorm van een
grote roman?
Weber: Ik moet altijd een nieuw begin maken.
Boehncke: Dan is dus alles ontwerp?
W: Ja. En het ontwerp zou alleen dan informatie bevatten, steeds vooropgesteld dat het er zou komen- wat echter niet gepland is- en dat het
tot een resultaat leidt, ook dat is uitgesloten: dat ik dan zou kunnen
aangeven waar ik eigenlijk over schrijf. Ik zou dan de eerste drie tot
zeventien regels hebben en zou die kunnen voortzetten als roman. Maar
zoals gezegd kan het daar niet van komen.
B: Maar dat zou dan een geheel zijn, een roman?
W: Zeker niet.
B: En waarom niet? Wilt u niet?
W: Ik kan 't niet.
B: U bedoelt dat u niet kunt schrijven omdat u geen schrijver bent?
W: Dat weet je niet van tevoren, of je kunt schrijven. Misschien, misschien niet.
B: Waarom probeert u het dan niet 'ns met een grote roman?
W: Waarom moet ik dat proberen?
B: Heeft u dan misschien bepaalde bezwaren tegen de romanvorm, als u
er zo zeker van bent dat het daar niet van zal komen? Hoewel u dat punt
toch bij lange niet bereikt-ik tel hier twaalf regels, is dat het langste?
W: Dan zou ik me moeten concentreren.
B: En waarom doet u dat niet? Dat is toch iets moois.
W: En alles afwijzen wat in dat verband niet past?
B: Waar gaat het dan om in uw fragment? Ik bedoel de 1800 pagina's.
W: Om olifantenwensen.
B: En hoe komt u op die titel: Ingemaakte olifantenwensen?
W: Ik zinspeel op het geheugen van de olifant. Maar dat bestaat in de
natuur niet, alleen als je het in zekere zin in inmaakflessen verzamelt en
bewaart. Als het ware van vroeger. Een olifant bijvoorbeeld die jaren

geleden door een kleermaker in zijn slurf is gestoken, herkent twintig
jaar later op de eerste verdieping van een straat, laten we zeggen in
1934, die kleermaker-het hoeft niet het beroep te zijn, maar kan een
man zijn die Kleermaker heet-, sleurt hem met zijn slurf naar beneden
en verplettert hem op het plaveisel.
B: Een buitensporige reactie.
W: Inderdaad.
B: Een prik met een naald en daarvoor de doodstraf.
W: Misschien kwam er nog iets anders bij.
B: Nu is dat een sprookje. En het beeld van de olifant met het sterke
geheugen is geen biologisch feit, maar een cliché.
W: Absoluut. Maar ik ga er bovendien van uit dat olifanten hun geheugen erven. Het geheim van de olifantenkerkhoven! Er ontstaat daar
zoiets als een geheugen van de soort. In zoverre zijn het volstrekt gevaarlijke, zeer explosieve dieren. Je hoort toch steeds weer van voorvallen ...
B: Misschien is dat een beetje onwetenschappelijk?
W: Onder ons gezegd: waarschijnlijk wel.
B: In een roman zou dat er niets toe doen. Maar u noemt uw aantekeningen een verslag van de werkelijkheid.
W: Een verslag, ja.
B: En u weigert het manuscript te publiceren. Maar dat beetje typoscript
zult u zo niet kunnen publiceren.
W: Dat komt vaker voor.
B: Streeft u dan helemaal niet naar publikatie? Of wordt het typoscript
langzaam meer?
W: Dat zullen we proberen, of het meer wordt. Maar gepubliceerd
wordt het niet.
B: En waarom weigert u het te publiceren?
W: Omdat publikatie nergens goed voor is.
B: U zei zojuist dat u het wilde proberen. Maar van proberen is geen
sprake als u het niet publiceert.
W: Daar hebt u gelijk in.
B: Dus misschien publiceert u het toch?
W: Nee.
B: Heeft u daar dan een reden voor?
W: Nee.
B: Waarom bent u er dan zo zeker van?
W: Ik ben er niet zeker van.
B: En desondanks: niet publiceren?
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W: In geen geval.
B: Nogmaals: waarom niet?
W: Heeft geen zin.
B: Maar wat heeft dan wel zin?
W: Dat moet je uitproberen.
Boehncke, die buitengewoon nieuwsgierig was, had nog steeds de hoop
om met vasthoudend doorvragen aan de 1 8oo pagina's te komen, hem
leek alleen al de hoeveelheid veelbelovend; daar kwam bij dat hij graag
nadere gegevens had gehad over wat het ingemaakte in het 'principe:
olifantenwensen' was, methode, esthetische constructie enz. Aan de
andere kant was hij niet traag van begrip. Misschien was Weber er wel
op uit om hem, Boehncke, zich zo intensief met dit manuscript bezig te
laten houden door het hem niet te geven, terwijl hij misschien betwijfelde of Boehncke na bevrediging van zijn nieuwsgierigheid, dus na publikatie, er nog wel zo'n gretige belangstelling voor zou hebben. Of Weber
was een nul. Zekerheid kon Boehncke die middag en avond op dit punt
niet krijgen. Iets in Webers houding herinnerde hem aan het effect van
boeken.

* 'Massale sterfte in Venetië' stamt uit de bundel Lernprozesse mit tödlichem Ausgang
(1973), de overige verhalen komen uit Neue Geschichten. Heft 1-18, 'Unheimlichkeit der
Zeit' (1977).
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Danilo Kis: de kunst van het
illusionisme
In een voordracht die Danilo Kis hield
tijdens het recente PEN-congres in
New York-waar er overigens nauwelijks naar hem geluisterd werd
omdat hij Frans sprak- behandelde
hij het thema 'Centraal-Europa' en in
het bijzonder de positie van de literatuur die geschreven wordt in kleinere
taalgebieden. Kis leeft zelf allangere
tijd in Frankrijk maar schrijft nog
steeds in het Servokroatisch; geboren
in Servië (1935), woonde hij van zijn
zevende tot zijn dertiende in Hongarije en maakte dus al vroeg kennis met
ballingschap. De nationale grenzen
die na de eerste wereldoorlog getrokken werden en de scheiding in ideologische blokken na de tweede hebben
tot gevolg gehad dat een deel van
Europa in de mist verdwenen is. In
zijn rede herinnerde Kis eraan dat
Centraal-Europa politiek dan wel tot
het Oosten behoort, maar kultureel
nog steeds sterk verwant is met WestEuropa. Het Habsburgse Rijk mocht
dan in naties zijn opgesplitst, toch bestond er tijdens het interbellum
postuum nog steeds een fantoom-rijk
dat Hongaren, Serven, Tsjechen,
Kroaten, Polen, Roemenen en Oostenrijkers verenigde, een rijk dat
Robert Musil de eretitel Kakanië gaf
en dat door generatiegenoten als
Hermann Broch, Kar! Kraus, Joseph
Roth, Miroslaw Krleia, Bruno Schulz
met al even gemengde gevoelens is
nabeschouwd. Genoemde auteurs
maakten allen nog deel uit van de
Westeuropese kultuur, terwijl schrij-

vers als Kis en Kundera nu, hoezeer
ze hun verwantschap met de westeuropese literatuur ook benadrukken, tot het Oosten gerekend worden.
Pas als die gemeenschappelijke herkomst erkend wordt, zo stelt Kis, is
het mogelijk verschillen te onderscheiden en het specifieke karakter
van de diverse middeneuropese literaturen (met alle hun eigen voorgeschiedenis) vast te stellen. Kis wijst
hiermee op een belangrijk identiteitsprobleem van de schrijver in een klein
taalgebied. Iemand die in het Russisch
schrijft kan, net als degene die in het
Duits, Engels of Frans schrijft, ervan
uitgaan dat zijn literaire achtergrond
en herkomst bekend zijn; een Servokroatische schrijver beschikt niet over
een dergelijk kontekst, met als gevolg
dat hij voor een lezer die zijn taal (en
de daarin geschreven literatuur) niet
kent in zijn werk zelf het ontbreken
van een voorgeschiedenis moet zien
goed te maken. Vandaar dat in het
werk van Kis de 'voorgeschiedenis'
zo'n belangrijke rol speelt, niet alleen
inhoudelijk en thematisch maar ook
in de vorm en werkmethode.
In de bovengenoemde lezing-Variations sur des thèmes d' Europe Centrale- vraagt Kis zich af hoe het komt
dat hij bij Poolse en Hongaarse schrijvers, op het vlak van de uitdrukkingsvorm, een zelfde 'centraal-europese
poëtica' herkent: 'Wat is die toon, die
trilling die een werk in het magnetisch
veld van die poëtica terecht doen komen? Dat is vooral de immanente aan-
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wezigheid van de kultuur, in de vorm
van toespelingen, reminiscenties aan
of citaten uit het europese erfgoed in
z'n geheel, het bewuste karakter van
het werk, zonder daarom minder
spontaan te zijn, een evenwichtskunst
die balanceert tussen het ironische pathos en dichterlijke vervoering. Dat is
niet veel. Dat is alles.' De schrijver die
buiten de grote literaturen opereert is
onvermijdelijk een gespleten figuur,
hij is zich bewust van het feit dat hij in
twee literaturen tegelijk schrijft; dat
verklaart wellicht de juist bij deze auteurs waar te nemen behoefte, om niet
te zeggen noodzaak, tot intertekstuele
verwijzingen. Als schrijver ziet Kis
zichzelf in een dubbele rol, hetgeen
nog eens versterkt wordt doordat hij
een 'etnografische rariteit' is en bovendien in het verleden gevormd is
door het tragische lot van de joden in
Midden-Europa en in het heden door
de ballingschap. Van de ballingschap
zegt Kis dat ze 'de verzamelnaam is
voor alle vormen van vervreemding,
het laatste bedrijfvan een drama, het
drama van de "niet-authenticiteit"'
(welke uitdrukking onmiddellijk doet
denken aan de maskerades van twee
andere middeneuropese schrijvers:
Bruno Schulz en Witold Gombrowicz). 'In de taal zal hij uiteindelijk
zijn enige legitimiteit vinden', zo vervolgt Kis zijn betoog, 'en in de literatuur die "vreemde en geheimzinnige
troost" waarover Kafka spreekt',
waarmee nog een belangrijke lotgenoot is genoemd.
Aandacht voor de vorm is voor Kis
een voorwaarde om een evenwicht te
kunnen bewaren tussen ironisch pathos en lyrische bevlogenheid. Een
evenwicht tussen twee vormen van illusionisme: maskerade en nostalgie,
in de roman Tuin, As (geschreven
1962-1964) gepersonifieerd in de vader en de moeder van de verteller.
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Tuin, As laat de geboorte van de poëzie zien uit de botsing en vereniging
van twee vormen van illusionisme,
enerzijds de van de vader overgeërfde
hypergevoelige fantasie die elke beleving in de kortst mogelijke tijd in een
herinnering (beeld) omtovert, anderzijds de door de 'sentimentele opvoeding' van de moeder gestimuleerde
vlucht uit de werkelijkheid in de wereld van de droom en de herinnering.
Van de vader leert hij het leven te zien
als een rollenspel-de grote Eduard
Sam is daarin een ware meester zoals
hij voortdurend verschillende maskers
kan opzetten en optreedt als anarchistisch revolutionair, pantheïstische,
waanzinnige heremiet en rondtrekkend filosoof, schrijver, schaker,
apostel en platvoet, als clown met hoge hoed en gummi boord; van de moeder leert hij de werkelijkheid en het
verleden met behulp van verhalen
naar zijn hand te zetten. En door de
dromen zodanig te leren beheersen
dat hij tegelijk twee levens kan leiden,
ontdekt Andreas Sam in Tuin, As de
kracht van de poëzie.
Tuin, As begint met een herinnering
aan momenten van geluk die Andi
(Andreas) eertijds -de zomer naderde
z'n einde, de oorlog was in aantochtsamen met zijn moeder beleefde (maar
als de lezer op het eind van het boek
eenmaal heeft gezien hoe goed de
moeder in staat blijkt haar eigen jeugd
in een idylle om te toveren, zou hij bij
herlezing op z'n hoede moeten zijn;
belangrijk is dan niet meer of het een
gelukkige jeugd is geweest maar hoezeer een beleving geïntensiveerd kan
worden door de herbeleving in de herinnering). De herinneringen zijn sterk
verbonden met geuren, geuren die het
vertrouwde herkenbaar maken of het
bestaan van een andere wereld doen
vermoeden en daardoor iets magisch
hebben. De kracht van Kis is onder

meer hierin gelegen dat hij met ingewikkelde verhaalkonstrukties werkt
die een sterk essayistische inslag hebben, en tegelijkertijd zó zintuiglijk
schrijft dat de opgeroepen situaties
uitermate plastisch en konkreet zijn.
Weldra treedt de vader op de voorgrond en komen alle andere personen
in zijn schaduw te staan. Hij is des te
belangrijker naarmate hij meer afwezig is- zoal niet lijfelijk dan toch op
z'n minst mentaal, hij is met zijn gedachten altijd ergens anders-totdat
hij tenslotte voorgoed (in het KZ) verdwijnt (ik zet de plaats van verdwijning tussen haakjes omdat dit cruciale
feit in het verhaal van Andreas in het
midden wordt gelaten of, sterker nog,
in een apocrief 'hypothetisch hoofdstuk' verdonkeremaand). Als Andreas
het leven van zijn vader rekapituleert,
gebeurt dat om de grote Eduard te
demystificeren, hem het ene masker
na het andere af te trekken (om daarna een des te beter gelijkend dodenmasker te kunnen modelleren). Wanneer het gezin uit de stad wegtrekt,
raakt de vader zijn natuurlijke omgeving kwijt; op het land is hij een
clown zonder masker. Een tijdlang
weet hij dat met zijn excentrieke gedrag nog te compenseren. Wanneer
het einde nadert vindt de echte ontmaskering plaats; met een voor zijn
doen hoogst ongebruikelijke oprechtheid bekent hij tegenover zijn zoon
dat zijn rol is uitgespeeld: 'men kan
niet z'n hele leven de rol van slachtoffer spelen zonder tenslotte niet zelf
slachtoffer te worden.' Wanneer hij
zijn laatste reis begint, doet hij nog
een laatste wanhopige poging om zijn
gezicht te redden en zijn naam (van
man die met alles de draak steekt) op
te houden: 'Natuurlijk diende zijn lyrische masker, het masker van een
clown niet tot vermaak van het verbaasde en schaarse publiek, maar hij

wilde daarmee de pathetiek van het
ogenblik verhullen en vooral de spot
drijven met mijnheer Rajnvajn die
deze reis blijkbaar volkomen tragisch,
pharaonisch serieus genomen had'.
Als Kis het over de vorm heeft als
omgangsvorm met reële gegevens die
hem bescherming biedt tegen de pathetiek van de ernst, gaat het om hetzelfde als bij de maskerade van de vader: de joodse thematiek kan hij als
schrijver net zoals andere actuele onderwerpen die hem rechtstreeks aangaan, alleen via een omweg, via metaforen benaderen (een scherpe formulering van zijn methode is te vinden in
een gesprek dat Kis in 1984 had met
Lela Zeckovié, gepubliceerd in De
Revisor 1985/3).
Nog één keer ziet Andreas zijn vader, in het ghetto; van de clown is geen
schijn meer over nu hij gecapituleerd
heeft en nog alleen maar slachtoffer
is. Verdere ontmaskering is niet meer
nodig. De vader verdwijnt en daardoor wordt zijn aanwezigheid des te
sterker, door de jonge Andreas vereeuwigd in een 'monument' dat bestaat uit een herdichting van het leven
van zijn vader. 'Hier volgt, naast zijn
persoonsbeschrijving, die gegarandeerd lijkt op het origineel en die is
gebaseerd op foto's en schetsen uit die
tijd, alles wat wij verder nog van hem
weten, alles wat wij in al die jaren van
intensieve nasporingen en ingespannen geestelijke arbeid te weten konden
komen over deze man, in zijn geheimzinnige en noodlottige verschijning,
hier volgen de resultaten van al onze
navorsingen, van een twintigjaar durende enquête, gehouden onder zijn
vrienden en kennissen, onder zijn
nauwe verwanten en verre familieleden, bij de politie en de ministeries,
hier volgt, in één woord, de som van
alle onzekere kennis die wij over hem
bezitten, en die is gebaseerd op zijn
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persoonsbewijzen, zijn papieren en
zijn schooldiploma's, zijn vingerafdrukken en zijn privé-correspondentie
(althans dat kleine gedeelte daarvan
dat wij pas veel later in handen kregen, gerechtelijke vonnissen, geneeskundige en militaire verklaringen, en
op de legende die in het bewustzijn
van zijn nog levende tijdgenoten over
die man bewaard is gebleven, een legende waardoor elk menselijk wezen
wordt omgeven, maar ook op chiromantie, telepathie en droomuitlegging, hier volgt, kortom, alles wat wij
weten van deze man voor zijn (ik herhaal: noodlottige) binnenkomst in
restaurant De Gouden Leeuw.'
Verdwijning is ook het trefwoord in
de verhalenbundel Een grafmonument
voor Boris Davidovitsj. En monument
betekent dan het prolongeren van de
'illusie' dat het bestaan van een afzonderlijk mens niet zinloos is geweest.
Zo wordt het ook uitgedrukt in het
bijna als literair program te lezen titelverhaal van de laatste verhalenbundel
van Kis, Encyclopedie van de doden. In
alle verhalen wordt de kracht van de
illusie getoond die een leven lang, en
soms nog veel langer, meegaat. In het
titelverhaal wordt de encyclopedie
een 'monument van verscheidenheid'
genoemd; in een Zweedse bibliotheek
treft een vrouw, temidden van een immens aantallevensbeschrijvingen van
onbekenden, de gedetailleerde biografie van haar vader aan. Een heel leven, een heel tijdvak, gecomprimeerd
in enkele bladzijden, -dat is ook het
ideaal dat Kis met de gespeelde authenticiteit van zijn documentaire
verhalen nastreeft. Het verhaal van
de vader in Tuin, As is zo'n document
dat een monument wil zijn voor een
bijzonder man, wiens leven, zoals vele
levenslopen in het werk van Kis, bepaald wordt door de coïncidentie van
biografie en geschiedenis en de onver-

enigbaarbeid laat zien van persoonlijk
leven en politieke geschiedenis (bij
wijze van inhoudsopgave heeft Kis
aan het eind van de roman Zandloper
een echte brief van zijn vader uit 1942
afgedrukt, welke brief hij pas na het
schrijven van Tuin, As gevonden zou
hebben-maar zo'n waarmerk van
echtheid is natuurlijk dubieus bij een
auteur die keer op keer heeft aangetoond dat nagemaakte documenten
vaak geloofwaardiger zijn dan originele). Deze friktie vormt de kern van
Kis' fiktie.
Tuin, As is het middelste deel van
een drieluik, van een familiecyclus die
Kis, zoals hij in een gesprek met Aafke
Steenhuis verklaarde (in De Groene
van 26.2. 1986), graag nog eens in één
deel wil uitgeven, of in drie deeltjes
met een gezamenlijke titel 'Familiecircus'. In het eerste deel-Rani Jadi,
Kinderleed-wordt hetzelfde verhaal
(of al thans delen ervan) vanuit het gezichtspunt van het kind geschreven;
ook daarin is de vader vooral als afwezige belangrijk. Tuin, As is het verhaal van de vader, na diens verdwijnen tot een monument gemaakt dank
zij de middelen die de jongen van zijn
moeder, tijdens de 'nostalgische séances' na het heengaan van de vader,
heeft geleerd. Met haar 'voorliefde
voor het soort verhalen waarin feiten
en legenden door elkaar lopen' (Uittreksel uit het geboorteregister in Encyclopedie van de doden) leert zij hem
het instrument van de illusie-met z'n
registers van schijn, bedrog, obsessie
en geloof-te bespelen. Toen zij er op
haar twintigste achter kwam dat romans 'verzinsels' waren, had zij voortaan een afkeer van 'pure verzinsels';
dat weerhield haar er echter niet van,
naar believen met de feiten om te
springen. In Zandloper, het derde deel
uit 1972, wordt hetzelfde verhaal in
het grotere verband van de geschiede-

nis geplaatst, op meerdere manieren,
door verschillende stemmen in telkens
èen ander register verteld. De werkelijkheid tart soms iedere beschrijving.
Deze ervaring is voor Kis een reden
geweest om de enormiteit van de uitroeiing der joden en van de Stalinistische vernietigingsmachine niet rechtstreeks te willen beschrijven, omdat
de literatuur daartoe niet bij machte
is, maar te proberen er langs indirekte
weg greep op te krijgen, met de illusionistische middelen van de werkelijkheid zelf (het document wordt immers als toppunt van authenticiteit
gezien) én met behulp van de verbeelding. 'Geloof niet in statistieken, in
cijfers, in officiële uitspraken: de werkelijkheid is wat je met het blote oog
niet ziet' (Adviezen aan een jonge
schrijver, in De Revisor 1985/3).
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Danllo Kli

Tuin, As

(twee fragmenten)
Vertaling: Roei Schuyt

Mijn vader probeerde tevergeefs een uitgever te vinden voor zijn nieuwe
dienstregeling, waaraan hij jaren had gewerkt. Het manuscript lag in
een la van zijn schrijftafel, getypt, met rood on<Jerstreepte regels en
talrijke correcties in de kantlijn, met aangeplakte stukken, voetnoten,
aantekeningen, toevoegingen, inleidingen, en overal wonderlijke tekentjes en kleine, miniatuurachtige ideogrammen. Deze ideogrammen
had mijn vader uit zijn dienstregeling van 1933 geknipt en zorgvuldig
in zijn nieuwe manuscript geplakt, en dit gaf zijn tekst een bijzondere
charme. Deze tekeningetjes stelden wagons voor met een nummer om
de klasse mee aan te geven, jachthoorns in de vorm van een gestileerde
halve maan, mes en vork, symmetrisch gekruist, als de emblemen op
een adellijk wapenschild, stoomboten waaruit een dunne, kronkelende
rooksliert opsteeg, vliegtuigen niet groter dan een mug, en even licht en
helder zoemend, automobielen, teruggebracht tot hun volmaakte kubistische vorm, hun wielen verkleind tot een ideale punt. In dit grootse
manuscript kwamen alle steden samen, alle continenten en alle zeeën,
alle hemels, alle klimaten, alle meridianen. In dit manuscrip~ waren
door een Mozaïsche, ideale lijn, de verst verwijderde steden en eilanden
met elkaar verbonden. Siberië-Kamtsjatka -Celebes -Ceylon-Mexico
City-New Orleans waren hierin even nadrukkelijk aanwezig als Wenen, Parijs of Boedapest. Het was een apocriefe, sacrale bijbel waarin
zich het wonder van de schepping herhaalde, maar waarin al Gods onrecht en de machteloosheid van de mens ongedaan waren gemaakt. In
deze vijf delen waren de afstanden tussen de werelden, die door Gods
wil en de erfzonde zo wreed van elkaar waren gescheiden, weer tot menselijke afmetingen teruggebracht. Met de blinde woede van een Prometheus en een demiurg, weigerde mijn vader de afstand tussen hemel
en aarde te erkennen. Dit anarchistische en esoterische Nieuwe Testament bevatte de kiem van een nieuwe broederschap en een nieuwe religie, hier was de theorie op schrift gesteld van een universele revolutie
tegen God en alle door Hem opgelegde beperkingen. Het was een wonderlijke, ik zou haast zeggen ziekelijke synthese van Spinoza's pantheïsme, de leer van Rousseau, Bakoenin en Trotski en een uiterst mo-

dem unanimisme, een ongezond amalgaam van antropocentrisme en
antropomorfisme, in één woord, een geniale pantheïstische en pandemonische theorie die was gebaseerd op wetenschappelijke inzichten, op
de principes van de moderne beschaving en de techniek van de nieuwe
tijd, en ook op de natuurwetenschappelijke inzichten over de aardkorst
en de oceanen, maar die tevens trachtte de nieuwe materialistische
theorieën en de occulte wetenschappen van de Middeleeuwen met elkaar in harmonie te brengen. Daarom hield, hoe paradoxaal dat ook
mag schijnen, deze som van een nieuwe religie en een nieuwe wereldbeschouwing consequent rekening met zowel de economische basis als de
geestelijke bovenbouw, en Marx' Das Kapital was een van de fundamenten waarop deze nieuwe kosmogonie en dit nieuwe maatschappelijke verdrag rustten. Maar toch schreef mijn vader zijn imaginaire
dienstregeling zonder voldoende rekening te houden met de klassentegenstellingen en met de maatschappelijke en historische ontwikkelingen in de wereld, zonder rekening te houden met de historische begrippen ruimte en tijd, hij schreef hem zoals de boeken van de profeten
zijn geschreven: geobsedeerd door zijn visie en in de marge van het
werkelijke leven.
In de tijd dat ik af en toe de la van mijn vaders schrijftafel opende om
de plaatjes en ideogrammen in zijn manuscript te bekijken, waren wij er
allen nog van overtuigd dat het werkelijk ging om een nieuwe (derde),
herziene en uitgebreide editie van zijn Dienstregeling van het autobus-,
scheepvaart-, spoorweg- en luchtverkeer (Uitgegeven door Eng/ & Comp.
Novi Sad, gedrukt bij Djordje lvkovié). Er moesten nog velejaren verstrijken voordat wij de werkelijke betekenis en de essentie van mijn
vaders manuscript begrepen. Vanaf het moment namelijk dat hij aan
zijn dienstregeling begon te werken, werd hij steeds meer gebiologeerd
door de namen van landen en steden, en zo ontstond in zijn bewustzijn,
ondanks zijn utilitaire en praktische bedoeling de zeeën en continenten
met elkaar te verbinden, het verleidelijke en hallucinerende idee dat het
voor een dergelijke Mozaïsche onderneming niet voldoende was alleen
maar een lijn te trekken tussen twee ver verwijderde steden en daar het
uur van vertrek en het uur van aankomst van een trein of een boot bij te
zetten. Plotseling doemde voor hem een massa onoplosbare vragen op,
een veelheid van problemen die mijn vader niet zonder meer wilde negeren, zoals zijn voorgangers hadden gedaan, en ook hijzelf in zijn Oerfaust, in de eerste editie van zijn Conducteur, die uit 1932, waarin de
internationale lijnen nog niet waren opgenomen. Zoals gezegd, de
moeilijkheden waren enorm, en hun oplossing zou makkelijk een heel
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mensenleven kunnen vullen. Aanvankelijk wilde mijn vader, zoals ik al
zei, alleen de 'derde, uitgebreide en aangevulde editie' van zijn dienstregeling schrijven, en deze opgave leek hem makkelijk te realiseren.
Om over voldoende tijd en geld te kunnen beschikken, nam hij ontslag
en begon bibliografisch materiaal te verzamelen. Zijn praktische instelling liet hem ook op dat moment niet in de steek. Van zijn vroegere
cliënten, voor het merendeel Joodse kooplieden, dezelfden die ook
vroeger al met zoveel succes in zijn reisgidsen met hun waren hadden
geadverteerd, zag hij kans een zeker bedrag als voorschot los te krijgen.
Natuurlijk hielpen hierbij ook de schitterende gestileerde kleine annonces die hij 's nachts, bij het licht van de maan, met behulp van de uiterst
summiere gegevens uit het telefoonboek, met zorg had opgesteld, als
een soort geniale, lyrische miniaturen. Eenendertig stuks klokken, elk
7560 kilogram, gegoten in de klokkengieterij van ingenieur Poznjakov.
Vraagt u een offerte, mijne heren! Een van de haiku's uit zijn collectie,
bedoeld als reclame voor artesische putten, luidde: Bij deze pomp geen
waterproblemen en geen bodemloze putten meer. Krohn Adolf en zonen.
En een ander: Rozen, in verschillende soorten, worden in de herfst en in
het voorjaar geleverd door de beroemde kweker Ladislaus Sevar. Erstklassig! Nadat hij ze door het agentschap in Boedapest had laten registreren, stuurde hij ze per post naar de eigenaars van de betreffende
firma's, met een copie van de briefwaarin stond dat het auteursrecht bij
hem berustte. Succes bleefnatuurlijk niet uit. Toen hij voldoende geld
bij elkaar had om met zijn onderzoekingen te beginnen, schafte mijn
vader nieuwe kaarten en nieuwe boeken aan en laat op een avond, in
een plotselinge vlaag van inspiratie, van illuminatie, zette hij zijn eerste
zin op papier, een zin die was bedoeld voor een soort inleiding of gebruiksaanwijzing. Door die grootse gedachte, door die geniale vraag
werd hij getroffen als in een flits, totaal onverwacht, zoals Mozes door
de stem uit het brandende braambos. En die ene enkele zin, die grote
lotsbepalende vraag, overgebracht op een hoger, metafysisch plan, zou
hem niet meer loslaten door zijn betekenis en door het raadsel dat erin
besloten lag en waarop mijn vader vastbesloten was een antwoord te
geven: 'Hoe komt men in Nicaragua?'
Ook al ben ik me ervan bewust dat ik hiermee de betekenis en de
grootsheid van mijn vaders onderneming ontmythologiseer, toch herhaal ik dat in het begin zijn bedoelingen niets uitzonderlijks of groots
hadden. Aanvankelijk, nogmaals, waren het heel gewone, kleine toeristische baedekers, met bezienswaardigheden, musea, fonteinen en monumenten, soms met een kort commentaar over de gebruiken, de gods180

dienst, de geschiedenis, de kunst en de cultuur. Maar toen mijn vader
hiervoor encyclopedieën en lexicons begon te raadplegen (het meest
gebruikte hij het vijftiendelige Meyerlexikon uit 1867, en het nieuwe uit
1924-1930, daarna ook de grote Encyc/opaedia Britannica en het vijfdelige Jüdische Lexikon uit 1928), dwongen de vragen waarop hij het
antwoord zocht hem steeds meer in de breedte en in de diepte te gaan,
en hij legde een enorme lijst aan van literatuur op de meest uiteenlopende gebieden, in bijna alle Europese talen, en de lexicons maakten plaats
voor alchemistische, antropologische, antroposofische, archeologische, astrologische, astronomische, autobiografische, Cartesiaanse,
cataleptische, cataplectische, causalistische, causistische, chemotherapeutische, chiromantische, comparativistische, Confucianistische,
constitutionalistische, deïstische, dialectische, dichotomische, diëtistische, diluviale, dipsomanische, diplomatische, dualistische, dynamische, eclectische, ecliptische, ecologische, economische, embryologische, emotionalistische, empiriokritische, empiriomonistische, empirische, encyclopedische, endemische, entomologische, epicurische, epizoötische, equilibristische, erotomanische, erotische, eschatologische,
esperantistische, essentialistische, esthetische, ethische, etymologische,
etnische, etnografische, etnologische, ethologische, eufonische, eugenetische, evangelistische, evolutionistische, esoterische, exacte, exorcistische, exosmotische, fantomistische, fantasmagorische, farizeologische, fatalistische, fenologische, fenomenologische, fetisjistische,
filologische, filosofische, financiële, florilegische, folkloristische, formalistische, Freudiaanse, fylogenetische, fysische, fysionomische,
genealogische, genetische, geocentrische, geodetische, geografische,
geognostische, geologische, geometrische, geopolitieke, geothermische,
geotropistische, germanistische, glaciologische, gnoseologische, gnostische, grammaticale, harmonische, Hegeliaanse, heliocentrische, hellenistische, heraclitische, heterosexualistische, hindoeïstische, hippologische, historische, humanistische, hydraulische, hydrodynamische,
hydrografische, hydrotechnische, hypnotische, iconografische, idealistische, ideografische, illusionistische, indeterministische, individualistische, intuïtivistische, irrationalistische, judeofobistische, juridische,
kabbalistische, karakterologische, komediografische, kosmische, kosmogonische, kosmografische, kosmologische, kynologische, lamarckistische, l'art pour l'artistische, lexicografische, lexicologische, literaire, machistische, maçonnieke, magische, magnetische, martyriologische, marxistische, materialistische, mechanotherapeutische, mediaevale, Mefistofelische, mercantilistische, metamorfistische, metem181

psychische, microbiologische, mineralogische, monotheïstische, morele, morfologische, musicologische, mystieke, mythologische, neoKantiaanse, normatieve, numismatische, objectivistische, onomastische, optische, oratorische, organografische, orometrische, osmologische, paleogeografische, paleofytologische, paleontologische, pantheïstische, parasitologische, particularistische, piëtistische, platonische, pluralistische, polymorfistische, politieke, quiëtistische, semasiologische, scepticistische, scholastische, sensualistische, sociologische,
sofistische, solipsistische, spiritualistische, stemmatografische, stoïcistische, supranaturalistische, tautologische, technische, theologische,
telepatische, thermodynamische, topografische, toponomastische,
toxicologische, unanimistische, uranografische, urbanistische, urologische, utopistische, venerologische, versificatorische, voluntaristische, vulkanologische, zionistische, zoögrafische, zoögeografische en
zoölogische studies. De aantekeningen onderaan de bladzijden, de
ideografische tekens in de vorm van een kruis, een halve maan of een
zespuntige ster, maakten plaats voor hele, in klein handschrift volgeschreven bladzijden, afkortingen veranderden in slotwoorden, slotwoorden in hoofdstukken, en al gauw was het oorspronkelijke idee van
een gecombineerde dienstregeling en baedeker niet meer dan een kleine,
provocerende kiemcel, die zich deelde als een primitief organisme, in
geometrische progressie, zodat uiteindelijk van datgene wat ooit de
Dienstregeling van het autobus-, scheepvaart-, spoorweg- en luchtverkeer

was, niets meer overbleef dan een uitgedroogd omhulsel, een ideografisch teken, een haakje en een afkorting, en de onderschriften, de
marginaliën en de voetnoten namen heel die fragiele, utilitaire en instabiele constructie in zich op, die weldra onzichtbaar werd, nog slechts
van ondergeschikt belang op die kleurige wereldkaart van het wezenlijke, en tenslotte vormde dit bedachte en abstracte oerthema alleen
nog maar het fijne netwerk van de meridianen en parallellen op die
enorme constructie van bijna achthonderd bladzijden, waarin geen
plek onbeschreven was gelaten.
Deze tekst behield eigenzinnig en hardnekkig zijn oorspronkelijke
titel van dienstregeling, wat alleen maar getuigde van de ziekelijke verlorenheid van mijn vader, die bleef geloven in de mogelijkheid dat ooit
een uitgever in dit overduidelijk bedrog zou trappen en dit anarchistische, sacrale geschrift zou durven publiceren onder de naam van een
onschuldige dienstregeling en baedeker.
Hoewel hij zelf zijn meesterwerk nog niet als voltooid beschouwde,

maar mijn moeder hem te kennen gaf dat we niets hadden om de herfst
en de winter door te komen, bracht mijn vader zijn dienstregeling naar
de uitgever. Maar omdat hij de afgesproken termijn allang had overschreden en het ook nog waagde met een totaal ongeordend manuscript
te verschijnen, weigerde de uitgever het te accepteren, en mijn vader
moest bovendien het geld terugbetalen dat hij als voorschot had ontvangen en de proceskosten vergoeden. Toen, nadat hij alle processen
verloren had, verviel hij in een zware depressie, die wij lange tijd zagen
als het gevolg van zijn fiasco met de dienstregeling en waarvoor we
aanvankelijk geen andere, meer natuurlijke verklaring konden vinden.
Pas veellater begreep ik: mijn vader verviel iedere herfst in een depressieve toestand, waaruit hij pas in het voorjaar weer ontwaakte. In de
tussenliggende perioden was hij verzonken in diepe meditatie, en dan
verbrak hij elk contact met de wereld om hem heen en concentreerde
zich volledig op zijn werk. In het begin sloot hij zich alleen maar op in
zijn kamer, waar hij ons uitdrukkelijk verbood binnen te komen, later
maakte hij lange reizen, waarvan ik de betekenis en het doel nooit heb
kunnen begrijpen. Hij vertrok in het holst van de nacht, haast illegaal,
zonder afscheid van ons te nemen. 's Morgens deelde moeder ons mee,
met een voor mij altijd raadselachtige klank in haar stem, dat onze
vader 'voor langere tijd en met onbekende bestemming was afgereisd'.
In het voorjaar kwam hij terug, vermagerd, op een bepaalde manier
vreemd lang geworden en helemaal veranderd, uit de verte glimlachte
hij al naar ons, en hij zwaaide ons toe vanuit het rijtuig, de palm van
zijn hand naar zich zelf toegekeerd. Je zou haast zeggen: nu is het allemaal voorbij. Een paar dagen lang was hij rustig, in een mysterieus
zwijgen gehuld, dan, zonder enige duidelijke aanleiding, begon hij te
brullen als een beest en met zijn stok op het glaswerk in te slaan. Want
in het voorjaar ontwaakte hij uit zijn lethargie, hij schrok op uit zijn
overpeinzingen, liet een tijdlang zijn vervloekte manuscript liggen en
keerde geleidelijk terug in zijn gewone toestand van voortdurende geïrriteerdheid, die vreemde geïrriteerdheid en opstandigheid tegen de hele
wereld en tegen alles wat er op die wereld gebeurde, die in wezen zijn
ware natuur was. Zo smartelijk verdrongen in de herfst en de winter, en
in de zomer al gestorven, ontwaakte in hem in het voorjaar zijn egoïsme, zijn ooit niet voldoende gedefinieerde revolte tegen hoe de wereld
en de mensheid in elkaar zaten, en die opstandigheid, dat teveel aan
kracht, die onrust in zijn gedachten en in zijn bloed, brachten hem weer
tot het leven terug. Het was een soort ongezonde extase, een roes van de
zon en de alcohol, een zich bewust-zijn van die uitbundige bloei overal

om hem heen, die hem alleen maar nog meer opwond, en het egoïsme
van mijn vader was in feite slechts een deel van zijn Weltanschauung,
van zijn pantheïsme. Het was een egoïsme zonder grenzen. Aan dit
panegoïsme was alles ondergeschikt, alles moest hieraan ondergeschikt
zijn, net als in de persoonlijkheden van de Oudtestamentische usurpatoren. En zo, terwijl de natuur in haar bloei, in het voorjaar, heel het
narcistische register toonde van haar kracht en haar energie, ervoer
mijn vader in nog heviger mate de zwaarte van het onrecht dat zowel
God als de mensen hem hadden aangedaan. Daarom bloeide in het
voorjaar zijn metafysische revolte, die verlate, weerzinwekkende spruit
van een verloren jeugd, met nog meer kracht op, vulkanisch opzwellend als een steenpuist.
We waren ons bewust van het gevaar dat ons bedreigde vanwege mijn
vaders Messiaanse dienstregeling, die door de nieuwe orde op de index
was geplaatst (wegens de vrijzinnige en revolutionaire ideeën die deze
bevatte), en we zagen ons gedwongen uit de straat met de wilde kastanjes te vertrekken. We verhuisden naar een klein, laag huis in de
armste buurt van de stad, eigenlijk een primitief dorp, bevolkt door
zigeuners, zwervers en lompenproletariërs, zoals mijn vader ze noemde. Op nog geen tien passen voor het huis lag een spoordijk waarover
de treinen voorbijdenderden, en het huis schudde iedere keer op zijn
grondvesten. Hierdoor verkeerden wij aanvankelijk in een voortdurende toestand van gespannenheid, we grepen onze hoofden vast en
kropen onder onze dekens, een zenuwinstorting nabij. Het gedender
van de treinen sneed ons de woorden af en deed onze meest onschuldige
gesprekken overgaan in heftige ruzies, want, niet in staat elkaar te verstaan, verhieven we onze stem tot een gebrul, we zwaaiden met de handen voor elkaars ogen, en onze halsslagaders zwollen gevaarlijk op. Pas
na verloop van enige tijd ontdekten we een paar akoestische wetten, die
ons voor een volledige zenuwcrisis behoedden en ons hielpen onze relatieve rust te hervinden: op het moment dat er een trein passeerde, lieten
we onze stem één-twee kwinten dalen en spraken met een intonatie die
totaal verschilde van die, welke het lawaai van de treinen ons opdrong,
en die ons tot dan toe zo in verwarring had gebracht. Nu spraken wij,
zou je kunnen zeggen, vanuit onze buik, waarbij we onze hoofden naar
voren bogen en een onderkin maakten.
Mijn vader moest in die tijd helpen bij het puinruimen, want de
gendarmes hadden uiteindelijk zijn verblijfplaats ontdekt. Hij diende
overigens een in felle bewoordingen gesteld bezwaarschrift in, waarin

hij, op ongeveer tien dicht beschreven bladzijden, goed gedocumenteerd met getuigenverklaringen en bewijzen van ontslag uit meerdere
zenuwinrichtingen, zijn slechte gezondheidstoestand uiteenzette. Zijn
argumenten bezaten een onweerstaanbare kracht, niet alleen wegens de
reële feiten die hij aanvoerde, maar ook door zijn polemische toon en
zijn briljante stijl. 'Ik wil de geachte leden van de commissie eraan
herinneren', schreef hij in dit bezwaarschrift, 'onder verwijzing naar
punt A-2, waarin ik zo vrij ben geweest de oorzaken te noemen van
mijn lichamelijke indispositie en waarin ik, zij het op een heel ingenieuze manier, heb getracht mijn abnormaliteit aan te tonen, alsmede
mijn volledige morele en fysieke nietigheid, de nietigheid van een neuroticus en een alcoholicus die niet in staat is behoorlijk voor zichzelf en
zijn gezin te zorgen, ik wil er dus aan herinneren, en wel om tot een zo
concreet mogelijk begrip van de zaak te komen, hoewel elk van de
aangevoerde punten op zichzelf reeds een fysieke amputatie betekent,
dat ik bovendien platvoeten heb, waarvan ik een officiële verklaring insluit, die is afgegeven door de keuringscommissie in Zalaegerszeg, en
waarin ik, aangezien ik voor 100% platvoeten heb, van militaire dienst
word vrijgesteld ... '
Er waren al meer dan twintig dagen verstreken, maar mijn vader
kreeg geen antwoord. De reden was duidelijk. In plaats van openlijk, al
was het maar formeel, zijn op de proscriptielijst geplaatste werk af te
zweren, voerde hij als reden voor zijn indispositie de alcohol en zijn
geestelijke gestoordheid aan, en ook het komische voorwendsel van
zijn platte voetzolen ... 's Avonds laat kwam hij totaal uitgeput thuis,
met bloederige eeltplekken op zijn handen, en hij viel zonder een woord
te zeggen in bed. Hij had niet eens meer de kracht, zoals nog niet zo lang
geleden, om iets met zijn stok kapot te slaan. Hij was volledig ontwapend. Naar zijn werk moest hij lopen zonder stok, en hij kwam halfblind terug van het stof op zijn brilleglazen, die hij van de strenge en
hardvochtige bewakers niet mocht schoonmaken.
Wij waren al zo aan de treinen gewend geraakt dat we de tijd begonnen
te meten aan de hand van de dienstregeling, die gigantische wekker vol
grillen. 's Nachts, half slapend, hoorden we plotseling het kristallen
pianissimo van het glaswerk in de kast, dan begon het huis te schudden,
en de trein sneed onze kamer in kleine stukjes met de grote, helder verlichte vierkanten van zijn ramen die in razende vaart voorbij vlogen.
Dit versterkte ons verlangen naar de verte, onze illusies over een vlucht.
Want in dat jaar dat wij bij de spoordijk doorbrachten, in die tijd dat

mijn vader op een volledig dieptepunt in zijn bestaan was aangeland,
bezat de verte voor ons niet alleen een verre, lyrische glans, maar was
die ook verbonden met een cataractische, heel utilitaire gedachte aan
een vlucht, de verlossing van angst en honger. En de gedachte aan een
vlucht maakte onze verwarring alleen nog maar groter: we begonnen in
onze kamer te wonen als in de coupé van een trein. Het idee kwam natuurlijk van mijn vader. We lieten onze spullen in koffers gepakt staan
en we dronken thee uit een thermosfles. De hele dag zaten wij, als vader
niet thuis was, achter de gesloten gordijnen naast elkaar te dromen,
gehuld in dekens, alsof we op reis waren.
Ten gevolge van al deze gebeurtenissen, waarvan tot mij slechts een
soort etherische nevel doordrong, want mijn moeder was ook zelf hulpeloos en gedesoriënteerd, verviel ik in een soort kinderlijke melancholie, ik verloor mijn eetlust, ik verbrandde in een aanval van hysterie
mijn album met vlinders en ik lag de hele dag op bed, met mijn hoofd
onder de dekens. De zware en langdurige aanvallen van diarree hadden
me volkomen uitgeput en lange tijd wisten we niet wat we daaraan
moesten doen, hoewel ik, op aandringen van mijn moeder, iedere ochtend twee-drie lepeltjes gemalen koffie slikte, gemengd met een klein
beetje suiker. Mijn moeder kon absoluut niet begrijpen wat de oorzaak
was van mijn ziekelijke apathie en mijn diarree. Pas later begrepen wij
dat mijn diarree het gevolg was van angst, iets wat ik ook van mijn
vader heb geërfd. Deze langdurige diarree-aanvallen van mij, die zonder enige organische stoornis konden optreden, waren dus het gevolg
van een overbelasting van mijn ziel, die op een ziekelijke wijze met mijn
lichaam in verbinding stond en die haar geschoktheid in de allereerste
plaats doorgaf via de sympathicus en de spijsverteringsorganen.
Toch hadden deze cataractische diarree-aanvallen een heilzame uitwerking. Mijn organen werden er minder overgevoelig door, ik werd
sterker en magerder.
Ik geloof dat ik het niet al te rooskleurig zie, vanuit het huidige perspectief, als ik zeg, dat de honger op ons allen een heilzame uitwerking
had, in het begin althans. Mijn veelvuldige hoofdpijnen, die slechts het
gevolg waren van een overbelaste maag, waren ineens helemaal over.
Maar de metamorfose die mijn vader onderging leek wel een wonder:
hij werd sterker en ging iets rechter lopen, na een maand haalde hij het
verband van zijn handen en hield hij de schop met zijn blote handen
vast. Op de plaatsen waar de bloederige eeltplekken hadden gezeten,
die zijn eens zo mooie handen misvormden, de handen van een deftige
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dameskapper, vormde zich een donkere korst, die hij van tijd tot tijd
wegsneed met een scheermes. Uitgeput door het zware werk overdag,
was hij 's avonds rustig, zwijgzaam, zonder zijn aanvallen van misantropie. Zijn teveel aan kracht, datgene wat men zijn waanzin noemde,
werd overdag geheel opgebruikt, of misschien tot rust gebracht, ik weet
het niet. Mijn zuster Anna begon plotseling volwassen te worden, ongetwijfeld te vroeg voor haar leeftijd, ze werd slanker en kreeg een bleke
gelaatskleur, met onder haar ogen donkere kringen, die de honger daar
had getekend en die de eerste tekenen waren van de beginnende puberteit. Mijn moeder, bevrijd van mijn vaders dagelijkse terreur, maar ook
van zijn steun, werd weer de energieke vrouw van vroeger, ze rukte de
gordijnen van de ramen, pakte onze koffers uit en verklaarde op een
ochtend dat we eindelijk waren aangekomen, dat onze reis ten einde
was en dat we 'een normaal leven' zouden gaan leiden.
Op een vroege morgen werden we gewekt door een geklop, dat met
moeite, als door een muur, onze slaap binnendrong. Toen ik eindelijk
mijn oogleden openkreeg, die met hete was aan elkaar leken te zijn geplakt, zag ik mijn vader in het grijze, vuile licht van de ochtendschemering. In zijn gestreepte pyama, op blote voeten, met zijn haren gepassioneerd over zijn voorhoofd vallend als bij een pianist, stond hij bij de
deur, waar hij met zijn stok tegenaan duwde. Buiten werd driftig op de
deur gebonsd, maar mijn vader hield de ijzeren punt van.zijn stok in het
sleutelgat gestoken, als in een oog. Wij zaten op bed, doodsbang, leunend op onze armen die stijf werden van de spanning, en we keken naar
onze vader die, met opgezwollen halsslagaders en van angst uitpuilende
ogen, de deur tegenhield, heroïsch weerstand biedend aan de laaghartige aanvallers. Aan de andere kant van de deur hoorden we een paar
mannenstemmen, nog hees van de ochtendkoelte, diep en dreigend, en
de stemmen van vrouwen, hysterisch en scherp als vogelsnavels.
Zoals altijd bij zulke gelegenheden, als er levensgevaar dreigde, waar
tegenover mijn vader een defensieve en uiterst filosofische houding
aannam, verscheen voor de deur onze moeder, met een deken omgeslagen, lang en mager, haar handen omhooggeheven. Ik hoorde haar
stem, haast onwerkelijk. Ze zei iets dat wij niet konden verstaan, waarschijnlijk in een vreemde taal die zij vreselijk slecht sprak, duidelijk
zonder mijn vaders welbespraaktheid. Maar haar verschijning, haar
opgewondenheid en haar vastbeslotenheid misten hun uitwerking op
de massa niet, en de mensen begonnen zich te verspreiden, waarschijnlijk bewogen door de kracht van haar argumenten.

Als uit inertie, stond mijn vader nog steeds met zijn stok tegen de
deur te duwen, hij hield zijn oor tegen het resonerende hout en vroeg
mijn moeder het wachtwoord om haar binnen te laten.
Niet lang daarna, geleid door de ster van mijn vader, verhuisden we
naar een voorstad, vlakbij een doodlopend spoor. Het was de derde
keer dat jaar dat we moesten verhuizen, en dat doodlopende spoor vernietigde elke illusie die we nog hadden om te kunnen vluchten. Het was
een spoor van normale breedte, het kwam in een wijde boog van ergens
ver weg, of misschien hield het aan de andere kant ook wel net zo
plotseling op, vlakbij de steenfabriek. Het liep helemaal door tot aan
onze barak en richtte zich hier als in een doodskreet op. De rails waren
aan het einde omhooggebogen en de bielsen waarop ze rustten waren
geheel verrot. Ze hadden zelfs geen stootblokken. Het spoor was overwoekerd door stekelige distels en donkergroene brandnetels, waartussen jonge grassprieten opkwamen, al in het voorjaar donker en roestbruin, alsof ze waren aangestoken door een fylloxera van roest, die in
twee gezwollen aders een rode epidemie verspreidde, het onkruid en het
gras bloeiden in wanstaltige vormen, gedeformeerd door een erfelijke
ziekte van het bloed. Alleen een paar kruipplanten vonden vruchtbare
sappen voor hun destructieve tentakels en hun slangachtige gifklieren.
Aan de bovenkant, waar ze ooit moesten hebben geglommen als een
spiegel, waren de rails overdekt met een grijsrode, pokachtige aanslag.
De roest had het ijzer veranderd in een soort mottige, vergane stof,
in bot waaruit het merg is weggevreten, en aan de zijkanten lieten hele
plakken los, die uiteenvielen tot een steenkleurige as, die in de aarde
drong, in het hart van het onkruid. De bielsen waren over de hele lengte
gebarsten, door deze rode pest aangevreten als door zwavelzuur.
Dit doodlopende spoor vernietigde, zoals ik al zei, de laatste illusies
die we nog hadden.
Wat toen gebeurde leek wel een wonder.
Op een ochtend, bij het krieken van de dag, maakte mijn moeder me
wakker en zei opgewonden, fluisterend, dat ik me klaar moest maken.
Die paar dingen die we nog hadden waren al in koffers gepakt. En voor
het huis, daar op dat doodlopende spoor, stond, verlicht door het
schijnsel van zijn eigen ramen, een trein (wAGON LITS seRLAFWAGEN
RESTAURANT), in de ramen waren de verbaasde hoofden te zien van
dames met hoeden op, de haren een beetje in de war, ze aten witte
broodjes, gewikkeld in fijne, papieren servetten waarmee ze hun lange,
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gelakte nagels afveegden, daarna gooiden ze het papier in het onkruid
naast de spoorlijn, waar een paar zieke, haveloze kippen rondscharrelden ...

*
In het nieuwe dècor veranderde het gedrag van mijn vader enigszins. Ik
zeg enigszins, want deze verandering werd eerder bepaald door de omgeving, door het landschap, dan dat die voortkwam uit een wezenlijke
verandering in zijn karakter. Het was namelijk zo, dat ik mijn vader
tot dan toe zelden te zien kreeg, en mijn nieuwsgierigheid in dit opzicht
werd volledig gefrustreerd door zijn voortdurende afwezigheid, door
de manier waarop hij, ik zou haast zeggen, bewust mijn Oedipus-achtige
weetgierigheid saboteerde. Want wie zou durven beweren dat mijn vader niet opzettelijk iedere vorm van een zich persoonlijk uitspreken uit
de weg ging, dat hij niet opzettelijk zijn persoonlijkheid verborg achter
een masker, slechts van tijd tot tijd verschijnend als een schrijver, een
schaker, een apostel of een platvoet? Om de waarheid te zeggen, hij
speelde tegenover mij een onwaardige rol, en hij bezat niet de moed zijn
ware gelaat te tonen, hij verwisselde voortdurend van masker, verschool
zich nu eens achter de ene, dan weer achter de andere rol, altijd even
pathetisch, en zo, zich verborgen houdend in het labyrinth van de stad,
tussen al die andere hoeden en cilinderhoeden, was hij, dankzij deze
mimicry, voor mij volkomen onzichtbaar.
Eenmaal op het platteland, kreeg mijn vader de kans niet meer zich
te verbergen. Op een keer, het was in het voorjaar, op het hoogtepunt
van zijn orgieën, zag ik hem plotseling in zijn ware grootte: hij kwam
aangelopen, over de dijk langs de gezwollen rivier, volkomen onverwachts, na een afwezigheid van zes dagen, toen wij al dachten dat hij in
het Gravenwoud was verdwaald, of dat hij was gevlucht, geleid door
zijn ster. Toen, terwijl hij daar zo over de dijk liep, in zijn lange redingote, zwaaiend met zijn stok, onder het lopen deinend als een scheepsmast, met zijn al geel geworden gummi boord en zijn stalen bril, starend
in het niets- toen stapte mijn vader het landschap binnen als in de lijst
van een schilderij, en hij werd volledig ontmythologiseerd. Met de bedoeling onopgemerkt te blijven, want hij moet me al uit de verte hebben
gezien, verstopte hij de hoed met de harde rand onder zijn arm, en
probeerde ongemerkt langs me heen te sluipen. De aanblik die hij bood
was werkelijk ontluisterend. Zo, zonder hoed, ontdaan van zijn waardige Jezuskroon, met zijn asgrijze haar dat in het midden gescheiden

was, onvast ter been, onbeholpen lopend op zijn platvoeten, was hij
volkomen ontdaan van zijn grandeur, bijna onaanzienlijk. Ik durfde
hem niet te roepen. De rivier was gezwollen door de hevige voorjaarsregens, en ik was bang dat ik hem zou wekken uit zijn maanzieke slaap,
echt of gespeeld, en zo een noodlottige val zou veroorzaken. Daarom
deed ik liever een stap opzij en liet hem passeren. Hij raakte me letterlijk met de fladderende panden van zijn redingote en ik werd bijna bedwelmd door de stank van tabak, alcohol en urine, maar zijn gezicht
bleef volmaakt rustig. In die kale omlijsting van de natuur, in die omraming van verse, ongeschaafde planken, kwam zijn gezicht, zijn indrukwekkende neus vol rode en blauwe adertjes, als vloeipapier, volledig uit. Ontdaan van de barokke omlijsting van de stadspoorten en de
verlichte entrée's van de voorname hotels in de provinciesteden, zag ik
hem nu voor me in zijn ware grootte, zijn vermogen tot mimicry had
hij geheel verloren. Want hij kon het niet opbrengen- hij, de meesterschaker, de schrijver, de wereldreiziger en de apostel-om nu de rol te
gaan spelen van een boer of een houthakker. Natuurlijk kwam dat niet
alleen door zijn trots (zoals hij zelf zo graag wilde geloven) maar ook
door zijn lichamelijke indispositie en zwakte, anders had hij, wie weet,
misschien ook wel boerenkleren aangetrokken, om zich zo te kunnen
blijven verbergen. Het feit dat hij kort daarvoor officieel was ontzet uit
zijn ambt van gepensioneerd hoofdinspecteur van de spoorwegen, wat
ook financiële consequenties met zich mee bracht, verschafte hem een
welkom excuus voor zijn orgieën, hij gaf zich volledig over aan de alcohol, verspreidde in de dorpen anarchistische ideeën en zong af en toe
de Internationale. Al gauw was hij in het hele district bekend als een
gevaarlijk revolutionair-anarchist, een dichter en een neurasthenicus,
maar in bepaalde kringen werd hij gerespecteerd om zijn garderobe,
zijn redingote, zijn stok en zijn hoed, om zijn waanzinnige, welbespraakte monologen, en ook om zijn doordringende, imponerende stem
die iedereen ontzag inboezemde. Bijzonder aanzien genoot hij bij de
caféhoudsters, die hem alleen al door hun voorkomen inspireerden de
gouden draad te spinnen van zijn lyrische euforie en zijn aangeboren
gevoel voor hoffelijkheid te tonen. Dankzij deze bezielende muzen, die
achter de tapkast met hun ogen knipperden, zonder dat ze iets van zijn
woorden en zijn liederen begrepen, was hij in staat zijn integriteit te
bewaren en zijn huid te redden, want zij, die mollige, bucolische muzen
van zijn oratorische talenten, hielpen hem zich te verbergen voor de
politie, openden voor hem geheime deuren en namen hem in bescherming tegen de herrieschoppers uit het dorp, omdat hij voor hun reputa190

tie als drinker en zanger een ernstige bedreiging vormde, want hij stelde
hen in dit opzicht volledig in de schaduw. Staand op een tafel, hoog
boven alle anderen uit torenend, als een monument van een groot redenaar of demagoog, nam hij uit het glas van een ander een slok wijn,
spuugde die plotseling uit op de vloer, en dan, zijn ogen iets toeknijpend, alsofhij zich iets trachtte te herinneren, noemde hij het jaar waaruit de wijn was, het alcohol percentage, de soort druiven en hoe de helling was gelegen waarop die hadden gestaan, aan de zon- of aan de
schaduwzijde, en de streek waar hij vandaan kwam. Het effect was altijd
fantastisch. Omdat ze vermoedden dat er misschien wel een heimelijke
afspraak bestond tussen mijn vader en zijn Kalliopes en Euterpes,
brachten de boeren in hun zakken hun eigen flessen mee, alleen maar
met de bedoeling hem zo te kunnen ontmaskeren en compromitteren.
Maar dan spuugde hij de wijn sneller uit dan gewoonlijk, met een uitdrukking van goddelijke toorn op zijn gezicht, als een goochelaar die
men in de mouw kijkt op het moment dat hij met een scherp stalen
zwaard zijn eigen hart doorboort. 'Heren', zei hij dan, 'zelfs de eerste de
beste leerjongen zou nog niet in die geniepige machinaties van jullie
trappen. U tracht mij te bedriegen, heren, met een valse tokayer uit
Lendva, als een jong broekje met een vals bankbiljet. De aanwezigheid
van deze dame'- hier maakt mijn vader met zijn hoofd een gebaar in de
richting van mevrouw Klára, die vanaf het moment dat hij het café
binnen is gekomen, haar plaats op de commandobrug inneemt, het
handvat van de bierpomp vasthoudend als de helmstok van een schip
dat schuimend de golven doorklieft- 'alleen de aanwezigheid van deze
dame, zeg ik u, weerhoudt mij ervan deze wijn in het aangezicht van uw
twijfel uit te spuwen en mij wegens uw insinuaties terug te trekken, om
zo deze kleinburgerlijke atmosfeer van zogenaamd gezond verstand te
doorbreken ... Ik zal zelfs nog iets verder gaan, om zo uw armzalige
twijfels nog meer aan te wakkeren, en uw ignorantie nog evidenter te
maken op het moment, op dat vreselijke en beschamende moment dat
ik zal zeggen waaruit de ziel van deze wijn bestaat, zijn valse schittering,
zijn driestuiversmimicry, en dat ik voor uw ogen de nagemaakte roos
van zijn rode kleur zal doen ontluiken, het crèpe-papier van zijn roodheid, de valse schmink van zijn lippen die ik net heb aangeraakt, zodat
ik, mijne heren, versteld bleef staan van het ongelofelijke raffinement
waarmee deze tracht de echte bedwelmende geur en de maagdelijke
gloed van de tokayer te imiteren ... '
Dit was nog maar het eerste bedrijf van de komedie die mijn vader
's avonds, in de dorpskroegen opvoerde, in feite niet meer dan een klein

deel van zijn rijke programma, waarin hij heel de gloed legde van zijn
waanzinnige bezieldheid, al zijn genialiteit, heel zijn weelderige eloquentie en zijn enorme en veelzijdige eruditie. Te zingen begon hij pas
als hij werd geprovoceerd, en je zou de indruk kunnen krijgen dat hij
dat alleen maar deed om de herrieschoppers uit het dorp te vernederen.
Hij zette dan plotseling in, met zo een volume, dat de glazen op de toog
en in de glazenkast begonnen te rinkelen, de zangers verstomden, zij
durfden niet mee te doen, want ze wilden zich tegenover de dames en
het publiek niet belachelijk maken. Mijn vader bezat een uitgebreid
repertoire van sentimentele romances, oude balladen en barcarolles,
chansons, dansliedjes, csárdássen en aria's uit verschillende opera's en
operettes, waaraan hij soms dramatische recitatieven toevoegde, maar
in zijn interpretatie kreeg de sentimentaliteit van de woorden en de
melodieën een majeur-achtige schoonheid, en een zoet bezinksel kristalliseerde in de zilveren beker van zijn stem, die een breekbare en heldere klank kreeg. Het larmoyante, beverige zingen van hetfin-de-sièc/e
verrijkte hij met nieuwe nuances, zonder het valse sentiment en de puriteinse zedigheid uit de biedermeiertijd, hij zong zonder glissando's, uit
volle borst, als een man, maar niet zonder warmte. Waarschijnlijk
kwam dat vooral door het bijzondere timbre van zijn stem, die zich niet
leende voor fijne lyrische versieringen, maar in grote golvingen door
het vertrek stroomde, met een licht gebarsten klank, als een hoorn.
Het derde bedrijf van mijn vaders lange tournees, die dagen en soms
weken konden duren, net als de spektakels uit de tijd van Elisabeth, liep
meestal treurig af, als een soort tragische klucht. Mijn vader ontwaakte
in een greppel bij het dorp, met overal blauwe plekken waarvan in het
geheel niet duidelijk was hoe hij daaraan kwam, onder de modder, met
natte, ondergekotste broekspijpen, zonder een rooie cent op zak, zonder nog maar één sigaret, met een hels gevoel van dorst in zijn ingewanden en met een onweerstaanbare drang tot zelfmoord in zijn ziel.
Als een oud geworden Pierrot vist hij zijn treurige rekwisieten uit de
modder, zijn stok, zijn hoed, zijn bril, dan voelt hij in zijn zak of daar
misschien nog een peukje in zit, het laatste dat hij in zijn leven zal roken,
en hij probeert de treurige balans op te maken van zijn avonden en zijn
leven, de getallen van onder naar boven optellend. Niet in staat zich
zelfs maar te herinneren hoe en wanneer hij die blauwe plekken heeft
opgelopen die hij bij zichzelf ziet, probeert hij de getallen te ontcijferen,
die hij zelf op een leeg doosje Symphonia heeft geschreven. Die dichte
kolom cijfers, die duidelijk alle fundamentele rekenkundige bewerkin-

gen hebben ondergaan, komt hem nu voor als een Egyptische opgraving, dicht beschreven met hiëroglyfen in zijn eigen handschrift -cijfers
waarvan hij de betekenis absoluut niet meer weet.
En zie, dit is dan eindelijk mijn vader, niet langer een figuur in het
drama en de klucht waarvan hij zelf de schrijver, de regisseur en de
hoofdrolspeler is, dit is hij zelf, niet langer in een rol, maar een gewone
sterveling, een beroemde zanger zonder het orgel van zijn stem, zonder
het pathos van zijn bewegingen, een genie op het moment dat hij slaapt,
vergeten door zijn muzen en godinnen, een clown zonder masker en
zonder valse neus, terwijl zijn redingote en al zijn beroemde rekwisieten
op een stoelliggen uitgespreid: de harde gummi boord, al vergeeld als
het ivoor van een oude dominosteen, de zwarte, artistieke das met een
grote knoop, als bij de obers in een café. In de kamer hangt de zure
stank van alcohol, uitwerpselen en tabak. Op een stoel bij het bed een
grote geëmailleerde asbak met het opschrift SYMPHONIA. De donker
geworden zilveren tabaksdoos. Lucifers. Zijn plompe zakhorloge met
de klassieke wijzerplaat en met Romeinse cijfers tikt een mythische
tijd weg, zijn trilling doorgevend aan het fineer van de zitting. Van
achter zijn redingote, die over de stoel hangt, achter het zwarte gordijn dat de roemloze rekwisieten van de beroemde kunstenaar bedekt,
stijgt rook op in een rechte blauwe lijn, dan kronkelend als een kurketrekker. Ook allijkt het alsof hij allang dood is, op de asbak ligt zijn
Symphonia nog uit te branden. De askegel valt langzaam tot stof uiteen.
Maar waar is, vraag ik u, de beroemde hoed?
Maar in zijn hoed, die omgekeerd op tafelligt als een zwarte bloemenvaas, ligt een kilo rundvlees te rotten, dat hij zes dagen geleden in Baksa
heeft gekocht, en dat hij in zijn hoed, onder zijn arm geklemd, van café
naar café heeft meegenomen. Nu al zes dagen lang. En op dit vlees zit,
als op een stuk aas, een zwerm vliegen en een bromvlieg, zijn zoemen
lijkt op het gelui van een klok, ergens ver, heel ver weg.
Zoals hij daar lag, met zijn kin omhoog, halfdood, zijn onderkaak
slap neerhangend, met zijn mond half open, en met zijn omlaaggezakte
adamsappel, waaruit, kleverig en geaspireerd, een paar rochelende
keelklanken opstegen, zag mijn vader er meelijwekkend uit. Hij was
ontdaan van de tekenen van zijn waardigheid, de scepter van zijn wandelstok en de kroon van zijn bolhoed; en zonder bril en zonder het
strakke masker van strengheid en meditatie, onthulde zijn geûcht de
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anatomie van zijn huid, de adertjes en meeëters op zijn dominerende,
mannelijke neus, de natuurkundige kaart van zijn rimpels, waarvan ik
tot dan toe altijd had gedacht, dat zij alleen maar het masker waren op
het gezicht van een lijdende en een apostel. Maar het was een harde,
ruwe korst, gebarsten en vettig, als van schmink, met overal fijne blauwe
adertjes. De wallen onder zijn ogen waren zacht en opgezet, als blaren,
waarin zich het lymfevocht had opgehoopt. Zijn hand, zijn gebalsemde
hand, hing slap langs het bed omlaag, als een waker over zijn lichaam,
een ingeslapen waker, en toonde een vijg-de laatste streek die mijn
vader kon bedenken: een vijg die hij hield onder de neus van de hele
wereld en van de dromen waarin hij niet langer geloofde.
Al de volgende dag, toen hij weer uit zijn roes was ontwaakt, nog katterig en gekweld door een helse dorst die hij met water trachtte te blussen
als een brand, probeerde hij zijn waardigheid te hervinden en hij deed
voor de spiegel zijn das om, haastig, zoals iemand zijn kunstgebit indoet. Dan vertrok hij zonder een woord te zeggen, zijn geniale monoloog voortzettend, en kwam 's avonds laat terug, zonder dat wij wisten
waar hij was geweest. Later kwamen er boeren en herders die ons vertelden dat ze hem diep in het Gravenwoud hadden gezien, zo'n tien
kilometer van het dorp, of zelfs in de buurt van andere, verafgelegen
dorpen. Hij kwam alleen nog thuis om zich te scheren, om een nieuwe
boord om te doen en om uit te slapen, maar hij sprak met niemand en
hij weigerde iets te eten, bang dat we hem zouden vergiftigen. Hij voedde zich met wilde paddestoelen uit het bos, veldzuring en wilde appels,
en hij slurpte vogeleieren leeg die hij met behulp van de kruk van zijn
stok uit de nesten wist te halen. Later, toen het al zomer was, zagen we
hem hier en daar in de velden opduiken, onverwacht: uit het felgele
graan kwam zijn zwarte bolhoed te voorschijn, zijn brilleglazen schitterden in het zonlicht. Hij stapte door de velden, in gedachten verzonken, zwaaiend met zijn stok, hij liep als een slaapwandelaar, zijn
ster achterna, die in de zonnebloemen verdween, en hij vond hem pas
weer aan het einde van de akker-op zijn zwarte, vettig geworden
redingote.
Het kon niet anders of mijn vaders eenzame wandelingen moesten de
achterdocht opwekken van de boeren en de plaatselijke overheid. In
overleg met de gendarmerie en met instemming van het dis trictshoofd
en de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, namen de burgerwacht
en de (fascistische) jeugdorganisatie uit het dorp de moeilijke taak op
zich mijn vaders geheime missie, de betekenis van zijn zwerftochten en
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zijn vreemde gedrag nader te onderzoeken. En ze begonnen hem te
bespioneren, zijn monologen af te luisteren en zij brachten daarvan
verslag uit, vaak opzettelijk, op een gemene manier verdraaid, geconstrueerd uit somnambule fragmenten die aan mijn vaders mond ontsnapten en, verstrooid door de wind en de stromingen in de lucht, losgerukt uit hun context en van iedere werkelijke geloofwaardigheid ontdaan, de oren van de spionnen bereikten. Want, daaraan bestond geen
twijfel, mijn vaders monologen waren geniaal als de boeken van de
profeten, het waren apocalyptische parabels, waaruit een diep pessimisme sprak, het was een oneindig hooglied, een compacte en eloquente,
bezielde, onherhaalbare jeremiade, de vrucht van jarenlange levenservaring, de vrucht van slapeloosheid en concentratie, de zware, overrijpe vrucht van een verlicht, geïllumineerd bewustzijn op het toppunt
van zijn kracht. Het waren de gebeden en de vervloekingen van een
titaan die zich verzette tegen de goden, pantheïstische psalmen (waaraan zonder twijfel het Spinozisme ten grondslag lag: de ethiek en de
esthetiek van mijn vader), maar men moet vooral niet denken dat in
zijn mondelinge scheppingen, waarvan de bron was gelegen in een ver
verleden, in de bijbelse tijden van de Semitische stammen, geen lyrische
cadensen voorkwamen, en dat deze, zoals op het eerste gezicht zou
kunnen lijken, waren gebaseerd op een Spinozistische, droge variant
van de Semitische filosofie. Absoluut niet. In dat directe contact met de
natuur, tussen het kantwerk van de varens en de takken van de naaldbomen, in de naar hars geurende lucht, en door het gezang van de merels
en geelgorsen, onderging de filosofie van mijn vader een uitzonderlijke
metamorfose. Zeker wanneer men denkt aan de stijl van zijn zogenaamde Dienstregeling uit 1939, en de beginselen die worden uitgedragen in dit boek, dat echter het belangrijkste en in feite, helaas, het enige
werk blijft, waarin men zijn pantheïsme kan bestuderen. Zijn filosofie
begon haar koele rationaliteit te verliezen, de bewijsvoering werd steeds
meer gereduceerd tot een lyrisch bewijs, dat zeker niet minder overtuigend was, maar wel veel begrijpelijker, scherpzinniger en zekerder.
De zware, erudiete ballast van gegevens viel weg, het wetenschappelijk
apparaat van these tot antithese, en van antithese tot synthese, werd
licht, haast onvoelbaar, veredeld door de harsachtige geur van het bos,
en het quod erat demonstrandurn viel op de juiste plaats en op het juiste
moment, als een eikel van de boom, terwijl de valse en onvoldoende
bewezen waarheden verdorden en krakend afvielen als dode takken,
manend tot matigheid en verstand. Mijn vader was in wezen een moderne variant van de pantheïstische kluizenaars en de rondtrekkende
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filosofen, een persoonlijkheid als Zoroaster, maar hij was zich voortdurend bewust van de eisen van zijn tijd en in de ruimte gesitueerd met
een absolute zekerheid, zonder een ogenblik zijn oriëntatiepunt te verliezen: dat verklaart mijn vaders gehechtheid aan zijn redingote en zijn
bolhoed: de tijd van in lompen gehulde kluizenaars was voorgoed
voorbij. Daarom hechtte hij zoveel waarde aan zijn horloge met de
Romeinse cijfers: het gaf hem de juiste tijd, het wiste het verschil uit dat
ontstaat tussen het astronomische en het kalenderjaar en diende hem
ook als bewijs en als waarschuwing dat hij zich niet over moest geven
aan boventijdruimtelijk gefilosofeer dat geen rekening hield met de actuele problemen van zijn tijd.
Het meest achterdochtig ten aanzien van mijn vader toonde zich,
tegen alle verwachting in, de kerk. De autoriteiten namen de rapporten
van de spionnen in ontvangst, lieten ze stenograferen en borgen ze met
een zekere spottende onverschilligheid op in het enorme dossier van
mijn vader, totaal ongeïnteresseerd, want, voor het geval dat het nodig
mocht zijn, beschikten ze als belangrijkste document in dat hele chaotische en enorme dossier over het doktersattest van mijn vaders onevenwichtigheid, wat hen van iedere directe verantwoordelijkheid ontsloeg.
Zij wachtten het moment af dat hij een onbezonnen daad zou begaan
die hem volledig zou compromitteren en hen zo de mogelijkheid zou
bieden zich op een pijnloze manier van hem te ontdoen. De kerk meende echter al te beschikken over kant en klare bewijzen van zijn ondermijnende en godslasterlijke activiteiten. Het feit dat mijn vader een verlicht man was, een ziener en een waanzinnige, was voor de kerk alleen
maar een bewijs temeer van zijn helderziendheid, van zijn contacten
met duistere machten, want in de ogen van de clerus was hij niets anders
dan een zondaar, een afgezant van de Boze, door wiens mond, als via
een medium, de Satan zelf sprak. Er werd verteld en vanaf de kansel
werd verkondigd, dat de aanraking van zijn stok met de ijzeren punt
magische kracht bezat, dat in het Graven woud, overal waar hij voorbij
kwam, de bomen verdorden als gras, dat uit zijn speeksel giftige, dodelijke zwammen groeiden-Ithyphallus lmpudicus-die zich voordeden
als eetbare, gekweekte paddestoelen. Al gauw werd het bespioneren
van mijn vader de exclusieve taak van de 'vrouwen van de derde orde',
onnozele kwezels die tijdens hun dienst een touw met drie enorme knopen om hun middel droegen, bigotte weduwen die het helse vuur dat
tussen hun dijen brandde trachtten te blussen met vasten en gebeden,
eeuwig aan migraine lijdende en hysterische wijven die voor hun hartstochten een uitweg zochten in religieuze trance en bijgeloof. In overleg
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met de dorpskapelaan volgden zij mijn vaders voetsporen, en ze begluurden hem vanaf een eerbiedige afstand. Mijn vader had van dit
alles natuurlijk niets in de gaten en bleef zijn psalmen opzeggen met
evenveel bezieling als altijd, zijn blik strak gericht op de varens en de
vogelnesten. Lujza, de meest toegewijde spionne van mijn vader, noteerde van tijd tot tijd woorden, zinnen en zinsflarden die ze van hem
opving, onhandig, met haar tong likkend aan het korte, vettige stompje
potlood waarvan haar lippen paarsblauw waren geworden als van de
besjes van de sleedoorn. Met de ijver van een dolgeworden fanaticus,
van een 'vrouw van de derde orde' en een oorlogsweduwe, volgde zij
iedere beweging van mijn vader, ze tekende in haar schrift de 'geheime
tekens' die mijn vader met zijn stok in de lucht maakte, ze merkte de
bomen waartegen hij had geplast, en de volgende dag vond ze deze
bomen 'verdord en zwart geworden, als door de hemelse bliksem verzengd'. Als hij zijn mond met veldzuring heeft volgepropt en zijn das
recht heeft gedaan, steekt mijn vader zijn stok in de weke aarde, hangt
over de stok zijn bolhoed, zoals de heidenen wanneer ze hun idolen
oprichten, dan wendt hij zich naar het westen en heft zijn handen ten
hemel om zijn hymne in te zetten aan de ondergaande zon, de tweede
godheid in de hiërarchie van mijn vaders religie (de eerste godheid is de
zonnezoon, de zon-Elohim, hij die 's morgens in het oosten verschijnt,
en die de allerhoogste godheid is, vader en zoon tegelijk), hij richt zich
op en heft zijn lied, zijn klaagzang aan, lucide en vol bezieling, een
pantheïstisch genie, wiens woord, wiens taal de goddelijke logos wordt,
het hooglied, en in de verte, niet lang daarna, begint het bos te knetteren, te branden ...
De bewijzen tegen mijn vader stapelden zich steeds hoger op. De autoriteiten waren, onder druk van de kerk, uiteindelijk gedwongen iets te
ondernemen. Maar omdat ze over geen enkel corpus de/ie ti beschikten,
namen ze er genoegen mee de christelijke jeugdorganisatie uit het dorp
de vrije hand te laten. De autoriteiten besloten hun handen van deze
smerige zaak af te trekken en pas ten tonele te verschijnen op het moment dat mijn vader al aan het kruis hing. De interventie van de autoriteiten zou niet verder gaan dan een formeel proces-verbaal en eventueel, als dat nodig mocht blijken, het verhoren van een paar getuigen
en in het uiterste geval een korte opsluiting van een van de daders van
de lynchpartij. Hiervoor hadden ze al een vrijwilliger gevonden, een
zekere Tóth, die bereid was zich op te offeren en een week in voorarrest
door te brengen, op voorwaarde dat ze hem pas tien dagen na het ge197

beurde zouden arresteren, want in de tussentijd moest hij zijn land
ploegen. Dankzij de inlichtingen van mijn vaders bespieders en spionnen waren de samenzweerders vrij precies op de hoogte van zijn dagindeling, van datgene wat men zijn persoonlijke, zijn privé-leven zou
kunnen noemen, als een dergelijk woord niet in tegenspraak was met
zijn zo onzelfzuchtige missie, met zijn altruïstische bedoelingen en handelingen. Maar hoe dan ook, een vaststaand feit is dat zij wisten, dat
mijn vader van enkele van zijn gewoontes geen afstand wenste te doen
en dat hij alle moeite deed niet de eigenschappen van een modern mens
te verliezen, om niet te veranderen in een bohémien-filosoof of in een
dorpskluizenaar. Hij wilde door bepaalde bijzonderheden in zijn manier van kleden, door regelmatig te eten, drie maal per dag, op een vaste
tijd, door het doen van zijn middagslaapje enzovoort, het gevoel hebben trouw te blijven aan de normen van de moderne Europese leefwijze,
en aan de eisen van zijn tijd, ondanks de moeilijke oorlogsomstandigheden en zijn eenzaam bestaan. En zo vonden ze hem, terwijl hij lag te
slapen, tussen de varens, op het moment dat hij vorstelijk begon te
snurken, wat hen ervan overtuigde dat hij vast sliep en dat dus ook zijn
magische, demonische krachten sliepen. Hij lag op zijn rug, de armen
wijd uitgespreid alsof hij aan het kruis hing, zijn stropdas losgemaakt,
terwijl de mieren over zijn voorhoofd kropen en de vliegen zich bij zijn
mondhoeken te goed deden aan het zoete sap van wilde acacia en wolfsmelk. Naast hem, binnen handbereik, stond in de grond gestoken zijn
toverstaf, die nauwelijks boven de hoge varens uitstak, met daar bovenop een beetje scheef zijn zwarte hoed met de harde rand, als de helm op
het geweer van een onbekende held of als een vogelverschrikker in een
maïsveld.
'Wie verstoort hier de slaap des rechtvaardigen?' zei mijn vader pathetisch, terwijl hij rechtop ging zitten.
Hij was volkomen rustig, uiterlijk althans, toen hij in zijn kruis het
dubbelloopsgeweer voelde dat een liggende acht in zijn nieren drukte.
De boeren, gewapend met dikke stokken, buiten adem en onder het
stof, kwamen uit de varens te voorschijn. Lujza stond het dichtst bij
hem, haar ogen gloeiden, zij sloeg haastig een kruis. Onder haar voeten
lag de stok van mijn vader, vertrapt als een giftige slang. Mijn vader zag
er volkomen rustig uit en zijn stem trilde geen moment. Hij bukte zich
om zijn hoed op te rapen, toen zocht hij met zijn blik zijn stok. Plotseling begon hij zich onhandig te bewegen, hij wiebelde van het ene been
op het andere, als een eend, en zijn handen begonnen te trillen als die
van een alcoholicus. Hij fatsoeneerde haastig zijn hoed, als om de op198

winding te verbergen die panisch bezit van hem begon te nemen op het
moment dat hij zag dat hij was ontwapend, toen voelde hij in zijn zak
om zijn Symphonia te zoeken.
'Pas op, Tóth, misschien is hij gewapend', zei iemand.
Maar mijn vader had zijn hand al uit zijn zak gehaald en iedereen zag
het stukje krantenpapier dat hij naar zijn neus bracht die hij vervolgens
krachtig snoot. (Iedere opwinding bracht zijn metabolisme volkomen
in de war en veroorzaakte een overvloedige afscheiding van vocht. Ik
wist: het eerste wat hij zou doen als hij hier levend uitkwam, dat was een
plas doen achter een struik, daarbij harde winden latend.) Een specht
klopte ergens boven onze hoofden, onzichtbaar: tap-tap-tap, tip-tiptip, tap-tap-tap, tiptiptiptip, wat zou kunnen worden opgevat als een
slecht voorteken. Ik zag dat ook mijn vader dat zo voelde, want hij
draaide zijn hoofd bijna onmerkbaar in de richting waar het geluid vandaan kwam, alsof hij een morsebericht ontcijferde. (Mijn vader was na
zijn bankroet begonnen als spoorwegbeamte in Sid, zodat het morsealfabet voor hem geen geheimen meer kende. Het had dus heel goed
gekund dat hij een gecodeerd bericht ontving van een morse-specht en
dat in zichzelf ontcijferde, niet woordelijk, maar als een liefdesbrief,
geschreven in een onduidelijk handschrift. En dat is, denk ik, behalve
dan toen op het station van Sid, lang geleden, nog voor mijn geboorte,
het enige gecodeerde bericht dat hij ooit ontving.) Maar dat mijn vader,
zoals door sommigen wordt beweerd, een zend- en ontvangtoestel had,
waarmee hij gecodeerde berichten doorgaf aan de geallieerde vliegtuigen die over het dorp vlogen, dat is, waarschijnlijk, volkomen nonsens.
En alleen mijn verlangen hem te zien als een held, en niet alleen in de rol
van een heilige en een martelaar, gaf mijn dromen nog een schijn van
kans: daar zit hij, mijn vader, met zijn eendrachtige platvoeten, de grote
acteur, held en martelaar, diep in het Graven woud, in een hol, met een
koptelefoon op en hij drukt op de seinsleutel: ti, ti-ti-ti-ti, ti ti, titititi,
plotseling almachtig, het lot van de mensheid ligt in zijn handen, met
zijn berichten leidt hij de eskaders van de geallieerde bommenwerpers
die op één enkel teken van hem hele dorpen en steden kunnen verwoesten, zodat er geen steen meer op de andere blijft en alles vergaat tot stof
en as. Helaas, dit alles kwam niet zozeer voort uit mijn twijfel aan mijn
vaders mogelijke heldendom, als wel uit pure fantasie. (Want ik had
van mijn vader die hang naar het onreële geërfd: ik leefde, net als hij,
op de maan. Alleen was hij ook nog een fanaticus- hij geloofde in de
mogelijkheid zijn fantasieën te verwerkelijken en hij streed daar vurig
voor. En zo lag ik in de schuur van meneer Molnár, bij wie ik de koeien
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hoedde, ik lag in het geurige, net binnengehaalde hooi en met mijn zintuigen beleefde ik de Middeleeuwen. Het rammelen van de harnassen,
de geur van lelies en halfnaakte slavinnen- de invloed van de literatuur.
Het wapperen van de groene mousseline om het hoofd van mijn blonde
uitverkorene-Julia-haar handen zwaar van de sieraden. Het geschal
van de klaroenen. Het knarsen van de katrollen en de kettingen van de
ophaalbrug. Ik hield mijn ogen nog twee-drie tellen gesloten, en dan
stond ik voor meneer Molnár, mijn werkgever, bleek, in een groene,
neteldoekse korte broek: 'Ja meneer Molnár, ik heb het begrepen. De
voederbieten kleinsnijden en het kalf vastbinden.' En ik dacht: 'Nee,
uwe Hoogheid, ik kan op deze voorwaarden niet ingaan. Dat is beneden
mijn waardigheid. Wij zullen strijden met onze sabels!')
Mijn vader begon zijn tegenwoordigheid van geest te verliezen. Hij
begon er steeds deerniswekkender uit te zien.
Ik zag hoe alle spanning van zijn lichaam en zijn geest zich concentreerde in één reusachtige kramp, toen hij probeerde zijn diarree op te
houden. Hij hield zijn lippen stijf opeen geklemd en keek hulpeloos in
de richting van de struiken, het allerergste vrezend. Toen hij, ondanks
de valse baard waarachter deze zich trachtte te verbergen, het districtshoofd herkende, die in deze vermomming was verschenen op die delicate plaats waar men op het punt stond een gruwelijke misdaad te begaan, wendde mijn vader zich tot hem, en tot hem alleen, de anderen
met verachting aankijkend en ze volkomen negerend, en hij begon hem
in grote trekken, maar op een heel verwarde en onsamenhangende manier, zijn pantheïstische beginselen uiteen te zetten, waarmee de schaarse aanwijzingen, zoals de morsetekens, absoluut niets te maken hadden.
'Als deze heren me zouden beschuldigen'- begon mijn vader, bevend,
op de rand van waanzin en zich wendend tot de zogenaamde handelsreiziger die zich, ontmaskerd en beschaamd, achter de menigte begon
te verschuilen- 'als ze me zouden beschuldigen van samenwerking met
de vogels in de hemel, van een boosaardige inmenging in het leven van
de natuur en in haar mysteries, ook al was het met de pantheïstische en
meest zuivere bedoeling die voor ons te winnen en te dwingen tot een
verbond met de mensheid, die deze vriendschap overigens in het geheel
niet waard is, -dan zou ik hun beschuldigingen begrijpen. Maar de heren hebben zich vergist! Want wat heb ik eigenlijk te maken met al die
zinloze beschuldigingen en insinuaties van deze meinedigen die trachten te suggereren dat ik bepaalde menselijke, helaas maar al te menselijke gemeenheden zou hebben begaan? Niets, mijne heren! (Zich nu
ook wendend tot de menigte) Ik predik hier, in mijn tempel, in de bos200

sen, alleen mijn religie, die nu, helaas, nog geen aanhangers heeft, maar
die op een dag opnieuw onder de mensen zal komen, en haar tempel zal
hier worden opgericht (hij wijst met zijn vinger), precies op deze plek,
waar u nu uw gruwelijke misdaad heeft beraamd. Daarom, mijne heren, breng uw voornemen zo snel mogelijk ten uitvoer, sticht een nieuw,
krachtig geloof, een religie boven alle andere, breng met uw daad de
eerste heilige en martelaar van de Religie van de Toekomst op de troon.
Mijn gekwelde en weerloze lichaam staat tot uw beschikking, en mijn
ziel is, om het filosofisch te zeggen, tot de kruisiging bereid. Breng, zeg
ik u, zo snel mogelijk uw voornemen ten uitvoer, en de consequenties
zullen verreikend zijn. Ganse scharen van pelgrims zullen uit de hele
wereld toestromen en met hun voeten de paden uittreden naar deze
tempel die reeds wit-glanzend in mijn geest verschijnt en die bovenop
mijn grafheuvel zal worden opgericht. Het toerisme, mijne heren, zal
bloeien als het onkruid op de velden. Daarom, voorwaarts, indien u
tenminste over voldoende bewijzen beschikt en een rein geweten heeft
tegenover Hem die alles ziet. (Na een kleine pauze) Aangezien ik zie dat
u aarzelt, en dat u zich mijn persoonlijk lot aantrekt, het lot van een
echtgenoot en een vader van twee onmondige kinderen -(met zijn verwilderde blik zoekt hij mij in de menigte)-stel ik u voor, heren: laten
wij dit misverstand uit de weg ruimen, als echte gentlemen ... ' Zijn welbespraaktheid en zijn demagogische hartstocht lieten hem ook op dit
delicate moment niet in de steek. De boeren zwaaiden aanvankelijk
ongeduldig en angstig met hun stokken voor zijn neus, onderbraken
zijn uitleg met vloeken en scheldwoorden, maar zijn welbespraaktheid
bracht hen in verwarring, en het duurde niet lang of ze begonnen naar
hem te luisteren, zonder dat ze iets begrepen van wat hij zei, maar het
was duidelijk dat tot hen een genie sprak, een religieuze fanaticus, en
tenslotte gingen zij, vooral wegens de raadselachtige aanwezigheid van
de 'handelsreiziger' (in wie zij inmiddels ook zelf het districtshoofd
hadden herkend, die uiteindelijk zijn valse baard afdeed, om zich niet
nog meer te compromitteren), op mijn vaders voorstel in: als ze een
radio-station vonden in de struik die de 'vrouw van de derde orde' had
aangewezen, dan mochten ze hem ophangen aan de eerste de beste
boom, of hem kruisigen als Jezus of als een struikrover, maar als ze
niets vonden, dan moesten ze hem met rust laten en hem zijn stok terug
geven, zodat hij in vrede kon gaan, 'zijn ster achterna'. De vertegenwoordiger van de overheid, die zich gestreeld voelde door het feit dat
mijn vader juist tot hem zijn bloemrijke taal had gericht, en juist hem
had opgeroepen tot een gentiemen's agreement, knikte met zijn hoofd,
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en iedereen liep naar de bewuste struik toe. Het was een schitterend
bloeiende sleedoornstruik waaronder een oud vossehol was verborgen.
Eerst sloegen ze met hun stokken in de struik, en de bloemen dwarrelden rond als een dichte sneeuwjacht. Ze trokken een oud, verroest stuk
kachelpijp te voorschijn, een kniestuk: de roest had reeds het vlees van
de ribben afgeknaagd. (Kijk, dacht ik bij mezelf, zo stuurt mijn vader
zijn morseberichten.) Tóth haalde de patroon uit de loop van zijn geweer en deed die in zijn broekzak. Ze sloegen met hun stokken op de
pijp zoals men een slang doodslaat- in de nek. De ribben braken met
een dof, krakend geluid, zonder de heldere klank van metaal.
'Ik lieg niet', zei de vrouw van de derde orde en ze deed haar rok
omhoog om het touw met de drie knopen te laten zien dat zij om haar
middel droeg. 'De Heer is mijn getuige'.
Tegelijkertijd begon de specht opnieuw zijn codeberichten uit te zenden en de boeren verborgen het touw onder hun jas. Mijn vader wiebelt
van het ene been op het andere en kijkt met een troebele blik naar de
platgetrapte varens, als een gier. Dan, opeens, bukt hij zich, pakt triomfantelijk zijn stok en richt zich op, plotseling krachtig en lang, hij heeft
zijn fysieke evenwicht hervonden, hij doet de strop van zijn das omhoog
(de stok ligt over zijn armen), tikt met de punt van zijn stok tegen het
verroeste, kapotte stuk kachelpijp, als tegen een giftige paddestoel.
Dan haalt hij uit zijn zak een stukje krantepapier en snuit krachtig zijn
neus, met zijn hoofd hoog opgeheven, als een haan die op het punt staat
te gaan kraaien, dan vouwt hij het stukje bedrukte papier waarin hij
zijn neus heeft gesnoten weer op, heel zorgvuldig, in vieren, in achten,
alsof er stofgoud in zit gevouwen, of een hoofdpijnpoeder. Je zou denken: hij zal het in zijn vestzak stoppen, bij zijn horloge. Maar hij gooit
het plotseling met een zwaai weg. Het papier fladdert als een vogel, een
kort ogenblik strijdend met de aantrekkingskracht van de aarde, dan
valt het plotseling neer, als een steen, en verdwijnt in de bloeiende sleedoornstruik ...
Mijn vader had de gewoonte zijn neus te snuiten in een krant. Hij
sneed de bladzijden van het Neues Tageblatt in vieren en bewaarde ze
opgevouwen in de buitenzak van zijn redingote. Dan bleef hij plotseling staan, midden op een veld of ergens in het bos, hing zijn stok over
zijn linkerarm en begon te schetteren als een jachthoorn. Eerst heel
hard, dan nog twee keer, iets zachter. U had hem, vooral in het bos,
tegen het vallen van de avond, tot wel een werst in de omtrek kunnen
horen. Dan vouwde hij dat stukje van die wat ketterse krant op en
gooide het met zijn rechterhand weg, in het gras, tussen de bloemen. Zo
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kon ik soms, als ik de koeien van mijnheer Molnár aan het hoeden was,
ergens diep in het Gravenwoud, op plaatsen die naar ik dacht nog nooit
door mensenvoeten waren betreden, een vergeeld stukje Neues Tageblau vinden, en dan dacht ik bij mijzelf, verbaasd: Ook hier heeft mijn
vader niet lang geleden rondgezworven.
Nog twee jaar na zijn vertrek, toen het ons duidelijk was dat hij nooit
meer terug zou komen, vond ik op een open plek, diep in het Gravenwoud, tussen het gras en de korenbloemen, een verbleekt stukje van een
krant en ik zei tegen mijn zuster Anna: 'Kijk, dit is alles wat van onze
vader is overgebleven.'
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Bij Raster 39
Iedere krantenlezer is vertrouwd met
het verschijnsel dat iets- een gebouw,
een instelling, een voorziening- pas
in de belangstelling raakt, wanneer
het dreigt te verdwijnen. In Frankrijk, in Italië en in Duitsland wordt in
het literair-filosofisch debat de laatste jaren veelvuldig aandacht besteed
aan de zinnen. Op grond daarvan te
concluderen dat de menselijke zintuigen aan het verdwijnen Zijn, gaat
vanzelfsprekend te ver, maar een feit
is dat er op die zinnen steeds minder
een beroep wordt gedaan. Wie de helse geuren heeft opgesnoven uit Alain
Corbins Pestdamp en bloesemgeur
(11)86), een geschiedenis van geur en
reuk in de achttiende en negentiende
eeuw, en vervolgens de neus buiten
de deur steekt, merkt dat er sinds die
tijd veel is veranderd. Zoals ook degene die in het vliegtuig van Amsterdam naar R.ome een nauwgezet verslag leest van een reis per postkoets
twee eeuwen geleden over datzelfde
traject, onvermijdelijk moet constateren dat tal van gewaarwordingen
(geluiden, beelden, geuren, smaaken tastindrukken) verdwenen zijn:
opgegaan in de stroomlijning van levensomstandigheden die sedertdien
haar beslag heeft gekregen. Daarvoor zijn nieuwe indrukken in de
plaats gekomen, zij het minder in
aantal en gedempter en uniformer
van aard.
Een tijd lang viel deze reductie van
het zintuiglijke samen met het geloof
in de vooruitgang: met fantasieën
over een witte, kiemvrije wereld
waarin voedsel in pilvorm geconsumeerd zou worden van een ver-
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chroomd bakje achter een glazen
wand. In het begin van de jaren zestig
bereikte dit geloof zijn hoogtepunt,
toen de hele leefomgeving, van kantoorgebouw tot koffiemachine en
van stoel tot tafelklok gereduceerd
leek te kunnen worden tot kubussen
en cilinders: het platoons purisme
van de 'international style'.
De reactie op deze disciplinering
van de zinnen, deze 'monotonisering
van de wereld', zoals Zweig het heeft
genoemd, was aanvankelijk een
vluchtbeweging-ontsnapping in het
experimenteren met zintuig-ontregelende middelen (in het design liggen
dáár de wortels van Italiaanse ontwerpstudio's als Studio Alchimia en
Memphis en hun 'psychedelische' environments)-, gevolgd door het welbewust proclameren van een alternatief: een tegen-wereld die, zeer fragmentarisch, gestalte krijgt in de
producten van het postmodernisme:
een gebouw, een gebruiksvoorwerp
wordt niet meer ontworpen op een
zo groot mogelijke bruikbaarheid,
maar op een zo groot mogelijke belevingswaarde. Dat het avontuur dat
veel jonge architecten en ontwerpers
zoeken, zoals onlangs nog te zien op
de tentoonstelling Wohnen von Sinnen: Gefüh/sko//agen, veel weg heeft
van een avontuur in een reservaat,
doet niets af aan hun intentie: een rehabilitatie van het zintuig.
Een zelfde hang naar het zinnelijke, in een wereld waarvan de loop
zich, steeds onzichtbaarder voltrekt,
vindt men in een aantal van de hier
bijeengebrachte teksten. Daarbij is
het een kwestie van persoonlijke
voorkeur of de schrijver de zintuigen
opent naar de binnenwereld (Michaux), de buitenwereld (Le Clézio)
of beide probeert te vangen (Calvino). Rond deze bijdragen zijn opstel-

len gegroepeerd over de tekens en tekeningen van Paul Klee (Offermans),
de anatomie van Michaux' Plume
(Vogelaar) en de lijfelijke gewaarwordingen van improviserende musici (Joh. van Slooten). In de fragmenten van Guido Ceronetti ten slotte
wordt de lezer binnengevoerd in de
doolhof van Eros: die van de juror
sensuorum. Tesamen willen deze
teksten een pleidooi houden voor de
zinnen; een pleidooi dat het welsprekendst is in een demonstratie van hun
nauwgezet gebruik.
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ltalo Calvino

Onder de Jaguar-Zon
Vertaling: VondBoekeen Patty Krone

Ik moet zeggen dat het merendeel van de boeken die ik heb geschreven en die ik van plan
ben te schrijven, is begonnen met de gedachte dat ik niet in staat ben dat genre boek te
schrijven. Wanneer ik mezelf er eenmaal van heb overtuigd dat een dergelijk boek volledig
buiten mijn vermogen ligt, niet past bij mijn temperament en technisch kunnen, ga ik aan
een tafel zitten en begin te schrijven. ( ...)Op dit moment schrijf ik een boek over de vijf
zintuigen, met de bedoeling aan te tonen dat de hedendaagse mens het vermogen is kwijtgeraakt ze nog te gebruiken. Het probleem is dat ik een niet erg ontwikkeld reukvermogen
bezit, mijn gehoor is niet bijster scherp, evenmin als mijn gehemelte, mijn tastzin is nogal
grof en ik ben bijziend. Ik moet speciale moeite doen om de hele scala van gewaarwordingen en nuances van de vijf zintuigen te beheersen. Ik weet niet of me dat zal lukken, maar
de moeite die ik doe is in dit geval, net zoals in alle andere gevallen, niet alleen gericht
op het schrijven van een boek; het gaat er ook om mezelf te veranderen, wat het doel is
van iedere menselijke onderneming.
Uit: ltalo Calvino, Wanneer ik opkijk van de geschreven pagina ... (19!4)

Oaxaca spreek je uit als Oeaháka. Het hotel waar we onze intrek hadden genomen was oorspronkelijk het Santa Catallna-klooster geweest.
Het eerste wat we er zagen was een schilderij, in een zaaltje dat naar
de bar leidde. De bar heette 'Las Novicias'. Het schilderij was een groot
donker doek dat een jonge non en een oude priester verbeeldde, staand,
zij aan zij, hun handen iets los van hun lichaam, elkaar bijna rakend.
Tamelijk houterige figuren voor een werk uit de 18e eeuw: geschilderd
met die enigszins priinitieve gratie die de· koloniale kunst eigen is, terwijl
er toch een gevoel van verwarring van uitging, als een krampachtig ingehouden lijden.
Het onderste gedeelte van het schilderij werd ingenomen door een
lang stuk tekst, met dicht op elkaar staande regels in een hoekig schuin
handschrift, wit op zwart. Hierin werd op devote wijze de levensloop
van de twee personages geroemd die kapelaan en abdis waren geweest
van het klooster (waar zij, van adellijke fainilie, op haar achttiende als
novice was ingetreden). Reden waarom zij samen werden afgebeeld was
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de buitengewone liefde (in het vrome Spaanse proza klonk in dit woord
een sterk bovenaards verlangen door) die de abdis en haar biechtvader
dertig jaar lang verbonden had, een zó grote liefde (in de geestelijke betekenis van het woord werd de lichamelijke emotie gesublimeerd zonder
dat deze echter teniet werd gedaan) dat toen de priester kwam te sterven
de twintig jaar jongere abdis binnen een dag ziek werd en letterlijk van
liefde stierf (het woord brandde van een oprechtheid waarin alle betekenissen samenkomen) om zich in de hemel bij hem te voegen.
Olivia die beter Spaans kende dan ik, hielp me het verhaal te ontcijferen door me de vertaling van enkele duistere woorden in te fluisteren,
de enige woorden die we tijdens en na het lezen wisselden, net alsof we
getuige waren van een drama, of van een geluk dat ieder commentaar
overbodig maakte; iets dat ons intimideerde, sterker nog, vrees aanjoeg, of eigenlijk iets waardoor we ons onbehagelijk voelden. Zo tracht
ik te beschrijven wat ik ervoer: een gevoel van gemis, een verterende
leegte; wat Olivia dacht kon ik niet raden omdat ze zweeg.
Toen sprak Olivia. Ze zei: 'Ik heb wel zin in chiles en nogada.' En
met de onzekere stappen van slaapwandelaars die niet echt weten of ze
de grond raken begaven we ons naar het restaurant.
Zoals op de beste momenten in het leven van een echtpaar gebeurt,
had ik ogenblikkelijk Olivia's gedachtengang gereconstrueerd, zonder
dat we elkaar nog iets hoefden te zeggen: hetzelfde associatieproces had
zich namelijk ook in mijn geest voltrokken, zij het op tragere en verwardere wijze, en wel zo dat ik me er zonder haar niet bewust van zou zijn
geweest.
Onze reis door Mexico duurde al ruim een week. Enkele dagen eerder
hadden we in een restaurant waarvan de tafeltjes in rijen waren neergezet tussen de sinaasappelbomen van weer een andere kloosterhof, gerechten geproefd die (dat was ons tenminste gezegd) bereid waren volgens de oude recepten van de nonnen. We hadden een tamál de elote
gegeten, dat wil zeggen fijn maïsmeel met varkensgehakt en heel hete
Spaanse peper, het geheel gestoomd in een mais-blad; daarna chiles en
nogada, enigszins roestkleurige roodbruine pepers, badend in een notensaus waarvan de bijtende scherpte en de in wezen bittere smaak opgingen in een romige en zoetige mildheid.
Vanaf dat moment riep de gedachte aan nonnen de smaak bij ons op
van een verfijnde en gedurfde keuken die er als het ware op gericht was
de uiterste tonen van de smaak te doen trillen en deze samen te brengen
in modulaties, akkoorden en bovenal dissonanten die zich opdrongen
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als een ervaring zonder weerga, een punt vanwaar geen terugkeer mogelijk was, een absolute bezetting van de ontvankelijkheid van alle zintuigen.
De Mexicaanse vriend die ons op die tocht vergezeld had, Salustiano
Velazco geheten, dempte in antwoord op Olivia's vragen over deze recepten uit de klooster-keuken zijn stem alsof hij ons onkiese geheimen
toevertouwde. Dat was zijn manier van spreken; of liever, één van zijn
manieren: de informatie waar Salustiano scheutig mee was (wat de geschiedenis, de gewoonten en de aard van zijn land betreft was hij van
een onuitputtelijke eruditie) werd àf luid en duidelijk verstrekt als betrof het een oorlogsverklaring, àf op ondeugende toon geïnsinueerd alsof er god weet wat achter stak.
Olivia had opgemerkt dat gerechten als deze waarschijnlijk uren en
uren werk met zich meebrachten, nog voorafgegaan door een lange
reeks experimenten en vervolmakingen. 'Sleten ze hun dagen dan in de
keuken, die nonnen?', had ze gevraagd, waarbij ze zich levens voorstelde die geheel gewijd waren aan het zoeken naar nieuwe combinaties van
ingrediënten en variaties in doseringen, aan de geduldige aandacht bij
het samenstellen van verschillende gerechten en aan het doorgeven van
zeer gedetailleerde kennis.
'Tenfan sus criada, ze hielden hun bedienden bij zich', had Salustiano
geantwoord en hij had ons uitgelegd dat de dochters van adellijke families, als ze in het klooster traden, hun eigen vrouwelijke bedienden meenamen; zo konden de nonnen ervan verzekerd zijn dat voor het bevredigen van hun vergeeflijke gulzigheid (de enige gril die hun toegestaan
was) zorg werd gedragen door een schare dienstvaardige en onvermoeibare vrouwen. Zij zélf hoefden niets anders te doen dan recepten te bedenken, voor te bereiden, te vergelijken en te verbeteren, recepten die
uitdrukking gaven aan hun tussen die muren opgesloten fantasieën: tevens de fantasieën van verfijnde en vurige en introverte en gecompliceerde vrouwen, vrouwen met een hang naar het absolute, die geschriften lazen waarin sprake was van extase, transfiguraties, martelaars en
folteringen, vrouwen met tegenstrijdige erfenissen in het bloed, stambomen waarin de afstamming van de Conquistadores zich vermengde
met die van de Indiaanse prinsessen of van slavinnen, vrouwen met
jeugdherinneringen aan vruchten en geuren van een sappige en, hoewel
ontsproten aan die zonovergoten hoogvlakten, rijk gefermenteerde vegetatie.
Ook de gewijde architectuur die de achtergrond vormde voor de Ie-
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vens van deze nonnen mocht niet vergeten worden, een architectuur die
tot het extreme werd gedreven door dezelfde impuls die ook, door de
hitte van de allerscherpste chiles, leidde tot de uiterste prikkeling van
de smaak. Zoals de koloniale barok zich ongelimiteerd overgaf aan de
overdaad aan ornamenten en pracht, waardoor de aanwezigheid van
God op één lijn kwam te staan met een minutieus berekend delirium
van overmatige en buitensporige sensaties, zo opende de hitte van de
tweeënveertig inheemse, kundig voor ieder gerecht uitgekozen soorten
pepers de weg naar een vlammende extase.
In Tepotzotlán hadden we de kerk bezocht die de Jezuïeten in de 18e
eeuw bij hun seminarium hadden gebouwd (en die ze, nog maar net ingewijd, weer hadden moeten verlaten toen ze voorgoed uit Mexico werden verdreven): een theater-kerk, een en al goud en levendige kleuren,
in een dansant acrobatische barok, bezaaid met wentelende engelen,
guirlandes, bloemmotieven en schelpen. Het lijdt geen twijfel dat de Jezuïeten zich hadden voorgenomen te wedijveren met de luister van de
Azteken die door de ruïnes van hun tempels en paleizen- het hof van
Quetzacoatl! -nog immer hun aanwezigheid deden gevoelen en hun met
de suggestieve effecten van een transfiguratieve en monumentale kunst
uitgeoefende heerschappij in herinnering brachten. Er hing een uitdaging in de lucht, in deze zo droge en ijle lucht op tweeduizend meter:
de eeuwenoude wedijver tussen de beschavingen van Amerika en Spanje in de kunst de zinnen met hallucinerende verleidingen te betoveren,
en deze wedijver die begon bij de architectuur zette zich voort in de keuken waar de twee beschavingen samensmolten, of waar wellicht die van
de overwonnenen, gesterkt door de kruiden van eigen bodem, gezegevierd had. Via witte handen van de novicen en bruine handen van bekeerlingen was de keuken van de nieuwe Spaans-Indiaanse beschaving
tevens het toneel geworden van de strijd tussen de wrede agressie van
de oude goden van de hoogvlakte en de gekrulde overdaad van de barokke religie ...
's Avonds troffen we op de menukaart geen chiles en nogada aan (het
gastronomisch lexicon varieerde van plaats tot plaats, en maakte telkens gebruik van nieuwe termen die geregistreerd en nieuwe gewaarwordingen die onderscheiden dienden te worden), maar wel guacamole
(een puree van avocado en ui die je met knapperige, in vele stukjes gebroken tortillas die als een lepel in de dikke pap werden gedoopt, oplepelde: de vette weekheid van de aguacate- vergezeld en benadrukt door
de hoekige brosse tortilla, die op haar beurt vele smaken kan hebben
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veinzend dat ze er geen heeft), vervolgens guajolote con mole poblano
(oftewel kalkoen met een saus van Puebla, onder de vele moles een van
de edelste- het werd geserveerd aan de tafel van Moctezuma-, bewerkelijkste- de bereiding vergt nooit minder dan drie dagen- en ingewikkeldste-omdat er vier verschillende soorten chiles, knoflook, ui, kaneel, kruidnagel, peper, karwij-, koriander- en sesamzaad, amandelen,
druivesap, pinda's en een beetje chocolade voor nodig zijn) en tenslotte
quesadillas (een ander soort tortilla waarin de kaas met het deeg is vermengd en gegarneerd met gehakt en gebakken boontjes).
Midden onder het kauwen talmden Olivia's lippen totdat ze bijna niet
meer bewogen, zonder dat ze echter de continuïteit van de beweging,
die vertraagde alsof die een innerlijke weerklank niet wilde laten ontsnappen, helemaal onderbrak, terwijl haar blik verstarde zonder zich
ogenschijnlijk op iets specifieks te richten, bijna gealarmeerd. Zij had
die eigenaardige geconcentreerde uitdrukking op haar gezicht die ik,
sinds we aan onze reis in Mexico waren begonnen, tijdens het eten al
vaker bij haar had waargenomen: een spanning die ik volgde terwijl zij
zich verplaatste van de lippen naar de neusgaten, die nu eens verwijdden, dan weer samentrokken. (De neus heeft een zeer beperkte vervormbaarbeid-vooral een harmonieuze en sierlijke neus als die van OHvia-en de miniemste beweging die tot doel heeft de omvang van de
neusgaten in de lengterichting te vergroten maakt deze in werkelijkheid
dunner, terwijl de beweging die daaruit voortvloeit en die de breedte ervan accentueert, tengevolge daarvan juist resulteert in het zich terugtrekken van de gehele neus tegen het oppervlak van het gezicht).
Uit hetgeen ik heb gezegd zou men geneigd zijn te denken dat Olivia
zich, als ze at, in zichzelf opsloot en geheel opging in de innerlijke gang
van haar gewaarwordingen; in werkelijkheid echter drukte haar gehele
persoon het verlangen uit mij mee te delen wat ze proefde: met mij te
communiceren via de smaak, of om met de smaak te communiceren
via een dubbel aantal papillen, de hare en de mijne.
'Proef je? Heb je het geproefd?', zei ze met een soort gespannenheid
alsof onze snijtanden precies op dat moment een hapje van identieke
samenstelling hadden fijngemalen en hetzelfde zweem van aroma
door de receptoren van zowel mijn als haar tong opgevangen was. 'Is
het xilantro? Proef je geen xilantro?' voegde ze eraan toe, doelend op
een kruid dat we aan de hand van de plaatselijke naam nog niet met
zekerheid hadden weten te identificeren (dille wellicht?) en waarvan
een vleugje in de hap waar we op kauwden voldoende was om een
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zacht prikkelende schok naar de neusgaten te zenden, als een ongrijpbare bedwelming.
Deze behoefte van Olivia om mij in haar gevoel te betrekken was
me zeer aangenaam omdat het bewees hoe onmisbaar ik voor haar was
en tevens dat de geneugten van het bestaan voor haar slechts van waarde waren als we ze samen deelden. Het is slechts bij de gratie van de
eenheid van het echtpaar-dacht ik-dat onze individuele, subjectieve
ervaringen versterkt en vervolledigd worden. Ik had het des te meer
nodig me in deze overtuiging gesterkt te zien daar vanaf het begin van
onze Mexicaanse reis de fysieke verstandhouding tussen mijzelf en
Olivia steeds meer verflauwde, om niet te zeggen geheel verdween: een
verschijnsel dat zonder meer tijdelijk en op zich niet verontrustend
was, en veeleer hoorde bij de normale ups en downs waaraan het leven
van ieder stel op den duur onderhevig is. Ik ontkwam er dan ook niet
aan te merken dat bepaalde uitingen van de levenskracht van Olivia,
bepaalde plotselinge bewegingen of getalm of ongeduld of opwinding,
voortgingen zich onder mijn ogen te ontvouwen zonder dat ze ook
maar iets van hun intensiteit verloren hadden, met één belangrijk verschil: dat hun theater niet meer het bed van onze omhelzingen was
maar een gedekte tafel.
De eerste dagen verwachtte ik dat de toenemende verschroeiing van
het verhemelte zeer snel zou overslaan op onze zintuigen. Ik vergiste
me: zinneprikkelend was deze keuken zonder meer, maar verder ging
het niet (zoveel meende ik te begrijpen, en wat ik zeg gold voor ons
op dát moment; of het voor anderen opgaat, of voor onszelf als we
in een andere gemoedstoestand waren geweest, weet ik niet), zij stimuleerde namelijk verlangens die slechts bevrediging zochten binnen dezelfde sfeer van gewaarwordingen die hen had doen ontstaan; dus
door het eten van telkens nieuwe gerechten die die verlangens weer
opriepen en versterkten.
We bevonden ons dus in de meest geëigende situatie om ons voor
te stellen hoe de liefde tussen de abdis en de kapelaan was verlopen:
een liefde die in de ogen van de wereld en henzelf dan wel geheel en
al kuis kon hebben geleken, maar die tegelijkertijd, waar het die door
middel van een geheime en subtiele medeplichtigheid bereikte beleving
betrof, van een grenzeloze zinnelijkheid was.
Medeplichtigheid: zodra het woord in me opkwam en ik het niet alleen op de abdis en de priester maar ook op Olivia en mijzelf betrok,
monterde het me op. Want als Olivia medeplichtigheid zocht in de wel-
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haast obsessieve passie voor voedsel waar ze door gegrepen was, welnu, dan impliceerde die medeplichtigheid dat een zeker evenwicht tussen ons niet verloren zou gaan, zoals ik steeds meer vreesde. Ik had
namelijk de laatste dagen het gevoel dat Olivia mij, tijdens haar verkenning van de smaak, in een ondergeschikte positie wilde houden, als
iemand die wel aanwezig moest zijn, maar onderworpen was en dat
ze me dwong getuige te zijn van haar relatie tot het voedsel, een vertrouweling, een meegaand tussenpersoon. Ik verjoeg deze onaangename gedachte, die god weet hoe in me was opgekomen: in feite kon onze
medeplichtigheid niet volkomener zijn, omdat we dezelfde passie in
overeenstemming met onze temperamenten op verschillende manieren
beleefden: Olivia gevoeliger voor de zintuigelijke nuances en begiftigd
met een meer analytisch geheugen waarin iedere herinnering helder en
eenduidig bleef; ik meer geneigd de ervaringen verbaal en conceptueel
te definiëren, de ideale lijn te trekken van de gelijktijdig met de geografische, binnen onszelf afgelegde reis.
De conclusie waartoe ik gekomen was, en die Olivia prompt tot de
hare had gemaakt, luidde dan ook als volgt (of misschien was het OHvia wel geweest die me op het idee had gebracht en had ik niets anders
gedaan dan haar in mijn eigen woorden opnieuw te formuleren): de
werkelijke reis, in zoverre deze de 'internalisering' is van een 'buiten'
dat verschilt van ons gemeenlijke, impliceert een totale verandering
van spijs, een opslorpen van het land dat bezocht wordt, van zijn flora
en fauna en van zijn cultuur (niet alleen de verschillende culinaire
praktijken maar ook het gebruik van specerijen en van de verschillende werktuigen waarmee men het meel fijnstampt of in de koperen pot
roert), door het de lippen en de slokdarm te laten passeren. Dit is de
enige manier van reizen die heden ten dag nog enige zin heeft, nu je
alles wat er te zien valt ook op de televisie kunt zien zonder dat je er
je stoel voor uit hoeft. (En werp nu niet tegen dat je hetzelfde resultaat
kan bereiken door de exotische restaurants in onze metropolen te frequenteren: zij vervalsen de authentieke keuken waarop ze zich pretenderen te beroepen zodanig dat ze, vanuit het oogpunt van cognitieve
ervaring, niet gelijkstaan aan een documentaire maar aan een film die
geheel in de studio is opgenomen).
Dit neemt niet weg dat Olivia en ik op onze reis alles zagen wat je
moest zien en dat was niet gering, kwantitatief noch kwalitatief. Voor
de volgende dag was een bezoek aan de opgravingen van Monte Albán
gepland; de gids kwam ons stipt op tijd bij het hotel met het busje op-

halen. Op het zonovergoten dorre platteland groeien de agaves voor
de mezcal en de tequila, de nopales (die bij ons cactusvijgen heten),
de doornige cereus en de jacarandá met zijn blauwe bloemen. De weg
klimt omhoog tussen de bergen. Monte Albán, gelegen in bergen die
een vallei omringen, is een complex van tempelruïnes, bas-reliëfs,
grootse monumentale trappen en altaren voor mensenoffers. De gruwel, het heilige en het mysterieuze worden geïncorporeerd door het
toerisme, dat ons vooropgezet gedrag, een bescheiden surrogaat van
die riten, oplegt. Terwijl we naar die trappen kijken proberen we ons
het warme, uit de door de stenen klingen van de priesters opengereten
borstkassen opspuitende bloed voor te stellen ...
Monte Albán heeft achtereenvolgens drie beschavingen gekend die
telkens weer dezelfde stenen hebben verplaatst: de Zapoteken door de
werken van de Olmeken, en de Mixteken door die van de Zapoteken
te verwoesten en weer op te bouwen. De in de bas-reliëfs uitgehouwen
kalenders van de Mexicaanse beschavingen geven een beeld van een
cyclische en tragische tijdsopvatting: iedere tweeënvijftig jaar eindigde het universum, stierven de goden, werden de tempels verwoest en
veranderden alle hemelse en aardse zaken van naam. Misschien waren
de volkeren die in de geschiedenis onderscheiden worden als de opeenvolgende bezetters van deze gebieden wel één volk waarvan de continuïteit nooit onderbroken is geweest, zelfs niet door de hele reeks van
bloedbaden die op de bas-reliëfs te zien zijn. Daar heb je de veroverde
dorpen, met hun in hiërogliefen geschreven naam, en de god van het
dorp op zijn kop; daar heb je de geketende krijgsgevangenen, de hoofden los van de slachtoffers ...
De gids aan wie het toeristenbureau ons heeft toevertrouwd, Alonso, een fors gebouwde man met de platte gelaatstrekken van de Olmeken (of Mixteken? of Zapoteken?), illustreert ons met veel mimisch
vertoon de beroemde, 'Los Danzantes' geheten bas-reliëfs. Van de uitgehouwen figuren zouden slechts enkele daadwerkelijk dansers voorstellen met bewegende benen (Alonso voert enige danspassen uit); andere zouden astronomen kunnen zijn die hun hand boven hun ogen
houden om de sterren goed te kunnen zien (Alonso neemt de pose van
een astronoom aan); maar voor het overgrote deel stellen ze vrouwen
voor die aan het bevallen zijn (Alonso doet voor). We begrijpen dat
deze tempel was bestemd om moeilijke bevallingen te bezweren; wellicht waren de bas-reliëfs votiefbeelden. De dans had overigens ook
tot doel bevallingen te vergemakkelijken door middel van magische

mimesis, met name wanneer het kind zich aandiende met de voeten
naar voren (Alonso mimeert de magische mimesis). Eén van de basreliëfs stelt een keizersnede voor, compleet met baarmoeder en eileiders (Alonso die steeds brutaler wordt mimeert de gehele vrouwelijke
anatomie om te bewijzen dat eenzelfde chirurgische mishandeling geboorte en dood op één lijn stelde).
Alles in het gebarenspel van onze gids kreeg een gruwelijke betekenis, alsof de offertempels hun schaduw wierpen op elke handeling en
gedachte. Elke figuur op de bas-reliëfs bleek met die bloederige riten
verbonden: als na bestudering van de sterren de gunstigste datum was
vastgesteld werd het offer begeleid door een uitbundige rituele dans;
en zelfs de geboorten leken uitsluitend te dienen om de oorlogen, die
tot doel hadden nieuwe slachtoffers gevangen te nemen, van soldaten
te voorzien. Ook daar waar figuren afgebeeld worden die rennen of
vechten of een balspel spelen is er geen sprake van vreedzame wedstrijden tussen atleten, maar van wedstrijden tussen krijgsgevangenen die
gedwongen zijn al strijdend uit te maken wie van hen als eerste aan
de beurt is het altaar te beklimmen.
'Was de verliezer van die wedstrijden gedoemd geofferd te worden?', vraag ik.
'Nee, degene die won!', en het gezicht van Alonso licht op. 'Het was
een eer als je borstkas door het mes van obsidiaan werd opengereten!',
en met het groeiend voorvaderlijk patriottisme dat hem eerder deed
pochen over het hoge niveau van de wetenschappelijke kennis van de
antieke volkeren, voelde deze waardige afstammeling van de Olmeken
zich nu verplicht zich prijzend uit te laten over de offerande van een
kloppend mensenhart aan de zon, opdat de dageraad iedere ochtend
weerkeert om de wereld te verlichten.
Op dat moment vroeg Olivia: 'Maar het lichaam van de slachtoffers, wat deden ze daar dan mee?'
Alonso zweeg abrupt.
'Ja, de ledematen, die ingewanden', drong Olivia aan, 'geofferd
aan de goden, o.k., maar waar kwamen ze in de praktijk nou echt terecht? Verbrandden ze die?'
Nee, ze werden niet verbrand.
'Wat dan? een gift aan de goden kon toch zeker niet begraven worden, of zomaar wegrotten ... '
'Los zopilotes', zei Alonso, 'de aasgieren'. Zij waren het die de altaren leegmaakten en de offergaven naar de hemel brachten.
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De aasgieren ... 'Altijd?', vraagt Olivia weer, met een voor mij onbegrijpelijke vasthoudendheid.
Alonso geeft een ontwijkend antwoord, probeert het gesprek in andere banen te leiden, heeft haast ons de uitgegraven paden te laten zien
die de huizen van de priesters verbonden met de tempels waar zij hun
opwachting maakten, hun gezichten bedekt met afschrikwekkende
maskers. De pedagogische geestdrift van de gids had iets irritants, omdat het er de schijn van had dat hij ons een versimpelde versie van de
les opdiste, één die onze arme lekenhoofden zou kunnen bevatten, terwijl hij er duidelijk meer van wist, dingen die hij voor zich hield en
ons opzettelijk niet vertelde. Misschien was dat het wel wat Olivia gemerkt had en wat maakte dat zij zich op een bepaald moment in een
geërgerd stilzwijgen hulde dat tijdens het gehele bezoek aan de opgravingen aanhield, en ook nog daarna in de hobbelende jeep die ons naar
Oaxaca terugbracht.
Ik trachtte tijdens de geheel uit bochten bestaande tocht de blik van
Olivia die tegenover me zat te onderscheppen; maar of het nu kwam
door het hobbelen van de jeep of door de ongelijke hoogte van onze
zitplaatsen, ik merkte dat mijn blik niet op haar ogen bleef rusten
maar op haar tanden (ze hield haar lippen iets van elkaar als in gedachten verzonken), tanden die ik nu voor de eerste keer niet zag als het
oplichtende geflikker van een glimlach, maar als de voor hun eigenlijke functie meest geschikte werktuigen: het wegzakken in vlees, het verscheuren, het doorsnijden. En zoals je probeert de gedachten van een
persoon in de uitdrukking van zijn ogen te lezen, zo keek ik nu naar
deze scherpe en sterke tanden en bespeurde daarin een ingehouden, afwachtend verlangen.
Toen we het hotel weer binnengingen en in de richting van de grote
zaal (de vroegere kloosterkapel) liepen, waar we doorheen moesten
om bij de vleugel te komen waar onze kamer was, hoorden we ineens
een geluid als van een waterval die klettert en opspringt en gorgelt in
de vorm van duizend stroompjes, draaikolken en dunne waterstraaltjes. Hoe dichter we naderden, hoe meer dit homogene geraas uiteenviel in gekwetter, gekweel, gepiep en getjilp als van een vlucht klapwiekende vogels in een volière. Vanaf de drempel (de zaallag een paar
treden lager dan de gang) zagen we een zee van lentehoedjes op de
hoofden van dames die rond rijkelijk gedekte tafels waren gezeten.
In het gehele land was de verkiezingscampagne gaande van de nieuwe president van de republiek: de vrouw van de officiële kandidaat
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had de vrouwen van de notabelen van Oaxaca een theepartij van indrukwekkende afmetingen aangeboden. Onder de wijde, holle boog
praatten driehonderd Mexicaanse vrouwen allemaal door elkaar: het
grandioze akoestische gebeuren dat ons zo plotsklaps overweldigd had
werd voortgebracht door hun stemmen vermengd met het gerinkel van
kopjes, lepeltjes en messen die stukken taart sneden. Een gigantisch
portret in kleur van een vrouw met een rond gezicht, zwart strakgetrokken haar en een blauwe japon waarvan je alleen het dichtgeknoopte kraagje zag, waardoor het iets weghad van het statieportret van partijleider Mao Zedong, domineerde de bijeenkomst.
Om de patio en vanaf daar onze trap te bereiken moesten we ons
een weg banen tussen de tafeltjes van de receptie; we waren al vlak bij
de uitgang toen een van de weinige aanwezige manspersonen opstond
van een van de tafels achter in de zaal en ons met uitgestrekte armen
tegemoetkwam. Het was onze vriend Salustiano Velazco, afgevaardigde van de nieuwe presidentiële staf en in die hoedanigheid aanwezig
bij de delicatere fasen van de verkiezingscampagne. Sinds we de
hoofdstad hadden verlaten hadden we hem niet meer gezien, en teneinde ons met al zijn exuberantie te tonen hoe blij hij was ons weer te ontmoeten en om te informeren naar de laatste etappes van onze reis (en
wellicht ook om zich een ogenblik te onttrekken aan die atmosfeer
waarin de grandioze overmacht van de vrouwen zijn ridderlijk geloof
in de mannelijke suprematie in crisis deed geraken) verliet hij zijn ereplaats aan de feestdis om ons naar de patio te vergezellen.
In plaats van te informeren naar hetgeen we gezien hadden begon
hij ons te wijzen op dat wat we, op de plekken waar we geweest waren,
vast en zeker gemist hadden en wat we alleen hadden kunnen zien als
we er met hém geweest waren: het soort gesprekken dat de gepassioneerde kenners van een land menen te moeten voeren met vrienden die
op bezoek zijn; hoewel altijd met de beste bedoelingen slagen ze er desalniettemin in het plezier te vergallen van degene die terugkeert van
een reis en buitengewoon trots is op zijn kleine of grote wederwaardigheden. Het gedruis van het feestmaal uit het soevereine gynaeceum
drong ook op de patio nog tot ons door en overstemde minstens de
helft van de door ons en door hem gesproken woorden, zodat ik er
aldoor niet zeker van was dat hij ons niet verweet dat we dingen, waarvan we hem net gezegd hadden dat we ze gezien hadden, niet hadden
gezien.
'En vandaag zijn we in Monte Albán geweest ... ', haastte ik me hem
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met stemverheffing mede te delen, ' ... de monumentale trappen, de
bas-reliëfs, de offeraltaren ... '
Salustiano bracht een hand naar zijn mond die vervolgens half in
de lucht bleef hangen, een gebaar dat bij hem getuigde van een door
zijn omvang niet in woorden uit te drukken emotie. Hij begon ons archeologische en ethnografische bijzonderheden te geven die ik graag
zin voor zin zou hebben gevolgd, maar die verloren gingen in de weergalm van het gastmaal. Uit de gebaren en de losse woorden die het me
lukte op te vangen, 'sangre ... obsidiana. . . divinidad solar ... ' begreep ik dat hij het over de mensenoffers had, en wel met een mengeling van bewonderende betrokkenheid en heilige afschuw, een houding die zich onderscheidde van die van de onbehouwen gids op onze
tocht door een groter besef van hun culturele implicaties.
Het was op dat moment dat Olivia, die er sneller en beter dan ik in
slaagde het taalgebruik van Salustiano te volgen, hem onderbrak met
een vraag; ik begreep dat het dezelfde vraag was die ze Alonso die middag gesteld had, ' ... dat wat de aasgieren niet meenamen ... wat gebeurde daarmee?'
De blik van Salustiano wendde zich naar Olivia met een flonkering
van verstandhouding, en ook ik begreep ineens wat er achter die vraag
stak, te meer daar Salustiano zijn stem dempte tot een vertrouwelijk,
medeplichtig gefluister, hoewel het leek of zijn woorden, omdat ze
zachter waren, de haag van lawaai die ons scheidde juist gemakkelijker overbrugden.
'Wie weet ... De priesters ... Ook dat maakte deel uit van de rite ...
Eerlijk gezegd is er weinig over bekend ... Het waren geheime ceremoniën ... Ja, de rituele maaltijd ... De priester vervulde de functie van
de god ... dus het slachtoffer, heilig voedsel ... '
Was dit het dus wat Olivia hem uiteindelijk wilde laten toegeven?
Ze drong aan: 'Maar hoe ging dat dan, de maaltijd ... ?'
'Nogmaals, het zijn maar veronderstellingen ... Het schijnt dat ook
de prinsen en de krijgers eraan deelnamen ... Het slachtoffer was gedeeltelijk reeds god, hij bracht de goddelijke kracht over ... ' Op dit
punt veranderde Salustiano van toon, werd trots, dramatisch, raakte
in vuur en vlam: 'Alleen de krijger die de geofferde gevangen had genomen mocht zijn vlees niet aanraken ... Hij zat apart en huilde ... '
Olivia leek nog niet tevreden: 'En dat vlees dan, dat eten, de keuken,
de heilige keuken, de bereidingswijze, de smaak, is daar iets over bekend?' Salustiano was in gedachten verzonken geraakt. De banket-

gangers hadden hun tumult verdubbeld en Salustiano leek overgevoelig geworden voor het lawaai: hij tikte met zijn vingers tegen zijn oren
en maakte duidelijk dat hij met dit rumoer niet verder kon praten.' Ja,
er zullen wel regels geweest zijn ... Het was in ieder geval voedsel dat
zonder een bepaald ceremonieel niet verorberd kon worden ... de eerbewijzen die het toekomt ... uit respect voor de geofferden die dappere jongemannen waren ... uit respect voor de goden ... vlees dat men
niet kan eten om het eten alleen, zoals willekeurig welk ander voedsel. .. En de smaak .. .'
'Ze zeggen dat het niet lekker is ... ? '
'Een vreemde smaak, zeggen ze .. .'
'Er zullen waarschijnlijk wel kruiden bij hebben gemoeten ... iets
sterks ... '
'Misschien moest die smaak verhuld worden ... moesten alle smaken eraan te pas komen om hem te verdoezelen ... '
En Olivia: 'Maar de priesters ... over de keuken ... hebben ze niets
op schrift gezet . . . overgeleverd ... ? '
Salustiano schudde het hoofd: 'Mysterie ... hun leven was gehuld
in mysterie ... '
En Olivia, het leek wel of Olivia nu degene was die hem de woorden
in de mond legde: 'Misschien bleef je die smaak toch wel proeven ...
ook tussen al die andere smaken ... '
Salustiano praatte met zijn vingers tegen zijn lippen, alsof hij dat
wat hij zei filterde: 'Het was een heilige keuken ... ze moest de harmonie van de elementen loven, die door middel van het offer bereikt was,
een gruwelijke, vlammende, witgloeiende harmonie ... '
Hij zweeg plotseling, misschien omdat hij vond dat hij te ver was
gegaan, en alsof de gedachte aan het banket hem aan zijn plicht had
herinnerd haastte hij zich zich te verontschuldigen voor het feit dat hij
niet langer bij ons kon blijven en weer aan zijn tafel moest plaatsnemen.
In afwachting van het vallen van de ·avond gingen we zitten in een
van de café's onder de zuilengalerij van de zócalo, het vierkante pleintje dat het hart vormt van iedere oude stad in de kolonie, groen door
lage, flink gesnoeide bomen die almendros heten maar helemaal niet
op amandelbomen lijken. De papieren vlaggetjes en de spandoeken
die de officiële kandidaat welkom heetten deden hun best om de zócalo een feestelijk tintje te geven. De gegoede families van Oaxaca wandelden onder de zuilengalerij. De Amerikaanse hippies wachtten op
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de oude vrouw met de mezcal. Haveloze straatvensters spreidden
bontgekleurde stoffen op de grond uit. Vanaf een nabijgelegen plein
drong het geluid door van de megafoons van een magere oppositiebijeenkomst. Gehurkt op de grond bakten dikke vrouwen tortillas en
groenten.
In de muziektent midden op het plein speelde het orkest en riep geruststellende herinneringen bij me op aan avonden in een provinciaal
en vertrouwd Europa die ik ooit had beleefd en weer was vergeten.
Maar de herinnering was als een 'trompe l'oeil' en toen ik even beter
keek gaf het me een gevoel alsof de afstand verveelvoudigd was, zowel
in ruimte als in tijd. De orkestleden, in zwart pak met das, met hun
onverstoorbare donkere Indiaanse gezichten, speelden voor de veelkleurige en slonzige toeristen, bewoners van een eeuwige zomer, gezelschappen van quasi jeugdige oude mannen en vrouwen in de volle
schittering van hun kunstgebitten, en voor groepen gekromde en peinzende jongeren, als het ware in afwachting van het moment dat de
ouderdom hun blonde baarden en golvende haren zal doen vergrijzen,
gehuld in ruige kleren, behangen met tassen zoals de allegorische personificaties van de winter op oude kalenders.
'Misschien is het einde der tijden gekomen, de zon is het opkomen
moe, Kronos heeft geen slachtoffers meer om te verslinden en sterft
van uitputting, de tijdvakken en seizoenen zijn ontregeld.'
'Misschien slaat de dood van de tijd alleen op ons', antwoordde Olivia, 'wij die elkaar verscheuren en doen alsof we dat niet weten, doen
alsof we de smaak niet meer proeven ... '
'Wil je beweren dat de smaak ... dat ze hier sterkere smaken nodig
hebben omdat ze weten ... aten ... '
'Precies zoals nu nog bij ons ... Alleen weten wij het niet meer, we
durven niet te kijken, zoals zij deden ... voor hen bestonden er geen
mystificaties, de verschrikking was daar, vlak voor hun neus, ze aten
todat er alleen nog maar bot over was, en daarom moest de smaak ... '
'Om die smaak te verdoezelen?' zei ik, de hypothetische gedachtengang van Salustiano weer oppikkend.
'Misschien kon die niet, moest die zelfs niet verdoezeld worden ...
Anders was het net of je niet at wat je at ... Misschien hadden de andere smaken de functie die smaak beter uit te laten komen, om er een
waardige achtergrond aan te geven, hem eer te betonen ... '
Bij deze woorden voelde ik opnieuw de behoefte naar haar tanden
te kijken, net als tijdens de afdaling in de jeep. Maar op dat moment
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kwam haar tong tussen haar lippen te voorschijn, nat van het speeksel,
en verdween onmiddellijk weer, alsof ze in gedachten iets proefde. Ik
begreep dat Olivia al bezig was zich het menu van die avond voor te
stellen.
Dit menu- dat ons geboden werd door een restaurant dat we aantroffen tussen lage huizen met gekrulde venstertralies-opende met een
roze drankje in een handgeblazen glas: sopa de camarones oftewel
kreeftesoep, buitensporig scherp door toevoeging van een soort chi/es
die we tot nu toe nog niet geproefd hadden, misschien de beroemde
chilesja/apenos. Daarna cabrito, gebraden geit, waarvan ieder hapje
verbazing wekte omdat de tanden nu eens op een knapperig stukje
stuitten en dan weer op een stukje dat smolt op de tong.
'Eet je niet?', vroeg Olivia, wier aandacht slechts gericht leek op het
proeven van haar gerecht maar die zoals gewoonlijk uiterst oplettend
was, terwijl ik geheel in gedachten verzonken naar haar had zitten kijken. Ik was bezig me de sensatie van haar tanden in mijn vlees voor
te stellen en voelde hoe haar tong me optilde tegen de boog van haar
verhemelte, me inkapselde met speeksel en me vervolgens onder de
punten van haar hoektanden duwde. Ik zat daar tegenover haar, maar
tegelijkertijd had ik het idee dat een gedeelte van me, of ik helemaal,
in haar mond zat, fijngemalen werd, vezel voor vezel verscheurd. Een
niet geheellijdelijke positie aangezien ik voelde dat ik, terwijl ik door
haar fijngekauwd werd, ook op háár mijn uitwerking had, dat ik sensaties op haar overbracht die zich vanuit de papillen van haar mond
door haar hele lichaam verspreidden, dat ik degene was die iedere trilling veroorzaakte: het was een wederzijds en volledig samenzijn, waar
we beiden in betrokken en door meegesleept werden.
Ik herstelde me; we herstelden ons. We proefden aandachtig de sla
van malse gekookte cactusbladeren (ensalada de nopalitos), aangemaakt met knoflook, koriander, Spaanse peper, olie en azijn; daarna
het roze en romige toetje maguey (een soort agave), het geheel vergezeld van een karaf tequila con sangrita en gevolgd door koffie met kaneel.
Maar dit samenzijn van ons dat uitsluitend via het voedsel vorm had
gekregen, en wel in die mate dat het niet met een ander beeld vereenzelvigd kon worden dan met dat van een maaltijd, dit samenzijn dat ik
in mijn fantasie op één lijn stelde met de diepste verlangens van Olivia,
beviel haar in werkelijkheid helemaal niet, en het kon niet anders of
haar ergernis vond tijdens diezelfde maaltijd een uitweg.
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'Wat ben je toch saai, eentonig', begon ze, waarmee ze een oude polemiek oprakelde die gericht was tegen mijn weinig communicatieve
temperament en mijn gewoonte de taak de conversatie gaande te houden geheel aan haar over te laten; een polemiek die vooral oplaaide
als we ons onder vier ogen aan een tafeltje in een restaurant bevonden,
met requisitoren compleet met punten van beschuldiging waarvan ik
de kern van waarheid niet kon ontkennen, maar waarin ik ook de
grondslagen van onze echtelijke samenhang herkende: namelijk dat
Olivia veel meer dingen zag dan ik en ze sneller kon vatten, isoleren
en definiëren en dat mijn relatie met de wereld dus in wezen via haar
liep. 'Je bent altijd in jezelf gekeerd, niet in staat deel te nemen aan
dat wat er om je heen gebeurt of je op te offeren voor je medemens;
je toont nooit eens een sprankje enthousiasme en staat altijd klaar dat
van anderen te temperen, je ontmoedigt ze, bent onverschillig', en
deze keer voegde ze aan de inventaris van mijn feilen een nieuw bijvoeglijk naamwoord toe, of in ieder geval één dat in mijn oren een
nieuwe betekenis kreeg: 'flauw!'
Daar had je het, ik was flauw, dacht ik, en de Mexicaanse keuken
met al zijn gedurfdheid en fantasie moest er aan te pas komen opdat
Olivia zich op bevredigende wijze met mij kon voeden; de zo brandende smaken waren de aanvulling, of liever het communicatiemiddelzoals een luidspreker die klanken versterkt-dat voor Olivia onontbeerlijk was om het substantiële in mij tot zich te kunnen nemen.
'Het kan wel zijn dat jij me flauw vindt', wierp ik tegen, 'maar er
zijn bescheidener en minder uitgesproken smaken-gamma's dan die
van Spaanse pepers, er zijn subtielere aroma's die je moet weten te onderscheiden!'
'Koken is een kunst die eruit bestaat smaken goed te laten uitkomen
door middel van andere smaken', antwoordde Olivia, 'maar als de ingrediënten al smakeloos zijn kan geen enkele specerij een smaak versterken die er niet is!'
De dag daarop wilde Salustiano Velazco ons persoonlijk vergezellen
bij het bezoek aan recente opgravingen die nog niet door toeristen
platgetreden waren.
Een stenen standbeeld stak nauwelijks boven de grond uit, met de
karakteristieke contouren die we vanaf de eerste dagen van onze Mexicaanse archeologische omzwervingen geleerd hadden te herkennen: de
chac-mool, een half liggende menselijke figuur in een bijna Etruskische pose die een schaal op zijn buik houdt; het lijkt een goedig, primi-
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tief poppetje, maar het is op die schaal dat de harten van de slachtoffers aan de goden werden aangeboden.
'Boodschapper van de goden: wat wil dat zeggen?', vroeg ik. Ik had
die omschrijving in een gids gelezen. 'Is het een demon die door de goden naar de aarde is gezonden om de schaal met offergaven te halen?
Of een afgezant van de mensen die de goden tegemoet moet gaan om
hun het voedsel aan te reiken?'
'Wie zal het zeggen ... ', antwoordde Salustiano met de onzekere gelaatsuitdrukking die hij bij onoplosbare vraagstukken aannam, alsof
hij luisterde naar de innerlijke stemmen waarover hij beschikte als de
te consulteren handboeken van zijn kennis. 'Het zou het slachtoffer
zelf kunnen zijn, op zijn rug op het altaar liggend, die zijn eigen ingewanden aanbiedt op de schaal ... Of de offerpriester die de houding
van het slachtoffer aanneemt omdat hij weet dat het morgen zijn beurt
is ... zonder deze omkeerbaarbeid zou het mensenoffer ondenkbaar
zijn. . . iedereen was potentieel offerpriester en slachtoffer. . . het
slachtoffer accepteerde het om slachtoffer te zijn omdat hij gestreden
had om andere slachtoffers gevangen te nemen ... '
'Konden ze opgegeten worden omdat ze zelf menseneters waren?',
zeg ik nog, maar Salustiano heeft het inmiddels over de slang als symbool van de continuïteit van het leven en de kosmos.
Ondertussen had ik het echter begrepen. Mijn fout met Olivia was
dat ik het idee had dat ik door haar werd opgegeten, terwijl ik degene
moest zijn, ofliever was (en altijd geweest was) die haar at. Het meest
smakelijke mensenvlees is dat van iemand die zelf mensenvlees eet.
Slechts als ik me gulzig te goed zou doen aan Olivia zou ik naar haar
smaak niet meer flauw zijn.
Met dit voornemen ging ik die avond met haar aan tafel. 'Wat heb
je toch? Je ctoet zo raar vanavond', zei Olivia, die nooit iets ontging.
Het gerecht dat ze ons geserveerd hadden heette gorditas pellizcadas
con manteca, letterlijk 'geknepen dikkertjes met boter'. Wellustig
kauwend ging ik geheel op in het bij ieder vleesballetje verorberen van
Olivia's aroma, een vampieresk uitzuigen van levenssappen, maar ik
merkte dat zich bij dat wat een verhouding tussen drie grootheden, ikvleesballetje-Olivia, moest zijn, een vierde grootheid voegde, die de
overhand kreeg: de naam van de vleesballetjes. Het was vooral de
naam 'gorditas pellizcadas con manteca' die ik proefde, in me opnam
en tot mijn bezit maakte. En wel zozeer dat de magie van de naam ook
nog na de maaltijd op me door bleef werken, toen we ons samen terug-

trokken in onze hotelkamer, 's nachts. En voor de eerste keer tijdens
onze reis door Mexico werd de betovering waar we het slachtoffer van
waren geworden verbroken en kwam de inspiratie die had bijgedragen
tot de beste momenten van ons samenleven weer over ons.
En zo zaten we de volgende ochtend in bed in chac-mool positie met
op ons gezicht de vlakke uitdrukking van de stenen beelden en op onze
knieën het dienblad met het anonieme hotel-ontbijt, waar we plaatselijke smaken aan toe trachtten te voegen door er mangos, papayas,
chirimoyas en guayabas bij te vragen, vruchten die in hun zoete
vruchtvlees subtiele boodschappen van scherpte en zuurheid bergen.
Onze reis voerde ons naar de gebieden van de Maya's. De tempels
van Palenque rijzen op uit het tropische woud, gedomineerd door
dichtbegroeide bergen: enorme ficussen met hun veelvoudige wortelstronken, maculfs met lila-kleurig loof en aguacates, elke boom gehuld in een mantel van lianen, klimplanten en hangende planten. Tijdens de afdaling van de stijle trap van de Tempel van de Inscripties
werd ik bevangen door een duizeling. Olivia, die niet van trappen
hield, had niet met me mee willen gaan en was opgegaan in de menigte
van luidruchtige en bontgekleurde reisgezelschappen die de touringcars op de open plek tussen de tempels voortdurend uitlaadden en
opslokten. Ik was alleen naar de Tempel van de Zon geklauterd, tot
aan het bas-reliëf van de Jaguar-Zon, naar de Tempel van het Gebladerde Kruis, tot aan het bas-reliëf van de quetzá/ (kolibri) en profil,
vervolgens naar de Tempel van de Inscripties, hetgeen niet alleen een
beklimming (en dus afdaling) van de monumentale trap inhoudt, maar
ook de afdaling (en dus beklimming) in het donker van het trapje dat
naar de onderaardse crypte leidt. In de crypte bevindt zich het graf van
de priester-koning (waarvan ik enige dagen eerder in het Antropologisch Museum van Mexico-stad al op veel comfortabelere wijze een
perfecte replica had kunnen bekijken) met de zeer ingewikkeld uitgehouwen stenen plaat waarop je de koning een science-fictionachtige
machinerie ziet bedienen die er in onze ogen uitziet als zo'n ding waarmee raketten gelanceerd worden maar dat evenwel de afdaling van het
lichaam naar de goden van de onderwereld en de wedergeboorte in het
plantenrijk voorstelt.
Ik daalde af en klom weer naar boven naar het licht van de Jaguarzon, naar de zee van groene bladersappen. De wereld tolde, gekeeld
door het mes van de priester-koning haastte ik me van de hoge trappen
naar beneden in het woud van toeristen met filmcamera's en misplaat-

ste breedgerande sombrero's, de zonne-energie stroomde door een
zeer dicht net van bloed en bladgroen, ik leefde en stierf in alle vezels
van wat gekauwd en verteerd wordt en in alle vezels die zich al etend
en verterend de zon eigen maken.
Onder de rieten pergola van een restaurant aan de oever van een rivier, waar Olivia op me had gewacht, begonnen onze tanden zich langzaam met eenzelfde ritme te bewegen, en onze blikken richtten zich
op elkaar met de intensiteit van slangen. Slangen die opgaan in de gruwelijke pijn van het elkaar wederzijds verslinden, in het bewustzijn dat
wij op onze beurt verslonden worden door de slang die ons allen onophoudelijk verteert en in zich opneemt, in het proces van inslikken en
verteren van het universele kannibalisme dat als vanzelf zijn stempel
drukt op iedere liefdesrelatie en de grenzen opheft tussen onze lichamen en desopa dejrijoles, de huacinango a la veracruzana, de enchila-

das ...

Cryllle Offermans

Amorfati
Fragmenten over Paul Klee

PORTRET VAN DE KUNSTENAAR ALS VIOLIST

Van Paul Klee zijn er niet veel foto's in omloop. Een van de bekendste
-en tegelijk een van de aardigste-is er een waarop hij staat afgebeeld
als violist. Die foto stamt uit 1900 en is gemaakt in het atelier van Heinrich Knirr in München, waar Klee tekenles kreeg maar ook veel musiceerde. Het gaat om een strijkkwintet. Blijkens een onderschrift van
Felix Klee, zijn zoon, spelen de vijf een stuk van Schubert. Gezien de
bezetting-twee violen, een altviool en twee cello's-vermoedelijk het
strijkkwintet in C-Our. Dat is althans een van de stukken van Schubert
die herhaaldelijk genoemd worden in Kiee's dagboek en correspondentie, waarin het overigens wemelt van de muzikale observaties en
de notities over concertbezoek en eigen muzikale activiteiten. Klee
speelt eerste viool en staat helemaal rechts op de foto. Dat wil zeggen:
daar zit hij, de linkeronderarm met de viool rustend op het ietwat opgetrokken linkerbeen, waarvan de voet steunt op de dwarslat onder
aan de ezel die als pupiter dienst doet; de rug enigszins gekromd. Het
is die kromme rug, die ineengedoken houding, die de foto zo innemend maakt: de violist lijkt zijn instrument te koesteren.
Karl Grebe, een cellist met wie Klee in zijn Bauhaus-periode veel heeft
gemusiceerd, merkte over de musicus Klee op dat die een zekere gêne
vertoonde voor elk openbaar optreden, al bestond het publiek dan ook
altijd grotendeels uit vrienden en bekenden. Tegelijkertijd moet een
onweerstaanbaar plezier in de muziek zelf hem van het gezicht te lezen
zijn geweest. Met een gebrek aan instrumentale vaardigheid en een
daaruit voortvloeiende onzekerheid had die podiumschuwheid dus
niets te maken. Grebe staat niet alleen in zijn getuigenis dat Klee een
meer dan voortreffelijk violist was en bovenal een uitmuntend
Mozart-vertolker. Mozart speelde hij volgens Grebe mooier en zuiverder dan de meeste moderne virtuozen, krachtig en zacht tegelijk. 'Paul
Klee wist( ... ) de arabesken en de ornamenten van Mozarts muziek
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uit te voeren met een extreme precisie, maar ook met alle gewenste
warmte' -een intieme fusie van logos en eros.
De afgelopen jaren heb ik alle Klee-exposities bezocht die binnen bereik lagen, van Mönchengladbach tot Parijs, van Nijmegen tot Venetië. Verschillende keren ben ik naar Bern gereisd waar-in het Kunstmuseum-een flink deel van de collectie van de Klee-Stiftung permanent wordt geëxposeerd. Wat me daarbij telkens opnieuw opviel was
dat het werk van Klee aanspraak maakt op een veel behoedzamer manier van kijken, op een tragere gang door de tentoonstellingsruimte
ook, dan dat van zijn meeste tijdgenoten, om over al die postmoderne
estheten, onverschillige vitalisten en primitieve stripschilders van nu
nog maar te zwijgen. Lang voor ik Grebe's uitlatingen over de musicus
Klee las, wist ik al dat de vergaande gedifferentieerdheid van kleuren
en lijnen in zijn werk, nog versterkt door het merendeels kleine formaat ervan, een impliciet verzet inhielden tegen het warenkarakter van
de kunst. Kiee's werk is het tegendeel van opdringerig. Het is alsof hij
zijn tekeningen niet dan na de grootste aarzeling uit het schetsboek
heeft gescheurd om ze ten toon te stellen. Wie ze wil bekijken moet
dichtbij komen en de mentale houding aannemen van de lezer. Want
dat is misschien het meest opmerkelijke: ze willen niet zozeer bekeken
alswel gelezen worden. Terwijl de kultuurindustrie in Europa en Amerika zich opmaakte om de hele wereld, inclusief de wereldliteratuur,
onmiddellijk zichtbaar en consumeerbaar te maken, voltrekt het werk
van Klee een tegenovergestelde beweging. Het versplintert het domein
van het zichtbare zodanig dat het oog gedwongen wordt tot een vertraagde beweging, van lijn naar lijn, van vlak naar vlak, zodat het iets
gewaar kan worden van wat al dat zichtbare onzichtbaar maakt. Alleen via die bewegingen kan het daarin binnendringen.

***
GESTIEK VAN HET SCHRIJVEN

Vanaf eind 1933leidde Klee, uitgeweken voor de nazi's, een geTsoleerd
bestaan in Bern, zeker in artistiek opzicht. Drie jaar later deed de zekerheid aan een ongeneeslijke ziekte te lijden hem ook zelf 'kiezen'
voor dat isolement. Contacten met andere kunstenaars had hij weinig;
daar doen de ontmoetingen met Picasso in '37, Braque in '38 en zijn
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oude vriend Kandinsky in '39 niets aan af. In werk van anderen bleef
hij, ondanks zijn angst daardoor in zijn eigen creativiteit geremd te
worden, tot aan het eind toe geïnteresseerd; maar veel mogelijkheden
tot het bezoeken van exposities had hij niet. Exclusiever dan in enige
andere periode van zijn leven heeft hij zich deze laatste jaren op zijn
werk geconcentreerd. Oud was hij nog niet, te zeggen had hij nog veel,
alles moest er nu in versneld tempo uit.
Kiee's late werk moet voor zichzelf spreken. Schriftelijke bronnen
waarin de kunstenaar er iets verhelderencts over zegt, ontbreken geheel. En dat is opmerkelijk: vanaf zijn vroegste probeersels heeft hij
altijd uitgebreid voor ruimte scheppend commentaar gezorgd, zeker
als hij nieuwe richtingen uitging. (Misschien is dat ook wel de reden
dat er over zijn late werk, vergeleken met dat uit de jaren tien en twintig, zo opvallend weinig geschreven is.) Na 1933 wordt ook zijn correspondentie spaarzaam; bovendien heeft die goeddeels betrekking op
persoonlijke aangelegenheden als het ziekteverloop en verjaardagen in
de familie. Het heeft er alle schijn van dat Klee ook gewild heeft dat
zijn werk het nu maar verder zonder tekst en uitleg van zijn kant moest
zien te stellen. Het risico dat zijn tekeningen en schilderijen, subtiel
en gewichtloos als ze zijn, verpletterd zouden worden onder de banaliteiten over ziekte en oorlogsdreiging-over geen van beide koesterde
hij illusies-, moet hij als zo reëel hebben beschouwd dat hij daar in
elk geval zelf niets aan wenste bij te dragen. Ziekte en oorlog mochten
niet het laatste woord hebben. Daarom moest hij zich geheel en al concentreren op het vinden van een taal die, niet ontleend aan de sfeer van
het sociale (waarin dreigingen immers altijd van lieverlede tot draagbare proporties worden teruggebracht), zijn syntaxis zo direct mogelijk putte uit de onvertroebelde bronnen van angst en pijn- het lichaam en het onbewuste.
Vooral in zijn tekeningen heeft Klee, in een soort dialoog met zichzelf, naar die preverbale taal gezocht. Zoals hij de avond in vroegere
jaren gebruikte voor het eigenlijke schrijfwerk (dagboek, artikelen,
brieven), zo bracht hij die nu, soms tot zeer laat, tekenend door. Zijn
lichaam mocht dan langzaam maar zeker worden gesloopt, zijn werkkracht schijnt daar, vreemd genoeg, niet onder geleden te hebben. Integendeel, nadat zijn 'produktie' (hij gebruikte dat woord zelf) in 1936
vrijwel had stil gelegen, voerde hij die in de loop van de daarop volgende jaren tot ongekende hoogte op. De tot het eind toe eerder met bedekt triomfantelijke dan pijnlijke precisie bijgehouden oeuvrecatalo-
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gus geeft alleen al voor 1939 een totaal van 1200 werkstukken aan, 'een
recordprestatie' noemde hij het trots in een brief aan Felix. Klee lijkt
de schriftelijke correspondentie, zowel die met zichzelf als die met anderen, voortaan alleen nog via zijn teken- en schilderwerk te hebben
willen voeren.
Voor die veronderstelling bevat de oeuvrecatalogus een duidelijke
aanwijzing. Tussen nummer 365 en 366 van 1938, bij wijze van afsluiting van dat 'jaar', heeft hij het bekende Plinius-citaat 'nulla dies sine
linea' gekrabbeld, 'geen dag zonder lijn', een citaat dat normaal
gesproken, de letterlijke betekenis ten spijt, door schrijvers als motto
of maxime wordt gebruikt. Voor Klee was het verschil tussen schrijven
en tekenen echter klein geworden. Vermoedelijk heeft hij het gevoel
gehad dat hij het schrijven, net als eerder de muziek, tot integraal
bestanddeel van zijn beeldend werk had gemaakt. Dat werk had ook
vroeger al een literaire inslag, nu wordt die in zoverre geradicaliseerd
dat hij niet langer verhalen vertelt (zoals de allegorische verhalen met
een satirische intentie van in het begin van zijn carrière, of de speelse,
kleurrijke, met de wetten van de zwaartekracht spottende van daarna), maar dat hij de gestiek van het schrijven in de techniek van het
tekenen imiteert.
Dat is niet enkel een kwestie van tempo. Het heeft ook te maken met
de positie van hoofd en handen, zowel ten opzichte van elkaar als in
relatie tot datgene wat er niet of nog niet is- het is ook en vooral een
kwestie van hiërarchie. Bij de 'normale' correspondentie is het hoofd,
of liever alles wat daarin is opgeslagen, de opdrachtgever, de hand is
het uitvoerend orgaan. Bij de schrijfbewegingen die Klee in zijn late
werk maakt is de hand vrijer, hij lijkt zijn impulsen ook uit een fysiek
domein te krijgen waarin alles nog ongearticuleerd is, zonder echter
opnieuw tot uitvoerend orgaan, nu van die duistere macht, te worden
gedegradeerd. Nooit zijn de lijnen die hij trekt schokkend of onbeheerst. De hand bootst, vaak in één doorgaande beweging, flexibel in
toom gehouden door het denkend oog, iets na dat er niet is. Geen platonische idee of eeuwige waarheid, die telkens opnieuw autoritair belichaming eist, maar het exacte tegendeel~ het iets dat er niet is, is het
ongrijpbare leven dat zich zijn vergankelijkheid bewust wil zijn.
Hoe weinig dit tekenwerk, in diametrale tegenstelling tot dat uit de
Bauhaus-periode, is gemaakt, hoezeer het daarentegen het produkt is
van een aandachtige passiviteit, blijkt uit misschien de enige interessante brief die Klee tijdens die laatste jaren heeft geschreven. Aan Fe-
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lix laat hij op 29 december 1939 weten in een zo hoog tempo te werken
dat hij 'deze kinderen' (de tekeningen dus) 'niet meer helemaal kan
bijhouden. Zij ontspringen.' Het nader tot zichzelf komen heeft een
keerzijde in de sociale vervreemding, die zich onder meer manifesteert
in een verminderd vermogen om zich 'normaal' schriftelijk uit te drukken. Aan Felix schrijft hij op 29 november 1938, zich blijkbaar bewust
van die 'incompetentie': 'Ik ben zelf een en al verbazing en kijk toe
hoe mijn pen zich in de inktpot doopt, ofschoon het om een vulpen
schijnt te gaan, en hoe die over het mooie papier loopt, en wel in algemeen begrijpelijk schrift en niet in zo'n geheimschrift als anders.' Of
hij met dat 'anders' de schamele correspondentie of het allesbehalve
schamele creatieve werk uit die tijd op het oog heeft is niet duidelijk,
zeker is wel dat het onderhouden van begripvolle sociale contacten nagenoeg geheel heeft moeten wijken voor de produktie van 'geheimschrift'.
Klee is altijd geïnteresseerd geweest in raadselachtige figuren ergens
tussen beeld en teken, figuren die, als uit de rotsen gekapte stenen, een
onmiskenbare mate van menselijke willekeur te zien geven, zonder al
zo totaal op een abstracte, louter menselijk-communicatieve maat te
zijn toegesneden, dat hun natuurlijke herkomst er volledig uit is verdwenen. Al in 1903 was hij gefascineerd geraakt door de ontdekking
van de subculturele, niet voor de burgerlijke openbaarheid bestemde
schrifttekens waarmee boeven en zwervers elkaar in avontuurlijker
eeuwen attendeerden op mogelijke buit of waarschuwden voor de
politie. In zijn dagboek tekende hij ze na:

zoals hij daar ook een lijst boevenidioom uit 1735 overschreef. Het is
alsof hij ontdekt dat de roververhalen uit de kinderjaren, waarvan hij
inmiddels had begrepen dat ze verzonnen waren, alsnog op waarheid
blijken te berusten; dat de magie van die taal met het volwassen wor-
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den niet per se als niet bestaand en onbestaanbaar hoeft te worden afgeschreven. Later, in Tunesië, vond hij in de organisch met de stad,
met hekken, kruiken en tapijten verbonden ornamenten de bevestiging van dat vermoeden. Zijn fascinatie voor die verloren gewaande
taal is er een voor een natuur die, noch zuiver in zichzelf besloten, noch
gedegradeerd tot niets dan materiaal voor rationele heerszucht, een
taal spreekt die op een pre-intellectueel, 'magisch' niveau begrepen wil
worden.
Kiee's werk, in het bijzonder dat uit de laatste jaren, is een proeve
van dat begrip. Het is half geschreven, half getekend in het gebied
waar de dingen voor het eerst gezien worden, waar het besef van hun
uiteindelijk ondoorgrondelijke vreemdheid (tegelijk met dat besef
worden ze pas gezien: het begin van elke cultuur), op hetzelfde moment opflitst als het verlangen die vreemdheid, dat onbehagen in de
cultuur, ongedaan te maken. Steeds opnieuw ontwerpt Klee nieuwe
lettertekens en onbekende alfabetten, bedoeld als evenzovele verzoeningspogingen, als Begin van een gedicht (zoals een van die ontwerpen
uit 1938 heet*), steeds opnieuw gaat het om vluchtige antwoorden op
de lijfelijk ervaren, maar onbenoembare pijn van de scheiding, om figuren die slechts dankzij menselijke ingreep mogelijk zijn geworden
maar die de natuur niettemin uit zichzelf gevormd lijkt te hebben. Tekens op rotsen zijn het: in het resultaat is het niet meer uit te maken
of ze er ooit door mensen zijn uitgekapt ten behoeve van het een of
andere ritueel of dat ze het toevallige produkt zijn van een wonderlijke, door geen geologisch vernuft te reconstrueren speling van de natuur. Leesbaar zijn ze in elk geval slechts voor wie hun lijnen zo minutieus volgt dat hij zich in hun constellatie verliest.

ONDERHANDS

Het schrijven is niet enkel een integraal bestanddeel van de gestiek van
de tekenaar, het is ook, op een iets hogere trap van bewustzijn, een
vast onderdeel van het nawerk: als geen ander heeft Klee ernaar
gestreefd zijn 'kinderen' sprekende namen te geven. In het verleden
hadden die vaak een descriptief karakter, bedacht door iemand die
niet meer van hen opkijkt. Nu lijken het verschrikte reacties op hun
voorkomen. Deze kop begrijpt de vergelijking niet- pas nu het af is
ziet de kunstenaar wat er onder zijn hand gestalte heeft aangenomen.

~
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Meer dan eens ontlokt hem dat een verraste uitroep: Zal het weer?,
Wat nog?, Naderhand schijnt het makkelijker, Hoe lang nog?, Een
stuk van mü?, Toen!, Nog niet beslist, Volhouden. Net als de bijbehorende tekeningen, waar de fantastische, kosmische inslag van vroeger
werk geheel uit is verdwenen, verwijzen deze titels naar een hoogst
reëel, maar onzeker heden. Kon de jonge Klee de dood nog zorgeloos
ontkennen in half kermisachtige, half mythische fantasieën- op een
tekening uit 1918 tollen de lichamen van de verscheidenen als in een
draaimolen langs een tentgewelf vol sterren en vuurwerk, vast van
plan om in de buurt te blijven-, nu zit hij de kunstenaar zo dicht op
de huid dat alle fantasieën uiteenvallen, dat alle lyriek verstomt. Wat
rest is een angstige vraag, een machteloze constatering, een aanmoediging aan eigen adres om (het tekenen?) vol te houden.

VOORBIJ MOZART

Onder de late tekeningen zijn er nogal wat die als gedesillusioneerd
commentaar op vroeger werk gezien kunnen worden. Dat geldt vooral
voor een aantal elkaar genererende tekeningen uit 1938, een reeks overigens die door Klee naar alle waarschijnlijkheid niet als reeks geconcipieerd, en ook niet als zodanig aangemerkt is.
Het begint onschuldig met voorstellingen van hondachtige dieren en
spelende kinderen. (Tussen dieren en kinderen bevindt zich één tekening met een onheilspellende titel, Schipbreukelingen, maar die zijn
zo gracieus getekend dat ze meer weg hebben van breekbare balletdansers.) Op de volgende tekeningen, die ook qua voorstelling de volgende stadia binnen hetzelfde handelingsverloop lijken te verbeelden,
worden de lijnen al snel heftiger en ruwer- al die van niets wetende onschuld laat de kunstenaar niet onberoerd-, de naden tussen de lichaamsdelen laten los. Alles wijst op een naderende catastrofe. NaArtiestenkind, Kind speelt balrüden en Kinderspelen wordt in De pop
slaapt (slaapt ze werkelijk alleen maar?) de voorstelling letterlijk ontbonden. Het lichaam is in eilandjes uiteengevallen, zodat 'de pop'
wordt bedolven onder de stenen, dezelfde waarmee ze een tekening
daarvoor, toen het nog ballen waren, of andere als vanzelfsprekend
passende elementen uit haar universum, behendig jongleerde. De gedachte dat het spel door geweld, van welke aard dan ook, is onderbroken, wordt nog versterkt doordat Klee het beeld heeft gekanteld. De
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pop ligt horizontaal, het gezicht naar beneden; het evenwicht met de
omgeving, tot dan toe door subtiel reageren bewerkstelligd, is teniet
gedaan.
Weer een tekening later blijkt pas echt hoe dramatisch de situatie
is. Iemand probeert de breuk te herstellen, het gaat om een operatie,
vergeefs, blijkens wat volgt: finaal uiteengevallen, spasmisch schokkende lichaamsdelen die één fase verder-en dat is werkelijk een schitterende overgang, die bewijst dat Klee zelfs op momenten van de hevigste emotie over een geniale rest ironisch reflecterend vermogen beschikte-zijn voorzien van toeter, strijkstok, violen en trommelstokken. Het door angst verteerde, van woede razende lichaam maakt muziek, schetterend, dreunend en vol dissonanten op een wijze die Klee
tien jaar eerder niet voor mogelijk kan hebben gehouden. Het besef
dat het niet een 'ik' is die deze dodeca(ko)fonie uitvoert, dat het veeleer om een inslag gaat van in laatste instantie onbeheersbare, impersonale energieën, geeft Klee ook met de titel te kennen:'Hoe ze musiceren!, alsof hij zelf, met stomheid geslagen, alleen nog maar met een
mengeling van machteloosheid en bewondering, naar die muziek kan
luisteren, alsof het werkelijk om kinderen gaat die zich krachtig aan
elke ouderlijke invloed onttrekken.
Betrekkelijk veel tekeningen uit deze laatste periode, het ligt voor
de hand, staan in het teken van de ontbinding, de ontbinding vooral
ook van motieven uit gelukkiger tijden. Tovertuinen en droomsteden
komen alleen nog voor in definitief vervallen staat. Het zijn ruïnes van
de verbeelding, die zich eens inbeeldde dat ze 'diesseitig (... ) gar nicht
fassbar' was. Zo zijn er, temidden van een dramatisch Stuprum delirum en ondergangsvisioenen die Ook onze kinderen betreffen, enkel
onbewoonbare huizen en infernale landschappen: zeeën vol klippen,
bergen met getande holen en afgronden. Het gaat om transposities van
het mensenetersmotief, dat in deze jaren trouwens ook verscheidene
keren in niet-metaforische vorm voorkomt, naar het domein van de
natuur. De aarde, waaruit alles is voortgekomen, staat op het punt het
mensenlichaam in zich op te nemen, te verteren, in andere kringlopen
te laten vervloeien en verwaaien. Een ander commentaar op oude
droombeelden is een Haven van K., al is het niet duidelijk of die K
voor een werkelijke of een denkbeeldige stad staat. Kairo? Kopenhagen? Karthago?-allemaal steden die Klee kende. Of heeft hij misschien de onmetelijke woestijn rond de muren van Kairouan, de stad
waar zijn schilderkunstige ontdekkingsreizen destijds pas echt begon-
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nen, voor één keer in een zee veranderd? Hoe dan ook, deze Haven
van K., dichtgeslibd als die is, dwingt de verbeelding tot onderzoek
van alles wat haar de vrije vaart verhindert. Dat geldt ook voor haar
waarschijnlijk onuitputtelijkste lustoord uit vroegere jaren, dat van
het vaudeville, het circus, het theater, de opera. Ook dat vindt hij, wellicht geholpen door de realiteit, nog slechts terug in ontluisterde staat.
Er is, kort na elkaar, sprake van een Poppendrama, Ruziënde marionetten, een operazangeres wier keel is dichtgesnoerd en een Drama aan
de trapeze, uitgerekend het instrument waarop de kunstenaar vroeger
bij voorkeur zijn meesterschap in de evenwichtskunst schijnbaar
moeiteloos demonstreerde. Niets of niemand ontkomt. Dat besef
doordrenkt de stroom schokkende beelden die deze laatste jaren permanent door zijn hoofd moet hebben gespoeld. Door, als het ware met
terugwerkende kracht, al die beelden te ontbinden die het zich herinnert ooit, als onbewuste, van dank vervulde demonstraties van zijn gezondheid te hebben uitgestraald, kondigt het koortsige lichaam zijn
eigen ontbinding aan.
Klee had haast. Het tempo waarin hij werkte bewijst de vruchtbaarheid van zijn, in vergelijking met vroeger, veel 'passievere', spontanere werkwijze. Met ongekende snelheid moeten de beelden en de variantiemogelijkheden zich aan hem hebben opgedrongen. Het in vele jaren
geduldig geoefende reactievermogen bewijst nu, nu de kunstenaar van
alle kanten belaagd wordt, wat het vermag. Al vroeg heeft Klee beseft
dat moderne kunst iets van de ongeremdheid van de kindertekening
moest hebben (in 1912 schreef hij dat het oerbegin van de kunst 'in
de kinderkamer' gezocht moest worden), pas nu, aan het eind van zijn
leven, is hij als vanzelf- psychisch èn technisch- tot die ongeremdheid
in staat. Er zijn nogal wat tekeningen en schilderijen waaruit dat 'kinderlijke' zelfbewustzijn blijkt. Maar tegelijk is er ook altijd het besef
van het 'te laat'. Zo is er een tekening uit 1939 die Weer kinderlijk heet,
onmiddellijk gevolgd door zijn ontnuchterende spiegelbeeld: Spel verloren. Beide tekeningen, die ook werkelijk, qua figuratie, elkaars spiegelbeeld zijn, verenigen wat de onderschriften nog gescheiden houden,
kind en dood, tot een beheerst-extatische dodendans.
Scherpe, maar rustige, haast onwereldse aandacht voor het aftakelende leven is, naast de directe angst, de tweede pool waartussen de
late tekeningen zich bewegen.
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BENADERINGEN

Altijd al wilde Klee zijn tekeningen een beweeglijk, onafgesloten karakter geven- ze moesten het oog in beweging brengen, zonder dat het
ergens een logisch eindpunt bereikte waar het uit de voorstelling kon
stappen. In het late werk heeft hij die onafgeslotenheid bovendien thematisch benadrukt: vaak gaat het om figuren die op het punt staan een
andere gedaante aan te nemen, zonder te weten welke.
De titel van een van de door hemzelf als zodanig aangemerkte series
geeft dat al te kennen: Näherungen-Benaderingen. Het gaat hier telkens om schijnbaar geprakte, niet eenduidig te identificeren, nogal
monumentaal aandoende vormen-diepzeeflora? klompen hersens?
foetussen? Met enige moeite valt hier en daar iets te herkennen van
wat bij benadering een gezicht is, of een lichaam, een romp. Of, en
dat is waarschijnlijker, een gezicht, een lichaam, een romp is geweest.
Waarschijnlijk gaat het om wezens die hun individuele menselijke gedaante bezig zijn af te leggen en als het ware teruggroeien naar een
anonieme prenatale staat. Inderdaad zijn al hun zintuigen en hun handen- differentiaties die evolutionair te danken zijn aan het functionele
contact met de buitenwereld- indifferent geworden, uitgewist, naar
binnen gekromd. Dichtgeklapte klompen mens in overgangstoestand
zijn het, wat ze naderen is het diafane, gewichtloze bestaan in het
schimmenrijk. Als dat nog bestaan mag heten.
In vergelijking met de amper beteugelde deliriale angstuitbarstingen
van kort daarvoor maken deze tekeningen een uitermate beheerste indruk. Vaak hebben ze iets symmetrisch, alsof de figuren niet zozeer
uit hun evenwicht zijn gebracht alswel doende zijn dat te bereiken.
Toch zijn woorden als 'berustend' en 'geresigneerd' niet van toepassing, want een beslissende fractie tè passief, te zeer verwant met 'ongeïnteresseerd'. En van ongeïnteresseerdheid is geen sprake. Eerder
zijn radeloosheid en woede hier gesublimeerd tot een onverbiddelijke
aandacht voor het overgangsproces als zodanig. Die gedachte wordt
gesteund door het zelfgenererende karakter van de reeks: elke nieuwe
tekening is de uitwerking van een in de (of een) vorige tekening verborgen mogelijkheid- iemand die berust is in het realiseren van al die mogelijkheden helemaal niet geïnteresseerd. Verschillen, varianten, veranderingen, ze kunnen hem gestolen worden. Zo niet Klee. Die vond
in het uitwerken van al dat nieuwe, niet anders dan twintig of veertig
jaar daarvóór, de belangrijkste rechtvaardiging van het bestaan. En

zijn geluk. 'Als de vreugde om te leven', schreef hij aan Willy Grohmann, 'tegenwoordig op nogal wat hindernissen stuit, kan men haar
wellicht via de omweg van het werk bereiken. Mij komt dat tenminste
zo voor, en ik geloof dat het me ook tot op zekere hoogte lukt.' Wil
erbij zijn heet een van zijn laatste tekeningen. Bij het leven? Bij wat
er gebeurt? Alles wijst erop dat Klee elk moment dat hem nog restte
met verscherpte aandacht heeft willen registreren.
Tot de beroemdste en in hun eenvoud veelzeggendste tekeningen uit
deze periode behoren de 'engelen', bij uitstek wezens uit een rijk tussen hemel en aarde. Toch komen ook zij bij Klee niet uit de lucht vallen: aanzetten tot hun kernmerkende vormen, de ronde, meestal summier ingevulde koppen en de beide smalle, als kerstboompieken de
hoogte instekende vleugels, zijn al op allerlei eerdere tekeningen in statu nascendi zichtbaar. Zeer duidelijk is dat het geval op een van de Benaderingen, door Klee dan ook treffend Benadering Lucifer genoemd.
Explicieter dan elders gaat het bij de engetachtigen om een proces
van permanente organische metamorfose, om ontgrenzingen van dierlijke en menselijke wezen in numineuze richting. Ook dit dier, Meer
vogel en in het bijzonder de Vroegrijpe engel (die iets heeft van een
ineengedoken, loerende kat, een gevleugelde verwante van de vele kattentekeningen die Klee gemaakt heeft) zijn voorbeelden van dierlijke
engelen, Onvoltooide engel, In het voorportaal van het enge/schap,
Exotisch meisje van de tempel en In plaats van benen vleugels overgangsfiguren tussen mens en engel. Nooit gaat er van deze hybridische
wezens iets dreigends uit, soms hebben ze iets koddigs, altijd iets ontwapenends. Even ver verwijderd van alle onderdanige vroomheid als
van alle intimiderend-militante hiernamaalspathetiek-de twee elkaar
compenserende extremen in de traditioneel christelijke engeliconografie-belichamen ze iets dat ik niet beter dan met het woord vredig kan
omschrijven. Natuurlijk, dat woord wordt belaagd door de sentimentaliteiten. Maar hoe moet je de afwezigheid van kramp en angst èn de
afwezigheid van elk vertoon van trots daarover anders noemen? Dat
Klee, volgens een eigen formulering uit 1920, niet enkel op aarde,
maar net zo goed 'bij de doden en de ongeborenen' woont, heeft hij
met deze stille, stilmakende figuren pas echt waargemaakt, het indrukwekkendst misschien nog wel op het vetkrijtschilderij Engel, nog
vrouwelijk (een van de weinige schilderingen uit deze periode overigens die rechtstreeks uit het tekenwerk ontstaan zijn.) Die engel blikt
met één oog omlaag, naar haar 'nog vrouwelijke' lichaam, met het an-
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dere omhoog, naar het onbekende-het geheel perfect ontspannen in
evenwicht.

HET NIET-WETEN

Het Griekse woord EL:lOAON betekent idool, godenbeeld. Klee gebruikte de meervoudsvorm van dat woord, EL:lOAA,-vermoedelijk
refererend aan Aeschylos, wiens werk hij in die tijd herlas-als titel
voor de laatste samenhangende reeks tekeningen die hij, in 1940, heeft
kunnen maken. Bij elkaar vormen die EL:lOAA een soort afscheidsparade. De kunstenaar werpt een laatste blik op een aantal geliefde figuren die zijn werk in velerlei gedaante bevolkt hebben: een filosoof, een
actrice, een engel, een buffozanger, een pianist, iemand die eet,
iemand die drinkt, maar ook een menseneter en minder bekende of
minder makkelijk te identificeren figuren als een Samaritaan, een
veldheer en twee, respectievelijk drie elkaar teder omarmende schimmige wezens. Suggereerden de Benaderingen een gerichtheid op iets
wat de voorgestelde figuren 'nog niet' zijn -een onbekende, eerder
verwachtingsvol dan angstig tegemoetgeziene situatie-, nu is de blik
achterwaarts gericht, de figuren in de EL:lOAA- reeks belichamen iets
wat ze 'niet meer' helemaal zijn, zonder de suggestie dat in dat 'niet
meer' de kiem van iets nieuws besloten ligt. Ditmaallijkt het om een
laatste blik te gaan. Dat heeft Klee vermoedelijk ook met het woord
'weiland' (wijlen, voormalig, ex), dat in alle afzonderlijke onderschriften voorkomt, willen beklemtonen- de dood heeft hier werkelijk
het laatste woord.
Of toch niet? Of is toch ook die constatering misschien allereerst gebaseerd op het onomstotelijke biografische gegeven dat Paul Klee op
29 juni 1940 in de Clinica Sant' Agnese in Muralto-Locarno is gestorven? Is die constatering misschien- even triviaal- niets anders dan het
produkt van de verlegenheid die onvermijdelijk ontstaat als men de
ene zich tegen verbale benadering verzettende serie wil vergelijken met
de andere? Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik intussen ook blader in het boek waarin al die tekeningen zijn afgedrukt (de meeste heb
ik ook in het echt gezien, de verschillen zijn nihil}, des te meer ga ik
twijfelen. De grondstemmingvan het werk sinds 1937, bedenk ik, mag
dan die van de dood zijn, daarbinnen bestaan weer zoveel variaties,
spanningsvelden en onbestemdheden dat zo'n finaal oordeel- 'de
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dood heeft het laatste woord' -me steeds duidelijker als niets meer dan
een echo voorkomt van de zin 'Paul Klee stierf op 29 juni 1940 in de
Clinica Sant' Agnese in Mulralto-Locarno'. Steeds meer realiseer ik
me dat Kiee's werk zich, zoals dat van elke grote kunstenaar, onttrekt
aan zo'n laatste woord, dat elke nieuwe tekening, en Klee heeft getekend tot hem dat fysiek onmogelijk was, een ontkenning van het bestaan, van de mogelijkheid van zo'n laatste woord inhoudt.
Klee is het tegendeel van het type kunstenaar wiens werk uit variaties
op een en hetzelfde thema bestaat. Er is zelfs, voor wie dat hele werk
enigszins overziet, niet zoiets als een dominerend of bevoorrecht thema. Klee heeft alle zichtbare en onzichtbare dimensies van het bestaan, van micro-organismen tot planetarische ruimtes, met evenveel
liefdevolle zorgvuldigheid onderzocht op sluimerende mogelijkheden
en zich als geen ander gericht op het tot leven wekken daarvan- alsof
het zijn taak was die hele arme, in de dynamiek van de moderne tijd
zo fataal vervuilde en verminkte schepping nog eens dunnetjes over
te doen. Maar nooit heeft hij wat hij aan het licht bracht voor zich opgeëist, nooit heeft hij zijn tuinen, landschappen, steden, katten, vissen, acteurs, kinderen, engelen of demonen een zo onveranderlijke,
persoonlijke signatuur gegeven dat ze zijn produkt werden, telkens,
zelfs in de verschrikkelijkste beelden, is er die distantie, die speelsheid
of die onbepaaldheid, die het hen mogelijk maakt een eigen leven te
leiden. Dat is de reden dat je zelfs op zijn simpelste tekeningen nooit
uitgekeken raakt.
Kunstenaars die hun scheppingen annexeren hebben de neiging bepaalde trekken aan te dikken. Iedereen moet in het werk direct de
meesterhand van de maker herkennen, daarom wordt het uigedost in
opvallende kleuren en staat het, als een marktkoopman, theatraal te
gebaren. Kiee's werk daarentegen leidt, hoezeer hij ook van het theater hield, een onopvallend bestaan, het is er zonder euforie, maar evenzeer zonder schaamte of verzet. Dat maakt ook dat veranderingen in
zijn werk eerder met leeftijdsverschillen dan met veranderde opvattingen te maken hebben, dat die dus hechter in de biologie dan in een politiek of levensbeschouwelijk gemotiveerde houding tegenover de wereld verankerd zijn. Hij heeft wat onvermijdelijk was niet proberen
te vermijden, wat in de natuur der dingen lag als vanzelfsprekend aanvaard. Zo heeft hij aan wat het meest natuurlijk is, maar tegelijk het
moeilijkst te aanvaarden, de eigen dood, geen woord willen vuil maken. Hoezeer hij, afgaande op zijn werk, ook van het leven hield, uit

niets blijkt dat hij de dood ooit ook maar voor een moment op een
dwaalspoor heeft willen brengen. Kalm, op alles voorbereid, maar
zonder illusies, als de broodmagere filosoof in de EL::lOAA-reeks, heeft
hij zijn komst stap voor stap, tekening na tekening, schilderij na schilderij geregistreerd.
Die filosoof, een (vermoedelijk) ongewilde parodie op de heroïschsoevereine denker van Rodin, ja zelfs op de hoogmoed van het westerse rationalisme als zodanig, kan worden gezien als een verkapt zelfportret. Ontegenzeggelijk verkeert dit scharminkel in hopeloze omstandigheden. En trouwens, wat valt er oog in oog met de dood nog te filosoferen? Hem rest nog slechts deze karige zekerheid: ik sterf, dus ik
besta. In zijn ogen schijnt niet het licht van de bevrijdende metafysische kennis, de enige die 'weet' wat er gebeurt is zijn lijdende lichaam-maar daar schijnt hij vrede mee te hebben. Het is die vredigheid, die beheerste tragiek, die een groot deel van Kiee's werk zo onweerstaanbaar maakt, ongetwijfeld ook omdat zo'n amor fati (niet te
verwarren met onverschilligheid of sociaal conformisme) als kern van
elke levenskunst tegenwoordig zeldzaam wordt.
Het dier in de mens is nooit alleen: het wordt begeleid door een bewustzijn dat, als het eerlijk is, met betrekking tot alle wezenlijke, buiten het bereik van de wil (en dus de maakbaarheid) liggende zaken,
alleen maar weet dat het niet weet wat er gebeurt. Die 'kennis' is echter
uitermate schamel, daarom heeft het bewustzijn al zijn activiteiten gericht op afleidingsmanoeuvres, op het 'leefbaar maken van de samenleving'. Daarvoor was het noodzakelijk dat men leerde vergeten uiteindelijk niets meer dan vergankelijke natuur te zijn. In een desnoods
met hardhandige middelen afgedwongen actief bestaan, dat van de
vroege ochtend tot de late avond geen tijd en ruimte bood om niets
te doen, moest men leren zijn lichaam als een verzameling gevoelloos
gereedschap te beschouwen, waar men willekeurig over kan beschikken. Zo kon men in de loop van het moderne beschavingsproces, doof
gemaakt voor de stemmen van de natuur, inclusief die van het eigen
lichaam, in de waan komen te verkeren 'zelf' boven de natuur te staan-een groteske waan, die niet anders dan pijnlijk kon worden afgestraft. Draaglijk wordt het niet-weten van het bewustzijn alleen
voor wie het onverbloemd erkent, voor wie die (evengoed noodzakelijke, niet te herroepen) afleidingsmanoeuvres als zodanig doorziet en,
als Klee, zijn lot zelfbewust, dus waardig, belichaamt.
Indrukwekkend zijn in dit verband vooral een aantal van Kiee's te-
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keningen die musici verbeelden: de al genoemde pianist, een harpist,
een paukenist en een ongespecificeerd als ex-musicus aangeduide figuur in de EIAOAA-reeks, en een paar andere die niet tot die reeks behoren maar wel vrijwel uit dezelfde tijd stammen-Oude violist, Ontstemd, de pianissimo uitgevoerde Kunstmuziek, het gracieuze Een genius inspireert tot dansen en het onwaarschijnlijk vrolijke 'Harpia
harpiana', voor tenor en Sopranobimbo (unisono) in Ges, waarop
Kiee's lievelingskat Bimbo figureert. Met elkaar gemeen hebben de figuren op deze tekeningen dat ze, de een wat nadrukkelijker dan de ander, niet meer duidelijk zijn te onderscheiden van hun instrumenten.
Soms liggen die in het verlengde van hun lichaam, soms lijken ze ermee
vergroeid. Wel beschouwd bespelen ze ook helemaal niet een instrument, maar geven ze met hun mimiek, hun gestiek en hun bewegingen
vorm aan al het onuitspreekbare dat het lichaam doortrilt, dus uit wil
spreken, zoals muziek en dans in hun authentiekste vormen al altijd
stileringen zijn geweest van somatische impulsen. In het zingen gaf de
stem, bevrijd van de door het sociale verkeer opgelegde censuur, vrij
baan aan de elementairste verlangens van iemand die niemand wilde
zijn, die uit de dwangbuis van de beschaving wilde breken om zich in
te laten met alles waar die beschaving zich, in haar eigen wordingsproces, van had afgezet-en op hetzelfde moment dat die duisterste van
alle energieën ongeremd door het lichaam stroomden raakte dat vanzelf in beweging: stem en lichaam vieren het feest van hun bevrijding,
dat tegelijk het feest is van de vergankelijkheid. In de uitvoeringspraktijk van veel muziek, en niet alleen van amusementsmuziek, is men dat
blijkbaar vergeten-ook dat is een resultaat van de afleidingsmanoeuvres van het moderne bewustzijn. De druk van de representativiteit,
de strikte scheiding tussen homo sapiens en homo ludens, de verstandige, plichtsbewuste en de spelende, onverantwoordelijke mens, heeft
het spel beroofd van zijn eigenlijke impulsen en dus gesteriliseerd.
(Het denken, verschrompeld tot calculeren, is er trouwens niet beter
van afgekomen.) De noten komen van verre, zijn niet getoonzet door
het musicerende lichaam-in eerste instantie door de componist, vervolgens, hun beweging meevoltrekkend, door de uitvoerende musici-,
en worden dus ook gespeeld als werk in opdracht (een letterlijk geval
van instrumenteel handelen!) Kiee's musici en ex-musici uit de laatste
jaren 'weten' daarentegen heel precies waar ze het over hebben, hun
ijle klanken komen rechtstreeks uit het dodenrijk dat ze aan den lijve
ervaren. Als er van dit minimale muzikale lijnenspel óók een verzoe-
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nend effect uitgaat, zoals ik vind, komt dat doordat de hand van de
doodzieke kunstenaar, in een uiterste poging tot verzoening, zijn stom
'wetende' lichaam heeft trachten te imiteren.

***
WARMING UP

Klee was een hartstochtelijk wandelaar. Net als bij de filosoofvan Koningsbergen behoorde de wandeling tot de vaste onderdelen van zijn
vaste dagindeling-men kon er zijn klok op gelijkzetten. Van de buitenkant leek Kiee's leven trouwens toch maar weinig op dat van het
clichébeeld van de artist, geënt als dat is op de laat-negentiende-eeuwse
bohémien. Het was eerder burgerlijk, bepaald door regelmaat en zelfdiscipline, dan groots en meeslepend. Maar die regelmaat en zelfdiscipline waren, paradoxaal genoeg, juist de voorwaarden voor zijn explorerende teken- en schilderkunst. Zijn sierlijke exhibities in de vrije
ruimte kon hij alleen tot een goed einde brengen dankzij een door geen
onverhoedse storing te ontregelen souplesse, een gevoel voor evenwicht en proporties, een corrigerend reactievermogen ook, die niet
dan door geduldig oefenen te verkrijgen zijn. Klee, die in de koorddanser-door hem met ingehouden spanning getekend en geaquarelleerd- eenzelfde combinatie van zucht naar avontuur en perfectie
moet hebben herkend, is niet zozeer een voorbeeld van een late roeping, alswel van een kunstenaar die nooit, zelfs niet in zijn vluchtigste
schetsen, zomaar wat wilde aanrotzooien. Hoe snel ook uitgevoerd,
elk lijntje moest iets specifieks hebben. Zoals voor elke werkelijk riskante onderneming geldt ook voor de zijne dat de geringste verslapping van de aandacht, de kleinste slordigheid, funeste gevolgen kan
hebben. De wandelingen vormden voor Klee vermoedelijk een soort
warining up- het hoofd moest leegwaaien van alle zorgen en plichten,
die de aandacht afleiden naar het povere rijk van de noodzaak en die
de bewegingen van lichaam en geest, het laat zich raden, zorgelijk en
plichtmatig maken, dus lelijk. Hij wandelde niet om zichzelf, als de
bohémien-flaneur, in de spiegelende etalages of de monsterende blikken van anderen tegen te komen, maar juist om aan die ijdele, infantiele spiegelingen en die niet minder tot dwanggedrag leidende blikken
van anderen te ontsnappen, om zich fysiek en zintuigelijk te bevrijden
van elke verstandelijke bevoogding-een bevoogding, tussen haakjes,
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waar het de filosoof van Koningsbergen juist om begonnen was. Ook
daarom waarschijnlijk wandelde Klee bij voorkeur in de natuur, in de
bergen in de buurt van Bern of van de Thunersee, dezelfde waar Robert Walser ('Immer ist mir nur das geglückt, was ruhig aus mir selbst
wachsen konnte und was irgendwie erlebt war') zijn eindeloze wandelingen maakte. In hem moet het hebben gezongen, veelstemmig en op
wonderlijke wijze gecoördineerd als in de natuur, als hij, weer thuis
en de voordeur nauwelijks achter zich dichtgetrokken, naar zijn
kwasten, potlood of viool greep.

* De hier vertaald weergegeven titels van tekeningen en schilderijen, cursief gedrukt ter
onderscheiding van de overige citaten, zijn ontleend aan de zeer fraaie, maar helaas ook
peperdure Sammlungskataloge des Berner Kunstmuseums: Pau/ Klee (uitgegeven door
Jürgen Glaesemer), vooral aan het vierde deel (1979). De overige citaten van Klee stammen uit diens Tagebücher I8g8-Igi8 (uitgegeven door Felix Klee, 1957) en de Briejean
die Familie (eveneens uitgegeven door Felix Klee, 1979). Waar de fragmenten van deze
tekst worden gescheiden door *** is er sprake van (forse) hiaten.

53

J. F. Vogelaar

J. M.G. Le Clézio, spoorzoeker
'Degene die ergens tussen een dorre
aarde en een sombere hemel arbeidt,
droomt misschien van een andere
aarde waar de hemel en het brood
lichter zijn. Hij is hoopvol gestemd.
Maar voor hen die op ieder uur van
de dag worden overstelpt door het
licht van de heuvels, bestaat er geen
hoop meer. Zij dromen slechts van
een denkbeeldig elders. En zo vlucht
de mens uit het Noorden naar de
oevers van de Middellandse Zee of
naar de woestijnen van licht. Maar
waar zou de mens van het licht anders
heenvluchten dan naar het onzichtbare?' Wat Albert Camus schrijft in
zijn voorwoord bij De Eilanden, het
boek van Jean Orenier dat voor de
twintigjarige Camus in Algiers een
openbaring was geweest, is evenzeer
van toepassing op Le Clézio. Zijn
werk is evenmin als dat van Camus
zelf denkbaar zonder het licht van de
Middellandse Zee. Beiden behoren
tot die schrijvers voor wie het landschap van hun jeugd ook het landschap van hun schrijven en denken is
gebleven. In een gesprek met Pierre
Maury (Magazine Littéraire 230, mei
1986) komt Le Clézio ook zelf te
spreken over het onderscheid tussen
Noorden en Zuiden, tussen de industriële wereld, de wereld van doelmatigheid, en de mediterrane mentaliteit. De weigering om zich naar een
op resultaten ingestelde wereld te
voegen vergelijkt hij met die van de
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jongere die zo lang mogelijk aan de
privileges van de jeugd wil vasthouden: de droom en de illusie. In dat
perspektief past dan ook zijn verklaring- in de gesprekken met Pierre
LHoste: Conversations avec J. M. G.
de Clézio, 1971 -dat hij met zijn boeken de plannen ten uitvoer bracht
waarvan hij op z'n twaalfde had gedroomd; al vanaf zijn zevende had
hij romans geschreven- Le Procèsverbal, de roman waarmee hij in 1963
debuteerde en waarvoor hij de Prix
Renaudot kreeg, was daarvan een
voortzetting, het verhaal van Le Déluge (1966) ging terug op een jeugddroom, met het essay L 'Extase matérielle (1967) bracht hij een vroegere
wens in vervulling om een filosofisch
boek te schrijven, en met Terra Amata (1967) en Le livre desjuites (1969)
schreef hij de avonturenverhalen
waartoe Jules Verne hem had
geïnspireerd. Het is dan ook niet
vreemd dat enkele verhalen uit de
bundel Mondo et autres histoires
(1978) afzonderlijk als jeugdboeken
zijn uitgegeven. Ook het voorlaatste
boek, Le Chercheur d'or, is geschreven op het stramien van een avonturenroman: op het eiland Rodrigues in
de Indische Oceaan zoekt de hoofdpersoon naar een schat; het had een
jongensboek kunnen zijn, ware het
niet dat het zoeken belangrijker
blijkt dan het vinden, en het is de
vraag of jonge lezers dàt op prijs stel-

len. In het journaal dat Le Clézio
daarna nog heeft gepubliceerd, Voyages à Rodrigues, zet hij uiteen dat de
roman geïnspireerd was door de
avonturen van zijn grootvader-Le
Clézio stamt uit een Bretonse familie
die in de achttiende eeuw naar het
eiland Mauritius is geëmigreerd en
onder Napoleon Brits is geworden
-en vertelt hij waarnaar hij zelf op
zoek was: ' ... ik zocht eerder naar
symbolen, tekens die het begin vormden van een taal. Toen ik voor het
eerst in het ravijn afdaalde, heb ik begrepen dat het niet het goud was dat
ik zocht, maar een schim, iets als een
herinnering, een verlangen.'
Ook Adam Pollo, de hoofdpersoon van de eerste roman, is al op
zoek naar tekens, en in de stad (Nice)
waar hij min of meer verdwaasd
ronddwaalt zijn die in overvloed
voorhanden. Die speurtochten worden in elk werk voortgezet, of het nu
in de stad is of in de woestijn of aan
zee, wat we lezen is het verslag van
een spoorzoeken. De personen die bij
Le Clézio door de stad lopen zijn
geen flaneurs, maar mensen die
voortdurend op zoek zijn, zonder
precies te weten waarnaar; de bijziende blik waarmee de schrijver hen begiftigt en die maakt dat ze de dingen
van heel dichtbij moeten bekijken,
heeft hij bij de surrealisten leren kennen. Voor de microscopische blik
wordt elk detail iets oneindigs, zoals
ook elk gebaar van mensen een drama kan bevatten. Aan deze gespitste
aandacht hebben de teksten van Le
Clézio hun zo sterk zintuiglijke karakter te danken; elke zin geeft iets te
zien (te voelen, te horen, te ruiken),
alsof de elementen en de dingen pas

door het schrijven weer iets van een
eigen taal terugkrijgen, een taal die
hun ontstolen was. De primaire ervaringen die Le Clézio onder woorden
brengt, moet hij zin voor zin op de
taal terugveroveren. Wie durft er nog
van geluk te spreken als het woord
nog alleen maar voor reclamedoeleinden te gebruiken lijkt! Wie durft
er nog over schoonheid en natuurbelevingen te schrijven zoals Le Clézio
bijvoorbeeld in de hier vertaalde passages uit L 'Inconnu sur la terre? Hij
doet dat met een gemak dat past bij
de verbaasde blik van iemand die
naar de dingen om hem heen kijkt
alsof hij ze voor het eerst van z'n leven ziet, alsof hij van een andere planeet afkomstig is. De titel van dit essayboek is evenzeer op het hele werk
van toepassing, dat Le Clézio trouwens als één groot vervolgverhaal
ziet, als de vroegere titel L 'Extase
matérielle. "'Ik heb er dikwijls van
gedroomd alleen in een vreemde stad
aan te komen, alleen en van alles beroofd. Maar vóór alles zou ik het geheim hebben gehouden." Dit is het
soort muziek dat mij dronken maakte wanneer ik de woorden, 's avonds
door de straten van Algiers wandelend, herhaalde. Het kwam mij voor
dat ik een nieuwe aarde betrad ... ' -De reaktie van Camus op
Orenier had van Le Clézio kunnen
zijn. Hij schrijft over de zee, het
licht, gesteente, wolken, de woestijn
op een manier die je in het donkere
Noorden voor onmogelijk zou houden; lucht, licht, aarde en water worden even belangrijk als de menselijke
samenleving, de mens krijgt een bescheiden plaats toebedeeld tussen de
andere levende wezens en de dingen:
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Nous ne sommes que des passages.
De teksten waarin de intense beleving
van de materiële extase tot uitdrukking wordt gebracht, dienen gelezen
te worden in kontrast met de
stadsteksten die in het werk trouwens
overheersen- naast Le Procèsverbal,
La Fiévre, Le Déluge, La Guerre, Les
Géants, Désert en La Ronde et au tres
faits divers. Daaruit spreekt dezelfde
fijngevoeligheid voor het microscopisch kleine, of in tijd uitgedrukt:
voor het moment.
'Steden vinden woorden uit', staat
er in Les Géants. De Meesters van de
taal hebben de taal van de bomen,
van het water en het vuur, van de
steen vernietigd, en daardoor zijn 'de
dingen de baas geworden, zij kijken,
genadeloos, zij zijn de mensen terwijl
het meisje een ding is'. De stad in
deze roman- Hyperpolis genaamd-is evenmin een SF-stad als Alphaville van Godard; ze is te herkenbaar
om nog te kunnen doorgaan voor een
stad van de toekomst. De stad is een
slagveld; daarop slaat ook de titel La
Guerre: de oorlog van de massa tegen
het individu, van de dingen tegen
menselijke wezens, en de permanente
agressie tussen mensen.
De wereld is op de taal vooruit, zo
stelt Le Clézio in Conversations ...
En de schrijver streeft ernaar, taal en
wereld nader tot elkaar te brengen.
Daarvoor moet hij aansluiting zoeken bij de taal van de wiskunde, de
fysica en de psychologie. Deze toevoeging is belangrijk, al was het maar
om het misverstand te voorkomen
dat het bij Le Clézio om een wereldvreemde mysticus gaat. Wereldvreemd is hij, willens en wetens, hyperbewust zelfs, en juist daardoor

heeft hij een zo scherp oog en oor
voor ervaringen die zich doorgaans
aan het zicht en de taal onttrekken.
Zijn werk voldoet aan de wens die
Calvino kort voor zijn dood uitsprak: 'Als we weer een relatie tot
stand willen brengen tussen de taal en
de wereld, is de eerste stap die moet
worden gedaan wellicht de eenvoudigste: onze aandacht op een voorwerp richten, doet er niet toe welk,
het kan nog zo gewoon en banaal
zijn, en het minutieus beschrijven,
alsof het voorwerp het nieuwste en
boeiendste ding ter wereld is.'
'Geen mens kon bevroeden dat de
hond niet bij Adam hoorde, maar dat
het Adam was die bij de hond
hoorde' -deze omkering had van Michaux kunnen zijn, evenals Calvino
en Le Clézio een schrijver die met niet
aflatende verbazing in een vreemde,
of op z'n minst bevreemdende wereld
rondliep. Over Michaux schreef Le
Clézio al in 1964 een studie, Le problème de la solitude chez Henri Michaux; ook daarna heeft hij nog ettelijke keren over hem geschreven,
o.m. Vers les icebergs. Eenzaamheid,
dat is al zo'n onklaar gemaakt
woord, zonder toelichting niet meer
te begrijpen: 'De eenzaamheid ja
daar wordt veel over gepraat toch is
het een van de onmogelijkste dingen
die er bestaan omdat alles om ons
heen praat alles is taal en betekenis.
Ik bedoel te zeggen de planten de stenen de wereld zijn alleen maar zin dus
bereiken dat je volkomen alleen bent
houdt in dat je de wereld het zwijgen
oplegt en dat lijkt me tegelijk vreselijk onmogelijk alsook een buitengewone opgave.' (Conversations)

J. M.G. Le Clézio

Het ongekende op aarde

Fragmenten
Vertaling: Jeanne Holierhoek

De zon staat fel te branden boven het landschap van stenen en zee. Ze
brandt en schijnt, eenzaam midden in de blauwe hemel. Het licht vult
de totale ruimte, zonder iets buiten te sluiten. Niets anders is er dan
dat volmaakte, krachtige, mooie licht.
Soms is het licht zo compact dat je het zou kunnen aanraken. Als
je het zou vastpakken, zou het in de holte van je handen trillen en kloppen als een pasgeboren dier.
Het glipt tussen je vingers door, naar buiten, komt dan terug, zweeft
de lucht in, gaat onophoudelijk af en aan. Licht is niet als water, of
als de wind. Het slijt niet uit. Het maakt niets kapot, slokt niets op.
Het maakt juist in ieder ding de levenskracht vrij. Die kracht, die
wacht tot ze wordt geopenbaard, zit in stenen, in bomen, in het lichaam van vliegen en vogels, zelfs in het lichaam van bergen. Het licht
laat alles leven. Het flonkert op de vacht van paarden, op de schubben
van hagedissen. Als het licht er is, doe je je mond open en eet. Je eet
lucht, slikt de glanzende warmte door die je lijf binnenglijdt en die op
de plaats van elk ganglion een zon laat schijnen.
Er is veel licht, overal, iedere dag. Om twaalf uur 's middags, als de
zon midden in het universum staat, heerst het licht hard en heftig. Wit,
verblindend, komt het recht uit het middelpunt van de ruimte, het zonlicht, een vlam die tot ver om zich heen inbrandt, licht dat de grond
uitslijpt, tegen de daken van de huizen slaat, de takken van de platanen
doet doorbuigen, een zwarte kleur geeft aan de stammen van de olijfbomen. De aarde gaat dan gebukt onder de meest verschrikkelijke
vorm van oneindigheid . .Het licht van het uiterste leven, het licht van
de verblinde blik, en dieren en mensen, vermoeid, zoeken naar een
schuilplaats, in loodsen, onder vrachtwagens die tot stilstand zijn gebracht, onder palmbomen, in het kreupelhout.
Een wreed licht, maar allemaal houden ze ervan, van zijn witte heerschappij, zijn koorts, zijn pijn.
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Het maakt mieren binnen een paar minuten dood, laat ratten bezwijken aan koudvuur, droogt schimmels uit. Dit is het licht van de
tijd waar geen eind aan kan komen, van de tijd waarin het water is
prijsgegeven, en dan blijft er alleen stof over, rotsgesteente, lava. In
dat mooie licht beklimt men torenspitsen, bestijgt men de trappen die
naar heuveltoppen voeren, probeert men de verlaten plateaus te bereiken die zich op drieduizend meter hoogte bevinden, om nog dichterbij
te zijn, om tot bij de bron te komen. Men laat weerballonnen op, richt
de blik naar boven, naar het centrum van de hemel, naar de gloeiendste plek van het heelal.
Blauw licht soms, bleek licht, dat weerkaatst op het gebladerte van de
bomen, op het water van de meren, op de grasvlaktes. Grijs licht dat
de regendruppels vergezelt. Donker, bijna zwart licht op de bodem
van ravijnen, schel doorsneden, door de flitsen van een magnesiumlamp, door de vonken van acetyleenbranders. Een licht als mist die
verdampt, wanneer het nacht wordt en de lucht dichttrekt. Dood licht
in de diepte van de afgrond. Ja, er zijn vele soorten licht, iedere dag.
Ik houd van het mooiste licht, warm en geel, dat soms 's middags
zichtbaar wordt op de muur van een kamer aan de zuidkant. Daarin
zou ik willen wonen, dagen, maanden, jaren lang. Soepel, warm, levend, zacht, geel als stro, geel als de vlam van een lucifer, stroomt het
door het open raam naar binnen zonder dat ik weet waar het vandaan
komt, van welke zandvlakten, van welke velden vol maïs of rijp koren.
Het stroomt naar binnen als het haar van een vrouw, gaat heen en weer
tussen de muren van de kamer, in een aanhoudende beweging die vervult van geluk, één enkele lange beweging die zich ontvouwt en steeds
weer terugstuit, dat mooie warme licht, dat zomerlicht.
Ik voel het komen, het omhult me als de lucht, maar zonder iets dat
stoort of beroert, het bekijkt elk fragmentje van mijn huid, het omspoelt en beschijnt me. Geen enkel ander licht verstaat die kunst zo
goed. Dit licht is afkomstig van alle punten in de ruimte, stof van zonnen en sterren, parfum van de planeten. Licht van tabak en brem, licht
van een stuk leer, bierlicht, bloemenlicht, licht van de blonde, tere
huid, dat alles voert het met zich mee, als een rivier die om zichzelf
heen stroomt.
Het geluid van dat licht hoor je niet. Het murmelt zijn gezang in het
inwendige van je oren, maakt zijn rondedans binnen in je buik. Licht
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van de vrede, en nooit zal er in de wereld een andere vrede zijn, een
groter geluk. Oorlogen, misdaden, leugens, honger, dorst, pijn, het
vervaagt allemaal als dat licht de ruimte vult. Het is het soort licht dat
de mensen willen zien.
Tegen de muren leeft het gele licht. Het fonkelt zonder te verflauwen, het straalt zonder heftigheid. Het staat bol tussen de muren,
houdt de luchtfragmentjes omklemd zonder ruimte te laten voor de
leegte, voor de angst. Je kijkt ernaar met wijd open ogen, drinkt het
in door alle poriën van je huid. Misschien word je, op zo'n moment,
zelf koperkleurig, en ga je schijnen als een lantaarn. Misschien sta je
ook bol, en vul je de hele kamer, heb je je lichaam laten uitdijen en
is er geen ruimte meer voor de leegte, voor de angst. Dank zij dat licht
bezit je alles.
Geel licht, licht van het vreedzame en veilige leven, in de zuidelijke
landen. Plotseling is de onwezenlijke schoonheid mijn lichaam binnengetreden en heeft er haar trillingen op overgebracht. Nu ben ik niet
meer op reis. Ik word niet meer als een soort sneltrein door de lege
ruimte geslingerd. Ik leef, bij mezelf, gevoed door mijn eigen substantie, en ik verspreid zo'n sterke schittering dat dit raam, dat verlicht en
verwarmt, overal in de stad te zien moet zijn.
Soms wordt het licht dol, word jij dol.
Je loopt over straat, springt en danst met het licht, je loopt heel vlug,
houdt dan in, als er een wolk passeert, je verdwijnt even in een schaduwgat en hop! je komt weer te voorschijn en schiet er opnieuw vandoor, snel als een bliksemschicht.
Onder het gebladerte van de bomen, op de stoep, liggen kleine ronde
sterren, en zigzaggend spring je van de een naar de ander.
De zon spreidt witte, gevaarlijke lavaplassen uit, om die over te steken moet je je in asbest en mica steken. Je bent dan volkomen zwart
en het licht glanst op de rug van de kakkerlakken en loopkevers. Je
vliegt niet. Je rent met al je poten vlak langs de grond. Een eind verder
maakt het licht krakende geluiden op een veld met dor gras. Twijgje,
dode tak, wortel, dat is er van je geworden! Je buitelt, je maakt hachelijke sprongen, in de lichtdwarrelingen, en gaat dan liggen in de zon,
op de wijde witte stranden, midden in de wei, in het ijle water van de
vennen.
Languit op je rug, je ogen gesloten, met het warme licht dat op je oog-
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leden en op je gezicht drukt, geveld door het gewicht van de zon, en
je dijt uit, je zwelt op als water, je groeit, je verheft je van de grond,
omhoog, als een luchtballon. Je stijgt, of het aardvlak daalt, zwaar
en instabiel geworden door de opeenhoping van licht.
Langzaam adem je in, langzaam. Het licht gaat door je neusgaten
naar binnen en verspreidt zich in je longen, het gaat op weg door je
slagaders, trekt in je bloed, doet hart, nieren en lever blinken, slaat
als een soort stofgoud neer in het beendermerg. De zenuwen zijn elektriciteitsdraden, ze houden niet op met trillen. De endocrine klieren
zitten vol energie, de ingewanden schitteren alsof ze in een bariumoplossing zijn gedompeld. De spieren zijn gespannen, vol kracht en
warmte. Het lichtbeschenen lichaam wordt groot. Het dijt naar alle
kanten uit, overdekt de aarde met zijn golven. Een netwerk van pulsaties weeft een onzichtbaar, fraai stramien, en je rust op een bed van
licht.
Ver weg, midden in de zwarte ruimte, trekt een voortdurende
stroom energie uit de zon; langs een bliksemende weg komt ze hier,
tot op het strand. Voortdurend, voortdurend. Dat zijn de dagen die
geschraagd worden door het licht, de strak gespannen dagen, de volle
dagen, de dagen die geen enkele nacht zal kunnen afbreken. In het
zonlicht ben je niet verlaten. Je bent niet sprakeloos. Ook de zee komt
omhoog, ze stijgt in één golf tot aan het middelpunt van de ether, en
de bergen groeien als vulkanen, tot duizelingwekkende hoogten. De
masten rijzen omhoog, de torens voegen verdiepingen toe, de ene cirkel na de andere, de bomen verlengen hun stam en werpen nieuwe takken uit, waarvan alle bladeren als speerpunten naar de hemel wijzen..
Misschien maken zich op dat moment de stenen los uit de aarde en vallen ze in volle vaart naar de zon. Misschien springen de waterdruppels
op uit de plantebladeren, als zweet, naar de hemel. En uit de bloembedden schieten zwermen uitzinnige vlinders die slingerend wegvliegen
naar de zon.
Het licht wasemt door je huid. Het vormt een dunne laag fonkelende stof op je voorhoofd, je neusvleugels, je hals, in je oksels, rond je
middel. Je haren glanzen als goud, als zijde. Het licht vult je hersenen,
het binnenste van je schedel, ontsteekt daar zijn ovenvuur, barst open
in heel zijn ondraaglijke witheid, en ontsnappende vonken dringen
door het rode gordijn van je netvlies. Dan hoor je, hoor je voor het
eerst, iets dat mooier is dan het ruisen van de zee, zachter dan de stem
van de wind in de bomen, iets waardoor je vervuld raakt van vreugde
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en kracht, de enige muziek, gecreëerd in de witte hersenen, muziek die
de hele ruimte tussen zon en aarde heeft doorreisd, die misschien
slechts voor bloemen altijd hoorbaar is, het heel zachte, heel zuivere
geluid van de stem van het licht.

-

In de hemel leven de wolken. Het zijn er veel, en ze zijn licht, licht.
Zonder zich te haasten trekken ze door de ruimte, langzaam drijven
ze over de aarde, zo, opbollend als zeilen, of langgerekt als flarden
stof. Ze zijn mooi! Ik zou wel dagen naar ze willen blijven kijken, liggend op de grond, dagen, maanden, jaren misschien. Wolken zijn niet
saai. Ze verwijzen nergens naar, willen niets duidelijk maken, zijn niet
angstaanjagend of droefgeestig. Ze leven. Niet op dezelfde manier als
de dieren op aarde, of zelfs als de bomen, de rotsen, de vlammen van
het vuur of de golven van de zee. Het is een ijl leven, dat voorbijtrekt
in het licht van de hemel, dat van vorm verandert, verdwijnt. Het is
een eigenaardig leven, dat niet ademt, niet eet, niet paart. Het is het
vluchtige leven van de wolken.
Ze weten niets anders te doen dan voort te gaan. Ze komen van de
ene kant van de horizon, zijn op weg naar de andere kant. Ze hebben
geen haast. Statig bewegen ze zich voort, maar licht ook, licht, glijdend door de blauwe lucht. Ze wentelen zich een beetje, rekken zich
uit, werpen wat kringels naar voren, waarna de rest van het lijf erachteraan kruipt, en de vederbossen aan het eind vouwen zich samen. Ze
hebben geen hoofd, geen benen. Ze hebben een heleboellijven in één,
die deinen en trillen, alsof een stel kinderen zich onder een groot laken
heeft verstopt.
Ja, ze drijven weg, lui en nogal onbeholpen, achter elkaar, zwevend
door de lucht. Er zijn dikke, volkomen witte wolken bij, met de kleur
van sneeuw, van scheerzeep, opbollend en zich wentelend, trage pirouettes draaiend, meegevoerd door de onzichtbare stromingen in de
lucht. Ze passeren het zenit terwijl ze hun bizarre rondingen tonen die
gezwollen zijn van licht, en hun schaduw strijkt over de aarde, beneden, over de velden, de valleien, de daken van de huizen. Soms zijn
ze zwaar en hangen ze zo laag dat het lijkt of ze zullen blijven haken
aan de hoge flatgebouwen en ijzeren masten.
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Ik kijk hoe ze door de hemel gaan, dikke wolken, wit en kalm, waar
de wind daarboven ongetwijfeld een beetje tegenaan duwt. Dat zijn
de goedaardige wolken die je geruststellen, de kudden die over de holle
wegen van de lucht lopen. Ze kijken niet naar beneden, o nee, ze kijken
naar niemand. Ze sukkelen voort, kalmpjes aan, rollend met hun bulten, in wiegelende gang.
Wolken vliegen niet, zoals vogels of vliegtuigen. Ze spannen zich
nauwelijks in. Ze blijven hangen zoals grote, met hete lucht gevulde
ballonnen dat doen, en ik mag ze graag omdat ze traag zijn en niet serieus. Ik kijk naar ze, en ik kijk ook naar de blauwe hemel, en ik krijg
een eigenaardig geluksgevoel, alsof de hele aarde warm is en zacht, alsof de hele aarde slaapt en droomt, heel rustig en luchtig, in elkaar gerold op een veren bed.
Wanneer je naar de wolken kijkt denk je aan allerlei dingen, maar
dan aan dingen die veel weg hebben van wolken. Lichte, ronde dingen,
die deinen en slingeren en kruipen als rupsen, heldere dingen doordrenkt van licht, op drift over het uitgestrekte meer, blauw en absoluut, van de hemel. Uiterst verbazingwekkende dingen.
Misschien zijn wolken dromen die je droomt met je ogen wijd open,
dromen die nergens naar willen verwijzen, niets duidelijk willen maken, gewoon dromen om te dromen. Het is een zwellen en slinken, een
rafelen en scheefgroeien, een meegevoerd worden en dan verdwijnen,
zachtjes aan, zachtjes aan terugwijken naar de spleet van de horizon.
Waar ze vandaan komen? Vertel mij eens, wie maakt de wolken,
wie brengt ze tot leven? Ze verschijnen zeker boven de zee als de zon
fel schijnt, daar waar het water de kust ontmoet, waar de kliffen oprijzen en de bergwanden. Op zo'n moment worden ze in de lucht geboren, eerst zijn ze heel klein, een paar bleke bollen, doorzichtig als rijp.
De kleine wolkjes worden groter en vermenigvuldigen zich, boven de
zee, onbeweeglijk naast elkaar. De kunst van het reizen verstaan ze
nog niet. Dan worden ze nog groter en boller, ze groeien aan elkaar
vast tot dikke, witte wolken. Als ze heel dik zijn, begint de wind tegen
ze aan te duwen, doet ze zwellen als vleugels, en dan neemt hun glijdende tocht door de lucht een aanvang. Ze passeren het berggebied,
reppen zich over heuvels en dalen, los van elkaar, voort, voort, zonder
halt te houden, zonder te weten waar ze door de wind worden heengedreven.
Waar ze naar toe gaan? Naar Afrika, naar de Azoren, of met de
stromingen mee die noordwaarts voeren, naar Ierland, Zweden,

Noorwegen, Finland. Het zijn geen onweerswolken, nog niet. Ze dragen geen bliksemflitsen of ijs, het zijn slechts luie, witte wolken die
door de blauwe hemel varen en hun grote, koele schaduwen over de
aarde slepen.
Ik lig op mijn rug, zonnestralen gaan aan en uit op de huid van mijn
gezicht. Zelfs met mijn ogen dicht weet ik wanneer er wolken overdrijven. Als de zon fel staat te branden, wacht ik hun komst af. Door mijn
oogleden een beetje op te lichten probeer ik ze te beloeren, maar mijn
ogen raken vol tranen. Wanneer de wolk de gloeiende schijf nadert
wordt het licht zwakker, mat. Ik zie de brede kringels die vooropgaan,
elkaar helpend, elkaar duwend en trekkend, de witte en grijze bollen
die door de verblindende lucht wentelen. Dan, ineens, is de zon nog
slechts een cirkel die achter de wolken steeds verder terugwijkt, en ik
krijg het gevoel of er koud water over mijn gezicht en mijn oogleden
stroomt. Ik doe mijn ogen open, ik kijk. Ik vind het prettig dat de zon
schuilgaat achter een wolk, en ik krijg op mijn beurt iets ijls, ik zweef
over de aarde, misschien ben ik breed en rond, ik maak ingewikkelde
krullen die zich kronkelen en over elkaar schuiven.
Alles is tot kalmte gekomen, de brandende hitte is vergeten, nu
komt de koelte van de wind. Ik zie de bladeren aan de bomen bewegen,
ik hoor de geluiden van de zee, de geluiden van het gras. De hemel
drukt minder zwaar en ik kan langzaam, diep ademhalen, alsof ik
slaap. Ik kan zo langdurig inademen dat het is of ik inadem tot aan
het eind van de hemel. Wolk, grote wolk, drijf heellangzaam voorbij,
laat je witte rondingen duidelijk uitkomen, zweef en doe je membranen zwellen als een parachute, als een kwal. Wolk, blijf daar hangen
alsjeblieft, boven me, terwille van mij en van de mensen om me heen,
laat ons goed je doorlichte en je grijze lagen zien, je holtes donker als
spelonken, je brede, zwijgende valleien, je zachtaardige bergen, je savannen.
De wolk is groot als een eiland, groot als een ijsveld. Je kunt alle
plekjes zien waar je graag zou willen wonen, de holtes waarin je je intrek zou willen nemen om te slapen, de schuilhoeken, de bedden, en
ook nog een soort wegen, waar je met langzame pas overheen zou kunnen lopen. Ja, het zou goed leven zijn op een wolk, beschut tegen de
zon, vlak bij de bronnen van de regen, zonder dat je weet waar je bent,
waar je heen gaat ...

Op een dag kom je aan in een land dat gehuld is in wolken, een zwijgend, mysterieus, wit land, boven op een berg, in San Juan Ixcatepec.
Het leven wordt dan traag, ver, in de hoogte vervagend. Niets is hier
bestendig, niets duurt. De schrale bomen worden zichtbaar, verdwijnen, keren terug. De wegen kennen geen einde. Soms meen je in de
verte huizen te zien, koepels, het silhouet van een kerk, een kasteel.
Dan schuiven er wolken voor die alles aan het oog onttrekken.
Het is een land met heel weinig mensen, een land zonder vogels, zonder insekten. Dit is het gebied waar de lucht door heentrekt, die zo teer
is dat een kleinigheid haar te niet kan doen. Je kunt hier niets meer
horen. Je ademt behoedzaam, met moeite, je loopt een stukje, blijft
dan staan. Je gaat in een deuropening zitten en wacht. Niemand in de
straten van het dorp. Traag bewegen de wolken zich voort over de stenen hoogvlakte, de aarde lost op. Het water van de ronddrijvende nevel trekt in je haren, in je kleren. Je zit ver boven de mensenvalleien,
vlak bij de hoogste toppen van het gebergte, in dit land dat geen zee
of weilanden kent. Hier vergeet je je zelf, ben je zonder woorden. De
wolken gaan door je heen, en nu en dan verdwijn je, ben je weg. Er
is geen zon. Deze bergstreken baden in een wit licht, een licht dat geen
schaduwen maakt. Het is een land van dampen en stoom, waar de tijd
is opgehouden. Er zijn geen mensen. Niets dan het licht, de wolken,
èn schimmen die je niet aan kunt raken.

-

In ons diepste innerlijk huist iets anders dan obsessies, of gedwarsboomde verlangens, of al het overige dat ze hebben bedacht om het
functioneren van de geest te verklaren. Een namaakwetenschap is het,
die wetenschap van de taal met behulp van de taal, die haar eigen
monsters schept. Leugenachtig is die wetenschap, die interpreteert,
onderscheidt, oordeelt. Het fiasco van de psychologie vloeit geheel en
al voort uit haar begripsmatigheid. Want waar hebben we het uiteindelijk over? Gaat het om de maatschappelijke problemen, om koetjes
en kalfjes, gezelschapsspelletjes en leuke verhalen? In dat geval voldoet de psychologie uitstekend. Maar als het gaat om de ziel, om emoties, om het gloeiende, bedrijvige innerlijk diep in ons lijf, hoe moet
je je voorstellen dat die regels en ideeënassociaties daar rekenschap

van zouden kunnen geven? Maar meer nog dan onder hun naïveteit
en hun leugenachtigheid, meer nog dan onder hun hoogmoed, hebben
de zogenaamde geesteswetenschappen te lijden onder hun eigen overheersingsdrang.
Ik ben niet geïnteresseerd in een vorm van kennis die probeert te
overwinnen of te overtuigen. Ik voel niets voor een intellect dat plannen uitstippelt, de toekomst organiseert. Een paar geheimen van de
geest leren kennen, waar is het goed voor? Om te ordenen, te determineren?
Dat deel van de geest waar mijn voorkeur naar uitgaat is juist het
stuk dat door geen enkel woord kan worden prijsgegeven. Het is het
diepe leven, de ongrijpbare, ondeelbare beweging. Het is het geluid
van de stem, haar aarzelende, tegenstrijdige muziek, en niet het totaal
van haar woorden. De geest van de mens is als de wind, de regen, het
licht. Van buiten af word je hem niet gewaar, van binnen uit kun je
hem niet doorgronden. Hij is te beweeglijk, onvoorspelbaar, springerig. De schoonheid beneemt je de adem, slaat je neer. Schoonheid
maakt mensen gelijk, en ze kunnen geen beroep meer doen op het intellect.
Mooier dan het intellect vind ik het levensvermogen dat slimheid
wordt genoemd. Een onmiddellijk inzicht, het inzicht van gebaren en
handelingen, een instinctief vernuft. De mens lijkt dan op een dier dat
door het bos rent, alle zintuigen gespitst, de gevaren registrerend, de
wegen kennend, zich voortdurend bewust van schuilplaatsen, toevluchtsooorden, en van de kortere routes die redding kunnen brengen.
Anderen doorgronden betekent dat snel een zijdelingse blik naar
hen wordt geworpen, dat hun wapens worden herkend, hun charmes
worden doorzien. Onrustig, onverzadigbaar, loopt de waakzame
langs de paden die hij kent, luistert naar de signalen, snuffelt aan de
sporen op de grond. Er is geen abstract mysterie. De blik onderzoekt,
spiedt. Er is geen andere kracht dan dat instinct, die roep. Want dit
is het spel, het echte spel, opwindend en reëel, dat met de levende wereld wordt gespeeld. Als je in dat spel zit, doe je geen poging tot begrijpen, of tot overheersen met je verstand. Je bent slechts op zoek naar
levensvoedsel, alle levensvoedseL
Er doen zich verschrikkelijke, angstaanjagende momenten voor,
momenten van wreedheid en uitzonderlijk geweld. Dan komen er
langdurige, weldadige rustperiodes, open plekken in het bos, de ontspanning, de liefdeswarmte, de geboortedagen.

Je hebt je niets verworven. Je bent niets te weten gekomen, hebt
niets onthouden. Je bent in het leven geweest, meer niet.
De schoonheid van de ziel, dat is die vloeiende stroom, die golf, die
trilling, die stem die spreekt in binnenwoorden, dat licht dat je verandert en in verwarring brengt, zonder dat je weet hoe. Een voortdurende dialoog, een vraaggesprek, een uitroep, een kreet-maar dan via
ogen die schitteren, oren die horen, via eindeloos vele, duidelijke geuren, door heel de strak gespannen huid, heel het geheugen-alsof, nu
en dan, het licht dat in de harten brandt eindelijk zichtbaar wordt.
Dat zijn de echte woorden. Ze stellen geen vragen. Ze komen niet
voortdurend met waarom? wanneer? hoe? Ze willen niet meteen een
antwoord. Maar ze gaan af en aan tussen de levende lichamen, als een
ademstroom, een geur, een licht dat men beurtelings tot zich neemt.
Hoor ze. Neem ze waar. Eigenaardige elektrische trillingen die de
zenuwen in beweging brengen als er iemand nadert. Een magnetische
kracht die je aantrekt, een diffuse warmte die een licht werpt over je
huid. En op andere momenten de kou, waar de haren op je lijf recht
van overeind gaan staan, het rondsluipende doodsgevaar.
Ik voel die trilling vooral met mijn blik. Alsof iets het licht binnenkomt, alsoftot diep in me werkelijk een bundel rust. In de onmetelijkheid van een mensenmassa zijn er opeens twee ogen die me vragen stellen, me toespreken, mij alleen, alsof ze me hebben uitgekozen. Ik voel
ze, ik hoor wat ze zeggen, met de fonkelingen in hun blik. Ik denk aan
niets, verlang niets. Maar in mezelf voel ik de golf die zich ontrolt en
vaart maakt, en mijn hart klopt snel.
Het gebeurt ook wel dat er plotseling iemand in me woont. Ik weet
niet wie, ik ken hem niet, zal hem nooit leren kennen. Iemand, een
kind misschien, kijkend naar een beeld dat schittert als de zon. Ik wil
niet weten waar hij vandaan komt, of waarom. Ik zie niets anders dan
een beeld, niet met mijn ogen maar met heel mijn geheugen, een beeld
dat in mij leeft en straalt. Heb ik het misschien bij toeval in me opgenomen, heb ik het misschien lange tijd bij me gedragen, zelfs nog voordat
ik geboren was? Op sommige dagen, onophoudelijk, voel ik de golven
trillen, zie ik de ogen schitteren, zitten er vonken op de lichamen van
de vrouwen, liggen er blauwe plassen onder de voeten van de kinderen.
Op sommige dagen wordt dat alles rusteloos ontstoken en gedoofd,
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geeft het zijn signalen. Wat ze beduiden? Ik luister niet naar de woorden, maar naar het veelvoudige, snelle gezang van de levenden.
De hevigste emoties, geluk, extase, zijn te vinden in die taal. Het licht
is de oppertaal die ons omhult, in ons brandt, ons overstijgt.
Een taal die alleen uit woorden bestaat is helemaal niets. Een paar geluiden met de mond, een paar gebaren, wat stiltes: dat is geen muziek.
Maar wanneer zich bij de woorden de dans, het ritme, het bewegen
en kloppen van je lichaam voegen, de blikken, de geuren, de tastbare
sporen, het roepen, wanneer de woorden niet alleen ontspringen aan
je mond maar ook aan buik, benen en handen, wanneer de hele lucht
trilt en je gezicht omgeven is door een soort aureool van licht; en vooral wanneer je ogen spreken, en je blik een eindeloze weg is dwars door
de kosmos; dan bevind je je in de taal en haar schoonheid, en is er niets
meer dat zwijgt of raaskalt.
De koddige ontoereikendheid van filosofieën komt voort uit het feit
dat ze een betekenis willen vaststellen. Maar wanneer de schoonheid
en de kracht van het leven op je weg komen, kunnen ze je, zoals een
bliksemschicht dat doet, met een enkel gebaar veranderen en onthullen.
Schoonheid is niet iets dat wordt uitgevonden. Het is een uiterst langzaam, uiterst rustig naderbij komen, veeleer met de snelheid van een
plant die groeit. Een dag, nog een dag, een jaar, zo strekt ze langzaam
haar takken, de een na de ander, vult ze de hemel en de ruimte, verstevigt ze haar greep op de aarde, terwijl de seizoenen komen en gaan,
evenals de wind, de nacht, de zon, de regenbuien.
Deze vlam, die diep in de mensen brandt, is mooi en zuiver. Het is geen
verkolende explosie. Het is een hardnekkige, bedachtzame activiteit,
een constant branden. Het is de kracht van het onherleidbare.
Het is een vlam die je niet onmiddellijk opmerkt, omdat je vaak
wordt afgeleid door alle vonken en flitsen die niet ophouden met
ronddwarrelen: glans, luxe, spiegels die je aan alle kanten worden aangereikt, verblindende koplampen die op je ogen worden gericht, wijde
stranden in kleur, in wit. Maar wanneer alles grijs wordt van vermoeidheid en slijtage, wanneer het meeste om je heen is vervaagd en
uitgedoofd, dan zie je de vreemde schittering die hier en daar oplicht,

als gloeiende stukken houtskool. Wat is dat voor schittering? Waar
is ze op uit? Is dit het verlangen? Maar dan het meest simpele verlangen, de kracht van het leven, de kracht van de waarheid.
Degenen die de leugen afwijzen, degenen die niet verwikkeld zijn in
de ongure zaakjes van deze wereld, degenen die zich niet hebben verlaagd, die niet zijn overwonnen, die hun trillingen zijn blijven produceren toen alle anderen in slaap zijn gevallen: uit hun ogen is het licht
niet weggegaan. Het blijft uit hun huid, uit hun ziel komen, het zuivere
licht dat niet probeert te overwinnen of te verwoesten.
Een licht dat op niets anders gericht is dan op: zien, beminnen.
Ik ben op zoek naar de mannen en vrouwen die branden. Zij alleen
zijn onsterfelijk.

-

Je zou je alle lichte en zachte dingen voor de geest moeten halen, het
loof, de rook uit dorre bladeren, waterdampen, schaduwen die over
de velden strijken, alle mooie en lichte dingen die net als de wolken
door de lucht trekken, de kalme geluiden die voedsel geven aan de dromen van kleine kinderen, de echo's die lichtelijk inbreuk doen op de
stilte, al die dingen die tegelijk veraf en dichtbij zijn, en alle geuren,
van het gras, van dennen die staan te branden in de zon, van wilde
struiken, van de minuscule, tot honingzoete trosjes samengevoegde
bloemen, de geuren die rust en slaap geven, die je ertoe brengen je helemaal op te rollen en die je beschermen als je slaapt. Al die trillingen,
zo zwak en zo vertrouwd dat je niet goed meer weet of je ze ruikt,
voelt, ziet of hoort.
Dan denk je niet meer aan vluchten, aan je verstoppen in een kuil,
je stuitert niet meer van blik naar blik, van woord naar woord. Je wilt
niets anders meer, verwacht niets anders meer: je bent vrij.
Je zou een reis moeten maken door het onzichtbare. De lucht vlak
naast je binnengaan zonder je lichaam te verplaatsen, zonder van je
plaats te komen. Je bent waakzaam, al je zintuigen zijn in actie. Er
zijn zoveel wegen die zich splitsen, en er zijn holen onder de stenen,
stromingen in de lucht, bruggen van boom tot boom. Je bent niet meer
op zoek naar een land, een stad, een mens. Je wacht alleen nog maar
tot je wordt toegesproken, tot je wordt geleid. Helemaal alleen glip
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je het avontuur in, de aangrenzende werelden binnen. Je kijkt wat
rond bij de kevers, bij de vliegen, de spinnen. Je volgt de meeuwen
op hun vlucht. Je begeeft je tussen de vetplanten, op de korenvelden,
naar de rijst, in de hoge palmen. Grote reizen maak je op die manier,
zonder je te verroeren, alleen maar met je huid, met je ogen, je tong,
je oren. Je ademt in, je ruikt de geur van honing, de geur van muurbloemen, de geur van rottende bladeren. Je voelt de warmte die uit de
aarde opstijgt, de koelte van de lucht, het zout van de zee. Je bent niet
ver weg, deze onbekende gebieden omringen je al vanaf je eerste levensdag. Maar nu bevind je je niet langer op dat ene punt. Een klein
beetje hoger, een klein beetje meer naar links, en het oneindige begint.
Enkele seconden lang ben je degene die naast je zit.
Lichte, dansende wezens, die nu en dan als kortstondige vlammen
zichtbaar zijn en dan verdwijnen, hopla!

-

Insekten dansen in de nacht, reeksen strepen trekkend door de zwarte
lucht. Het zware vliegen van mestkevers en wantsen, het luidruchtige
gefladder van vlinders zo groot als vogels, de blinde vlucht van de vliegende mieren, het zigzaggen van de glimwormen. Als stofdeeltjes
schieten ze alle kanten uit, al naar gelang het waaien van de wind, het
licht uit een groot raam heeft ze allemaal in een staat van uitzinnigheid
gebracht. Ze worden tegen het glas gesmakt, storten zich op de lampen
en verbranden. Ze verliezen hun vleugels, gaan kapot, slaan te pletter
op de grond. Voortdurend duiken er uit het struikgewas nieuwe op die
verblind, in slingergang, op het licht afstormen. Wat willen ze? Hun
drang naar licht is zo groot dat ze eraan sterven.
Insekten van de nacht, volk dat diep uit de aarde, diep uit de grotten
te voorschijn lijkt gekomen, voedsel voor vleermuizen die daarmee tegelijk het licht opslokken. Dronken stofjes! Iedere nacht vormen zich
hun dolle wolken, die om de huizen van de mensen draaien. Ze overtreffen de mensen in aantal. Misschien zijn ze er alleen op uit de vuren
te doven die gaten maken in de nacht, door die vuren met hun lijf te
smoren.
De nacht behoort aan de insekten. Alle anderen, mensen, vogels,

bomen, slapen dan, of zwijgen. Maar zij: als razenden, door koorts
bevangen, vliegen ze boven de donkere aarde, stoten tegen de obstakels. Ze nemen de aarde in bezit, dekken haar af. Dan is het of ze in
het duister groter worden, alsof alles wat ons omringt zich voegt naar
hun maat: wegen door het gras, gangen over de vloeren in de huizen,
spleten, kieren, heuveltjes en gleuven die passen bij het formaat van
pissebedden en kakkerlakken. Ze hebben nachtkleuren, doffe, stoffige kleuren, die opflitsen door de lichtgevende deeltjes. Volk afkomstig
van de asteroïden, tegelijk met de nacht in de ruimte geboren. Rood,
goudbruin, zwart, kleine levende stipjes die uit de bomen en van de
daken regenen. ledere avond hoor je ze komen. Lichtelijk met angst,
want hun gevlieg heeft iets wreeds en wilds, iets heerszuchtigs. De
nachten zijn niet kalm! De nachten zijn niet om te slapen. Ze zijn het
moment waarop al wat klein is groot wordt, waarop al wat verborgen
en geheim is te voorschijn komt.
Ook de lampen worden, zoals bekend, aangestoken voor de insekten die wachten in het struikgewas. Spoedig zal nu, zo weet men, hun
dans beginnen, de heftige en noodzakelijke dans, waarin velen de
dood zullen vinden. Vanuit hun schuilplaatsen, in het gras en tussen
de bladeren van de struiken, zien ze de grote gele rechthoeken van de
ramen die schitteren in het duister. Ze schieten erop af.
Je hoort hoe het geluid dat ze maken aanzwelt, vermengd met de
geluiden van de bomen en met het gekwaak van de kikvorsen. Het geluid van insekten is geen watergeluid. Het is een geluid van dorheid
en vlammen, alsof door het dal een grote brand jaagt. Geknetter, knallende vonken, geknisper, gesnerp.
De nacht is vervuld van geknars. Een ononderbroken geluid dat van
alle kanten tegelijk komt, het geluid van het duister, lagen lucht die
tegen elkaar wrijven. Roerloos luister je, binnen de beschutting van
de muren, aan de andere kant van het glas. Maar het is alsof je het
niet hoort, ik bedoel dat het niet naar je oren komt, maar er al is. Het
is er, zowel in je hoofd als in de buitenlucht, een ritmische kreet die
door de hele nacht weerklinkt.
Geen taal ter wereld is werkelijker dan deze. Je weet niet waar dit
geluid vandaan komt, het richt zich tot niemand in het bijzonder. Het
is het geluid van het leven zelf, het leven van de nacht. Je wordt het
lijden gewaar en de angst, de liefde, de vervoering van het duister, de
hartstocht die rondom hangt te trillen. De bomen, het gras, de stenen,
alles schreeuwt. Het gesnerp komt uit de oude muren, uit de aan-
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gestampte aarde op de grond, uit de bladerdaken, het komt uit alle
hoeken van het dal, het komt uit de lucht, van de sterren, van de melkweg, en ook uit de beken, de moerassen, het komt uit de putopeningen.
Op zo'n moment ben je in het midden, in het hart van de nacht. En
je trilt, alsof je raspen en dekschilden hebt en alsof je het geluid
wegslingert dat de blik vervangt en dat, zonder adem en zonder gedachte, inwerkt op de duistere wereld.
De nachten zijn niet vol van eenzaamheid. Je wordt niet in de steek
gelaten, je bent niet alleen. Net als de huizen waarin de verblindende
olielampen branden, ben je een punt dat wordt aangedaan door wolken van insekten, alle vliegende mieren, de vlinders, de kevers, de
muggen, neerzwermend uit de hemel.
Ze leven. Ze dansen, in de schelle muziek van hun lijf, in het laatste
gezang dat hen naar de dood voert. Hier komt alle muziek, komen alle
woorden van de wereld samen. Hier versmelten misschien wel alle
aardse hartstochten, de drang naar ruimte, de drang naar vuur, het
doodsverlangen, honger, dorst, seksuele drift. Dan blijft nog slechts
één enkele kracht, een heftige, mooie muziek die de twee polen van
elk bestaan, vreugde en smart, tot werkelijkheid maakt.
Op de grote ruit, die door de lamp beschenen wordt, kijkt de reusachtige nachtvlinder onbeweeglijk naar de witte lichtbron die hem in vervoering brengt. Zijn lange voelsprieten, die eruitzien als veren, trillen
zacht op het ritme van het licht. Zijn purperen, met kleine spiegels beklede ogen vangen begerig het onbereikbare schijnsel op.
De reusachtige vlinder, uit de diepe duisternis opgedoken, zijn grijze vleugels gespreid, zijn poten stevig op de ruit, siddert van ongeduld
en verlangen. Hij wordt gedragen door het geluid van de nacht, deze
gebiologeerde afgezant van volkeren die het licht ontberen. Hij kijkt,
weerkaatst de flitsen die zijn lichaam binnengaan, siddert van pijn en
genot tegelijk. Met zijn grijze vleugels uitgevouwen hangt hij onbeweeglijk boven het eindeloze licht van de lamp. Zijn gezicht met de
kolossale ogen lijkt op een godenmasker. Deze sfinx, opgedoken uit
de diepe duisternis, toont niets anders dan het teken van het raadsel,
het verborgen leven, hij vouwt zijn vleugels open en rekt zijn gezicht,
geeft een aanduiding van de uitzonderlijke vorm die de mens, over een
miljoen jaar, misschien zal hebben aangenomen.
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Johanneke van Slooten

Wie horen wil moet voele.n
Lichaam en zintuigen in de geïmproviseerde muziek

In een speurtocht naar de achtergronden van de geïmproviseerde muziek,
toegespitst in dit geval op de fysieke en zintuigelijke kwaliteiten van muziekmaken ligt de sprekendste bron bij de muzikanten zelf. Aangezien
taal en muziek zo nauw met elkaar verweven zijn- zoals iemand praat
maakt hij meestal ook muziek- is het essentieel dit 'levende materiaal' -de in monoloogvorm samengevatte gesprekken over de 'beweegredenen' in de muziek, als uitgangspunt te nemen.
Bij de geïmproviseerde muziek is de muzikale 'stem' vaak een uitdrukking van de mentaliteit, de wijze van denken, voelen of bewegen, en karakteriseert daarmee persoonlijke denkbeelden en emoties. Voor het vertellen van een eigen verhaal in een muzikale vorm zoekt men de juiste
klanken en fraseringen om een monoloog of dialoog met die essentiële
persoonlijke zeggingskracht over het voetlicht te laten komen. Het eigen
geluid, een duidelijke 'sound' vindt zijn oorsprong in iemands fysieke en
psychische eigenschappen, krachten en zwakheden. Het innerlijk oor anticipeert op zo'n geluid al voordat het tot klinken gebracht wordt. Klankcombinaties, ritmeverschuivingen, dynamieken ontstaan als voorstelling
in de geest, stijgen op vanuit de maagstreek en worden voor ze tot leven
komen in de 'akoestiek van het hoofd' waargenomen-een soort 'geweten'. Het is een ontwikkeld weten dat gevoed wordt door een bij herhaling
zichzelf en anderen toehoren, een gehoor dat het vermogen heeft muzikale patronen, die van nature al uit herhalingen bestaan, te incorporeren.
Door het oor inwendig af te stemmen op de in wording zijnde tonen of
samenklanken, krijgen ze de juiste inhoud en constitutie en ontstaan de
voorwaarden om te spelen.
Geluiden worden geplaatst in het lichaam en vormen zich in de buik,
in de borst, in de keel, achter de wangen, in het voorhoofd en soms komen
ze zelfs uit de tenen. Wanneer ze hun uitdrukkingsvorm gevonden hebben, niet alleen innerlijk gehoord worden, maar expliciet waarneembaar
zijn, gaat het luisterend oor corrigeren, selecteren, becommentariëren en
interpreteren.
Om de gedachten en emoties in veelzeggende klanken te kunnen verta-
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len, bieden de lichamelijke kwaliteiten (de motoriek, de bouw, spierkracht, lipspanning en de ademhaling) een uitgelezen arsenaal voor het
treffen van de toon die zo kenmerkend is voor een bepaalde muzikant.
Maar ook als iemand zijn hoedanigheden niet direct uitbuit, klinken ze
toch vaak door in zijn spel en muzikale opvattingen.
Het lichaam in zijn ondersteunende rol, als tegenstem of zelfs als remmende factor, toont zich het beste referentiekader om de juistheid van
een persoonlijke klankuiting te toetsen. Wanneer dat geluid in overeenstemming is met iemands lichamelijkheid, strookt met zijn gemoedsgesteldheid en afgestemd is op de eigen belevingswereld, kan dat een harmonisch effect opleveren. Maar ook de protesterende werking van fysieke tegenkrachten, blokkeringen, verkrampingen of verslappingen, bepalen mede de persoonlijke klank.
Voor het realiseren van zo'n eigen geluid, om die muzikale onderwerpen die iemand in zijn hoofd heeft en om datgene wat iemand werkelijk
te zeggen heeft, in muziek uit te drukken, blijft men over het algemeen
dicht bij huis-en speelt dikwijls zichzelf.
De muziektheoretische kennis, de speelervaring en alle voorafgaande
muziek die in de gehoorgang is doorgedrongen en in het muzikaal geheugen opgeslagen is, vormen het materiaal waarmee iemand werkt, en zijn
zo een voedingsbodem voor eigen ideeën. In veel gevallen bedenkt de improvisator, om tot een gestructureerde vorm te komen, van te voren de
lijn, de opbouw, ritmen, toonsoorten, melodieën, keerpunten of contrasten, de sfeer of soms zelfs de stiltes.
Een andere mogelijkheid om een muzikaal betoog te houden, is het ter
plekke componeren van die elementen, zodat de structuur spelenderwijs
ontstaat. De muzikant laat zich voorstuwen van de ene vondst naar de
andere, met contrasterende of uit elkaar voortvloeiende fragmenten achter elkaar, of laat de ene klank de andere ontlokken.
Wanneer dan de machinerie van het lichaam een evenwichtige verdeling van krachten, spanning en ontspanning over de ledematen bewerkstelligt, de ademhaling goed gestuurd en als een solide luchtkolom
ondersteund wordt door het middenrif, het oor op scherp gesteld: dan
kan er muziek gemaakt worden.

ZOEKEN NAAR EN AFTASTEN VAN HET EIGEN GELUID

Het zoeken naar het ideale, het persoonlijke of het algemeen toepasbare
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geluid wordt gestuurd door muzikale motieven die stroken met de positie
die een muzikant in wil nemen binnen een muzikale context. Daarin ligt
besloten of hij zich in zijn geluid wil profileren, of zich mengen in het
algemene geluid. Slagwerker Han Bennink herkent zichzelf al aan zijn
eerste tik, daar heeft hij er nauwelijks twee voor nodig. Hij werpt zich
bij het spelen met volle kracht in een 'tour de force', qua techniek een
'race tegen het onbereikbare'. Binnen zijn eigen context zoekt hij naar
geluiden, de ideale vlijmscherpe tik, de snelste roffel, de onverwachte
klap.
'Spelen is een strijden op het scherpst van de snede. Dat scherpe heeft alles, het theater
in zich, de fatale termijn waarbinnen het moet gebeuren- dan is het overduidelijk, het liegt
er niet om. Als ik in dat gevecht tegen het plafond zit te werken, ontzettend door zit te drummen, harder en harder ga en ik aan den lijve ondervind dat het niet meer verder gaat ...
dan kom ik ineens over het dooie punt heen en laat ik een heel merkwaardig verlichtingsproces bij mijzelf optreden. Dan blijk ik een waanzinnige reserve te hebben waarop ik nog uren
door kan gaan. De laatste jaren ben ik steeds sterker in een race met mezelf gewikkeld. Ik
ben in hart en nieren een instant componist; ik maak iets en direct daarop gelijk wat anders,
verder maar weer. Niet iets opschrijven, maar verder racen. Het graf gaapt.
Vanuit mijn krakkemikkigbeid van spelen probeer ik me steeds in een nieuwe techniek
te trainen, een andere ordening, een andere tik te krijgen. Zo heb ik iets opmerkelijks in
mijn linkerhand ontwikkeld. Daar kan ik nu met sticks, rattatatata zo razend snel mee spelen ... dat zie je niemand anders doen. Deze snelheid opent een nieuw perspectief, dan kan
ik die linkerhand lekker laten gaan en met mijn rechterhand mijn schoen gaan poetsen of
met andere dingen spelen en dan klinkt het toch nog heel snel. De onafhankelijkheid van
mijn handen ten opzichte van elkaar, of van mijn voeten, dat zijn nieuwe methodes die ik
uitvind, eigen dingen die je vrij kan hanteren. Het is niet gespleten, want het moet een totaliteit zijn, één gedachte. Je kunt in een solo of klankcompositie wellaten zien dat het geluid
verschillende kanten uitgaat, maar je linkerhand moet toch wel een beetje weten wat je rechterhand doet. Je bent met een ritmisch geheel bezig, en dan ben ik binnen mijn eigen context
voortdurend met mijzelf in gesprek.
Boven in mijn hoofd ben ik een soort meneer die in een kantoortje alles zit te bedenken
en te corrigeren.
Ik word niet aangezet tot muziek maken door iets buiten mij om. Ik zet mij zelf gewoon
aan, en als het lichamelijk lekker gaat net zoals bij een sportman, kan ik mij concentreren
op de grondbeginselen waar nog zoveel in te ontdekken blijft. Wanneer ik in m'n hand,
na een uur met grote snelheid spelen, een kramp krijg, of mijn mismaakte vingers nog verder
stuksla, moet ik me wel fixeren op iets anders.
Ik laat het er nooit bij zitten en forceer mij vaak dwars door de pijn heen, en zoals er bij
een tenniswedstrijd om de punten gespeeld wordt, speel ik op de muziek, op wat er aan klank
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overblijft. Daar zit ik als drummer vanuit mijn oogpunt tamelijk geforceerd bovenop.'

Zoals Han Bennink zijn muziek laat ontstaan alsof het hem overkomt,
en gestuurd lijkt door toevalsmomenten, nu eens door invallende geluiden van buitenaf, dan weer van binnenuit beluisterd, zo gecoördineerd
en in een hechte structuur ingepast construeert de Amerikaanse drummer
Gerry Hemingway zijn solo's. Minutieus zoekt hij naar de verfijndste
klanknuances. Om met allerlei kunstgrepen een ver reikend perspectief
in dat geluid te scheppen, manoeuvreert hij zich in ingewikkelde posities.
Door donkere, zich verwijderende en schrille naderbijkomende klanken
elkaar te laten afwisselen, verlegt hij als het ware de 'dieptescherpte'.
Hij maakt in zijn zoektocht naar betekenisvolle geluiden een 'soundcatalogus'. Al spelende ontdekt hij de bouwstenen voor een solocompositie. In een eigen notatiesysteem omschrijft hij ieder klankfacet, de toonhoogte, ritme, tempo en duur, als in elkaar grijpende elementen in een
muzikaal weefsel. Sommige namen van zijn uitvindingen op geluidsgebied houden direct verband met het attribuut waarmee en de manier
waarop ze worden voortgebracht. Hiervan getuigen de titels van zijn muzikale 'special effects' in b.v. 'trill' (met specificaties voor: trillers, triolen, 3/4 maat), 'jodeling', 'towels' (lappen als slaginstrumenten), 'vibrafone' (twee vib. stokken in één greep), 'bell', 'shimmering' (als glinsterend licht op een wateroppervlak), 'full arm stroke', 'shaftrub', 'tiprub',
'fingerrub' en 'rattanrub'. Hij schuift klankvlakken over elkaar en stapelt daar met behulp van uitgekiende technieken nieuwe onderdelen bo-

ven op. Het zelfde moment dat hij twee cymbals aanstrijkt die elkaar net
niet raken, trapt hij het pedaal in en bewerkt ze met een brush, of veroorzaakt met een bezwete handpalm een knerpende frictie op het vel van de
trom.
'Ik ben op zoek naar de hoogste potentie. Uit ieder bestanddeel distilleer ik een woord
dat de lading dekt. Zo ontstaat er een heel vocabulaire dat mij ten dienste staat bij het schrijven van muziek. Ik probeer de mogelijkheden van het drumstel uit te breiden. Een drumstel
is gemaakt om er hard op te slaan, maar dat is al snel uitputtend voor de Juisteraar. Daarom
concentreer ik mij op de hele omvang van de nog niet geëxploreerde zachte geluiden, en
probeer zo het publiek mee te trekken in dat subtielere gebied. Binnen het harmonische
raamwerk heb ik mijn eigen taal ontworpen met mijn specifieke woordkeus, maar de manier
waarop ik fraseringen tot stand breng is puur werktuiglijk. De uitgangspunten voor mijn
solo-structuren bestaan vaak uit visuele beelden. Zo is 'Like so many sails' een stuk dat de
kleurrijke finish van een zeilbotenrace over het meer van Michigan beschrijft. En verwoordt
'Black Wind' met zijn doorgaande clattering-clickerdie-cleckerdie-clickerdie, het dense geluid van de mythologische 'zwarte wind', een indiaanse term voor 'donderstorm'. Je hoort
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de dode takken knisperen in de wind. Maar om de samenstellende geluiden van de objectieve
muziek zo binnen mijn bereik te krijgen, moet ik mij volledig fysiek en niet emotioneel inzetten. Als ik in een bepaalde formatie een chickatteechickateechickatee-ding nodig heb, moet
ik met een brush zowel de onderkant van het cymbal raken als de bovenkant. Dan ben ik
mij tegelijkertijd zeer bewust van de limiet van zo'n geluid'.

Terwijl Hemingway een woordenlijst bijhoudt van zijn deelgeluiden,
subharmonics, splittones, glissando's en multiphonics, categoriseert
drummer Martin van Duynhoven zijn muzikale onderwerpen.
'Dat zijn titels van soorten ritmes, en ritmische constructies. Het zijn een aantal muzikale
patronen die ik in mijn achterhoofd heb zitten voor het geval ik zo'n begrip als 'de wedstrijd' of 'het gewicht' op een bepaalde plek eens even fors wil uitbuiten. Door keuzes te
maken en door je eigen taal, of eerder het jargon, ben je herkenbaar. De persoonlijkheid
van een drummer komt tot uiting wanneer hij op ieder willekeurig drumstel zichzelf speelt.
Wanneer hij op een combinatie van totaal verschillende, losse onderdelen toch moeiteloos
de geluidssterkte en klankkleur naar zich toe kan trekken, zijn handen weet te gebruiken,
dan blijkt zijn eigen aanpak van het materiaal.
Ik voel me sterk aangetrokken tot het herhalen van dingen, uiteraard, want de essentie
van het drummen is het steeds terugkomen op die typisch persoonlijke herhalingspatronen.
Het op elkaar passen van patronen met verschillende ledematen moet je jezelf heel vaak
horen doen, voordat je het beheerst. Dan krijg je zoveel zelfvertrouwen, dat wanneer je
op een podium in combinatie met collega's op een geïnspireerd moment zo'n ritmisch verschijnsel ineens nodig hebt, je weet dat het er dan ook echt uitkomt. Dat is het edele handwerk van de drumkunst, dat je exact op het goede moment kunt zeggen: 'alsjeblieft, daar
komt ie'. Latijns-Amerikaanse ritmes worden meestal door meerdere mensen gespeeld en
wat mij dan interesseert is om een ritme dat uit vier elementen is opgebouwd, op één
drumstel te ontrafelen, het te vertalen door het met mijn vier ledematen weer samen te spelen. Om het dan als muziek te laten klinken en niet als een hardnekkig ritme, daar gaan
jaren overheen.
Mijn favoriete geluid is een geruis dat bijna niets is, dat heel ver weg gaat van wat met
slagwerk spelen te maken heeft. Dat het ook een marktterrein kan zijn, dat opgezet wordt,
of dat het klinkt alsof er ergens in een haven geladen of gelost wordt. Door die distantie
kom je onafhankelijk van de materie van het drumstel te staan'.

Martin van Duynhoven zoekt in 'koelen bloede' naar het duidelijkste
geluid en het sterkste ritme. Zijn materiaal bestaat uit het traditionele
'Art Blakey drumstel uit 1950', 'Daar houd ik stug aan vast'.
Om in een ritmisch verband op exacte wijze zijn richting te kunnen bepalen, ontwerpt hij van te voren een vorm waarin zijn slagenwisselingen
goed gecoördineerd kunnen verlopen.
De zangeres Greetje Bijma gaat heel anders te werk, haar lichamelijke

bewogenheid is de basis van waaruit zij haar klankfenomenen laat ontstaan. Haar stem wendt en keert zich om alle geluiden die in haar doorklinken en is de belichaming van haar muzikale opvattingen.
'Wanneer ik een geluid hoor, dan neem ik het over en zet er gelijk een toon tegenaan
die net iets harder is met een klein nuanceverschil, bijna tegen lekker vals aan. Door iets
tegen die klank op te kruipen, word ik in mijn hoofd vanuit mijn nek een beetje omhoog
getild. Dan ga ik weer in die toon mee en als ik lager in die toon gaat zitten, hoor ik duidelijk
het verschil met als ik er zo hoog overheen ga, er van boven langs schuur'.

Ze trekt haar wenkbrauwen omhoog en spitst haar lippen met een zurige trek om de mond alsof ze een 'wrange' toon proeft.
'Alles beweegt altijd zo aan mij, de klanken komen vanuit de diepte. Ik kruip echt helemaal in een onderwerp en ik wil dat idee dan van binnenuit uiten, uitdragen ... zingen. Daar
krijg ik kippevel van. Bij m'n Achillespees ben ik het gevoeligst'. Ze volgt met haar handen
een denkbeeldig geluid dat opstijgt vanaf de enkels via haar kuiten en dijen naar boven,
en rilt. 'Het geluid hoeft niet altijd schoon te zijn, mooi en zuiver-als het maar echt is. Je
moet niet staan te zingen waar je niet bij bent, ik bén waarover ik zing. Door een oorbel
in te doen of iets aan te trekken waarin ik me kan verplaatsen, ontdekte ik dat met het weggooien in één handgebaar ik mijn gevoel dat in een nummer zit zó kwijt kon raken en een
nieuw nummer inzetten. Toen ik die attributen nog niet gebruikte, kleefde er zo'n sfeer aan
me dat ik er niet van los kon komen, zat ik er helemaal in als een spin in een web. De snelheid
van mijn handen bepalen het ritme, soms een voet of mijn tenen'.

Haar bovenlichaam heen en weer wiegend roffelt ze met de vingers in
de lucht.
'Met hoofdpijn zing ik heel snerpend'.

Ultra hoge fluitsignalen als pijnkreten lijken uit haar voorhoofd op te
stijgen.
'En dan weer heel diep zing ik midden in een solo een wiegeliedje om mijzelf in mijn
armen op zachte mooie, lange tonen in slaap te sussen. Van nature ben ik vrij druk en emotioneel en als ik dan een heel droevig lied zing, word ik plotseling nat onder mijn ogen, omdat ik zo sterk voel wat die vrouw zingt, wat er in haar omgaat. Ik ben volledig háár.
Doordat ik geen bestaande woorden zing, verlustig ik mij in klankkleuren die een omzetting zijn van het verhaal dat ik alleen in beeldvorm in mijn hoofd heb. Soms zijn het alleen
abstracte beelden en zing ik in strepen en hoeken en is het een mechanisch ritmische cadans.
Bij het zingen van een blues kon ik ineens niet verder ... ik moest huilen en ik was heel
kwaad, dat was zo met elkaar in strijd dat ik er niet uit kwam. Het is 't allermoeilijkste
als je niet een direct gevoel tot je beschikking hebt maar een mengeling van gevoelens, want
die kun je niet onmiddellijk omzetten in een mengeling van klank, daar raak je in verstrikt.
Het is ook moeilijk als je helemaal openstaat'.

Ze spert haar mond en ogen wijd open.
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'Soms wil ik wel gewoon een zak over mijn hoofd trekken: "hè, hè nu ben ik nergens
meer gevoelig voor".'

En ze maakt een gebaar alsof ze een papegaai in een kooi is waar een
zwarte doek overheen geworpen wordt.
Voortdurend rekening houdend met de lichaamsfuncties die essentieel
zijn bij het ontwikkelen van klank-karakteristieken met scherpe kantjes
of ronde vormen, heeft een muzikant vaak een doel voor ogen: Hij wil
soleren, schitteren, contrasteren of zich aanpassen. In het samenspel
werkt zijn klank constructief, of hij onderneemt een tegenactie. Er vindt
een spannende interactie plaats, hij speelt in op een competitie-situatie,
een battle, of hij wil juist harmoniseren en de anderen inspireren.
Pianist Guus Janssen heeft een beredeneerde stijl. Hij zit tamelijk bewegingloos achter de piano, put zich in ieder geval niet uit in vergaande
languitgesponnen emotionele uitweidingen, maar het muzikale verloop
neemt steeds onverwachts een andere wending.
'Ik heb een vrij kortstondige concentratie, daar heeft het mee te maken dat ik snel behoefte heb aan iets anders. Bij voorkeur houd ik niet te lang aan één ritme vast, want dat
komt in mijn oren vaak als drab over, een soort navelstarende toestand. Een persoonlijk
vormgevoel en ritme zit voorgevormd in je hoofd. Wanneer je een verhaal vertelt, een improvisatie speelt, dan moet je een zwaartepunt hebben of het onderwerp vereist een plot
waarmee je het afmaakt. Je kunt de mensen niet zomaar laten zitten zonder mooie afronding van het verhaal. Zoiets bestaat muzikaal ook. Er zijn verschillende vertelstructuren
mogelijk in het pianospelen. Een motief kan zijn dat je ineens al de kracht uit je vingers
kwijt raakt. Normaal heb ik vrij veel kracht als ik piano speel, en als er dan opeens een
totale slapte intreedt, creëer je daarmee een eigenaardige sfeer. Een ander onderwerp dat
ik gebruik is dat er stroop op de toetsen zit, bij wijze van spreken. Dat kan ik wel eens hebben, dat ik ongelofelijke moeite heb om tonen die ik speellos te laten. Dat is direct hoorbaar
omdat er van alles door blijft klinken en het voor mij ook moeilijk wordt om er van los
te komen. Het blijft hangen in die klank. Ik wil de werkelijkheid op een dwarse manier bekijken en zet hem naar mijn hand in zulke muzikale cartoons of spotprenten. Van de toetsen
afglibberen is ook zo'n lichamelijke uitvergroting van het angstzweet van je handen dat in
mijn pianocompositie 'Brake' zit. Als je je zo'n fysieke uitwerking voorneemt, dat je op
een gegeven moment met 'kleverige vingers' moet pianospelen, heeft dat een direct muzikaal gevolg ... opeens komt er een ontzettende laag groene zeep in de oren van de mensen.
Dat klinkt toch heel anders dan een mooi perfect uitgebalanceerd uitgevoerd loopje van een
toonladder. Deze transformatie biedt mij een goede uitwijkmogelijkheid.'

Cellist Ernst Reyseger hanteert muzikale onderwerpen waarin tegenstellingen, zoals duidelijk gearticuleerde z.g. mooie noten, tegenover allerlei 'gekraak- en gewriemel geluiden' naar voren komen. In een objec-

tief standpunt ten opzichte van zijn spel vergroot hij de mogelijkheden
muzikale uitvindingen te doen voor het produceren van nog onbekende
strijk- en tokkelgeluiden, om technieken te combineren, ideeën door te
trekken, oplossingen voor fraseringen te ontdekken of interessante modulaties te ontwerpen.
Hij laat zich meevoeren door de bewegingen die hij maakt op en rond
zijn cello. Pizzicato spelend slaat hij zijn strijkstok en maakt schijnbewegingen met zijn schouders en zijn bovenlichaam, aanzetten suggererend.
Hij strijkt tegen de verdrukking van de basnoten in tot hij de strijkstok
tussen de tanden klemt en de klankkast tot slagwerk maakt. Na echoënde
gongachtige geluiden neemt hij resoluut de cello als een flink uit de kluiten gewassen baby op schoot en bewerkt hem als een slaggitaar. Weer terug in de normale stand onttrekt hij slierten piepende flageolettonen aan
de snaren waar hij met wapperende vingers als de vleugels van een vogel
overheen sliert. Hij wringt zijn cello uit, schuift de punt schrapend en
snerpend over de vloer, wiegt zijn stoel al krakend en steekt zijn strijkstok
schering en inslag als in een weefgetouw tussen de snaren. Dubbeltonen
in het verstrijken van de tijd. Hij schudt zijn cello uit, draait hem snel
om zijn as, en slingert de klanken weg.
Trombonist Wolter Wierbos exploiteert zijn blaasinstrument met elke
ademtocht. In een fysieke uitputtingsslag pompt hij zich vol adrenaline
en verlegt steeds verder zijn grenzen om de eigenzinnigste geluiden te bereiken.
'Als ik thuis speel ben ik voornamelijk bezig met het opbouwen van mijn conditie, want
met meer mensen samen moet je fysiek alleen al over de geluidssterkte van de ritmesectie
heen zien te komen. Thuis ga ik lichamelijk minder ver en produceer ik niet zulk zwaar geluid. Ik gebruik vooral mijn keel- bij mij is het niet alleen rustig de adem door die buis blazen. Met veel kracht en een soort gegrom wordt het geluid anders, ruiger en krijgt het meer
power. Ik doe eigenlijk alles verkeerd, want je mag op een trombone niet persen, het
mondstuk niet zo hard op je lippen drukken, want dan gaan ze kapot. Maar in de loop der
jaren heb ik zo'n lipspanning opgebouwd dat ik niet meer door mijn lip ga. Als je zonder
microfoon speelt klinkt de toon in het hoge gebied door hard te drukken veel voller en met
de gewone techniek heel dunnetjes. Een andere techniek van mij is het inademen, het opzuigen van de lucht, zodat het via de beker het instrument binnenkomt. Dan krijg je een omgekeerde toon, een zuigtoon in plaats van een blaastoon. Dat kan met 'circular breathing',
dan maak je van je wangen een soort blaasbalg. Dat is tamelijk gevaarlijk vanwege een
bacterie-infectie vanuit de buis. Dit soort dingen en het laten stuiteren van het mondstuk,
waardoor er een soort geschetter uitkomt, heb ik spelenderwijs ontdekt door veel te luisteren en te zoeken hoe ik mijn eigen extremere geluiden kon maken.
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Veel trombonisten willen een mooi rond en stralend geluid in alle registers, maar ik vind
het interessanter om bijvoorbeeld te pruttelen. Het past gewoon meer bij me. Ik kom niet
eens op het idee om een ideaal geluid te willen hebben. Die technieken gebruik je al improviserend in een soort stroom die doorgaat, ophoudt, opnieuw begint, aanzwelt, weer minder
wordt en dan ineens abrupt afbreekt. Iedereen heeft zijn eigen gedachten en ik ben iemand
die er nogal eens inhakt met de botte bijl om een dwars idee duidelijk te maken. Maar het
is een kwetsbaar weefsel waar je niet altijd bovenop moet gaan zitten.'

Altvioliste lg Henneman is ook niet uit op die mooie sprankelende toon
en ronde vormen, zij zoekt naar geluiden met scherpe randen en rafels.
'Met een juiste ontspannen balans van je armgewrichten, de spieren van je armen en benen, daar maak je de klank mee en niet door heel hard te gaan duwen en zagen. Tenzij je
juist wilt trekken en kraken op die snaren. Strakke, een beetje dode tonen zijn vanuit de
viooltraditie gezien lelijk, maar altijd zo'n gloeiende gloedvolle toon die daar wel in thuis
hoort vind ik stomvervelend. Ik speelliever scherpe tonen zonder vibrato, die heel strak,
kaal en bloedeloos zijn of juist de donkerste klanken. Een viool kan ook een slagwerkfunctie hebben zoals ze in tango-orkesten strijken aan de andere kant van de kam en een heel
raar schreeuwerig geluid maken. Het is belangrijk dat je niet te hard van start gaat en teveel
wilt uiten qua emoties, want dan gaat het met je spieren averechts. Ik heb voor altviool gekozen omdat het voor mij zo'n lijfelijk instrument is. Ik heb altijd veel gedanst, en ik kan
al spelend driftig heen en weer lopen en de streken als een soort dans zien van de rechterhand. Die strijkbeweging past bij de lengte van mijn arm, zodat ik hem lekker kan blijven
strekken.'

HET PLAATSEN VAN HET GELUID IN HET LICHAAM, DE MOTORIEK

Voordat een toon naar buiten komt, wordt hij bedacht en vervolgens gevoeld in het lichaam; er moeten afhankelijk van het gewenste geluid verschillende lichaamsdelen in stelling worden gebracht.
Zangeres Victoria Varekamp is zich er sterk van bewust wat voor positie zij inneemt. Zij bepaalt haar houding en richt zich op spierspanning,
ademhaling en haar algehele stabiliteit, en bedenkt steeds kort van te voren welke wending haar stem zal gaan nemen.
'De spanning in de voeten is tekenend voor de hele conditie waarin je verkeert. Het is
het eerste horizontale vlak waarboven het verticale worstelen met de zwaartekracht begint.
Je kunt richting geven aan je stem door het geluid te bestemmen voor de mensen vóór, achter of naast je. Wanneer je te willerig bent om je keel open te zetten dan vlieg je met je strottenhoofd en al zo achter je stem aan, en zit je al bijna bij de mensen op schoot.
Ik zag mijzelf laatst op een video, een opname van een optreden waar ik heel erg nerveus

8o

was en toen waren mijn voeten de hele tijd bezig mij overeind te houden en sta ik het eerste
kwartier alleen maar op mijn tenen van het ene been op het andere over te hellen. Mijn handen, die normaal toch hele speelse apparatuur zijn, die mij enorm helpen mijn ademsteun
neer te zetten en de spanning ver buiten mijn lichaam weg te wapperen, wisten niet waar
ze moesten blijven. Het is te zien dat ik mij zo bezorgd maakte dat ik met lijf en al achter
het geluid aan moest rennen.
De ene keer loop je wat bedremmeld en durf je geen lengte in te nemen en een andere
keer voel je dat je de hele ruimte vol kan galmen. Het is meteen te voelen aan de huid als
je jezelf terugtrekt, dan wordt hij stug en stroef. Op je oren kun je je zelden verlaten want
het zijn geen objectieve waarnemers. Onder hoogspanning zing je heel wat anders dan wanneer je je lekker voelt. Het is vaak maar afwachten welke oren je op hebt. Als het vorige
concert heel goed ging willen ze dat terughoren en zijn ze nergens tevreden mee. Het is ook
in welke functie je ze traint, of je ze als het boze oor altijd negatief en corrigerend op laat
treden, of dat je ze makkelijk kan laten switchen naar zachtaardige voedende toehoorders.
Als je te afhankelijk bent van dat oordeel en je bij het eerste geluid dat je uitbrengt al
zorgen maakt over de kwaliteit, maak je jezelf heel zwak en opgefokt. In je oren zitten ook
de evenwichtsorganen en die staan in directe relatie tot je enkels en als je dan goed in balans
bent kun je ook je stem lekker laten dobberen in zo'n badje.
Bij het zingen samen met anderen blijkt dat je heel erg naar de voorkant gericht bent.
Je kijkt naar voren, daardoor heb je het idee dat je hersenen tussen je wenkbrauwen zitten
en is de aandacht van je oren ook niet naar de breedte. Als je die oriëntatie naar links en
rechts naar de omgeving kan trekken is dat beter voor de stemvorm die dan wijder wordt
en voor je hele aanwezigheid. Zodra je een beetje benauwd bent klapt door de spanning
de hele mondholte dicht. Door de onderkaak wat te openen, een beetje los te laten hangen
en het verhemelte te verhogen, krijgt de tong een beetje de ruimte om goed te kunnen articuleren. De adem die voortdurend in beweging is moet zijn richting vinden diep achterin het
bekken en ver naar achteren in de keel. Als ik dan goed op mijn voeten ga staan voel ik
dat hij het breed en laag opzoekt en mijn borstkas zich verwijdt.
De muziek die je wilt maken moet je aanpassen aan je lichamelijke vermogens. Als je
niet heel snel met je middenrif kunt flapperen dan zal je ook niet bedenken om hele vlugge
krulletjes te gaan zingen. Maar als je vreselijk graag aan een speciaal geluid wilt raken bewandel je de omgekeerde weg en probeer je het met een ploppende buik en gespreide vingers
of met springen eruit te krijgen.
Je motoriek brengt je vaak op ideeën. Als je van hele brede tonen afkomt en je maakt
dan een ielig smal keeltje of het wordt je fysiek ingegeven een heel smal tongetje te tuiten
dan heeft dat muzikale gevolgen, en als je dan het gevoel krijgt dat geluid heel breed te willen
uitsmeren over de zaal, bewerk je dat tot langgerekte legato-tonen om dat dan weer heel
plastisch af te breken met staccato-ritmes. Ik werk het liefst zonder microfoon, zodat de
mensen kunnen zien waar het allemaal uit voortkomt. Alle bewegingen moeten dan ook
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direct met de muziek te maken hebben, dat is een heel duidelijk uitgangspunt.'

In veel gevallen vertoont de manier van spelen sterke overeenkomst
met de motoriek van muzikanten, zoals zij zich in het dagelijkse leven bewegen. De intonatie, de timing, gestroomlijnd, sierlijk of juist brokkelig
of hoekig spel, harde inslagen of een zachte zoevende aanzet, bonkende
aceoorden of vloeiende modulaties, strakke noten of veel tierelantijnen,
geconstrueerde clusters of voortjagende klanken zijn uitdrukkingsvormen die als afspiegeling gezien kunnen worden van indrukken die iemand
gevoelsmatig en geestelijk opgedaan heeft. Ook de daaruit voortvloeiende keuze van instrument en de lichaamsbouw zijn van invloed op de taal
van de muzikant. Van de componistRavelis bekend, dat hij mede door
zijn postuur, een bewegelijke man met korte beentjes, zoveel snelle loopjes schreef.
Gitarist Jan Kuiper houdt absoluut niet van de zgn. 'triolenswing' en
richt zich op vrije improvisaties. Naar aanleiding van zijn statische instrument zegt hij:
'In mijn gewone leven ben ik ook weinig beweeglijk. Mijn instrument past wel bij mijn
motoriek geloof ik. Ik ben iemand die vrij rustig is. Af en toe heb ik te veel energie, die
ik op een bepaalde manier kwijt wil raken: door als een beest op zo'n electrische gitaar te
keer te gaan of door op een hele verfijnde manier tot een bepaalde klank te komen; met
dat laatste, daar houd ik mij het liefst mee bezig.'

Een duidelijk gestructureerde solo die als een architectonisch bouwwerk in elkaar zit, hoeft niet minder lichamelijk te zijn dan het spel van
iemand die zich laat meeslepen door zijn gevoel en de tonen laat komen
zoals ze zijn en daarop doorgaat. Veel zweet, een rood hoofd, zwellende
spierbundels, een verwrongen rug, of zelfs een danspas tussendoor, zijn
geen garantie voor een fysieke toon of voor het doorklinken van lichamelijkheid in de soort muziek. Soms zit muziek die visueel onaangedaan geproduceerd wordt maar een innerlijk samenhangend karakter heeft, toch
vol 'body and soul'. Zo kan tenorsaxofonist Arcbie Shepp elegant gekleed in een krijtstreeppak uiterlijk onbewogen enorm swingen. Met een
bedachtzaam gezicht speelt hij de meest gespierde muziek.
Guus Janssen:
'Mensen zeggen dat ik hakkerig praat, met spitse aanzetten. Ik zal dan ook niet gauw
een hele mooie lange klarinettoon opschrijven die heel zacht begint en langzaam aanzwelt.
Mijn muziek is streperig met veel staccato's erin. Maar zoals aan Ingrid Haebler, een poezelige Mozartpianiste uit Wenen alles rond is, zo speelt zij ook ieder toonladdertje met allemaal cirkeltjes in de polsen. Terwijl als je Monk ziet, is het alsof hij aan het steen bikken
is. Dat is radicaal het tegenovergestelde en die muziek die vraagt daar ook om.'

Om van het ene geluid over te gaan naar het andere, maakt Gerry Hemingway behalve een partituur ook een choreografie als handleiding.
Zijn ledematen functioneren als onderdelen van een werktuig. De armen
pompen als zuigers van een machine en verhouden zich bijna in een tegenbeweging ten opzichte van zijn schouders. Hij duikt in zijn drumstel om
met een ingehouden maar voortstuwende kracht het ware geluid eruit te
krijgen. Zijn lichaam wringt zich van base-naar snare-drum, van bekkens naar cymbal. Organisch pakt hij steeds nieuwe attributen, vervangt
de razendsnelle roffels van de handen door roterende lappen, legt een
doek tussen de bekkens, stelt schroefjes bij, zet zijn hiel op het vel van
de trom, gaat met een strijkstok over het metaal, dempt met de onderarm
het cymbal en slaat tegelijkertijd met een brush in een tegendraadse beweging langs de rand. Deze dans om het geluid behoort tot de compositie.
De overgangen, de natuurlijke pauzes van een hand, het optrekken van
een schouder, maken deel uit van de muzikale lijn. Alleen zijn hoofd
schijnt zich door de bewegingloosheid onafhankelijk op te stellen.
'De paar keer dat ik mijzelf via een videoband zag spelen, bleek ik zo betrokken bij ieder
geluid, dat ik een tamelijk extreme fysieke karakterisering daarvan tentoonspreidde. Ik
stort me op de noten, en gebruik de spanning van mijn lichaam voor de frasering en de timing, zoals een zanger dat doet. Het karakter van wat ik speel vereist een verlichamelijking
van de muziek. Ik ben inderdaad een wezenlijk deel van het instrument geworden, zoals
ik met het spel om ga, het lijkt net alsof ik bijna zelf tot drumstel geworden ben. Ik zoek
naar helderheid, en wanneer mijn lichamelijke gevoel overeenkomt met dat wat ik wil zeggen en in connectie is met het niveau waarop mijn geest zich bevindt, wordt het een heldere
performance. Denk niet dat ik mij in mijn buitenmuzikale leven altijd net zo 'wild' gedraag
als ik mij in mijn muziek gooi'.

Gitarist Jan Kuiper:
'Veel jazz-gitaristen proberen met aceoorden een pianist na te doen. Ik probeer zo veel
mogelijk de specifieke eigenschappen eruit te halen, zoals met boventonen werken. Door
met de vingers of de nagels over de snaren te strijken krijg je vreemde schuurgeluiden en
door op de toetsen te kloppen of te tikken ontstaat een eigenaardig geluid dat geen slagwerk
is en geen melodie. Ik buit niet de typische electrische effecten uit want ik houd niet van
het rock-geluid of die langgerekte tonen. Een groot nadeel van gitaar is dat het niet op en
neer gaat met de ademhaling. De aard van het instrument is heel statisch, met dat kleine
stukje plastic zit je steeds op één plaats te spelen. Voor mij begint muziek pas op het moment
dat het allemaal via je buik gaat. Wanneer je in je maag voelt dat daar iets gebeurt ... dan
ben je echt aan het spelen. Dan doet het er niet toe of je met je lichaam mee beweegt want
dan ben je al in beweging. Er ontstaat een nieuw inzicht, terwijl je niet meer hoeft na te
denken-alles zit goed: dan voel je de muziek en hoor je haar niet meer. Je moet in de tijd

op drie plaatsen tegelijk zijn: proberen het idee in je hoofd te houden, zo'n melodische voorstelling of ritmisch gegeven kunnen uitvoeren en het met je oren controleren op het moment
dat je het gemaakt hebt. Dat is hard knokken uit een heel diep verlangen om zo te spelen
dat het er alleen nog om gaat iets heel moois te maken.'

Martin van Duynhoven maakt gebruik van minieme bewegingen bij het
drummen. Hij zit frontaal voor zijn drumstel en kijkt recht naar voren.
'De gespletenheid kun je oefenen. Ik heb dat nog extra opgevoerd door de functies van
mijn handen inwisselbaar te maken, zodat ik de bas-functie of de solistische partij van de
ene hand even vlot in de andere hand kan leggen. Alles moet evenwijdig ontwikkeld zijn.
Deze vaardigheid, zoals ook het gelijktijdig versnellen en vertragen van twee tegengestelde
handen, versterken mijn technische onafhankelijkheid, zodat ik boven de apparaten kom
te staan. Ik kan niet méér getart worden dan wanneer een podium naar voren of naar opzij
helt. Als het drumstel niet vlak staat ben ik na een uur kreupel.'

Greetje Bijma spoelt voor een concert onder de douche de drukte uit
haar hoofd weg.
'Ik moet schoon beginnen, anders wordt het een verward concert. Als mijn stem en de
kracht uit mijn maag komen, tril ik helemaal mee. Ik ben net een wandelende synthesizer.'

Een golvend gebaar van haar hand als van een vliegende vogel illustreert ze met whoehoehoe klanken. 'Dit gebaar en geluid horen onafscheidelijk
bij elkaar.'

Waarna ze overgaat op een als door haar arm gestuurde 'zingende
zaag' die langzamerhand verandert in de gedaante van een ratelend slaugelijf dat haar nek omstrengelt.
'Een slang heeft zo'n kop, die zit in mijn hand, en dan zie ik wel eens tien slangen op
mij afkomen.'

Ze slaakt langgerekte junglekreten.
'Ik voel dat die slangen bijna mijn keel afknijpen- en dan geef ik vlug een seintje aan
de jongens om het thema weer in te zetten. Ik doe het mezelf aan om me te laten bedreigen,
maar daar geniet ik van. Het spant erom hoe ik mij op zo'n moment voel, hoeveel slangen
ik lichamelijk aankan. Want het kost heel veel energie al dat geluid erbij te maken. Soms
is dit nummer zo verstikkend dat ik er maar één zijn gang kan laten gaan. Als ik een nummer
gezongen heb waar ik zelf zo sterk bij betrokken ben gaat mijn haar door het kippevel recht
omhoog staan alsof het statisch is. Ik heb gedurende zestien jaar gemillimeterd haar gehad
want er mocht niets tussen mijn hoofd en de buitenwereld zitten. Hier gebeurt het-aan de
binnenkant speelt het zich af. De beelden en de geluiden gaan hiervóór bij mijn rechter slaap
erin, en daar boven het linkeroog er weer uit.'

Ze lijkt een filmrol achter haar ogen door te trekken.
'Dat "kastje" moet openstaan, anders kan het geluid zich er niet indringen en kan het
er vooral niet uitkomen. Dan hoopt het zich op, en wordt mijn hoofd te druk bezet.'

Ernst Reyseger:
'Bij mijn instrument, in tegenstelling tot electrische gitaar, waar bij de minste fysieke
beweging het geluid al zo direct geregistreerd wordt, heb ik veel meer de kans om behoorlijk
hard op die snaren te drukken, en dat brengt allemaal verschillende geluiden te weeg. Ik
kan op de cello ongelofelijk veel kracht kwijt en ik heb de keus tussen subtiliteiten en het
echte spierwerk, de ''rossologie''.'

Hij kan tot zwetens toe of strak gecontroleerd werken. Het zijn fysieke
uitingen die gaan over het doseren van krachten. Waar mee hij ook kan
manipuleren. Iets dat technisch uiterst beheerst is kan de indruk maken
een uitspatting van fysieke kracht te betreffen en klinkt dan heel losbandig. In de klassieke muziek worden soms ook de fysieke aspecten benadrukt, zo staat boven het 4e deel: prestissimo furioso van de Solo-sonate
van Hindemith: 'Schönheitsqualität ist Nebensache, so schnell wie möglich'.
Guus Janssen bereikt met zijn verfijnde technieken en gecontroleerde
spierbeheersing het fysieke in de klank. Aan het geluid zelf is te horen
hoe het geproduceerd is. De techniek, de manier van spelen is het muzikale onderwerp en dat vindt zijn directe neerslag in de toonvorming.
'Pianistisch wil ik niet verder dan de toetsen gaan. In een heel enkele uitzondering leg
ik wel eens één vinger op een snaar om een flageolet te krijgen, maar dat noem ik zelf een
concessie. Ik kan mijn idioom nog zo ver uitbreiden. Zoals wanneer je piano gaat spelen
zonder dat je geluid wilt maken: door zo snel mogelijk "stom" te spelen veroorzaak je hier
en daar een fladderig geluidje doordat je in het voorbijgaan toch even een nootje raakt.
Je kunt ook zoals Monk van één accoord steeds een andere toon laten liggen. Met die
techniek kun je hele melodieën, door uit dat accoord steeds een andere noot te kiezen, laten
doorklinken. Of de maten als elastiek uitrekken en indrukken, oprekken en induwen, zodat
ze sneller voorbijgaan of vertragen in een lachspiegeleffect. Dat muziekfragmentje wordt
als het ware voor een vertekenende spiegel gehouden waardoor het langer en dunner of weer
dikker wordt in de tijd.'

HOREN

Het innerlijk oor heeft een andere trillingsgevoeligheid dan het uiterlijk
luisterend oor. Inwendig spelen bij de voorbereiding van een toon de
emotionele roerselen een grote rol en zodra het geluid een concrete vorm
krijgt, wordt zo'n muzikale uiting direct onderworpen aan kritiek. Het
horen van je eigen geluid schiet als een jojo van een subjectieve gewaarwording dichtbij het hoofd naar een objectieve afstand-om zo de tonen
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in hun juiste verhouding te kunnen beoordelen.
Soms zijn de specifieke lichamelijke eigenschappen waarmee een toon
is voortgebracht daar direct in terug te horen, ook zonder dat je iemand
ziet spelen.
Een probleem van het oor is, dat het geen pupil heeft. Het heeft geen
sluiter en geen diafragma dat het inkomende geluid kan reguleren om het
trommelvlies te beschermen tegen overlast. Je kunt je nooit geheel afsluiten voor geluid. Door te selecteren is het wel mogelijk je oren 'open te
zetten' of ze ergens voor te 'sluiten'. Iemand kan zich Oostindisch doof
houden, maar als het geluid oorverscheurend is, is er geen ontkomen
meer aan en is ook het opsplitsen van geluid niet meer doenlijk. Zelfs tijdens de slaap kan men de buitenwereld niet totaal verhinderen door te
dringen tot de binnenwereld. Men is veroordeeld tot horen.
De hersenen hebben daarentegen wél het vermogen keuzes te maken
over welk gedeelte van het geluidsaanbod bewust gehoord gaat worden.
Door concentratie op bepaalde facetten: de hoge of lage tonen, één stem
uit polyfone muziek, één instrument of een instrumentengroep, kan een
onderdeel uit het geheel door het gehoor geïsoleerd worden. De hoeveelheid en luidheid van het geluid bepalen het onderscheidingsvermogen en
het beslissingsmoment-waarnaar te luisteren. Vooral blazers verkeren
bij het spelen in een big band of ander groot orkest vaak in de hinderlijke
situatie dat zij zichzelf niet kunnen horen en ook de medemuzikanten die
wat verderop staan zijn 'onverstaanbaar', waardoor ze vaak meer op hun
gevoel dan op het gehoor moeten spelen.
Greetje Bijma:
'In een band waarin ik zong was het zo'n ratjetoe, daar gebeurde zoveel tegelijk, zo'n
lawaai dat ik helemaal ging zwemmen in die geluidsbrei en niet wist hoe ik daar bovenuit
kon komen. Als je in de laagte gaat of beneden het niveau van hardheid, hoor je jezelf niet
meer. Dus ga ik héél hoog, zo hoog mogelijk er overheen.'

Als in een oogopslag kun je soms even een klank oppakken. Door te
kijken naar wat je horen wilt, krijgt dat meer nadruk. In een zwenking
van de blik lijken de doordringendste noten zich vooral op die plek af te
spelen waar het oog op gericht is, en hoor je dat wat schijnbaar extra naar
voren wordt gebracht. Zo kan aan de andere kant een muzikant met een
grote podium-persoonlijkheid alle ogen en oren naar zich toe trekken.
Daarentegen kan het zien van iemand die met de volle inzet van zijn lichaam of worstelend met zijn blokkades muziek maakt zo afleidend zijn
dat het verhindert er nog iets van te kunnen horen.
Alt-saxofonist Theo Loevendie is sterk beïnvloed door de Turkse mu-
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ziek, vooral zoals die door de boerenbevolking gespeeld wordt en vanwege de instelling op handwerk (die doorklinkt in de muziek) lichamelijker
is qua traditie dan de hof-muziek. Loevenelie's fysieke speelstijl houdt
verband met zijn sportieve bezigheden, de behoefte aan bewegen, maar
ook door een uit mathematische gerichtheid voortkomend gevoel voor
ritme.
'Mijn innerlijk oor heeft zo'n sterke werking dat ik de muziek die ik bedenk van binnen
waarneem. Toen ik in de doodse stilte van de nacht, na heel zacht pingelend op de piano
een stuk voor vijf trompetten en vier trombones met fanfare-achtig hard getetter had geschreven, suisden mijn oren na afloop. Ik had in die stilte het gevoel dat ik urenlang een
ontzettende herrie had ondergaan en dat kopergeweld om mij heen had horen knetteren.'

LUISTEREN

Wanneer een gewaarwording van inwendige muzikale aandoeningen of
van auditieve indrukken van buitenaf gericht is op het onderkennen van
dat geluidsaanbod, verandert horen in luisteren. Het oplettend of aandachtig toehoren om iets te vernemen, het één en al oor zijn, betekent dat
er geluisterd wordt. Dan gaat de geest alles wat binnenkomt in het labyrint van het oor op kwaliteit of bruikbaarheid selecteren. Het is maar vanuit welk oogpunt de muzikale gegevens beschouwd worden, tenslotte is
ieder echt luisteren een vorm van interpreteren. Alles wordt geplaatst, gevoegd in de eigen context in een persoonlijk decor en vanuit die achtergrond vanzelfsprekend becommentarieerd. Klankcombinaties roepen associaties op, die voortkomen uit de eigen denk- en gevoelswereld, en die
betekenissen worden meegegeven aan hetgeen net daarvoor gehoord is.
ledere herkenning, overeenkomst met de eigen beleving of eerder beluisterde muziek is een wijze van transformeren.
Guus Janssen wil de piano op een ongebruikelijke manier benaderen
en werkt met effecten die de herkenningspatronen doorbreken en het publiek de oren uitwassen.
'De gewaarwording van een melodie kun je omkeren. Door tien vingers die je naast elkaar tegelijk indrukt één voor één los te laten, horen de mensen eerst een cluster en daarna
het negatief van een toonladder, het omgekeerde piano-geluid. Doordat mijn vingers lijken
te kleven aan de toetsen en ik steeds meer weglaat, hoor je de noten die ik loslaat, maar
ze klinken wel vreemd gedempt. Dan word je je ineens gewaar: 'hé, die noot wás daar' maar
hij klinkt compleet misvormd als een verkeerd afgedrukte foto, als zijn negatief. Er is geen
attaque, geen inzet meer van de toon, maar een effect alsof je een piano achterstevoren af-

draait. Met een raar crescendo hoor je alleen even het gedempte einde van de toon.'

Luisteren is afbakenend opvangen en ingrijpen in klankwaarden. Het
luisteren van een muzikant vereist een hoge concentratie. Nadat de eerste
toon geklonken heeft, zijn de oren al gespitst. Het bijstellen, corrigeren,
bewerken en tenslotte componeren is daarna een voortdurend proces.
Een noot wordt afgezet tegen de voorafgaande of vloeit eruit voort, ook
een zogenaamde 'foute noot' heeft zijn intrinsieke consequenties, lokt
een andere uit of noopt tot stilte-tot ze uiteindelijk al doende of van te
voren bedacht in een groter verband worden geplaatst.
Een zogenaamde 'faux pas' kan zelfs tot uitgangspunt gekozen worden
van een solo, zoals trompettist Clifford Brown soms een zin begint waarop hij stukloopt. Dan 'herstelt' hij die fout door een paar keer opnieuw
te beginnen en het figuur steeds op een ander punt, op een andere tel in
te zetten. Je hoort hem hardop denken wanneer hij iets dat misgaat, niet
opzettelijk klinkt, eruit pikt, steeds op een andere manier in een andere
toonsoort op wisselende plekken herhaalt. Door zichzelf de opdracht te
geven een nieuw chorus te beginnen met dat accoord waarmee hij het vorige afsloot, wordt een solo coherent, exploiteert hij de 'foute noot' en
moffelt hem tegelijkertijd weg.
Guus Janssen:
'Door als verdwaasd achter de piano te zitten, met uitschakeling van alle techniek kun
je iets neerzetten dat op fout spelen lijkt. Als je afglijden van de toetsen als fout wilt laten
overkomen, moet je het in een muzikale context neerzetten die bij het publiek zeer bekend
is. Want daarin komt een fout keihard aan en tref je de mensen op het psychologisch vlak
regelrecht in het oor.'

Al luisterend controleert de improvisator of die noten 'kloppen', of ze
er wel zo uit komen als hij ze in zijn hoofd had en voorvoelde, of ze passen
in de structuur en overeenkomen met zijn gedachtengang. Vooral pianist
Thelonious Monk lijkt door zijn hoekige spel en onverwachte wendingen
soms daadwerkelijk te zoeken naar nieuwe accoorden, en grijpt dan na
een spanningsvolle pauze, waarin hij zichtbaar zoekt, de meest overtuigende klank.
In het samenspel ontstaan door een gericht naar elkaar luisteren, interacties op grond waarvan keuzes gemaakt worden en beslissingen genomen. Door zich te verdiepen in de 'stem' van een ander kan hij een gerichter weerwoord geven. Terwijl het kijken naar elkaar tijdens het spelen een
inspirerende en opbouwende rol vervult en de samenhang versterkt, vindt
het observeren van jezelf op een veel onbewuster niveau plaats. Het instrument is vaak niet meer dan oriëntatiepunt voor de ogen: 'even zien
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of het allemaal wel goed loopt', een vluchtige controlerende blik. Kijken
in een solosituatie valt haast samen met voelen, met de blik op oneindig,
bovendien is de concentratie een middel om je af te sluiten voor storende
omgevingsgeluiden. Maar door te luisteren naar het eigen geluid krijg je
nieuwe inzichten, kan een ingeslagen pad verlaten worden door zich
haaks op te stellen tegenover de voorafgaande muzikale ontwikkeling.
De lichamelijkheid van een ander spreekt tot de verbeelding en kan
door de visuele aspecten de muzikale voortgang beïnvloeden, maar de
eigen fysieke inspanningen dienen er voornamelijk toe de muziek zo goed
mogelijk tot stand te brengen: dat het 'staat als een huis', 'loopt als een
trein', niet 'stilstaat', en dat er een 'kern in de toon zit'. Handicaps kunnen door hun dwingend karakter tot een originele speelwijze en nieuwe
ideeën leiden, dan wordt een zwakte tot het sterkste punt gemaakt.
Het luisteren (en kijken) naar de omgeving, het geluid in de zaal, de
akoestiek van de ruimte, het bewegende soms rumoerige publiek, kan een
sterke invloed uitoefenen op de sfeer binnen de muziek, maar ook op de
timing, het tempo en zelfs op de notenkeuze. Het kan de concentratie
doorbreken en storend werken, maar sommige muzikanten gebruiken de
geluiden om hen heen en betrekken die in hun muziek.

GEHOORD EN GEZIEN WORDEN

De muzikant nodigt het publiek uit tot luisteren, hij levert zich uit, door
zichzelf te poneren en zijn verhaal te vertellen. Het publiek zwijgt, absorbeert, oordeelt, deprecieert, sanctioneert of ontlaadt zich in een uitzinnig
enthousiasme. Greetje Bijma:
'De beelden die ik als een filter geïnhaleerd heb zing ik eruit en doordat het gevoel te
aangrijpend is krijg ik na een concert veel reacties van mensen die het te ver vonden gaan.
Ze willen er niet in worden meegenomen en omdat ik tijdens een concert heel veel dingen
meemaak, vergeet ik soms waar ik sta.
Als ik echt bezig ben en het gaat goed, kijk ik niet, want dan wordt ik bang,- die ogen,
altijd die ogen ... die trekken zoveel uit me, dat ik, vooral als mijn weerstand gebroken is,
ze wel weg wil slaan. Maar soms roep ik zelf zo'n ijzige sfeer op, als ik mijn ogen open doe
en al die mensen zie kijken ... dan ben ik op slag uit m'n concentratie'.

Bij het geven van een concert zijn de akoestiek, de grootte van de zaal,
de sociaal-culturele context die het publiek van zo'n ruimte ondergaat,
maar ook de temperatuur en de hoeveelheid licht invloedrijke factoren.
Er bestaat een groot verschil tussen het beluisteren van een concert in

een zaal of op een plaat of band. De sfeer en het fysieke ondergaan van
de muziek- een publiek kan zich soms aaneenvoegen tot één bewegend
lichaam dat gelijkgestemd reageert op de muzikale voorvallen-spelen
weer mee in het verloop van een concert. Door de ruimtewerking en het
kijken naar de mensen die staan te spelen, kunnen de oren van de individuele luisteraars zich als stethoscopen richten op de subtiele muzikale details, die zich tegelijkertijd op verschillende plaatsen afspelen, en kan
men toch ook collectief de muziek in z'n groter verband ondergaan.
Guus Janssen:
'Het ritueel bij muziek maken is heel belangrijk. Bij geïmproviseerde muziek ben je aanwezig op 't scherpst van de tijd en er wordt gemaakt wat er nog niet is. Je kunt het van
twee kanten zien. Vanaf het podium bekeken heeft de concentratie in de zaal een grote invloed op het spel. Er lopen duidelijk lijnen tussen spelers en luisteraars. Als ik thuis een
plaat draai, kan ik mij veel meer vastbijten in de pure klank; dan ligt het vast in de groef.
In een zaalluister je minder geconcentreerd, je wordt afgeleid door de muzikant, maar
tegelijkertijd word je ernaar toe getrokken. De noten hoor je globaler, maar de muziek als
totale gebeurtenis maakt een diepere indruk. De spanning waarmee het ter plekke gemaakt
werd, de diepe indruk die het achterliet vergeet je nooit. Een solo kun je nooit naspelen,
de sfeer waarin iets op zeer grote hoogte gebeurde en waar je bij was, blijft nadat het
gespeeld is hangen. Het is een emotie die in je geheugen zit, een klankbeeld en niet de solo
zelf.'

Bepalend voor de manier van luisteren is wáár er gespeeld wordt: in
een concertzaal, kerk, congreszaal, school, wijkcentrum, op een buitenpodium of in een museum. Bovendien beïnvloeden het soort en het aantal
luisteraars de mate van betrokkenheid en zelfs de akoestiek. Martin van
Duynhoven:
'Het wordt een ander concert. Het Bimhuis heeft door zijn grote en goed geoutilleerde
zaal heel sterk de concertpraktijk beïnvloed. In sommige gevallen is het onontbeerlijk dat
je iemand ziet spelen. Ik kijk graag naar andere drummers, dan verbaas ik mij erover dat
een man van 200 kilo ook op zo'n krukje kan zitten. Het is heelleerzaam om te zien hoe
iemand erbij zit en te horen hoe het klinkt. Dan is de sfeer heel bepalend of je muzikanten
in een donkerrode zweterige jazzclub vreselijk hun best ziet doen of dat ze in het concertgebouw staan met veel meer allure.'

Bij het binnenkomen in een zaal, terwijl er een concert plaatsvindt,
loopt het publiek soms op tegen een muur van geluid of snijdt het geluid
in de oren als geslepen messen. Muziek kan zodanig bonken in de hartstreek dat de borst een trillende klankkast wordt. Maar de klanken kunnen ook weldadig langs de oren strijken en door hun intensiteit wellust
opwekken of 'de pan uit swingen'.
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Het is niet alleen de muziek die overgebracht wordt, ook de lijfelijke
beleving daarvan wordt tentoongespreid. Daardoor kan het publiek soms
in de rol van voyeur gezet worden en onmerkbaar voor de muzikant, die
opgaat in zijn muziek-beelden van hem afpakken.
Zoals een camera de mimiek nauwlettend gadeslaat, de handen in hun
beweging volgt, zo kunnen ook de ogen van het publiek het hele lichaam
in al zijn expressie aftasten.
Trompettist Evert Hekkema:
'Trompetspelen is een heellichamelijke sensatie, maar het prettigste is het om je lichaam
te vergeten en de trompet te laten "verdwijnen". Maar soms kan ik mij vreselijk onhandig
voelen en dan begin ik te spelen en doe ik niet meteen mijn ogen dicht maar kijk een beetje
rond. Dan zie je de mensen naar jou kijken: 'nou ja zeg, die blaast raar scheef'. Ik blaas
met mijn rechter mondhoek, dat vinden mensen vreemd omdat je gezicht dan volkomen
anders wordt. En als ik moe word en te weinig middenrif geef, ga ik met bolle wangen spelen, dan zijn er wel eens mensen zo brutaal om daar luidkeels om te lachen. Ik heb er ontzettende last van als het publiek ondertussen je uiterlijk gaat becommentariëren. Het is heel
persoonlijk zoals iemand zijn instrument vasthoudt, zijn vingers beweegt en erbij staat. Het
is fantastisch om te zien als iemand met heel geringe inspanning heel prachtige dingen doet
en het er heel kunstig uitziet.'

Door een zeer intensief toehoren kan de identificatie met de uitvoerder
zo sterk zijn dat zijn muziek hem ontvreemd wordt, opgezogen en toegeëigend door de luisteraar, in de eigen beleving tot bezet gebied gemaakt.
Theo Loevendie:
'Die identificatie is bij geïmproviseerde muziek zo sterk omdat het creëren en het vertolken van de eigen muziek samenvallen.
Doordat die muziek zo uit jezelf komt en je niet de noten speelt die een ander heeft opgeschreven, en door het lichamelijke karakter dat zijn weerklank krijgt in het ritme, reageren
mensen in de zaal zo heftig, dat ze soms ongeremd beginnen te klappen, te roepen of te
fluiten.'

Een structureel denkend luisteraar zal zich eerder tot ingenieus geconstrueerde muziek aangetrokken voelen en zal daar ook de lichamelijkbeid in herkennen, terwijl een sterker emotioneel gericht persoon minder
analytisch zalluisteren en het eerder gevoelsmatig over zich heen zallaten
komen.
Greetje Bijma:
'Bij concerten van anderen moet ik mij altijd echt vastbinden. Een keer op een concert
van Charlie Mingus kon ik mijn stem nauwelijks beheersen. Ik voelde het mee trillen: hij
is natuurlijk een koning van de bas. Ik laat mij dan opzwepen door het karakter van die
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muziek. Het begint rustig en dan kom je in een extatische maalstroom. Diamanda Galas
is een zangeres die heel ver gaat als een dier dat haar prooi besluipt in een zwarte nacht met
hysterische angstaanjagende geluiden. Dat schreeuwen zit mij hier in mijn bast, daarom is
het moeilijk mij in te tomen, niet mee te gaan zingen.'

Ook de stemming waarin men luistert bepaalt mede hoe een concert ervaren wordt en wát men er in hoort. Vanuit een bij voorbaat negatieve,
boze of gespannen houding zal iemand minder ontvankelijk zijn voor de
inhoud en gevoelswaarden van de muziek. En onvoorwaardelijk adhesie
betuigen is net zo vertekenend. Ook is die waardering of afkeuring net
zo pluriform als de uitgangspunten en gerichtheid bij het luisteren: De
één zal meer op de perfectie van de uitvoering, de techniek letten, de ander eerder op originaliteit en een oorspronkelijk idee, of men luistert onbevangen naar wat komen gaat.
Han Bennink laat zich niet makkelijk verstoren, integendeel, hij profiteert vaak van de attributen, geluiden en situaties die hij om zich heen
aantreft. Hij beantwoordt, weerlegt ze of vaagt ze weg met één harde
slag. Hij selecteert het geluid dat zich aandient en traint gedurende vele
uren per dag zijn spieren en uithoudingsvermogen om dat op krachtdadige wijze te retourneren. Door het aankweken van lichaamseigen morfine
verdooft hij de pijn, wordt hij onvermoeibaar en kan zijn snelle timing
zodanig opzwepen dat het ook de gemoederen van het publiek verhit.
Bennink:
'Overal om ons heen zijn al geluiden, daar moet je een keuze uit maken. Soms beslis ik
om van mijn drumstel weg te rennen en iets in de coulissen te pakken wat daar toevallig
voorhanden is. Een keer in Berlijn lag daar een namaakslagerij met tientallen doorgezaagde
plastic varkentjes, die er heellevendig uitzagen. Ik sleepte ze achter me aan en zo'n half
varken, dat moest drummen en moest aan het bekken eten. Daar ging ik mee werken. Ik

wil ook laten zien dat je op een tafel met koffiekopjes of op een boom ook een korte afslag
kan spelen. Ik plant wel eens een drumstick in een palm in de hoop dat hij wortel schiet.
Uit de zaal komen altijd een heleboel geluiden die je kunt gebruiken, ook lachen en hoesten,
dan hoest ik in een overdreven mate terug door een megafoon. Als je dan een concert terugluistert op een band, dan werken de reacties van het publiek, de uithalen, het glasgerinkel
en het geroezemoes volkomen geïntegreerd in de muziek door. Mijn buitenmuzikale avontuurtjes worden dan beloond met extra geluid. Handgeklap en lachen, of een hond die blaft,
blijken zich probleemloos in de klankcompositie te mengen; tijd, plaats en handeling
vloeien samen in een lijn van geluid.'
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J. F. Vogelaar

Gesloten gezichten
Bij figuren van Ossip *

HIJ ZINGT OMDAT HIJ NIET KAN HUILEN

Een en al scheur-niet alleen z'n mond, hij houdt z'n mond, wijselijk,
voorzichtigheidshalve houdt hij z'n kiezen knarsend op elkaar, vastbesloten niets uit de grote bolstaande zak die hij geworden is te laten
ontsnappen, niet eens een zucht, niet één teken dat hem zou kunnen
verraden. Toch weet hij niet te verhinderen dat een andere, nog grotere
mond-eerst binnensmonds, Hou je kop brult hij nonstop, tot het
zwijgen niet te harden is, dan overlangs-z'n hele hoofd in tweeën
splijt. Links van de wig ziet alles wat hem voor het oog komt er anders
uit dan rechts van de wig, zodat elk voorwerp ook nog eens zichzelf
tegenspreekt.
Zelf een en al scheur, verscheurt hij, om tenminste iets terug te doen,
onverschillig wat hem voor de voeten komt, vriend én vijand, als het
maar stuk kan. Er zijn kinderen die overal hun beginnende tanden in
zetten om te zien of het eetbaar is. Daarmee kun je hem maar beter
niet vergelijken, kind is hij nooit geweest, integendeel, daarom kan hij
er altijd nog een worden. Hij scheurt alles aan flarden om te zien of
het leesbaar is, om te voelen of het echt is of niet: van ongeluk maakt
hij, om te beginnen, 0 geluk. Een opening. En nu moet hij op zoek
naar wat er verzwegen wordt tussen tijd en rekening, tussen thuis en
front, tussen stro en man, tussen schiet en gat, red en middel, mon en
uur, gedachte en streep- moet hij goedmaken wat er tussen kop en
stuk, Hel en een, scheur en maker is scheefgelopen.

• Deze elf schetsen zijn niet bedoeld als toelichting of uitleg bij het werk van Ossip. Ik
heb ze geschreven met een groot aantal kleurenfoto's van zijn figuren onder handbereik;
een aantal ervan is in dit nummer afgedrukt. Als Ossip een componist was geweest, had
ik kunnen zeggen: teksten op muziek van Ossip; naar analogie daarvan moet ik mij behelpen met omschrijvingen als 'op de wijze van' of 'naar aanleiding van'. Misschien
zijn het alleen maar omschrijvingen.
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-

WAT DOE JIJ IN ZIJN HOOFD?

En wat als het ene oog het andere begint te wantrouwen? Daar is in
voorzien. Luister maar eens ...
Als zijn haren eenmaal te berge gerezen zijn, moet de strohoed voor
'n tijdje opzij. Van die schrik bekom je niet gauw, misschien wel nooit.
Gorgoonse aandoeningen ter linkerzijde, hand pikzwart, verkoold,
rijgschoen idem dito, klompvoet met spijkerzool, kortom: een gewaarschuwd man, een geklauwd persoon.
Wie de schrik te pakken heeft- maar wie heeft wie en verder wat voor
schrik, een eeuwig halfopen mond is daarvan de stomme getuige- verwacht ieder ogenblik dat: opnieuw
Stel je dat voor als een draaideur: zo ben je binnen, zo sta je buiten,
en elke halve slag zie je het weer. Maar het allerergste is de halfslachtige hoop, hoop die (men zegt zoveel) de handlanger is van de dood.
Gevaar hoort te wijken, geluid sterft weg en een soort sterft uit-het
onherroepelijke geeft de burger moed. Over dat alles valt nog te praten. Maar er is een subliminaal vergezicht: het levende masker van 'n
fraktie (het zoefzoef van een vleugelslag).
Geheim, punt uit. De man weet iets voor zich te houden-het in zich
opgenomen om het beter te kunnen onderzoeken- hij is zich elk ogenblik zijn ingewanden bewust, hoe lang houdt hij dat uit?- zijn nieren
laat hij liever niet proeven- hij geeft zich niet gemakkelijk gewonnen,
dèze man niet, ook voor zichzelf is hij een goedbewaard geheim, hij
weet niet eens wat hij zich heeft toegeeigend, je zou eerder zeggen dat
hij zelf is ingelijfd, hij voelt alleen waar het ongeveer zit, dat is alles.
Gelezen: Dit huis is een knekelhuis, dacht de jonge prins Guatuma
toen hij opeens midden in de nacht in de zaal van zijn paleis wakker
schrok temidden van danseressen en muzikanten die daar, door slaap
overmand, in alle mogelijke houdingen door en over elkaar lagen, bewegingloos als lijken.
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Gehoord: Er is iets met zijn hoofd. Dat zeggen ze al jaren, maar
nooit doet iemand er iets aan. Het ontsiert de hele stad.
Gezien: Zie je de navel op zijn voorhoofd? Hij begint boeddhaneigingen te vertonen, hij krijgt er iets vriendelijks door. Knipoogt
wijs en ruikt mee. Lang voordat je iets kunt zeggen-ongeacht of je
het tegendeel zegt of (wat doe je in zijn hoofd?) er doekjes om windt
of hem zelfs naar de mond praat-ruikt hij watje bedoelt. En wat zijn
mond aangaat, die is allang in iets bloemachtigs veranderd, iets trapies, iets vleesetends, iets bordeelachtigs, ontblotends, innemends,
week welvend zuigend en afstotend. Zeer passend gezien dat blotebillengezicht.
Wil dat gezicht nooit eens- al is het maar voor even, al is het maar voor
de grap- veranderen in een cyclopiese vrouwenbuik?

-

HEEFT DE KLEURENBLINDE NIET EEN PAAR WOORDEN OVER?

Naarmate zijn ogen achteruit gingen en de wereld om hem heen waziger begon te worden en ook kleiner- verdwijnender, had hij willen zeggen -kreeg hij steeds meer het gevoel dat hij ook zelf kleiner werd;
niet alleen leek zijn lichaam te krimpen maar ook zijn inwendige
gestalte-die bij veel mensen de fysieke omvang verre te buiten gaat
en bij hem al geruime tijd een ietsje te zacht opgepompte binnenband
leek- verminderde zienderogen. Ook de woorden ervoor waren kennelijk aan bederf onderhevig.
Niets aan de hand, sprak hij zichzelf moed in, dat overkomt iedereen wel eens (hij was zich bewust hoe gewaagd deze veronderstelling
was: je kent er een paar-drie vier gezichten ken je goed, van nabij,
bij benadering zouden ze je eigen gezicht kunnen zijn; intuïtief ken je
er een stuk of twintig, de andere heb je misschien nooit gezien maar
je weet dat ze er zijn: die gezichten hebben je gemaakt, je hebt er alles
aan te danken, alles wat je bent). Toch was er op z'n Ininst één merkbaar verschil: terwijl de vermindering van het gezichtsvermogen bij de
meesten onopgemerkt verloopt en (daardoor?) de inkrimping van de
buitenwereld niet eens wordt waargenomen, voltrekt zich bij hem de
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reduktie als op slag, met enkele spastiese schokken.
Eerst werden de huizen, de bomen, het verkeer en al het andere om
hem heen kleiner, waardoor hij zich korte tijd enorm groot voelde, een
gevoel dat iedereen moet kennen, hield hij zichzelf nog voor. Onmiddellijk werd dat gevolgd door een mistbank in zijn ogen alsof een slijtage van jaren in één tel versneld werd afgedraaid. Het weer in zijn
netvlies. Nog was zijn verbazing zó groot, dat hij zich van binnen voelde zwellen, terwijl hij alleen nog even zichzelf bleef. Toen plofte hij
ook inwendig in elkaar. Met een zucht zeeg hij ineen, een enorme zucht
waarvan de hele stad-althans het stadsdeel dat hij voorheen 'de wereld om mij heen' had kunnen noemen- weergalmde. De sterkte van
het geluid bleek niet te zijn afgenomen. Hemel, stelde hij met een
schok vast, dat is het dus wat de mieren voortdurend te verduren hebben, dat verklaart veel zoniet alles.

-

VERPLAATSING-STA JE IN ZIJN SCHOENEN

Een man, toevallig is het dit keer een man, heeft in zijn eigen stad z'n
intrek genomen in een bescheiden hotel. Deze mededeling, bedoeld als
waarschuwing vooraf, zit al boordevol voetangels en klemmen. Zijn
eigen stad, dat is al zoiets! Zijn kamer kijkt uit op een andere kamer,
aan de overkant van een binnenplaats met de allure van een stortkoker. Inderdaad, een bescheiden hotel. Ergens in de stad houdt hij kantoor, op wisselende tijden. Nu zou het kunnen gaan beginnen, hier of
in de kamer aan de overkant. Hij zit in de enige stoel die de kamer rijk
is en drinkt; hij houdt zich aan zijn glas vast. Uitstel, daar draait alles
om, dat woord neemt hem volledig in beslag, als verlokking, als bedreiging, als vraag: bij wie moet hij dat aanvragen, gesteld dat hij weet
waarvoor en waarvan, en in welke volgorde. Als hij het voor het zeggen had, zou hij een plaatsvervanger aanwijzen, wederom gesteld dat
hij daartoe bij machte was. Het minste dat binnen zijn vermogen ligt,
is zich voorstellen wat hij zo iemand zou laten doen. Daaraan denkt
hij-terwijl hij, als een vreemde in zijn eigen stad, hier zit of staat of
misschien zelfs ligt- en in zijn hoofd ontpopt zich de vermeende
hoofdrolspeler weldra als regisseur. En hij, wiens naam niet eens is ge108

noemden ook beter ongenoemd kan blijven, wat is hij? Souffleur van
een regisseur?

-

HOE KUN JE SLAPEN TERWIJL ER OVERAL ZOVEEL GEBEURT?

Daar heb je hém weer. Hij heeft teveel vrije tijd lijkt het wel. Opschieten, roept hij al van verre, opschieten, ik heb gloeiende haast. De
kaartjes liggen klaar, alleen is maar alleen zegt hij steevast en bestelt
er daarom twee. Kan hij gaan verzitten of zijn arm quasi-verliefd om
een lege rugleuning leggen. Hij is zuinig op zijn tijd, daarom praat hij
zo snel. Voortdurend knippert hij met de ogen, twee op een, schrokt
z'n eten naar binnen, houdt liefst z'n handen achter allebei z'n oren
om toch vooral maar niets te missen. Uitrusten kan ik nog genoeg,
roept hij nog terwijl hij al weg is, als ik dood ben. Weg is ie weer, nog
geen tien minuten binnengeweest en hij houdt het al voor gezien; hebben we ons daarvoor maanden uit de naad gewerkt? Versneld afgedraaid, verduidelijkt hij, hier met mijn eigen ab, en wijst op de eeltplek
tussen z'n ogen. Komt bij voorkeur pas na de pauze binnen. Net zoals
in mijn eigen leven, verklaart hij, en is weer op weg-naar bed, zoals
boze tongen beweren, vandaar zijn haast. Hij zal het niet verhelen, het
bed is alles voor 'm, zijn lust en zijn leven. Moet hij ergens heen, en
dat moet van hem, maar wel snel graag, even tussendoor, dan trekt
hij in de gauwigheid even iets over zijn pyjama aan. Daar hèb je 'm
weer. Beter in bed dan in bad, zegt hij en passant, alsof hij ons gesprek
heeft afgeluisterd. Vanwege de waterverspilling? vraagt iemand wanneer hij al weg is. Nee, is zijn antwoord, vanwege de gedachtenverkwisting én, voegt hij er aan toe, vooral vanwege de woorden die er
aan vuil worden gemaakt, hier roept hij, kijk zelf maar! En we lezen
als een echo het woord gebeurd (verbeurd?? verbruid?) doorgestreept.

-
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DE GEZICHTENETER IS LANGSGEWEEST

Leg ik even, vermoeid, m'n hand over m'n ogen, m'n linkerhand zodat ik een ogenblik kan denken: iemand legt liefdevol zijn of haar
hand over mijn ogen, dat is het voordeel van linkerhanden en daarom
duurt het ook wat langer dan er voor een dergelijk gebaar staat-heeft
intussen iemand kans gezien snelsnel de plaats in te nemen van Masselman. Moet ik me razendsnel omschakelen van oculaire naar oniriese
kwesties. Niet erg, geef mij maar de keerzijde van netvlies en iris; ik
ben goed in keren en achterpanden. Wat zijn de klachten? Ze beroven
hem van zijn slaap. Verhuizen, schrijf ik hem voor. Nee, niet van zijn
nachtrust. Integendeel. 0, het tegendeel, is dat dan wat anders? Wat
ik me daarbij moet voorstellen? Aan die vraag kom ik niet eens toe.
Ze pikken zijn dromen. Het kan erger,lijkt me. Zitten zij, wie het ook
mogen zijn, met andermans nachtmerries in hun maag. Mis, het zijn
beroeps, kenners, geen Jungiaanse gelegenheidsdieven. Dat bespaart
je een psychiater, zeg ik, tegenwoordig toch algauw honderdvijftig
piek per zitting en per ligging nog meer. Weer mis. Ze snijden de beste
stukken uit zijn dromen en plakken er naadloos delen uit tweedehandsdromen voor in de plaats, verstelde dromen zogezegd. Tweede
gebruik, en dat ook nog eens tussen aanhalingstekens, het kan niet op.
Droomtransplantatie, inwendige plastiese chirurgie, nergens schrikt
dat boevenpak tegenwoordig nog voor terug. De vervalsing mooier
dan het origineel. Daar weet ik alles van af. Hoe hij dat dan weet, waag
ik tenslotte te vragen. Of ik mijn bul kan laten zien, brult hij, en vermoeid leg ik mijn hand, toch maar m'n rechterhand dit keer, over mijn
ogen, zo dadelijk denkt hij nog dat ook mijn niet eens als remedie bedoelde praatjes voor de vaak deel uitmaken van een wisselconsult.
Wat heb ik een grote hand, zie ik nu pas, nu ik mijn ogen sluit, dat
wordt oppassen met zo'n reusachtige hand.

-

ALS ZE JE NIET LUSTEN IS DAT NOG GEEN REDEN OM JEZELF OP
TE VRETEN

Het wordt vervelend, ik weet het, je zegt het, toch wil ik op dat gezicht
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terugkomen, hoe plat het ook is en, onzichtbaar haast, op z'n hoofd
geplakt-het heeft twee kanten, de voorkant is tevens keerzijde, het
ene als in een zoekplaatje in het andere verstopt. Daarmee is eigenlijk
alles gezegd. Ben vertekend gezicht? Het is maar hoe je het bekijkt.
Je kunt ze niet ongestraft van elkaar losmaken. Het ene kijkt alles weg,
ongeduldig gericht op elders. Het andere is streelogend en smelt.
Met een oceaan voor de deur draai je de kraan anders open. Met zoveel
vijanden om je heen als 0 in zijn slechte dagen kijk je anders in de
spiegel. Zo niet 0 zelf. Of hij is ziende blind of ook zichzelf vooruit,
in dat geval weet hij meer dan wie ook, zelfs meer dan de achterdochtigste onder zijn vijanden.
Dansen moet je leren, op de maat van de pijpen. Hij kan dat toevallig
denkend. Voor 'n deel elektronies, bij de tijd, voor 'n ander deel zwervend op turkse muiltjes; met de ene voet op wieltjes, met de andere,
gespoord en een roskam onder de hak, blijft hij steken in onheuglijke
tijden.
Dansen op muziek die niet meer voor oren is bestemd- is het al zóver?
Vorige week stond hij nog, compleet uitgedost, in de binnenlanden
van Afrika. Zo heet dat tegenwoordig niet meer; er is nu zelfs etnografie voor binnenlands gebruik: er worden proefschriften geschreven
over de inhoud van uw vuilnisbak (ook die heet uiteraard anders).
Hier wordt maar één keer in het leven gekust. Elke kus-ook die per
ongeluk gegeven of gekregen-is dodelijk. Alleen voor mensen? Nee,
voor alles en iedereen. En als nou iemand pontifikaal de grond kust?
Ook dan, tant pis pour la terre, dat kun je overal zien. En een handkus? Ben handkus mag niet, een kushandje wel, een luchtkus en een
woordkus ook, maar een kus met getulpte lippen weer niet. Getulpt?
Kijk maar, als de letters zich openen ...
Geen gezicht blijft heel. Geen gezicht? Hoe gespleten, verscheurd, verfomfaaid, toegetakeld, gekleurd en verkleurd en verdraaid en vertrokken ook, het zijn en blijven gezichten.
Nooit geweten dat één woord zoveel gezichten heeft. En daarbij is
een gezicht niet eens van een masker te onderscheiden. Wie dekt wie?
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Gemaltraiteerden, verminkten- dat zou je zeggen ja, op het eerste gezicht-als een egel nadat hij is overreden-maar op het tweede gezicht,
nee, let vooral op die gekwetste blik in die grimmige bek- gesloten gezichten met schietgaten-evengoed zijn het verminkers of, op z'n
zachtst gezegd, gekwetsten die wat hun is aangedaan het liefst dubbel
en dwars terug willen doen, aan wie dan ook, uit de weg, de eerste de
beste zal moeten boeten ...

-

AFWEZIG

De meeste van mijn zinnen schijnen haar niet te interesseren, zegt hij,
in de verste verte niet. Ze hoort ze niet eens. Heel slim, zo slim dat ze
al bij voorbaat schijnt te weten dat ze haar niet interesseren. Maar hoe
weet zij dan, eveneens voordat ik iets gezegd heb, welke zinnen haar
wel aangaan? Zijn het de zinnen die met Ja beginnen? Nee, dat kan
niet waar zijn. Ja, zei ik, elke keer dat ik je zie is een keer teveel. Dat
is zo een zin, een zin uit duizenden. Ze keek dwars door me heen, ze
had niets gehoord, hoewel ze haar gezicht vlakbij het mijne had, misschien wel te dichtbij (zoals alles vervaagt dat me te na komt), ze
luisterde naar muziek van de vorige dag of de vorige eeuw, of naar muziek die nog geschreven moest worden. Het ware beter geweest wanneer ze er niet gezeten had, ze zou naar me geluisterd hebben en mijn
zin zou ik niet voor niets hardop hebben uitgesproken. Want ik weet
nu wat het verschil is tussen een zin met of zonder stem, met of zonder
oren- maar vraag me niet dat uit te leggen ...

-

ZINSBEGOOCHELING IN HOGER SFEREN

Hij zei: een grote gedachte uitdenken, nog eens, dat zou als een ei zijn
met mij erin. En hij zag het al voor zich, in plaats van 'een grote gedachte', de zoveelste uitvlucht, zei hij, in plaats van een volmaakt ei
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om uit te denken is de uitvlucht de eerste adem die je op een strakgespannen winterochtend buiten ontsnapt. De eerste? Wanneer je hem
ziet en je tot de eerste wilt beperken, is hij al door een tweede, goor
als uitlaatgas, besprongen, gerept de gewenste reinheid, vermenigvuldigt zich dat zienderogen, al evenzo de slierten giftige gedachten, en
toch steeds weer die stille wens van een eerste of laatste, gaaf als een
ei, zei hij, vrij, ontsnapt, als de eerste ademtocht van het wit dat opgaat in het grijs, hij zei: het ei van mij en zei-dát uitdenken-en hapte,
als een grote vis naar een kleine, naar het wolkje wit dat woordeloos
aan mijn mond ontsnapte. Voor die grote gedachte moet het eerst helemaalleeg zijn, was zijn handzaamste uitvlucht, naar hij zei, in mij,
en kettingademend bracht hij de dag door, in afwachting, zei hij, ofschoon onbevrucht, eerder voller dan leger. Een ei met mij erin, zei
hij later op de avond, dat is een onvruchtbare gedachte, en onder de
hardgevroren nachthemel, kil en meedogenloos maar een harde waarheid nabij, droomde hij de droomloze gedachte aan een marmeren ei,
een gedachteloze gedachte, alleen vervuld van zichzelf, glad, hard,
glanzend, de hand verkillend, het voorhoofd opklarend, waar niets is
kan beter niets blijven, gaf hij zijn woorden armetierige vleugelen, en
hij wenste, door zijn eigen spreuken vertederd, een zwart veertje te zijn
in de nacht, en in dat dekor zou een uitvlucht er hebben uitgezien als
een grijze ademdamp die zich schielijk vermengt met het ondermelkse
licht van de opgedofte stad.

-

UILEBAL EN EEN OUD VERHAAL

In z'n onschuld- zeg maar liever: in z'n onnozelheid- gaat hij omstandig uitleggen wat hem scheelt. Hoe kun je dat nou doen, uitgerekend
tegenover zulke kinkels; iedereen weet toch dat het geen gewoon koffiehuis is, al heet het Hier is't. Ik denk, zegt hij- en dat is precies weer
het verkeerde woord, ik denk, alsof hij het erom doet, feilloos weet
hij de juiste snaren van deze theekisten te beroeren, dat moet gezegd
-ik denk dat ik teveel gelezen heb, en te lang en te aandachtig om me
heen heb gekeken, te vaak m'n blik naar binnen gekeerd, ik geloof
-oei, weer helemaal fout-dat ik er te dicht met m'n neus op zat, de
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waar waar waarheid op het spoor, oog in oog met de kern van de zaak
-ik heb hem gewaarschuwd, hij gaat echt over de schreef- en, meldt
hij, lijken zijn ogen verdraaid, staat hun as verkeerd, alsof de blik van
het ene oog de blik van het andere kruist voordat zijn blik het doelwit
bereikt, de een onderschept de ander, een afweerblik, ik zie alles troebel, zegt hij, het lijkt wel een hersenschudding, zo een van binnenuit
als een aardbeving- nou makker, hoor ik hen zeggen, terwijl ze
opstaan en grijnzend de mouwen opstropen, als dat alles is, 'n fluitje
van een cent, wees blij dat je ons treft, die bril heb je trouwens niet
meer nodig, weg ermee, met 'n bril kun je niet denken en geloven doen
we zonder bril, en met vereende krachten drukken ze het hoofd van
weerskanten in vorm, want, zeggen ze doodgemoedereerd, dat hoofd
van meneer dat is niet helemaal in orde, dat is te eivormig, eiervormig
zeggen ze, daardoor staan z'n oogballen onder druk, het hoofd hoort
rond te zijn als 'n voetbal, het moet kunnen rollen, net als de ogen,
rond is goed, rond is altijd beter, rond is normaal, en twee van hen
trekken aan zijn oren en wangzakken, de andere twee drukken tegelijkertijd kruin en kin naar elkaar toe, de vijfde, de pottenbakker van
het hilaries quintet, geeft aanwijzingen en kneedt het hoofd wanneer
het met grote snelheid om z'n as draait in het gewenste konfektiemodeL

-

MARCHE EROIQUE

Hij was lange tijd uit zicht. Maar vijanden zijn vindingrijk, ze plakken
doodleuk een tweede gezicht over de uitgewiste voorkant. Een inzet
noemen ze dat. In de tussentijd heeft hij de regisseur en de hoofdrolster van de rolprent leren kennen, of degenen die soms hun rol overnemen, de kabeldragers en koffiehalers, de lenzenwissers en geldschieters, de figuranten. Hij loopt omringd door zijn vijanden over een verraderlijk steil pad naar een punt vanwaar je in één oogopslag, tenminste als je er ontvankelijk voor bent, kunt overzien wie de stad inen uitgaat. Voor een wereldstad is het een dorp, als het regent lijkt het
nog wat dus regent het met de regelmaat van de klok. De regisseur
keerde met zijn crew terug naar het filmdorp na een inspektie van land-
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schappen en andere lokaties. Hij is er eerder dan de avond. Gesnor
van camera's, geklik van schakelaars, wapperend celluloid dat als een
lasso uitgezochte beelden vastlegt, de glimmende filmblikken die gul
in het halfdonker glimmen, de onschuldigste van alle. De hoofdrolster
komt eraan, als vrouw uit zijn dromen heeft ze niet veel aan, maar het
is wel mooi, zij minder, kiezen of delen. Ze wordt op handen gedragen
door collega's die vakkundig hun spitse nagels in haar roze statuur en
passement planten. Ze moet wel glimlachen voor de laster. Hij zwaait.
Ze ziet hem niet eens staan. Niemand heeft meer oog voor hem. Misschien omdat hij zijn middendeel heeft afgedankt. Hij heeft veel voor
zijn rol over. Illusionisten en verdwijnkunstenaars flitsen langs, doen
een hartstochtelijk beroep op lichtgelovigheid, hollen zichzelf voorbij,
verwisselen van schaduw en prijzen verjongingskuren aan. Een dubbelganger laat twee doublé-ringen aan z'n wijsvinger ronddraaien,
blijvend parallel, twee open noten uit een sinistere melodie-in zulke
bewoordingen zal het in Musica Nova worden uitgelegd. Dijen, daar
schijnt niemand het meer op begrepen te hebben, vreemd. Morgen zal
de première plaatsvinden, nu al gaat het licht uit. Morgen beginnen
ook de opnamen voor de gekuiste versie, helemaal gezongen. Morgen
wordt ook de regisseur officieel verwacht. Er zal weer veel gekust worden en de ratels zullen roddelen en menige ziel zal worden platgetrapt.
Zijn vijanden- inmiddels ook de mijne- begeleiden mij naar de kleedlokalen waar ik de lange uren en dagen heb zitten oefenen. Het is vertrektijd. We moeten ons verplaatsen. Ik moet mijn papieren pakken
en de pasfoto met het mombakkes vergelijken, de een kalender dan
de ander, dat stoort niet, stoort dat? Bij de portiersloge vraag ik naar
de man met wie ik op goede voet stond, hij had een marche éroique
op of voor zijn naam staan. We moeten-ja, helaas is dit een tijd van
moeten- naar die uithoek waar ze allerhande hulpstukken en vervangende ledematen verhuren. Er is een aparte afdeling voor gevonden
protesen, ons gaat het alleen om een middel, een t. De portier die verdacht veel op de verwachte regisseur lijkt, kijkt langs zijn feestneus
weg naar mij én mijn remplaçant. Hij wijst naar een danig verweerde
glazen vaas in de prijzenkast. De vaas is tot de gouden rand vol groenmodderige bloemen- en plantenresten, van aronskelken, beltrozen tot
grafbloemen en zwartkoren. De flora kent geen kadavers, hoeft niet
gekist. Wisten we niet dat er voor vegeterende geesten geen uitvaarten
meer gehouden worden? En dat de laatste groene duimenexpres vertrokken is? Kijk maar naar de verwaaide muziekbladen en verscheur-

de melodieën, de enige nog levende stoffelijke overschotten die nog
niet door de wind verstrooid zijn onder de door al het afscheid beroete
kap van het centraal station.

-

IJLHOOFDIG: IK BEN JE STEM KWIJT

Dan houdt alles op- als eenmaal het suizen in het achterhuis van de
schedel hoorbaar wordt. Het lek heeft het onhoorbare stadium heelhuids doorstaan en is groot en sterk genoeg om zich door niemand of
niets te laten dichten. Hoor het suizen: als je je oren naar binnen stulpt
zijn er stemmen te horen en luister je lang genoeg, gescherpte punktie
in het merg, dan zuig je iets op dat aan zingen herinnert of nog iets
vagersen bedwelmenders. Ondertussen-ik zei het al: dan houdt alles
op- breidt het zich uit, de opening is niet meer dan een begin geweest,
wat vaststond- verdeeld, in verband, onderscheiden, in juiste proporties -loopt uit, vervloeit en vermengt zich. Het suizen meet zich met
de wind, heeft de kamoeflage van bladergeritsel, knisterende zijde,
kabbelend beekwater, vloeipapier of waaier niet langer nodig, achterbaks is geen levensnoodzaak meer, de parasiet (of wat dan ook, in elk
geval iets of iemand met para- voor zijn naam) draait de rollen falikant
om en waagt zich in het voorhuis. Geef toe, je was al verloren, je wist
het, bij voorbaat-we zagen het aan je ingekeerde blik. Helaas wist je
niet dat de echo van stemmen waarnaar je enkel kon raden en het gezang waarvan je slechts een vermoeden had, de aankondiging van indringende geluiden was en niet, zoals je hoopte, de keerzijde van alles
wat je daarvoor gezegd had. Te lang heb je in de waan verkeerd dat
de stilte die je hoorde weerklinken je welgezind was en met welbehagen
verbonden zou zijn. Het luchtledige in je hoofd blijkt niet meer en niet
minder dan de holle zuil in een cycloon. Er staat je nog één ding te
doen: geef er een naam aan, zoals te doen gebruikelijk een vrouwelijke-en reis gedwee mee.
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Guldo Ceronetti

De stilte van het lichaam

Vertaling: Wiltred Oranje

Zambaco Pacha (Voyage chez les lépreux) vertelt het volgende verhaal: 'Een heel knap meisje van goeden huize wordt stapelverliefd op
een man, lijdend aan lepra in het beginstadium; ze slaagt erin hem te
huwen, op Samoa zijn huwelijken met leprozen of tussen leprozen immers niet verboden. Deze vrouw leeft acht jaar met haar man die, uit
jaloezie of egoïsme, zich met alle denkbare middelen erop toelegt de
ziekte op haar over te dragen; hij wilde niet dat zij hem zou overleven.
Hij kuste haar voortdurend op de mond, stak zijn tong minuten lang
in haar mond voor een tongkus, hoewel zijn gehemelte al onder de
zweren zat ... Meer dan eens entte hij haar met de lepra in. Het heeft
niets uitgehaald. De vrouw leeft nog steeds, gezond en wel.' Acht jaren
van lepreuze liefkozingen (de leproos is zeer zinnelijk van aard) met
maar één doel-gezamenlijk sterven in één enkele levende ontbinding- en dit doel dan niet bereiken, overwonnen door de weigering van een
micro-organisme om zich te laten besmetten! Zij die zich in de spiegel
bekijkt, spiedend naar tekenen van besmetting, en met ontzetting ontdekt dat haar huid ongedeerd is! Ze overwon al haar walging om maar
besmet. te raken, en dan blijkt haar offer geheel vergeefs te zijn geweest, alleen haar leproos wordt verteerd. Terecht doodt ze zich niet,
omdat ze aan dezelfde kwaal wilde sterven. Ze hield meer van de lepra
dan van de leproos.

***
De mens is gecompliceerder dan de vlieg, die alle excrementen verslindt die hij op zijn weg tegenkomt. De koprofage mens zoekt ze in
het lichaam, wil ze van het lichaam ontvangen, als levend deel van dat
lichaam, dat op de tast in zijn donkerste alchemistische intimiteit begeerd wordt. (Een uit het oog langs de groeven van het gelaat omlaagvallende traan wordt opgevangen door de mond van de minnaar, wat
niet zou gebeuren als hij haar op een keukentafel aantrof.) De zonde
heet verafgoding-geen geringe zonde-en de waanzin is van analyti-
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sche aard: men ziet een deeltje aan voor iets kolossaals, verslindt een
deel van het lichaam, ontbindt het geheel, kwetst de ziel die uitkrijt:
Ik, alles! Maar monden, in staat een heellichaam op te slokken, bestaan niet, en de onmogelijkheid om de totaliteit, het onuitsprekelijke
Unum te verorberen wakkert in ons de liefdesrazernij aan voor organen, delen, secreties en excreties, maakt van de erotiek een eeuwige
vloek. Geen minnaar is zonder voorkeuren: het verschil tussen de liefhebber van ogen en de liefhebber van excrementen, van tranen of van
urine, raakt de kern niet; het is de voorkeur die in diverse graden de
erotische waanzin aanduidt; de wijsgeer doet van ieder bezit afstand
om te kunnen dromen van de ideële ongeschondenbeid van het beminde wezen.

***
Verlaine brengt schitterend onder woorden dat hij in de vrouw gezocht
heeft naar 'un peu d'ombre et d'odeur'. Schaduw en geur, de zachtste,
de fijnste aanblazingen van de Eros, onontbeerlijk toevluchtsoord om
aan de pijn te ontkomen, behelzen reeds een verloochening van de totaliteit, onthullen een lichaam dat van scheidslijnen doortrokken is.
Doch de ware menselijke maat is hier, een gouden glans voor een beetje 'd'ombre et d'odeur'. Wie gaat nog verder? De seksuele lustmoordenaar gaat verder: voor hem is de totaliteit gelegen in de vernietiging.
De filosoof die afziet van de holten, die immers delen zijn, om niet
het beeld te hoeven bezoedelen van een wezen dat absoluut is, gaat verder; als hij echter menselijk is en met een vrouw in bed ligt, richt hij
zich op de delen en zoekt op haar lichaam naar de sporen van deling.

***
De vrouw die weigert zich te laten delen, moet iedere lichamelijke liefde weigeren: zonder onaanraakbaarheid geen ondeelbaarheid.

***
Voorbeeld van erotische ontleding: ' .. . lorsqu 'i/ embrassait un petit
enjant, au visage rouge, i/ aurait vou/u lui enlever ses joues avec un
rasoir' (Lautréamont, Maldoron). Een scheermesje gedijt in de hand,
wordt ook door de tederste gelieven onzichtbaar op en neer bewogen
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(het abradere van Lucretius), maar terstond snelt de engel toe die ook
de arm van Abraham heeft tegengehouden, en verandert het in een
soepele liefkozing. In de stilte van de kamer is een zachte klik hoorbaar.

***
Het woord erotomanie is bedacht door Esquirol, die er een definitie
van geeft in zijn verhandeling Des maladies mentales (Parijs, 1838):
'De erotomanie verschilt wezenlijk van de nymfomanie en de satyriasis. Bij de laatste twee vindt het kwaad zijn oorsprong in de voortplantingsorganen, waarvan de prikkeling op de hersenen uitwerkt; bij de
erotomanie zit de liefde in het hoofd. Nymfomanen en satyriasten zijn
het slachtoffer van fysieke bandeloosheid; de erotomaan is de prooi
van zijn verbeelding.'

***
(Bali: Lafolie érotique, Parijs, 1929). Een veteraan uit de oorlog van
1870, leraar Latijn op een privéschool, kuis ('in het merendeel van de
gevallen zijn erotomanen volstrekt kuis'), voelt zich uitsluitend aangetrokken tot vrouwenogen. De neusgaten zijn voor hem een kut. Als
vrouw zou hij een meisje met immense ogen willen hebben ... Hij
schijnt een liefhebber van goddelijke gestalten en archetypen te zijn;
de blinde wereld geeft hem het gekkengesticht als altaar. Een seminarist gelooft dat hij een schedelperforatie heeft, waardoorheen de anderen (zijn makkers in het internaat) hun sperma in zijn hersenen ejaculeren. Hij zegt dat, wanneer hij aan tafel zit, zijn neus, mond en ingewanden vol sperma zitten. Hij gelooft dat hij de prostitué van iedereen
is. Van een ander is tijdens de coïtus de borst door een zeer wulpse
vrouw verslonden: hij blijft leven, maar tussen zijn keel en zijn maag
is een leegte, een groot gat dat door zijn kleren bedekt wordt. Bali vertelt anticlericale hatelijkheden, zoals dat sommige priesters zich aan
lieden vergrijpen aan wie zij de laatste sacramenten hebben toegediend.

***
In een door zeer hoge schemerlampen verlicht vertrek. Uit een groepje

119

naakte vrouwen maakte zich er een, die hij al vele jaren kende, los.
Ze bood hem een zweep met dubbel koord aan en nodigde hem uit haar
te geselen. Terwijl hij haar ritmisch geselde, bedacht hij hoe heerlijk
het was om te geselen, en haar volle bevrediging stijfde hem in deze
gedachte. Toen ging zij languit op een tafelliggen en verzocht hem zich
niet te laten onderbreken; hij kuste haar achterwerk, dat zo leeg was
als een trommel. Toen hij later bij dageraad een noords huisje betrad,
trof hij twee kleine meisjes in bed aan die hij innig omhelsde, vervolgens betrad hij de kamer van hun moeder, die hem niet onbekend
voorkwam, en kuste haar in diepe slaap verzonken gezicht. In vurige
begeerte en genot ging hij op haar liggen, de vrouw toonde zich tevreden hem terug te zien. Ziedaar in één nacht de twee gezichten van Eros:
wreedheid en tedere liefdesroof, helse raptus en hemelse overgave.

***
Onder de daken een grote kamer met veel bedden. Ik doe het nachtlampje aan, wil staande aan het tafeltje schrijven, en dan in een van
die bedden een vrouw die graag wil slapen. '0, ben jij het?' (Maar ik
ken haar nauwelijks.) Ik streel haar blonde haar, dan een kus, een
beetje koel, uit wederzijdse hoffelijkheid. Ik trek de deken van haar
af en zie een kut, ingericht als een tuin, met arabesken van schaamhaar, geschilderde (gele) bloemen en een gouden speld waarmee haar
kut in horizontale richting is dichtgenaaid. Na haar gekust te hebben
blijft op mijn lippen een laagje zwart achter. Ik loop naar een spiegeltje, mijn handen zijn als door een handschoen met het zwarte laagje
bedekt, ik moet de handschoen wegsnijden, terwijl mijn mond zich
vult met een walgelijke, almaar schuimende zwarte smurrie die ik in
dikke klodders wegschraap. Eindelijk is mijn mond vrij, ik slaak een
zucht van verlichting, maar ben bang voor het binnengedrongen gif.
(In het tweede deel een syfilofobische droom.)

***
'En als je hart naar zulke dingen (de anatomie) uitgaat, zal je maag
je hart wellicht in de weg staan' zei Leonardo, maar bij hem won het
hart het van de maag. De dood van mensen en het einde van Staten
schijnen hem onverschillig te hebben gelaten, doch niet de gevangenschap van een vogeltje; voor hem zongen de vogels het psalmwoord:
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je hebt ons uit het net van de vogelaar bevrijd. De uiteindelijke Zondvloed, met zijn golven die alle menselijke verschrikkingen bedekken,
is zijn finale boodschap. Zijn drang tot zelfvernietiging, die ook blijkt
uit zijn semikryptische manier van schrijven, het schrijven van een
pseudo-linkshandige, onleesbaar vanwege de doorhalingen, bedoeld
om de gedachte te doen verdwijnen. 'Hij leek aldoor te beven zodra
hij begon te schilderen' (Lomazzo). 'I/ mirabile e celesfe' van Vasari
is ook een aards man, de onmetelijke speleoloog, de man van vliegende draken en angstaanjagende Medusa's, de profeet die het einde van
de wereld in wezen als het einde van de mens en zijn gruwelijke voortplantingsorganen zag. Denken aan Leonardo schenkt ons de vreugdevolle zekerheid dat er een Incarnatie is geweest, maar doet ons ook huiveren voor haar onbekendheid; hij is de askeet en vernietiger Shiva,
in zijn unieke Italiaanse uitingsvorm. Het Turijnse portret in rode
oker zou van een diepe depressie getuigen, net zoals dat het geval is
bij grote thymopathische syndromen (Dalma, Tendenze fanafiche in
Leonardo}, maar gaat het niet veeleer om een oneindige zwakheid van
het innerlijk oog nadat het met zoveel geduld het eindige beloerd en
bespied had? Voelde hij zich schuldig dat hij de armzalige mens, onwaardig om de geheimen van het leven te doorgronden, te veel had
onthuld? Het okerrode portret van Turijn is een indrukwekkende
Deus Absconditus, de rook van twee smeulende brandstapels: van het
inzicht dat de smartelijkste volmaaktheid heeft bereikt, en van de nabijheid van de platonische terugkeer, die het verlies van het zijn als
prijs heeft omdat de naar terugkeer verlangende ziel 'haar eigen vernietiging begeert'.

***
Onverzoenlijke jaloezie vindt men bij vermannelijkte vrouwen-of
vrouwen die door de menopauze zo zijn geworden- en niet bij zeer
vrouwelijk aangelegde vrouwen. Hevig verlangen naar seksuele overheersing typisch voor het vermannelijkte organisme en de vermannelijkte psychologie. (Marafion, Climaferio de la mujer y del hombre.)

***
Marafton brengt de mythe van de jeugd een geduchte slag toe: de seksuele functie bij de man is pas werkelijk gerijpt als hij vijfendertig is
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(de leeftijd van de held in Senilità), het gevoelsleven bereikt zelfs later
nog zijn culminatiepunt: 'La verdadera plenitud del corazón del hombre, para el amor y para toda suerte de sentimientos delicados o apasionados, no se adquiere sino entre los cuarenta y los cincuenta ahos'.
Omdat ze zo bijgelovig zijn het tegendeel te geloven, beginnen de mannen op hun twintigste of dertigste aan de liefde en zaaien dan met volle
hand teleurstelling en ellende.

***
(Nogmaals Marafion.) Achter de hartstocht van climacterische mannen voor meisjes zou een homoseksuele neiging schuil gaan (ambiguïteit, androgynie van geslachtsonrijpe of net geslachtsrijp geworden
meisjes). Op analoge wijze zou de climacterische man die hartstocht
opvat voor jongens (volgens Schopenhauer manifesteert de homoseksualiteit zich pas echt op rijpe leeftijd) een heteroseksuele neiging kunnen hebben, vanwege de nogal vrouwelijke trekken van jongens: in
feite zou hij blijven wat hij al was, zonder dat hij zich speciaal tot het
mannelijk geslacht aangetrokken voelt. Plato kan het beter verklaren:
de rijpe man is meer vergeestelijkt, hij voelt zich sterker aangetrokken
tot de uranische Venus, hij zoekt naar meisjes met vage, want onstoffelijker, meer van het aardse bevrijde contouren; zijn geveinsde homoseksualiteit zou slechts een onvleselijk, niet op verwekking gericht liefdesverlangen zijn, een verlangen naar dialogische vervoering, met pedagogische doeleinden (uiterst kwalijke doeleinden wanneer het mannen met verwarde ideeën en tamelijk onedele inborst betreft), want het
onsterfelijke heimwee van de man, zijn ware vaderland is Uranus;
naar mate zijn blik leger is, zijn hart meer openstaat voor de liefde,
zal hij, nadat de mitzvà van het verwekken is volbracht, in de lichamen
nog slechts de herinnering, het teken van het transcendente zoeken.

***
Wederzijdse dankbaarheid bewijst dat de geslachtsdaad gelukt is en
een zegenende uitwerking heeft gehad. Doch tracht de oprechtheid
van deze dankbaarheid niet te doorgronden. Houd halt bij de buitenkant van glimlach en woorden.

***
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Omtrent de liefdeshonger in de wereld zijn wij gebrekkig geïnformeerd. Waarschijnlijk is hij geringer dan men zou denken. Dagelijks
doen zich gelegenheden voor om de honger te stillen, maar wij onderbreken onze vasten met tegenzin of merken dat wij nooit werkelijk
honger hebben geleden.

***
Fuchs omschrijft de extase van de heilige Theresa in de Santa Maria
della Vittoria in Rome als 'een van de onzedelijkste erotische werken
in de Europese kunst', een gebrekkig gefundeerde hyperbool. De Onuitgedrukte Tederheid van Theresa voor Jezus is in dat marmer gewoon verkeerd uitgedrukt. Baudelaire wist dat de tederheid in diepste
zin wel was uitgedrukt; Bernini, die haar schijnbaar in een mystiek object uitdrukt, vertrouwt haar toe aan een 'schorpioen van wereldse
lust', met een Eros-cherubijn die haar, verslagene, aangrijnst. Het is
een barok zonder Spanje en zonder Theresa, je ruikt de nabijheid van
pausen, ver weg van haar ware cherubijnse extase tussen de muren van
de Encarnación van Avila. Het verhaal dat zij door stralen doorboord
werd, had iets van uitglijden in een vettige keuken en je been breken,
van een markt die tegen de avond wordt afgebroken, van dromen dat
je uit bed valt, van het uitwisselen van groeten tussen twee vensters
waartussen wasgoed te drogen hangt. Niets natuurlijkersvoor een Teresa de Ahumada dan· doorboord te worden door stralen terwijl ze
denkt, schrijft of bidt in haar klooster. Was de Encarnación, althans
de gedeelten die het meest aan Theresa herinneren, inmiddels geen museum, dan zouden wij bij binnenkomst haar vervoeringen met een zelfde oor opvangen als de stemmen van vrouwen en kippen, als de geluiden van voetstappen in een landhuis. Een gezicht dat een zieke maag
en eeuwige gejaagdheid verraadt, doch wel een breed gezicht, niet uitgehold, niet door lijden getekend. Theresa leek volstrekt niet op de
smachtende vrouw van Bernini. De beeldengroep is niet onzedelijk
omdat ze erotisch, maar omdat ze vals is, omdat ze bepaalde spirituele
kaarten vervalst. Als men er een andere naam aan geeft en haar de Non
van Loudun of Extase noemt, een algemene extase van een ziekelijke
non, dan verliest ze al haar onzedelijkheid.

***
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Elk betoog over de liefde dat niet voor een klein, verfijnd gehoor is
bestemd, is verloren en vergeefse moeite. Als men de kring tot te veel
mensen uitbreidt, weet men niet meer waarover men het heeft. Om tegenwoordig de massa•s te kunnen toespreken over de liefde kiezen de
erotografen als veilig oriëntatiepunt de aan hun eigen pik ontleende
gebaren en dampen, in de overtuiging dat zij over algemene gedragingen en voor iedereen herkenbare tekens praten. Maar als men algemeen begrip voor deze ogenschijnlijk zo elementaire en universele taal
wil kweken, heeft men een universele pornologische opvoeding nodig,
een massale bekering tot schaamstreek en anale zone, welke het gehele
leven tot doelwit van opwinding en orgasme maakt. Voor vrijwel
iedereen is Sade een onbegrijpelijke schrijver, en misschien zal hij het
altijd blijven. Maar intussen trachten de pornobladen in hun rubriek
ingezonden stukken een codex op te stellen (als je zo'n grote pik hebt,
moet je een behaarde vriendin nemen; ruk je masker van individualist
af: eronder zit een koortsachtige kontzoeker; je moet je door je zuster
laten masturberen; baad je gerust in menstruatiebloed), en de statistische orgasmen, de antwoorden van de dertienduizend geïnterviewden
op de vragen van twee gediplomeerde onderzoeksters zijn de uitdrukking van het verlangen naar een catechismus, een toeristengids, hoofdstukken in een jaarboek, maar je krijgt de indruk dat men steeds verder doordringt in een zich eindeloos uitstrekkend niemandsland, bezaaid met prikkeldraad, gebombardeerd en platgebrand. Tussen de
lijken in een tot zwijgen gebrachte loopgraaf zal men een paar met
modder en bloed bedekte brokstukken van het standbeeld van Aphrodite vinden. De opmars van de niet door het hart verlichte rede sorteert
overal, op alle levensgebieden, dezelfde effecten.

***
Het verbod om je dochter tot geliefde te hebben wordt goedgemaakt
doordat is toegestaan je geliefde tot dochter en ook tot vrouw te hebben. In zijn omkering is incest nomos. Zelfs hier ontbreekt het niet aan
een zekere morbiditeit.

***
Lesbische liefde als menselijkheid en verkwikking. Zola schept Satin

('la divine Satin' zegt Huysmans) om Nanà te vermenselijken wanneer
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zij, in de greep van het delirium dat de monsterlijke mythen van de
auteur voortbrengt, op het punt staat haar menselijk gezicht te verliezen. De mythologische wanstaltigheid van Nanà doet in het contact
met Satin en haar 'yeux bleus de vierge' (de kleur blauw en maagdelijkheid: Maria-verering, water op een gloeiende ondergrond) een sprong
naar achteren, naar de wijk van de Goutte d'Or, haar meest menselijke
tijd, naar de verloren normaliteit.

***
De meeste vrouwen zijn verstoken van een erotisch kenteken, van die
onzegbare kracht die hen geschikt maakt om de man aan te trekken
(te redden, zeiden de sectarische Alexandrijnsen ten tijde van de
gnostische filosofie) en om de liefde te veranderen in ziekte en pracht:
donkere en kille schoten waarin het leven monotoon wordt doorgegeven. Dit kenteken is een aura die het gehele lichaam omgeeft, alleen
zichtbaar voor een goed geoefend oog of wanneer de genade haar aan
ons onthult. Men wordt met dit kenteken geboren, want er bestaan
kleine meisjes die in staat zijn bij volkomen normale mannen ware
hartstochten te wekken. Met dit kenteken sterft men ook, want de
ouderdom verhult het zonder het uit te wissen, en het schittert nog op
handen die beven en kil worden. Misschien is het een kenteken dat veroordeelt tot een wedergeboorte, maar de oude vrouw die heeft weten
te minnen, ontwaart er een terugkeer in naar de lust.

***
Een exhibitionist dringt op de kermis in het Spookhuis binnen en
nestelt zich in een klappertandend Skelet. Wanneer de met schoolmeisjes afgeladen treintjes komen aanrijden, doet een rossig licht hem
plotseling in licht baden: een hersenschimmig spook, grijnzend, met
ontblote en geëxciteerde genitaliën, een macabere en uitzonderlijke
Priapus. De meisjes lachen, gillen en huilen. Alles staat stil. De exhibitionist is verdwenen; maar uit het skelet hangt zijn leeggelopen, slappe
penis.

***
Descartes (Passions de l'lime, art. 97) zegt dat de liefde, indien niet
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treurig of te heftig, heilzaam is voor de gezondheid: de pols klopt
krachtig, in de borststreek voelt men een milde warmte en 'de vertering
van vlees in de maag voltrekt zich snel' (terwijl de haat vlees doet uitbraken). Indien men gelukkig verliefd moet zijn opdat de maag vlees
accepteert, wordt daarmee impliciet de onverteerbaarheid van vlees
erkend. Omnia vincit amor.

***
De slaapkamers vullen zich met de schilfers van verzengde, afgevallen
huid: het is de liefde die, dagelijks in ontbinding overgaand, ons mededeelt dat weldra de enige opperhuid tegen de opdoemende eenzaamheid de herinnering zal zijn. Maar bij hoevele paartjes blijven de vloeren niet schoon en kaal, omdat ze nooit een levende liefde hebben gekend waaruit op een dag ietsafgestorvensop de grond zou kunnen vallen!

***
Cunilinctus. Het laatste woord over cunilinctus is nog niet gesproken:
het wordt tijd. Men dient er een filantropische daad in te zien, een van
de daden die nog het minst ondankbaarheid oogsten. (Fellatio woont
achter het raam aan de overkant; hiervoor geldt in grote lijnen, niet
helemaal, hetgeen over cunilinctus te berde valt te brengen.) Het Dictionarium Eroticum begint meteen met filologische onzin: 'Foeditas . .. ' De Romeinen bedreven de daad op grote schaal en werden
erom terecht gewezen door dichters en filosofen die zich op hun beurt
niet ontzagen cunilinctus te bedrijven. De terechtwijzing nam de mannentoga, de van slaafse verrichtingen gevrijwaarde man in bescherming: dit raakt ons niet meer, wij dragen geen toga's meer (een kledingstuk vol verwijten en verboden), en het onderscheid tussen vrije
en slaafse verrichtingen heeft plaats gemaakt voor een grote janboel
waarin een ingewikkelder en paradoxaler moraal het slaaf-zijn als vrijheid kan verkiezen. (Christendom, ook hier: een meester, Jezus, wast
de voeten van zijn discipelen en geeft daarmee het voorbeeld; een Messias sterft als een slaaf aan het kruis- cunilinctus wordt in de christelijke ethiek dus een vrij man waardig.) Toch lijdt het geen twijfel dat cunilinctus een slaafse oorsprong heeft; het is de liefdesdaad van eunuchen en haremwachters, de wanhopige uitweg van opgesloten vrou-
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wen. Het is grappig dat de harmonie der echtelijke betrekkingen tegenwoordig meer op cunilinctus dan op andere daden stoelt. 'Mijnheer,
niet mijn handen of voeten, maar halverwege, daar is de te kussen
plek!' (Brantöme, Les dames galantes). Vrouwen die cunilinctus afwijzen, belichamen een goddeloze anti-Karma, geven blijk van een gebrek aan religieuze zin in het erotische vlak. Het voornaamste gevaar
van cunilinctus is dat men de persoon vergeet aan wie de daad voltrokken wordt, zozeer wordt de devote cunilingus door de daad in de reine
Shakti, het onsterfelijke teken van de Moeder, oftewel de onmetelijke
wateren van Maya ondergedompeld. Verzonken in het symbool, opgeslokt door de wateren, verliest hij gezicht en naam uit het oog: wordt
deze vergetelheid ontdekt-het werk van de Kosmische Energie (elke
vrouw bezit een alziend oog midden in haar schelp)-, dan wordt het
menselijk Ik van de geliefde blijvend gekwetst. De daad rekken vergroot dit gevaar. Iedere man zal het bij een langdurige cunilinctus zijn
overkomen dat hij zich elders waande (zoals Narada wanneer die water voor Vishnu gaat halen), in een onbekend landschap, en zich afvroeg: 'Waar ben ik? Waarom zit ik hier? Hoe lang zit ik hier al?'.
Met gezicht en naam verliest men tevens het besef van plaats en tijd.
Anders is het bij de fellatio: de fellatrix reist niet door het onbestemde
en passieve, zij is verbonden met een actieve paal, de daad speelt zich
af in een zeer kort tijdsbestek, haar dient de penis als kompas, als het
vaste Noorden van het Ik (symbool, maar ook te zeer een wiel aan de
wagen van de enkeling dan dat het een onderdompeling in de Maya
mogelijk maakt); het gezicht is dichterbij en buigt zich liefdevol over
de zuigende mond. Wie cunilinctus bedrijft, moet proberen nimmer
het contact met het menselijke en individuele te verliezen, want hoe
het goddelijke iemands pad ook kruist, het schept verwarring en duisternis. Men moet al het mogelijke doen-door af en toe een pauze in
te lassen en met woorden, blikken en tedere strelingen de herinnering
levend te houden-om nooit buiten de kleine persoonlijke gezichtskring te geraken. Zoek nimmer het isolement! Laat over aan haar die
cunilinctus ondergaat, zeggen de meesters, om eigener beweging het
ritme te dicteren en de geschiktste houdingen aan te nemen om de verborgen energie te absorberen. (De tong, draagster van het woord, is
oneindig veel machtiger, schenkt veel meer energie dan de penis.)
Iemand als Sade kon dat niet begrijpen. Ontneemt men het filantropische karakter aan de inspanning om met vermoeiende strelingen een
aanbiddelijke vervoering teweeg te brengen en wist men de mystieke
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onderdompeling uit omwille van de monsterlijke zwelling van een geil
egoïsme, dan wordt de daad een van de vele spiegels waarin ons bezoedelde beeld weerkaatst wordt. Een onverbiddelijke en esoterische
transcendentie zal cunilinctus veroordelen, vanwege de buitensporige
horigheid aan het menselijk schepsel, die door een transcendente en
sprekende God als kwetsend wordt ervaren. Gedenk je Schepper ...
Gedenk mij en ik zal jullie gedenken ... Op die momenten is het lastig
dit in gedachte te houden. (Joden en moslims laten zich door de weerkaatsing van de onreinheid weerhouden, christenen door de strenge
sguardo de eruee.) Het genezen van pestlijders in naam van God, tot
men zelf aan de pest sterft, doet geen afbreuk aan de transcendentie;
maar het bedrijven van cunilinctus in naam van God lijkt vreemd en
in strijd met de religieuze belijdenis. Wat zal de sideratio, de sideris
percussio geweest zijn, een sterreschicht, een tuchtiging der likkers,
ondanks al hun verdiensten? Bij Martialis treffen wij het geweldige,
het mateloze epigram op Nanneius 'moeehus ore' aan (XI, 61 ), dat ons
elke lust beneemt tot lingere eunnum:

'nam dum tumenti mersus haeret in vulva
et vagientes intus audit infantes
partem gu/osam solvit indeeens morbus. ,
De hypothese dat de indeeens morbus een 'ehanere endure" is, lijdt
schipbreuk op het dum: Nanneius wordt juist op dat moment getroffen (tenzij het gaat om een hyperbool). Maar de tong is teer, inspanningen en zuurgraad kunnen onverwachte allergische verschijnselen
veroorzaken (meer bekend bij de Ouden dan bij ons), waaronder ook
de sideratio. In tijdperken waarin Ie Mal des Ardents sterk verbreid
was, plantte de orale intimiteit vaak binnen in onze arme monden de
angstaanjagende symptomen van het treponeem. 'Het slijmvlies van
mond en tong, ragfijn en goed van bloedvaten voorzien, leent zich
wonderbaarlijk goed tot het binnendringen van treponemen'(Jérémie
Vilensky, Chanere syphilitique de la langue, 1930). Speeksel is een
snelle boodschapper, het lugubere muntstempel hecht zich met bijzondere voorkeur aan het voorste gedeelte van de tong, bovenop, aan de
randen en op het puntje. (Cunilinctus is slechts een van de vele manieren waarop de besmetting wordt overgedragen: in de negentiende
eeuw kwamen mondzweren veel voor onder glasblazers, daar zij vaak
één gemeenschappelijke blaaspijp gebruikten.) Onder de uitmuntende
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aquarellen die de Atlas der Syphilis und der venerisehen Krankheiten
van de befaamde Weense arts Franz Mracek (1898) verluchten, wekt
vooral een Sklerosis labii inferioris oris (afb. 8) afgrijzen, maar een
harter Sehanker, typisch voor de tong, ontbreekt (ik heb er bij het
doorbladeren, meen ik, geen gezien); de afbeeldingen m en IV in het
werk van Vilensky tonen echter (schitterend) een zweer midden op een
uitgestoken tong, lijkend op een oogappel met in het midden een pupil, waarbij alles nog vreemder en liederlijker wordt door aan weerszijden een baldakijn van neergolvende snorrebaarden. Als het hierom
ging, was er geen betere illustratie voor de indeeens morbus van Nanneius denkbaar. De sideratio zou ook een plotselinge paralyse kunnen
zijn, als straf voor het exces (men geloofde dat gelieven die op het punt
stonden elkaars genitaliën te verslinden, eraan ten offer vielen). In de
Priapea komt een hapax voor: de kut wordt esea genoemd, voedsel,
spijs voor de cunilingus; en dat is ook zo. In hetzelfde werk, in Carmen
Lxxvm, wordt de aandacht op nog een andere vreemde sideratio gevestigd: een meisjefortis ante nee mendax, krijgt het aan haar landiea
(geheimzinn~g woord voor clitoris), zo erg dat zij haast niet meer kan
lopen. Een recente vertaler, Cesare Vivaldi, stelt zich deze gezwollen
voor, hard als een fietsband, maar de tekst blijft vaag. Van een
besmetting is geen sprake, omdat die het lopen niet belet; men kan
denken aan de voorstelling van een goddelijke tuchtiging. Als alle daden is ook deze daad wit, zwart, zwart en wit, wit noch zwart; een bont
prisma, lopend van echtelijke genegenheid en erotische filantropie tot
zelfvernietigende geilheid; een cunilinctus bij wijze van vluggertje is
reeds verlangen naar de dood. Van alle daden uit de liefdescodex laat
deze daad de grootste matheid en droefgeestigheid achter, enkel verkwikkend door de geschonken vreugde. Soms is men al droefgeestig
vóór men klaar is; de witte gloed dooft allengs uit in koude verspilling
van verlangen; wat rest, is de arm van een galeislaaf, geketend aan de
roeispaan, een roeispaan die mechanisch schuurt over de onbewogen
oceaan. Cunilinctus voert een onverschrokken strijd met Frigiditeit,
die niettemin uitdijt en ons droef omfloerst; zo verrijst men uit de
crypten van de onpersoonlijke God, zonder in het mysterie van een levende ziel de vonk van de vreugde te hebben kunnen slaan.

'Laisse-moi, parmi l'herbe claire,
Boire les gouttes de rosée
Dont la fleur tendre est arrosée'-
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want zonder het drinken van deze gouttes de rosée (beter dan het grove
esca van de oudheid) bestaat er geen volkomen kennis van het vrouwe-

lijke; het is als een acroamatisch onderricht, gegeven in een vochtig
halfduister. De vrouw in abstracta kan men leren kennen; bij de individuele ziel is het altijd een onbeholpen aftasten, een likken aan gesloten poorten, het omdraaien van sleutels die een vlucht lege vertrekken
ontsluiten; een wonder als men daarin iets gewaar wordt. Wij behoeven ons de cunilinctus niet te ontzeggen om het weinige ons gegunde
licht te sparen en met minder angst onze weg in de menselijke hel te
vervolgen. Maar gedenk je Schepper in de dagen van je jeugd.

***
Het schijnt dat vrouwen het eerder aandurven in warenhuizen en supermarkten te stelen wanneer zij ongesteld zijn. Dit adelt en verklaart
wellicht hun stelen: kennelijk is het de behoefte aan liefkozingen die
hen drijft.

***
De seksuele liefde van gedegenereerden en misdadigers vormt de keerzijde van de kennis van anatomie en fysiologie: ze ontleedt, vierendeelt
en verbrijzelt. Ze loopt op niets uit; ze is in wezen een dwaalweg. De
psychologie gedraagt zich tegenover Psyche even misdadig, met opmerkelijke maniakale excessen, maar de ontdekking van haar in boeken opgehoopte lijken geeft geen aanleiding tot opsporingsonderzoeken. (Slechts een enkele grote kunstenaar is erin geslaagd sectie op
Psyche te plegen en haar toch intact en in leven te laten; de wetenschappelijke psycholoog is volstrekt niet tot deze wonderen in staat.)
De onbegrensde liefde echter ontleedt niet, ze bedekt de schoonheid
en de pijn, alle ellende van het vlees, met de mantel van haar mededogen; met haar gevoel componeert ze het steeds nieuwe ontwerp van de
absolute Eenheid, het punt dat het verst verwijderd is van de rationele
delingen die ons altijd enigszins, zij het met nauwelijks zichtbare sporen op de kleren, vertrouwd maken met de praktijk van het moorden.

***
In alchemistische teksten staat geschreven: 'Splijt met het ijzeren lem-

IJO

met de borst van je moeder open en dring door tot de baarmoeder'.
Jack the Ripper heeft het voorschrift naar de letter gevolgd: gedreven
door een onwaardig alchemistische dwang om in de materia prima en
de universele chaos te wroeten, heeft hij tot moeders vijf (of zeven?)
ongelukkige, aan lager wal geraakte en hongerige vrouwen uitverkoren. Een adept was hij niet; een louter symbolische afdaling in het hart
van de materie zou hem niet hebben aangetrokken. De parallellie blijft
indrukwekkend: wat de spiritualisten in overdrachtelijke zin doen, onbloedig- ze doden niet, maar doorleven en absorberen de dood in hun
eigen zijn-, dat heeft de geheimzinnige moordenaar uit 1888 voor
iedereen zichtbaar, gruwelijk, daadwerkelijk ten uitvoer gebracht.
Door de nigredo overweldigd heeft hij ten slotte in de zwarte wateren
van een rivier vrede gezocht, een laatste afdaling in de chaos. Ook de
Black Cat van Poe kan de metafysische ripperologie enkele beelden
influisteren: Jack splijt de lichamen open om de Zwarte Kat in te metselen die hem obsedeert: de kat miauwt nog steeds.
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Maarten van Buuren

Beproevingen en Bezweringen

In de literatuurgeschiedenis van Bordas staat Henri Michaux vermeld
bij de 'inventeurs', een groepje experimentele schrijvers dat weinig
meer met elkaar gemeen heeft dan dat ze elders moeilijk onder te brengen zijn. Toch is er een beweging waar Michaux nauw mee verwant
is en dat is het surrealisme. In enkele bijdragen aan het tijdschrift Le
Disque Vertuit 1922 en' 23laat hij zich waarderend uit over de manier
waarop Freud 'de objectieve externe gegevens heeft vervangen door
introspectie en de analyse van het subject'. Ook ziet hij wel wat in de
exploratie van het onderbewuste voor literair gebruik: hij interesseert
zich voor Breton en bewondert Supervielle, maar hij weigert zich aan
te sluiten bij de groep. Over het algemeen vindt hij de producten van
de surrealisten te eentonig en hij ontwikkelt dan ook snel zijn eigen
manier van werken die, achteraf gezien, nogal afwijkt van die van zijn
geestverwanten. Terwijl de surrealisten proberen om het onderbewuste zo getrouw mogelijk in woorden weer te geven en dus in wezen
de passieve houding aannemen van een medium dat een boodschap
van gene zijde doorgeeft, is Michaux voortdurend bezig om het materiaal dat hij door introspectie verkrijgt te manipuleren. Dat moet hij
ook wel, want het onderbewuste werkt bij hem als een doos van Pandora: zodra hij het deksel openzet, moet hij alle moeite doen om zich
de monsters van het lijf te houden. Een voor Michaux heel wezenlijke
bedreiging betreft het uiteenvallen van de persoonlijkheid in een aantal onsamenhangende angsten en verlangens. Het 'ik' bestaat niet.
Volgens Michaux komen de spanningen waaronder veel mensen lijden
voort uit de krampachtige poging om eenzelfde 'ik' te handhaven in
omstandigheden waarin zich steeds andere 'ikken' aandienen. 'We
willen te graag iemand zijn. Er bestaat niet één ik. Er bestaan geen tien
ikken. Er bestaat geen ik. Ik is niet meer dan een evenwicht (een van
de duizend die voortdurend mogelijk en bereikbaar zijn). Een gemiddelde van 'ikken', de beweging van een menigte. Uit naam van velen
onderteken ik dit boek' (nawoord tot Plume).
Denken en schrijven lijken de aangewezen activiteiten om die proteïsche ik enige stabiliteit te geven: ze hebben immers het vermogen
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om vorm en structuur aan te brengen in de vormloze massa. Dat zou
je tenminste verwachten, maar het gekke is dat Michaux die activiteiten van het bewustzijn beschouwt als een verlies van evenwicht. Volgens hem bevindt zich het werkelijke evenwicht, de plaats dus waar
het ik werkelijk te vinden is, in het onderbewuste en dat definieert hij
als een stroom die niet uit woorden, zelfs niet uit beelden, maar uit
een gekrioel van anonieme impulsen bestaat: angsten, aanvechtingen,
hartstochten. Het is verwarrend, om niet te zeggen paradoxaal dat Michaux die ongrijpbare stroom het evenwicht noemt, terwijl hij pogingen om iets van die onderstroom te fixeren juist ziet als balansverstoringen. Die paradox is wel onthullend voor de waarde die Michaux
toekent aan het onderbewuste in vergelijking met het bewustzijn. Het
bewustzijn en alles wat daar uit voortvloeit aan denken, kunst en filosofie wijst hij af als een vervalsing van de enige werkelijke basis die
hij aan de identiteit toekent: het onderbewuste.

VERSTROOIING

Twee globale tendensen beheersen het werk van Michaux: de angst
voor de verschrikkingen die uit het onderbewuste naar boven komen
en het streven om die verschrikkingen te bezweren (de titel van een van
zijn boeken luidt dan ook Beproevingen en Bezweringen). De wereld
die in zijn werk wordt opgeroepen doet het meest denken aan een
nachtmerrie waarin de ik (of liever de ikken) het slachtoffer wordt van
een agressieve omgeving. Alledaagse gebruiksvoorwerpen ontpoppen
zich daarin als dingen met een eigen kwaadaardige wil: het water waar
de ik zijn handen in wast verandert opeens in vlijmscherpe kristallen,
zijn stropdas wordt vloeibare lijm, het klontje boter dat op zijn mes
ligt groeit onrustbarend en valt als een tegel naar beneden ('pas op je
knieën'). 's Nachts komen de huiselijke voorwerpen tot leven en vieren
hun geniepige pesterijen bot op de ik die zich niet kan verweren.
Van alle nachtelijke gedaanteveranderingen zijn die van de gebruiksvoorwerpen nog het minst schadelijk. Veel beangstigender zijn
de veranderingen waaraan de ik zelf onderworpen wordt. Een veel
voorkomend ongemak ontstaat wanneer de ruimtelijke proporties ingrijpend veranderen en de ik door monsterlijk uitgerekte ledematen
in verlegenheid wordt gebracht. Wat te doen als blijkt dat je voeten
vastzitten aan dertig meter lange, oneindig kwetsbare benen? (Zie 'Pas
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op je voeten', verderop in vertaling te vinden). Wat te doen als 'de
roofvogels van de ene kant van de hemel naar de andere willen oversteken en, verblind door joost mag weten wat voor idee, jouw wonderbaarlijk vergrote lichaam gebruiken als traject, zich een weg banen
door de vezels van de grote weefsels, met hun kromme snavels nodeloos schade aanrichten, terwijl de klauwen van die vervloekte dieren
verward raken in de vitale organen'? Nu eens lijdt de ik aan kosmische
zelfvergroting, dan weer wordt hij in een handomdraai teruggebracht
tot minuscule proporties en gaat hij verloren in onmetelijke ruimten.
Je zou die nachtmerrie, met zijn beide varianten, het 'Gullivercomplex' van Michaux kunnen noemen. De ruimte, zoals die voorkomt in de dwerg-variant is meestal een verbeelding van de nacht: 'Onder het lage plafond van mijn kamertje bevindt zich mijn nacht, diepe
afgrond. Ik word duizenden meters de diepte in gestort en met een afgrond onder me die nog vele malen groter is, houd ik me wanhopig
vast aan de oneffenheden, doodmoe, werktuiglijk, ongecontroleerd,
aarzelend tussen walging en koppigheid; de mieren-beklimming verloopt tergend langzaam. De uitsteeksels worden steeds onaanzienlijker, zijn nauwelijks nog te onderscheiden op de loodrechte wand. De
afgrond, het duister en de angst verenigen zich steeds onafscheidelijker'.
De wereld is Michaux blijkbaar vijandig gezind. Dat blijkt ook uit
de reisverhalen. Aanvankelijk zijn die nog realistisch: landen als Ecuador, India, China en Japan worden duidelijk herkenbaar beschreven
in Ecuador (1929) en Een Barbaar in Azië (1933), maar naarmate ze
fantastischer worden tonen ze steeds meer overeenkomsten met de
droomwereld. In de latere (denkbeeldige) reisverhalen worden landen
beschreven waarin de voorschriften, gewoonten en gebruiken erop gericht zijn het individu te elimineren. Zo bevinden zich in Groot Garabagne huizen waar riemen verkrijgbaar zijn voor wie zich van het leven
wil beroven. Houdt iemand het voor gezien, dan bevestigt hij een riem
aan een gereedhangende haak en hup! In Emangle, een streek in Groot
Garabagne is de discretie dermate opgevoerd dat de bewoners zichzelf
laten verdwijnen zonder een spoor na te laten: 'In Emangle zijn er ook
veel meren. Zonder de meren zouden de Emanglons niet te begrijpen
zijn. Ze gaan plat op het water liggen; de banden die onder hun buik
door lopen zijn bevestigd aan twee planken en zo blijven ze urenlang
doodstil liggen. Als er een storm opsteekt die golf na golf tegen hen
aan laat beuken en hen de adem afsnijdt, geven ze mee zonder een kik
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te geven, zonder te roepen; ze laten hun vlot los en glijden naar de diepte. Ze worstelen niet, ook al zouden ze dat kunnen. Een Emanglon die
thuis zou komen, drijfnat en rillend van de inspanning en de koorts
zou bang zijn dat hij een figuur sloeg.' De beklemmende atmosfeer
die van dergelijke verhaaltjes uitgaat doet veel denken aan de verhalen
van Kafka. Diverse critici hebben gewezen op de overeenkomsten tussen beide schrijvers en inderdaad hebben zowel Kafka als Michaux de
neiging om systemen te beschrijven waarin het individu vermorzeld
wordt. Dat is onder andere het geval met Plume, het enige, maar onsterfelijke personage dat Michaux ooit schiep (elders is zijn hoofdfiguur een niet nader geïdentificeerde ik of liever ikken waarin de auteur
uiteenvalt). Plume is de groteske neef van Gregor Samsa, Karl Rossmann, K. en hoe de hoofdpersonen van Kafka verder mogen heten.
Hij is de goedwillende nogal naieve reiziger die buiten zijn schuld,
maar steeds schuldbewust in de meest netelige situaties belandt.
Zelfkwelling lijkt het sleutelwoord van de wereld waarin Michaux
terechtkomt als hij de blik naar binnen richt. De bundel Apparitions
(1949) bestaat uitsluitend uit masochistische fantasieën waarin afgrijselijke martelingen met een bijna chirurgische aandacht voor lichamelijke details worden beschreven. Dit alles vanuit het gezichtspunt van
het slachtoffer. De aandacht gaat vooral uit naar een soort kwelling,
de verplettering: ledematen, organen en vooral schedels worden meedogenloos platgeslagen (een voorbeeld daarvan is 'In bed' waarvan de
vertaling verderop te vinden is). Zo'n aaneenschakeling van koortsige
taferelen is bijna onverdraaglijk. Gelukkig vormen ze maar een deel
van Michaux' verbeeldingswereld. Het andere ontstaat daar waar het
slachtoffer zijn versplinterde krachten bijeenraapt, het initiatief in
handen neemt en de situatie onder controle brengt.

CONCENTRATIE

Michaux vat de vernietigende werking van de agressie samen in de
term 'verstrooiing' en daarmee bedoelt hij een uiteenvallend, ontbindend lichaam. De vijandige wereld stelt zich ten doel zijn lichaam te
versnipperen en uit te strooien over het universum. Het verzet dat de
ik daartegen aantekent heeft als centraal kenmerk de concentratie. Die
termen verstrooiing en concentratie herinneren overigens aan Baudelaire die precies dezelfde woorden gebruikte om duidelijk te maken
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welke tegengestelde tendensen zijn geestelijk leven bepaalden. Ook in
andere opzichten ligt een vergelijking met Baudelaire voor de hand,
bijvoorbeeld wat betreft de vorm. Baudelaire beoefende als een van
de eersten het proza-gedicht en dat is eveneens de vorm waarin Michaux het grootste deel van zijn werk heeft geschreven. Bovendien was
Baudelaire, net als Michaux, geobsedeerd door een fantastische wereld waarin masochistische en sadistische handelingen elkaar afwisselden. Toch laat Michaux nergens blijken dat hij Baudelaire gelezen
heeft, laat staan dat hij diens invloed erkent. Vreemd.
Onder concentratie verstaat Michaux een geestelijke inspanning die
zo sterk is dat het uiteenvallende lichaam er weer door wordt samengevoegd en zich, voorzien van een nieuwe en stralende kern teweer stelt
tegen de vijandige wereld. In de mythologie, de psychoanalyse en allerlei magische praktijken is de idee van een verbrokkeld lichaam dat
dankzij geestelijke concentratie wordt gereïntegreerd al langer bekend. Magie is ook het woord dat Michaux in dit verband gebruikt.
De meest frappante passage is 'Na mijn dood', waarin hij vertelt hoe
hij na zijn dood dreigde op te gaan in de oneindigheid van de ether
(misschien een toespeling op de experimenten met ether-verdoving die
elders beschreven worden), maar dat hij, door zich samen te ballen tot
een kern van razende woede, de ontbinding tot staan brengt en tenslotte in zijn ontzielde lichaam terugkeert. Het fragment (verderop in vertaling) mag nuchter bezien fantastisch klinken, in psychologisch opzicht is het een aannemelijke beschrijving van geestelijke reïntegratie.
Bovendien ben ik geneigd ook de magische kant van die verhalen serieuzer te nemen dan ik gewoonlijk doe. Magische handelingen maken
bij Michaux deel uit van de dagelijkse praktijk. Niet alleen in extreme
omstandigheden als een (ingebeelde) dood, ook bij banale klachten
zoals kiespijn of een oorontsteking brengt Michaux de magie in het
geweer. Hij beschrijft in detail hoe hij dat doet: eerst concentreert hij
zich in het pijngebied, dan sluit hij de pijn in, dringt die terug op een
klein gebied en laat niet los voordat de pijn verdreven is. Je vraagt je
bij het lezen werkelijk af of Michaux tot dat soort krachttoeren in staat
was; de beschrijving is in elk geval zeer overtuigend. De concentratie
heeft steeds een bolvormig karakter, blijkbaar de ideale afweer tegen
de verstrooiing. Het hoofdstukje Magie (uit de bundel Lointain Intérieur) begint bijvoorbeeld zo: 'Vroeger had ik behoorlijk last van zenuwen. Nu bewandel ik een nieuwe weg: Ik leg een appel op tafel.
Daarna ga ik in die appel zitten. Wat een rust!'

Concentratie behelst niet alleen de magische herovering van het ik,
maar ook de magische beheersing van de wereld daarbuiten. Uitsluitend wilskracht is vereist om de wereld een ander aanzien te geven. Dat
is ook de reden dat Michaux het reizen opgaf. Hij gaf er de voorkeur
aan om ervaringen die gewoonlijk verstoord worden door toeristisch
ongemak en die bovendien teleurstellend saai en voorspelbaar waren,
zelf te verzinnen. Een tekst waarin de overgang van realistische beschrijving naar fantastisch verzinsel goed tot uiting komt is Interventie
(verderop te vinden). Michaux vertelt daarin hoe hij het stomvervelende verblijf in de Franse havenstad Ronfleur opvrolijkt door er wat kamelen neer te zetten en een trein over water te laten rijden.
Zelfs het verleden is niet bestand tegen wilskrachtige correcties. In
'Macht van de wil' (uit La nuit remue) vertelt Michaux dat hij aan het
begin van het jaar een druiper heeft opgelopen waar hij op dat moment, het is eind september, nog steeds last van heeft. 'Gedreven door
een onweerstaanbare impuls begon ik op een dag de vrouw bij wie ik
de ontsteking had opgelopen, te herscheppen. Ik schiep haar vanaf het
begin van onze ontmoeting en vergat geen moment, zelfs niet het onbeduidendste, van ons onderhoud en nadat ik alle fasen van de meest
oprechte hartstocht had herhaald, bracht ik haar bij het moment
waarop onze lichamen zich zouden verenigen en toen, precies op dat
moment, gaf ik haar een schop, onverbiddelijk joeg ik haar uit bed,
opende de deur en gooide haar op straat. Omdat de historische werkelijkheid de neiging heeft zich te herstellen, kwam de vrouw stukje bij
beetje terug met alles wat nodig was om de scène zich normaal te laten
afspelen. Maar ik bleef haar wegjagen. Zo worstelde ik veertien dagen
lang en op de vijftiende, toen ze zag dat verzet nutteloos was en ze het
beschamende tafereel beu werd, ging ze weg voordat ik haar een schop
gaf. Diezelfde avond was ik genezen. De druiper stopte en kwam daarna nooit meer terug.'
Het is voor het slachtoffer natuurlijk verleidelijk om, als hij de beul
aan zich onderworpen heeft, de rollen om te draaien en te genieten van
de pijn die hij zijn vroegere kwelgeest kan toebrengen. Veel passages
geven blijk van dat sadistische genoegen. De bundel met de veelzeggende titel Vrijheid van handelen bestaat uit ongegeneerde wraakacties en vormt de tegenhanger van de daarop aansluitende bundel
Apparitions, waarover ik het hierboven heb gehad. De zelfkwellingsfantasieën in die laatste bundel worden in evenwicht gehouden door
de sadistische fantasieën uit de eerste. De wraakoefeningen hebben,
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net als alle andere bezweringen, een magisch karakter. In 'Séance du
sac' geeft Michaux de raad om mensen aan wie je een hekel hebt niet
echt dood te slaan, maar ze in gedachten op te sluiten in een zak en
ze dan naar hartelust af te tuigen. Nog afgezien van de vervelende
complicaties die een werkelijke moord bemoeilijken (arrestatie, veroordeling, gevangenis) is die denkbeeldige actie ook bevredigender
omdat je hem op elk gewenst moment kunt uitvoeren. In dezelfde bundel zijn ook voorstellen te vinden voor een Oorvijgmitrailleur en een
Huiskameronweer (zie verderop). Overigens hoeft men zich bij die
wraakoefeningen geen bloedige taferelen voor te stellen (in tegenstelling tot de masochistische fantasieën). De stukjes zijn meestal zeer komisch, bijvoorbeeld omdat Michaux de neiging heeft om zijn straf een
culinair karakter te geven: overtollige gasten gaan aan het spit, lastige
baby's worden gepaneerd, dominees gaan in de pan.
Dergelijk scènes zijn grotesk, maar zoals in elke geslaagde groteske is
ook hier de ondertoon serieus. Michaux bezweert angsten en obsessies
die een werkelijke bedreiging voor hem vormen. In het nawoord tot
La nuit remue legt hij dan ook de nadruk op het therapeutische karakter van zijn verhalen. Bepaalde mensen vallen zover buiten de wetten
van het normale leven dat ze wel een beroep moeten doen op hun fantasie om zich staande te houden. Die omstandigheid geldt in de eerste
plaats voor Michaux zelf. In datzelfde nawoord beschrijft hij zijn fantasie als een reddingsboei die hem ervoor behoedt in de chaos onder
te gaam.

Henri Michaux

Teksten

Vertaling: Maarten van Buuren

PAS OP JE VOETEN

Wanneer je voet aan het eind van een lange hangar ligt, wat een
toestand om hem in te trekken! Wat een eindeloze toestand! Te laat
om je af te vragen hoe hij zich ongestoord heeft kunnen verwijderen
in deze ruimte vol gereedschap, zich tot daar heeft kunnen uitstrekken, tot bijna dertig meter van je heftig op en neer gaande borstkas,
van je hoofd dat dol wordt van de plotseling toegenomen verantwoordelijkheid, dat de schadelijke gevolgen berekent, het herstelbare en het
onherstelbare ...
Snel, hij moet worden ingetrokken als dat nog kan voordat het werk
wordt hervat (maar de klok heeft al geslagen), voordat de arbeiders
terugkomen, ontevreden, en ze de deur ruw opengooien, er tegenaan
lopen, er vloekend hun zware gereedschap op laten vallen; en onvermijdelijk breekt je been. Je kunt wel nagaan wat de weerstand is van
een bot over zo'n afstand, rampzalig. Dat wordt niet één breuk, dat
worden er tien en meer. Ze zijn woedend op het obstakel dat hen overal
in de weg ligt van de ene kant van de hangar naar de andere; woedend
zijn ze en zelf zou je dat ook zijn als je niet aan het andere uiteinde
van die ellendige geschiedenis zat.
0 natuur, die ons laat lopen om ons later in haar strikken te vangen ...
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IN BED

De ziekte die ik heb, dwingt me ertoe doodstil in bed te blijven liggen.
Wanneer mijn verveling de perken te buiten gaat en me tot waanzin
zou drijven als niet wordt ingegrepen, doe ik het volgende:
Ik verbrijzel Inijn schedel en spreid hem zo ruim mogelijk voor me
uit en wanneer hij goed plat is, breng ik Inijn cavalerie naar buiten.
De hoeven klinken helder op die stevige gele bodem. De escadrons
gaan onmiddellijk in draf, en trappelen dat ze doen, en stampen! En
dat geluid, dat heldere en meervoudige ritme, de omstuimigheid die
gevecht en Overwinning ademt, betoveren de ziel van wie aan bed gekluisterd is en geen beweging kan maken.

NA MIJN DOOD

Ik verhuisde na mijn dood; ik verhuisde niet naar een bepaalde plaats,
maar naar de oneindigheid van de lege ether. Ik liet me niet in het minst
ontmoedigen door de onmetelijke openheid die zich naar alle kanten
uitstrekte in de onafzienbare sterrenhemel. Ik verzamelde me, raapte
alles bij elkaar wat ik geweest was en wat ik op het punt stond te worden en tenslotte alles wat ik me, op mijn geheime kalender, had voorgenomen te zullen worden en dat alles bond ik samen, ook mijn kwaliteiten, tenslotte mijn ondeugden, laatste verschansing, en maakt er
een schild van.
Om die kern, bevend van een zuivere woede waar geen bloed aan
te pas kwam, een koude en volstrekte woede, rolde ik me heen als een
egel in een uiterste verdediging, een laatste afwijzing.
De leegte, de larven van de leegte die hun weke uitstulpseis als tentakels naar me toebewogen en me bedreigden met hun weerzinwekkende
endosmose, trokken zich in verwarring terug na enkele vergeefse pogingen tegen de prooi die zich weigerde over te geven, verdwenen uit
zicht en gaven degene die dat zozeer verdiende aan het leven terug.
Omdat ik niets meer van die kant te duchten had, gebruikte ik de
macht van het moment, de vervoering over mijn onverhoopte overwinning om druk uit te oefenen op de Aarde en mijn bewegingloze lichaam opnieuw te betreden dat dank zij de lakens en de wol gelukkig
nog niet was afgekoeld.
Ze ligt te rusten; haar grote tong zorgvuldig opgeborgen in haar
mond waarvan de lippen nauwelijks merkbaar geopend zijn, haar grote en begeerlijke tong goed verstopt.
Met zijn vijven liggen ze om haar heen.
Als ze haar mond maar even opdoet, blokkeren ze direct de opening
en stormen ze naar binnen, op zoek naar de tong die snel gevonden
is in die lauwe en kleine ruimte waar alleen hij verblijft.
Ze is groot en moe en terwijl ze rust, onderdrukt ze zo goed mogelijk
het verlangen om te drinken, te geeuwen, te zuchten; hun verhitte koppen geven immers wel te raden wat de toekomst voor haar in petto
heeft, voor haar die zo moe is. En, nog afgezien van die vermoeidheid,
wie zou het volhouden tegen vijf tegenstanders die elkaar aflossen en
elkaar amuseren, wie zou ononderbroken op zijn hoede kunnen blijven?
Vroeg of laat let ze even niet op ... haar mond zakt een beetje

open ... Gruwel! Gruwel, teken van genot! Ogenblikkelijk stormen ze
naar voren, houden het verraderlijke gat open waarachter de sappige
tong het niet lang zal maken.
Waar zou die zich moeten terugtrekken? Ze hebben hem. Ze hebben
hem te pakken. Ze houden hem vast, bijten erin, knabbelen eraan.
De gruwelijke maaltijd is begonnen.

INTERVENTIE

Vroeger had ik teveel respect voor de natuur. Ik stelde me op voor de
dingen en de landschappen en liet ze begaan.
Afgelopen, nu kom ik tussenbeide.
Ik was dus in Hoofleur en ik verveelde me. Toen besloot ik wat kamelen los te laten. Dat lijkt niet erg voor de hand liggend. Doet er niet
toe, dat was Inijn idee. Overigens bracht ik het met de grootste voorzichtigheid ten uitvoer. De eerste kamelen bracht ik binnen in de winkeldrukte, 's zaterdags op het Marktplein. Er ontstond een onbeschrijfelijk gedrang en de toeristen zeiden: '0, wat een stank! Wat zijn de
mensen hier vies I' De stank bereikte de haven en begon die van de garnalen te verdringen. Mensen die uit de menigte te voorschijn kwamen,
zaten vol stof en haren van onduidelijke herkomst.
En dan het hoefgetrappel van de kamelen die 's nachts probeerden
de sluizen over te steken: dong! dong! op het metaal en op de balken!
De invasie van kamelen verliep voorspoedig. Langzaam maar zeker
kregen de inwoners van Hoofleur de achterdochtige blik waarmee kameeldrijvers om zich heen loeren als ze hun karavaan inspecteren om
te zien of niets ontbreekt en of de reis kan worden voortgezet; maar
de vierde dag moest ik Hoofleur verlaten.
Ik had ook nog een personentrein in beweging gezet. Hij vertrok in
volle vaart van het Stadsplein en reed resoluut de zee op zonder zich
te bekommeren om het gewicht van het materieel; hij reed recht door,
gered door het geloof.
Jammer dat ik weg moest, maar ik betwijfel zeer of de rust snel
weerkeert in dat stadje van garnalen- en mosselvissers.
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ALS DE ZEE

Het overkomt me vaak dat ik naar voren duik als de zee op het strand.
Maar ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik duik naar voren, trek me terug, duik opnieuw naar voren.
Mijn toenemende sprongkracht neemt snel vorm aan. Dat moet. De
heen en weer gaande beweging beneemt me de adem (niet die van de
longen, maar van een louter psychische ademhaling).
Wordt het een moord? Wordt het een uitstorting van medelijden over
de Wereld? Het valt nog niet te zeggen. Maar het komt eraan.
Gespannen wacht ik op het breken van de voorbereidende golf.
Het moment is daar ...
Het was de vreugdegolf dit keer; een uitstromende welwillendheid.
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AAN HET SPIT

Deze in de katapult, gene aan het spit ... en het gaat zo natuurlijk.
Moeilijk om op je stoel te blijven zitten. De gasten eten. Er moet plaats
worden gemaakt. Nieuwe gasten arriveren. Waar moeten de vorigen
naar toe? Waar moeten die naar toe? Die moeten aan het spit.
Opschuivend van stoel naar stoel, van plaatsje naar plaatsje, zitten
ze tenslotte voor de schoorsteen. Een duwtje en hup! aan het spit!
Het gaat allemaal zo natuurlijk. In dat opzicht valt er niets aan te
merken.
Daarom verzet niemand zich. Gevangen in een zachte, maar onweerstaanbare greep glijden ze naar de warme opening. Ze komen niet
echt op het idee om zich te verzetten. Ze laten het gebeuren over zich
heenkomen, leggen zich neer bij het onvermijdelijke.
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IN ANTWOORD OP UW VRAAG

'Moeten baby's worden opgeprikt?' schrijft J .0. me. Nee, op die
strikvraag geef ik geen antwoord. Ik vertrouw het niet langer en zou
zelfs niet antwoorden als het om een vlinder ging, hoewel die bijzonder
ergerlijk fladdert, zo van 'zal ik wel, zal ik niet' en zijn vleugels opgesierd zijn met een decoratieve kunst voor kappers en cassières; nee,
ook daarover laat ik het achterste van mijn tong niet zien.
Wat de baby's betreft: die zijn de eer van de natie. De toekomstige
eer. En dat ze krijsen is niet meer dan natuurlijk. Ze krijsen als de golven van de zee met toppen en met dalen; dat komt omdat ze adem moeten halen om u, woedend als ze zijn, in een uithaal te laten weten dat
ze pijn hebben. Ze krijsen als de roep om licht; dat komt omdat ze ooit
hopen de juiste expressie te vinden die uitdrukking geeft aan hun leed.
Deze slechte kunstenaars scheppen. Helaas bent u aanwezig bij hun
schepping. Die is grotesk. Te vroeg om ze te overtuigen van hun onaangename mislukking. Over enkele jaren zullen deze mislukkelingen,
eindelijk verstandig geworden, de expressie opgeven en zich wijden
aan industrie of landbouw. Vervelend dat ze op dit moment nog koppig volhouden.
J.O. schrijft me nog: 'Ik paneer ze. Is dat juist? Ik rol ze van een
reusachtig duin. Daarna geen kreet meer, geen zuchtje en de dag gaat
ten einde als in een kerk. Is dat juist?'
Nee, die man geef ik geen antwoord. Ik vermoed dat de oorlog zijn
zenuwen heeft aangetast.
Ik neem het hem niet kwalijk, maar laat hij oppassen.
Misschien toont niet iedereen zoveel begrip als ik.

HET HUISKAMERONWEER

Een vreedzamer oplossing dan het verdelgen van alle schoolkinderen
uit de buurt is om een onweer te laten woeden in de huiskamer of in
het vertrek waar het rustverstorende geschreeuw vandaan komt.
Daar is een grote geluidsproducerende wilskracht voor nodig (een
zekere vertrouwdheid met grote orkesten kan behulpzaam zijn). Wanneer die eenmaal op gang is gaat het vanzelf, kan lang aanhouden en
geen enkele kreet sijpelt meer door de geluidsdam. Fanfare kan men
beter niet gebruiken, omdat het koper, zelfs denkbeeldig, hoofdpijn
veroorzaakt. En waar is dan alle moeite goed voor?
Met een goed hanteerbaar onweer moet anderhalf uur nabijheid van
luidruchtig spelende straatkinderen te verdragen zijn. Langer is moeilijk.
Dan kan men beter verhuizen.
Overigens moeten scholen altijd gemeden worden. Zelfs na twintig
jaar zorgen die nog voor onrustige herinneringen.
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DE HEMEL VAN DE SPERMATOZOÖN

Het uiterlijk voorkomen van de mannelijke spermatozoön lijkt verbazend veel op de man, op zijn karakter bedoel ik.
Het uiterlijk voorkomen van de vrouwelijke eicellijkt verrassend
veel op het karakter van de vrouw.
Beide zijn heel klein. De spermatozoön is lang, heellang en werkelijk bezeten van een idée fixe. De eicel brengt zowel verveling als harmonie tot uitdrukking. Haar vorm benadert die van de bol.
Niet alle spermatozoa zijn hetzelfde als die van de man, verre van
dat. Die van de krab en meer nog die van de kreeft lijkt op de kroon
van een bloem. Zijn soepele, stralende armen lijken niet op zoek naar
een wijfje, maar naar de hemel.
Toch mag je, gezien de regelmatige voortplanting van de krabben
veronderstellen dat het er anders aan toe gaat.
Eigenlijk weet men niets van de hemel van de krab, hoewel heel wat
mensen krabben bij de poten hebben gevat om ze beter te bekijken.
Nog minder weet men van de hemel van de spermatozoön van de krab.

J. F. Vogelaar

'Je zit niet alleen in je vel'

Plume - familieportret met bijschriften

I. PLUME ONTVOUWD

•wat Plume betreft, hij zat aan het voeteneind van zijn bed en zag het
schouwspel zwijgend en in gedachten verzonken aan . .. ' (Het visioen
van Plume)
PLUMEEN DE LIEDEN ZONDER BENEN

... Er zat een man tegenover Plume, en zodra Plume ophield met hem
aan te kijken, ging het gezicht van de man tot ontbinding over, het vertrok in een grimas en krachteloos viel de kaak naar beneden.
•zo, zo!' dacht Plume, •zo, zo! Wat is ze weer teer hier, de schepping! En wat een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. Ik moet
gauw naar een land waar de gezichten wat steviger vastzitten, waar je
je blikken op iets kunt richten en ervan losmaken zonder rampen te
veroorzaken.
Ik vraag me warempel af, hoe de mensen hier kunnen leven; ik zou
er binnen de kortste keren een hartkwaal oplopen. En hij sprong in
een draagstoel. Hij kwam terecht op een beenlozen-bijeenkomst die
gehouden werd in een boom. Voortdurend moest hij nieuwe mensen
zonder benen omhoog helpen, de boom zag er al zwart van. En een
lol dat ze hebben! Door de takken heen staren ze eerbiedig naar de hemel en voelen geen aardse lasten meer. De grote verzoening is aangebroken.
Maar Plume, die zijn handen vol had aan al die lui zonder benen,
was inwendig ontevreden. Nee, een werker is hij niet. Hij voelt niet
de dringende behoefte om te werken.
·xoop een hondje voor het graf van uw vader. ' Naargeestig, zoals
ze blijven aandringen, het lijken wel invaliden.
Moe! Doodmoe! Laten ze ons dan nooit met rust?
Met deze verzuchting blaast het laatste Plume-verhaal zichzelf uit,
merkwaardig genoeg in de eerste persoon meervoud, alsof Plume zich
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op de valreep wonderbaarlijk vermenigvuldigd heeft danwel overmand is door medemenselijke gevoelens.
Bij eerste verschijnen, in I 930, bestond Un certain Plume nog alleen
uit een serie van elf hoofdstukken. Ik noem ze hoofdstukken, ofschoon ze zo te zien geen groter verhaal onderverdelen of een dwingende volgorde hebben; ik noem ze hoofdstukken omdat ze erop lijken.
In de uitgave van I938 kwamen er vier hoofdstukjes bij, viel hoofdstuk I I af (Deuxième Mort de Plume), en werd Plume ondergebracht
in een boek met teksten van verschillende pluimage: Lointain intérieur
(prozagedichten die zijn onderverdeeld in de reeks 'Entre centre et absence', een aantal notities 'La ralentie', 'Animaux fantastiques',
'L'Insoumis' en een voorloper van de imaginaire reizen' Je vous écris
d'un pays lointain'), een afdeling gedichten en de reeks Difficultés
('Le Portrait d' A', gevolgd door een aantal korte teksten). Daarna
komt dan Un certain Plume, nog eens gevolgd door twee eenakters:
Chaînes en Le drame des constructeurs; dat alles besloten door een
programmatisch naschrift.
In enkele jaren tijd had Plume zich blijkbaar vermeerderd. Hij had
al iets typisch, nu was hij een type geworden. De bundel is nadien intakt gebleven, met uitzondering van het tiende Plume-hoofdstuk (Première Mort de Plume). In I943 verscheen een boekje, getiteld Tu vas
être Père en toegeschreven aan een 'zekere Plume'- het laatste hoofdstuk van Plume. Plume bleek een langer leven beschoren dan ook Michaux zelf oorspronkelijk had voorzien. De nieuwe bundeling was tevens een gebaar dat typerend zou zijn voor alle latere bundels: het is
niet alleen dit, er is ook dat, en niet te vergeten ook nog dat daar. Een
bundeling van krachten en genres, geen geforceerde eenheid dus, laat
staan onder één noemer gebracht. Zo is Michaux altijd te werk gegaan,
simultaan, in de breedte en op meerdere niveaus tegelijk, niet voor één
gat te vangen.
Plume précédé de Lointain intérieur was een familiealbum geworden; Plumeniet eens een stamvader maar nog alleen een verre neef,
maar wel een van de bewoners én onderzoekers -laten we zeggen: participerend onderzoeker- van de witte plek op de landkaart van de
geest, Lointain intérieur geheten. Plumeen gros, zo moet je hem zien,
denk ik. In de lijn van wat Michaux in Passages zegt over de legioenen
gezichten die hij op papier zag verschijnen: Eindeloze menigte: onze
clan. Je moet jezelf niet in de spiegel bekijken. Mensen, ziet uzelf op
het papier. (En pensant au phénomène de la peinture)

Plume in meervoud- zo had ik hem leren kennen, dacht ik, zo had ik
hem althans in herinnering. Toch kun je de bibliotheek in je hoofd
maar beter niet voor de volle 10o0Jo vertrouwen. Ik heb Un certain Plume voor het eerst gelezen in het Nederlands, alsPlume-bestaande uit
veertien verhaaltjes (veertien, want Plume's eerste dood werd er opgevoerd als Ze zoeken ruzie met Plume), vertaald door F. ten Harmsen
van der Beek in de 'verzamelbundel' Verschijningen die in 1972 verschenen en sinds geruime tijd alweer verdwenen is (behalve deze selektie is het enige dat van Michaux in Nederland in boekvorm vertaald
is: twee reisboeken, Barbaar in Azië, 1976, en Ecuador, 1986).
Er zijn van die boeken die je regelmatig herleest zonder ze open te
doen, dat hoeft niet eens, ze zitten in je hoofd. Plume is voor mij zo'n
'boek'. Maar toen ik onlangs Plume weer in het echt las, voelde ik me
lichtelijk genomen: was dat alles? In mijn herinnering had ik minstens
het tienvoud gelezen. Dit is een geplukte Plume, dacht ik; maar zo is
het niet, ik had met een van de eigenaardigheden vanPlumezelf te maken: met de kraèht van de kale, lachwekkende nul (Clown), zichzelf
gelijk en vreemd tegelijk, ongeacht welke vermenigvuldiging of deling, mutatie of transformatie. Kort voor het ontstaan van Plume
schreef Michaux in zijn reisjournaal over Ecuador het gedicht Ik ben
doorboord geboren, een woedende echo als het ware van The hollow
men. Van dat gat is Plume een pen-name. Er bestaan weinig foto's van
Michaux. Op een daarvan is Michaux niet meer dan een schaduw, op
een andere ziet zijn hoofd eruit als een sardoniese 0.
( ... )

Het is maar een klein gaatje in mijn borst,
Maar er blaast een vreselijke wind door.
In het gaatje schuilt haat (altijd), ontzetting ook en onmacht,
Het zit vol onmacht en de wind heeft er veel kracht,
Evenveel kracht als een wervelwind.
Hij zou een stalen naald kunnen breken,
En het is niet meer dan wind, dan leegte.
Vervloekt de hele aarde, de hele beschaving, alle wezens op de oppervlakte van alle planeten, om die leegte!
Hij zei, die meneer criticus, dat ik geen haat bezat.
Die leegte, dát is mijn antwoord.
0, wat zit je toch slecht in mijn vel!
(

.. .)

Mijn leegte is een groot verslinder, groot vermaler, groot vernietiger.

2. PLUME, EEN PENNESTREEK

Een vreedzaam man, zo wordt Plume in de aanhef van zijn eerste episode genoemd- oorspronkelijk luidde de titel van dit hoofdstuk: De
filosofie van Plume-niettemin leiden de wederwaardigheden van dit
vederlichte heerschap herhaaldelijk tot bloederige taferelen of Buster
Keatonachtige scènes, waarin de hoofdpersoon de dupe van de omstandigheden schijnt te worden zonder daar overigens zichtbaar onder
te lijden: Plume die als hij in bed wakker wordt een achttal versgeslachte delen van zijn vrouw aantreft en daarvoor door een rechter
op het matje wordt geroepen en terstond ter dood veroordeeld (Neem
me niet kwalijk, zegt hij, ik heb de zaak niet gevolgd. En hij valt weer
in slaap.); Plume die in een restaurant uit verlegenheid een kotelet
bestelt en voor het feit dat hij iets besteld heeft dat niet op de spijskaart
staat door een hele rits hooghartige bedienden en manhaftige dienders
gekapitteld wordt; Plume op reis blijkt nergens welkom te zijn (Maar
hij zegt niets, hij klaagt nergens over. Hij denkt in stilte aan al die ongelukkigen die helemaal niet op reis kunnen, terwijl hij wel reist, niet
anders doet dan reizen.); Plume die als Deens ambassadeur bij het
aanbieden van zijn geloofsbrieven door de koningin de kleren van het
lijf wordt gevraagd; Plume die in de trein met een troep (door hemzelf,
uit voorzorg) overhoop geschoten Bulgaren zit opgescheept; Plume
die een grotesk visioen op z'n bord krijgt; Plume die pijn aan een vinger heeft en voordat hij het weet wordt hem die door een dokter afhandig gemaakt; Plume die schittert door afwezigheid in een hoofdstuk
over hoofdafrukkers; Plume die in Berlijn door een hoer, moeder van
negen kinderen, en haar twee vriendinnen wordt uitgekleed; Plume die
het op een bal met jan en alleman aan de stok krijgt vanwege zijn malle
fratsen; Plume die zichzelf in Casablanca voor de voeten loopt en niets
afmaakt omdat er steeds nog zoveel andere dingen te doen zijn; Plume
als eregast van de Derrie-club; Plume die ten gevolge van een faux pas
aan het plafond zit; Plume onthand door de lieden zonder benen.- Inderdaad, het had eindeloos door kunnen gaan. Toch is er iets anders
in het spel dan vrije associatie. Michaux heeft nooit de aanvechting
gehad tot écriture automatique, zelfs niet onder invloed van verdovende middelen.

Teken zonder speciale bedoeling, krabbel werktuigelijk neer, verschijnen er haast altijd gezichten op het papier.

Als je een buitengewoon gezichtelijk leven leidt, verkeer je ook in
een voortdurende koorts van gezichten.
Zodra ik een potlood ofpenseel pak, komen ze op papier achter elkaar tien, vijftien, twintig gezichten. En voor het merendeel wilde.
Ben ik dat, al die gezichten? Zijn het anderen? Uit welke diepten
afkomstig?
Zijn ze niet eenvoudig de weerspiegeling van het bewustzijn van
mijn eigen hoofd? (Grimassen van een tweede gezicht; zoals de volwassene als hij ongelukkig is en lijdt zich schaamt om te huilen en door
niet te huilen in wezen nog meer verdriet heeft, zo trekt hij ook geen
bekken meer en grijnst inwendig des te meer.)
(Fragment uit En pensant au phénomène de la peinture)
Het verschil met de surrealisten is dat Michaux zich nooit (helemaal)
laat gaan, hij is altijd op iets gericht, zijn aandacht althans. De spitse
pen en de gescherpte blik mikken op één aspekt. Vandaar ook dat de
rest van Plume onscherp wordt. Zo werkt de concentratie van de onderzoeker, hij wil iets anders zien dan hij te zien krijgt.
Er is een of ander inwendig jantoom dat je zou moeten kunnen
schilderen en niet de neus, de ogen, de haren, die aan de buitenkant
zitten (... ) Het gezicht heeft trekken. Daar heb ik lak aan. Ik schilder
de trekken van de dubbelganger . .. Ik schilder ook de kleuren van de
dubbelganger. Dat er op zijn wangen en lippen rood zit, is niet noodzakelijk, maar wel op een plek in hemzelf, waar zijn vuur is . .. (En pensant au phénomène de la peinture.)
Twee keer heeft Michaux een tekening naar Plume vernoemd. In
een ervan is in een wirwar van lijnen een bedremmeld gezicht te onderscheiden, bekroond door een vogelnestje, het lijf bestaande uit veren
met pauwenogen die al even beteuterd kijken. Plume ten voeten uit:
een hoofd met vele gezichten of een vlek waarin verschillende gezichten te herkennen zijn. Twee portretten zijn als Plume te identificeren,
het ene inPeintures (1939), het andere inLe Lobedes Monstres (1944).
Maar zijn de talloze visages die Michaux in de inktvlekken op gewassen papier zag niet even zovele variaties van hetzelfde gezicht? De blik
is in elk geval vaak dezelfde, de ene keer wat verbaasder, de andere
keer nors en boosaardig; geen gezichten die zichzelf graag zien.
Een vlek, een pennestreek-hij hoeft zich maar te concentreren en
er komt tekening in. Plume is ondanks alle gedaanteveranderingen een
vaste figuur die zich aftekent in vlekken die per ongeluk ontstaan, uit
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verstrooiing, per vergissing, blinde vlekken soms: gemeenplaatsen die
letterlijk genomen worden, cliché's, staande uitdrukkingen, stereotiepe gezegdes, spreekwoorden; de onooglijkste zinswending kan uitdraaien op een groteske scène.
Schilderen en tekenen waren voor Michaux een uitbreiding van het
handschrift, van de ideogrammen (de eerste 'alphabets' van 1927) via
de Pen-gezichten naar het lopend schrift van Mouvements (195 1), krioelende insekten die op de tekeningen van Kafka lijken. Beweging en
ritme, daar draait het om; al het andere is de dood in de pot. En Michaux is werkelijk als de dood voor alles wat stilstaat, vooral als de
beweging in bedwang wordt gehouden door krachten van buitenaf, en
wat hij het meest verafschuwt is de stilstand in hem zelf. De lijn die
van de hak op de tak springt zal dus zijn lijn zijn, zijn stijl die afwezigheid van stilering, van gewenning is. Geen enkele mag op zijn buren
leunen. Reeksen die met een val afbreken, louter en alleen door ze op
te zeggen. Overal hiaten. (Connaissance par les gouffres) De hiaten
tussen de Plume-hoofdstukken openen daarom-soms duizelingwekkende-vergezichten, vooral die van een eindeloze herhaling. Plume
zal het nooit leren: krachten van buitenaf mogen Plume verpletteren,
maar ze ketsen af op zijn meegaande aard. Hij is niemand, licht als
een veertje, van nature verstrooid en daarom altijd afwezig, zelfs in
het heetst van de strijd. Plume is een Cartesiaans duikertje. Telkens
veert hij weer op, alsof hij dezelfde situatie nog eens herhaald wil zien;
met elke terugval-zelfs binnen één episode-wint Plume aan afwezigheid. Hoe meer de anderen hem (fysiek) teniet doen-en voortdurend
wordt hij geplukt, dat blijft niet tot één vinger beperkt-hoe dichter
hij (mentaal) het doel van Michaux nadert: werkelijke tabu/a rasa, die
was er, waar je niets ziet terugkeren, niets, niets, niets en niet het geringste teken dat er ooit wat dan ook terugkeert (Les grandes épreuves). Plume raakt zijn veren kwijt (se déplume).
Op een lichaamloze strijd moet je je voorbereiden, laat Michaux in
Poteauxd'anglenoteren, zodat je allesen iedereen het hoofd kunt bieden: abstraktestrijd die, in tegenstelling tot andere, door dagdromen
te leren is.
De verstrooide manier van tekenen is een vorm van rêverie. Wat in
de vlekken verschijnt, dankt zijn bestaan aan een verstrooide blik en
een gespitste pen. Op een onbewaakt ogenblik tovert de pen gezichten
te voorschijn, op het eerste gezicht vreemden, bij nader inzien blijken
het de spiegelbeelden van obsessies. Om nog eens uit de gedachten over
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het verschijnsel schilderkunst te citeren, geschreven onder het motto

De wil, dood van de Kunst:

De eerste keer ben je verrast.
Gezichten van verdoemden, van misdadigers soms, geen bekenden
maar evenmin volslagen vreemden (vreemde, verre overeenkomst!) . ..
Gezichten van opgeofferde persoonlijkheden, •ikken, die door het leven, de wil, de eerzucht en de neiging tot rechtlijnigheid en samenhang
gesmoord en gedood zijn. Gezichten die zullen blijven verschijnen tot
aan het bittere einde (het is lastig om voorgoed te stikken of te verdrinken).
Gezichten uit mijn jeugd; van de kinderangsten waarvan de herkomst en de reden verdwenen zijn maar niet de herinnering, gezichten
die niet geloven dat alles beslecht is met de overgang naar de volwassenheid, die nog bang zijn voor de verschrikkelijke terugkeer . ..
Gezichten van de wil, misschien, die ons altijd voor is en de neiging
vertoont alles van tevoren vorm te geven: gezichten ook van het zoeken en van het verlangen.
3·

PLUME VOLGENS EN BUITEN HET BOEKJE

De serie uiteenlopende Plume-verhalen heeft het aanzien van momentopnamen uit een leven dat met recht veelbewogen te noemen is, hoe
onbewogen het lijdend voorwerp ervan ook moge blijven. Maar Plume is verdergegaan, niet alleen in mijn herinnering. Hij heeft zijn reis
vervolgd in de reizen van Michaux door Zuid-Amerika en Azië. Plume
is trouwens zelf op een reis ontstaan; Michaux liet zijn reisgenoot vallen toen hij in 1930 uit Turkije terugkeerde. Maar Plume was licht genoeg om hem bij te blijven. Neem aantekenboeken als Passages, Tranches de savoir, Poteaux d•angle en je leest het logboek van Plume. Hij
is verdergegaan en heeft zich vermenigvuldigd in diverse imaginaire
landen, waarvan de wereld der Meidosems misschien wel het mooiste
voorbeeld is.

Mijn imaginaire landen: voor mij vormen ze een soort bufferstaten, zodat ik niet aan de realiteit lijd. Mijn Emanglons, Magiërs en
Hivinizikis waren allen door de reis voortgebrachte buffer-personen.
Zonder dat ik het direkt in de gaten had, was Plume, als verstekeling, meegeweest op de vele denkbeeldige reizen van Michaux- in
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Groot-Garabagne, in het Land van de Magie, Poddema, of bij de Meidosems- en later in de reizen van de door psychedelische middelen verruimde geest. En rusteloos als hij is, had hij ziCh kennelijk ook rustig
laten meedrijven met andermans teksten, want had ik zijn schim
(Luister, ik ben de schaduw van een schaduw die aan de grond zit) niet
menen te herkennen in de twee reisboeken van Jacques Hamelink (Afdalingen in de ingewanden en Een reis in Demiurgenrijkj, in het paraproza van Gust Gils, in verschillende verhalen van Cortázar, in Spiegeldood van Breytenbach; en vooral waarde zijn schim rond in de boeken van Calvino zoals Onzichtbare steden -lees maar het begin van de
ene eenakter uit Plume, Le drame des constructeurs, die zich in een
gekkenhuis afspeelt: Vaak als ik zit te dobbelen, zeg ik opeens: 'Van

die dobbelsteen ga ik een stap maken' en ik houd niet eerder met het
spelletje op voordat ik een stad heb gebouwd. En toch is dat erg moeilijk . .. , waarna de opgesloten bouwmeesters, telkens wanneer de bewakers uit het zicht zijn, tegen elkaar opbieden met hun piepkleine
stadjes, ijsbergsteden, loopsteden, maanraketten, vliegen ter grootte
van een paard enzovoort.
Ik wil hiermee niet beweren dat al deze figuren hun bestaan aan Plume te danken hebben, de vergelijkingen wijzen er eerder op dat Pluroe
een mal is, een grondfiguur die kan worden overgetrokken. Er valt niet
uit te maken welke figuur de oorspronkelijke is, Don Quichote soms,
Jacques de fatalist, wat doet het er ook toe, hoofdzaak is dit: Pluroe
is geschreven, Pluroe schrijft.
4·

PLUME KENT GEEN RUST

Het is voldoende om voor jezelf het besef te hebben bewaard dat je
in een wereld van raadsels leeft, waarop je ook maar het beste in raadsels op kunt antwoorden, schreef Michaux in A ventures de lignes
(voorwoord bij het werk van Will Grohmann over Paul Klee). De
kunst is het die raadsels eerst weer te ontdekken, ze moeten immers
opgegraven worden van onder de ruïnes van de bewoonde wereld.
Fantasie is daarom voor Michaux niet de uitdrukking of weergave van
innerlijke beelden, geen scheppen uit een overdaad, geen toevoeging
van iets nieuws, maar ontdekking van iets dat verborgen (gehouden)
is, zin in verandering, honger naar zin die de vorm van vraatzucht kan
aannemen, in elk geval gevoed wordt door woede (Waarlijk, hij die

de woede niet kent, weet niets. Hij kent het onmiddellijke niet- 'Bewegingen van het innerlijk wezen' in Plume); de verbeeldingskracht is de
beweging van de leegte: Mijn leegte is een groot verslinder, groot vermaler, groot vernietiger. Alles stelt Michaux in het werk om de gewone
dingen- of liever: de door gewoontevorming aan het oog onttrokken
dingen- raadselachtig te maken, al moet hij daarvoor hemel en aarde
bewegen, en dat doet hij ook, zonder ophouden. Zijn fantasiewerelden bevinden zich niet elders maar zijn als tegen-werelden nauw met
de gewone wereld verbonden; hardnekkig schaduwen ze de vertrouwde vormen en betekenissen en het resultaat van de paranoïde blik is
een vertekende werkelijkheid. Het zijn geen andere maar veranderde
situaties. Net als Plume haast Michaux zich van de ene situatie naar
de andere -lees: van de ene metamorfose naar de andere- en stort zich
steeds weer in nieuwe avonturen, bij voorkeur die op de vierkante millimeter, onder het vergrootglas van een wantrouwen dat hem, zoals
hij al in een van zijn eerste teksten te kennen gaf, nooit rust gunt.
Ik kan niet uitrusten, mijn leven is een en al slapeloosheid, ik werk
niet, ik slaap niet, ik doe aan slapeloosheid, de ene keer ligt mijn lichaam te slapen en blijft daarboven mijn geest wakker, de andere keer
slaapt mijn geest boven en waakt mijn lichaam, maar nooit is mij slaap
vergund, mijn wervelkolom heeft zijn eigen waakvlam die niet te doven valt. Is het wellicht de waakzaamheid die me wakker houdt, want
ik zoek, ik zoek en ik zoek, want het doet er niet toe wat het is, overal
heb ik kans te vinden wat ik zoek, omdat ik niet weet wat ik zoek. (Qui
jefus)
Alleen al aan de titels zijn de tracé's afte lezen die in het werk beschreven worden: Entre centre et absence; Lointain intérieur; Ailleurs;

Lieux inexprimables; Passages; Mouvements; La vie dans les plis; Moments; Par la voie des rythmes; A ventures de lignes; Coups d'arrêt;
Chemins cherchés, chemins perdus, transgressions; Les commencements; Déplacements, dégagements; Affrontements . ..
Beweging: hollen en stilstaan. Verschijningen: fantomen.
SITUATIES

De situatie was volop in beroering. Mijn gemoed bleef onbewogen.
Hoe konden die twee in overeenstemming worden gebracht?
Toen veranderde de situatie.
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Er trad stolling op en er werd tot stolling opgeroepen.
Ook daar onverenigbaarheid tussen ons. Mijn kern is hard, ik wil
graag dat hij hard is. Toch vervolgt het leven zijn onverbiddelijke weg,
recht en ordelijk.
Toen ontstond er een situatie met toefjes (en bloemen). Dat zinde
me al evenmin en nog steeds verstreek de tijd.
Ten slotte, toen die perioden eenmaal voorbij waren en nog heel wat
andere die volgden, deed zich een situatie voor en daarin heerste rust.
Maar aangezien al sinds geruime tijd iedere kalmte uit mij verdwenen was en ik nu aarzelde en opgewonden was, herkende ik haar niet,
of zag haar voor een oude kennis aan waarbij je weet dat iets niet in
de haak is.
Zo was het alsofde situatie zich niet had voorgedaan en zij verdween
op haar beurt voordat ik me hecht met haar verbonden had.
(Apparitions, in: La vie dans les plis)
Op het eerste gezicht is Pluroe het slachtoffer van situaties. Maar wat
hem overkomt, gebeurt minder zijns ondanks als wel dank zij hem- hij
doet het erom, zijn passieve of verstrooide houding vraagt erom. Het
toeval krijgt daardoor de vrije loop en de dingen krijgen alle kans- en
die nemen ze ook waar. De avonturen (mésaventures) van Pluroe zijn
gedachtenexperimenten. Moeilijkheden-zo heet niet toevallig een serie in Plume-worden uitgelokt, ze dienen om het denken onder druk
te zetten, het te concentreren en het te prikkelen tot improvisaties of
te dwingen tot omwegen, dat alles om te bereiken dat het normale denken in de orde van 'handelen' en 'manoeuvreren' een ander denken
doorlaat dat autonomer en sneller werkt, zonder bindingen met de gebruikelijke preoccupaties van de persoon in kwestie. Kortom, Michaux lijkt meer geïnteresseerd in het kennen en beschrijven van de
mechanismen van het innerlijk, de mentale beweegredenen, dan in beschrijvingen van beelden en verbeeldingen; vandaar ook de haast, het
fragmentarische en het wisselen van genre. Vandaar ook dat het hem
minder om beelden te doen is dan om een beeldende taal, een taal met
handen en voeten, ogen en oren, en vooral een snuffeltaal met een
speurneus. Een taal die op zoek gaat in de plooien van het leven (zoals
de titel van de bundelluidt waarin de fabelachtige serie Verschijningen
is opgenomen).

5·

PLUME ALS PROEFPERSOON

En Michaux heeft steeds weer nieuwe moeilijkheden opgezocht.
Schrijvend en schilderend reisde hij en omgekeerd. Zijn ontdekkingsreizen breidde hij vervolgens uit naar reizen in de geest met behulp van
psychedelische middelen, en zijn onderzoekingen strekten zich uit tot
nog andere grensgebieden van de geest waarvan de creaties van kinderen en geestelijk gestoorden getuigenis afleggen (zie Raster 24 voor
vertalingen van een aantal gedichten bij schilderijen van geestelijk
gestoorden). Maar nooit was het hem rechtstreeks en uitsluitend om
de belevenis als zodanig te doen, voor hem gaat hem om de waarneming en verwerking ervan, om de ervaring in schriftelijke of beeldende
vorm. Bij herhaling heeft hij erop gewezen dat de intense of buitensporige beleving zelden met schrijven te combineren is, laat staan dat de
tekst er een overtuigend duplikaat van zou kunnen zijn: de ervaring
vindt in het schrijven plaats.
Evenzo relativeert hij in het reisverslag Ecuador het reizen door meteen al aan het begin van zijn reis te stellen: Je vindt je waarheid net
zo goed door 48 uur naar een of ander behang te küken. Hem boeien
de reizen op papier- de reis van woord naar woord (eerder dan van zin
naar zin), bepaald door ritme, pauzes en onderbrekingen-meer dan
de echte reizen. Later neemt hij dezelfde sceptische houding aan ten
aanzien van zijn experimenten met mescaline, hasj en LSD, waarvan
hij na 1956 in een viertal boeken verslag heeft uitgebracht. Cannaissanee par les goufjres begint hij aldus: De drugs vervelen ons met hun
paradijzen. Laten ze ons liever een beetje kennis verschaffen. We leven niet in een eeuw van paradijzen. Het klinkt misschien vreemd,
maar de schepper van zoveel fantastische situaties had in dromen al
even weinig fiducie. Dat is een juiste houding, lijkt me, een onderzoeker hoort niet in zijn onderzoeksobjekt te gelóven. Schrijven doe je
niet slapend, integendeel. In Façons d'endormi, façons d'éveillé
(1969, in de bundel Versd,hüningen werden daaruit twee essays vertaald onder de titel Slapen,derwüs, Wakenderwüs) speelt Michaux de
dagdroom (rêverie) uit tegen de nachtdroom (rêve):

Ontevredenheid over dromen:
Misschien waren de dynamische dagdromen die ik zelf maakte nog
eerder tegen mün nachte/;jke dromen gericht dan tegen mün leven,
dromerijen die ik betoverend en inspirerend wist te maken.
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Na de dromerijen zijn er geen dromen meer nodig.
(

...)

In tegenstelling tot de droom, die onverschillig waar hij je brengt
je er geboeid heenvoert en zonder dat je er iets aan kunt doen, bezit
de dagdroom alle vrijheid. Hij wil niets liever dan dat. Vrijheid is voor
hem het toppunt van genot.
Er ontstaat eerder een overdaad dan een overvloed aan vrijheid.
Dwalen past bij de dagdroom, dwalen in de eerste plaats, achteloos
dwalen, naderen, zich verwijderen, tasten(... ) dwalen totdatje eindelijk datgene tegenkomt, klein ofgroot ofnietig, waarnaar je verlangen
werkelijk is uitgegaan, een schouwspel, een sfeer en een wereld die zich
niet kan voordoen zonder achteloosheid, in de eerste plaats.
Alles wat Michaux aanpakt lijkt geschikt voor een proef-soms zelfs
op de gezochte wijze van een beproeving-voor niets schrikt hij terug,
op één voorwaarde: dat hij er zijn hoofd bij kan houden. Zodra hij
de kontrole kwijtraakt, is hij verloren. Die maatregel heeft hem waarschijnlijk voor heel wat onzinnigheden behoed, vooral op artistiek
vlak.

Ik wil liever een potentiële dan een reële wereld. Ik wil erover beschikken, liever dan hem te hebben, want 'hebben' is altijd 'deelhebben'.
Dép/acements, dégagements is de titel van zijn laatste, postuum uitgegeven bundel. Via verplaatsing naar de lointain intérieur (innerlijke
verte of ver verwijderd innerlijk), een verplaatsing die tegelijk onthechting inhoudt, is wellicht herovering van een eigen wereld mogelijk-een buitenwereld die men zich heeft eigen gemaakt, waardoor
men over ruimere middelen komt te beschikken dan als eigenaar van
één welomschreven, afgebakend Ik. Michaux heeft het over een bewust niet-bestaan gehad en meerdere van zijn experimenten lijken
erop gericht, hem van zijn identiteit te ontdoen. De toevoeging 'bewust' is de crux van de paradox, alleen op die voorwaarde biedt het
verlies van het zelf een kans om het te herwinnen. Wanneer je omtrekkende bewegingen en listen tot een strategie kunt herleiden, worden
ze doorzichtig en verliezen ze hun kracht. Het geheim van Michaux
zit 'm vermoedelijk in het gebruik van zowel intellektuele als magiese
middelen, naast elkaar, zoal niet tegelijkertijd dan toch alternerend
maar nooit het een óf het ander: hij gaat in iets op en tegelijk kijkt
hij toe, hij leeft zich in iets in en verdwijnt ermee, centre et absence,
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hij raakt buiten zichzelf om in de vreemde gedaante die hij aanneemt
zichzelf te hernemen. Het blijft een gevaarlijk spel, omdat zowel blind
gevoel (overgave) als verziend begrip (distantie) het kan bederven
maar beide heeft hij nodig.
De beleving begint pas echt iets te betekenen in de herbeleving-dat
is, als ik het goed zie, de inzet van alle experimenten van Michaux-intensivering door herhaling (oefening): de onmiddellijke, zintuiglijke
sensatie moet door de geest beproefd worden, en een idee wordt pas
levend, wordt pas van kracht als ze proefondervindelijk 'bewezen' is.
Dat onderscheidt zijn experimenten met drugs van het mistige soort,
hij wil alles op het mentale vlak houden zoals hij de verkeerde verstaander bij voorbaat te verstaan geeft. Hoezeer zijn lichaamsfunkties
ook in beroering komen of zelfs in het ongerede raken, zijn onderzoekende blik blijft onberoerd, een onmisbare tweeslachtige houding die
hij van het schrijven geleerd moet hebben, want ook daarbij is de betrokkene subjekt én objekt, acteur én commentator. Het bewustzijnhet innerlijke oog-ziet ook toe bij wat zich in het hoofd afspeelt. Uitgangspunt bij dat alles is dat geest en lichaam niet één harmonieus geheel vormen, evenmin als wil en handelen, maar anderzijds ook niet
gescheiden opereren. Op dat tegelijk ergerlijke en spannende wrikpunt
richt Michaux zijn blik en zijn pen. Je bent niet wat je doet, zegt, denkt
en voelt: dat is een bron van onrust, van fascinatie ook én van bewegingsvrijheid, want het tegendeel- dat je samenvalt met je uitingen en
gedragingen, of erger nog, ermee vereenzelvigd wordt-werkt verlammend. Evenals Plumekijkt Michaux naar zichzelf als naar een vreemde- een 'onbekende bekende'- en alles, ook zijn eigen persoon, is voor
hem een objekt. De beste manier om het te lijf te gaan is de nabootsing,
de mimicry, onder meer door de taal van die dingen te spreken. Dat
maakt zijn taalgebruik ook zo fysiek. Hij kruipt in het vel van de ander-een mens, een dier, een ding, of zelfs iemand die toevallig zijn
naam draagt: Je bent niet alleen in je huid (Qui je fus: Ik praat tegen

wie-ik-was en wie-ik-was praten tegen mi;)

NOO MEER VERANDERINGEN

Door aanhoudend te lijden, raakte ik de grenzen van mijn lichaam
kwijt en ging ik mezelf onstuitbaar te buiten.
Ik was alle mogelijke dingen: mieren vooral, eindeloos achter elkaar, ijverig en toch weifelend. Alles was als gek in beweging. Het nam
al mijn aandacht in beslag. Weldra merkte ik dat ik niet alleen de mie161

ren was, maar ook hun pad. Want eerst was het korrelig en stoffig,
nu werd het hard en was mijn lijden vreselijk. Ik verwachtte elk ogenblik dat het zou openbarsten en in de ruimte zou worden geschoten.
Maar het hield goed stand.
Als ik maar enigzins kon, rustte ik uit op een ander zachter deel van
mijzelf. Het was een bos en de wind bewoog het zacht heen en weer.
Maar een storm brak los en de wortels boorden zich in mij om de aanzwellende wind te trotseren, dat was nog niets, ze scheurden me zelfs
open, zo diep, dat het erger was dan de dood.
(Dan volgt er nog een hele reeks metamorfosen, zelfs in hybride vormen- het visioen van Plume in hoofdstuk 6 is een variatie op deze tekst
uit de serie Mes propriétés, die ten slotte aldus besluit:)
Zelden zag ik iets zonder dat zo merkwaardige gevoel te hebben ...
0 ja, DAT ben ik geweest ... ik herinner me het vaak niet precies, ik
voel. Daarom houd ik zo van gei1/ustreerde Encyclopedieën. Ik blader
en blader en heb vaak een voldaan gevoel want je vindt er foto's van
allerlei wezens die ik nog niet geweest ben. Dat geeft me rust, het is
heerlijk, ik zeg tegen mezelf: 'Dat had ik ook geweest kunnen zijn, en
dat, en dát is me bespaard gebleven.' Ik slaak een zucht van verlichting. 0! wat een rust!
Plume is in de ware zin van het woord een proefpersoon, wiens rol
door talloze anderen in het werk van Michaux wordt overgenomen;
een familie als een vederbos.
Als proefpersoon vertoont hij verder ook buiten het werk van Michaux sterke verwantschap met een aantal andere figuren in de literatuur van deze eeuw, waarvan het interessant zou zijn eens een stamboom op te stellen. Ik beperk me hier tot het noemen van een paar namen: Monsieur Teste (Paul Valéry), Monsieur Ie vivisecteur, later Ulrich, de Man zonder eigenschappen (Robert Musil), Barnabooth (Valery Larbaud), Bébuquin (Carl Einstein), Herr Keuoer (Bertolt
Brecht), 11 Signor Dido-Dodi-Savinio en 11 Signor Münster (Alberto
Savinio), Nil (Gerhard Amanshauser), Monsieur Songe (Robert Pinget), Meneer Cogito (Zbigniew Herbert), Palomar (ltalo Calvino ). -De lijst zal zeker niet volledig zijn; ik wil er alleen op wijzen dat
er in de moderne literatuur een merkwaardige familiegeschiedenis is
ontstaan van solisten en solipsisten, monaden en marionetten, zelfonderzoekers en autofagen, van hoofdfiguren en mannen van de pen.
Ondanks alle verschillen, die wellicht het interessantst zijn, gaat het

bij allen om kunstfiguren oftewel proefpersonen en vertoont ook de
vorm waarin hun avonturen worden verteld frappante overeenkomsten, die van de episode en het fragment, veelal met elkaar verbonden als de onderdelen van een mobile.

Ik zou de ingewikkelde mechanismen aan het licht willen brengen
die van de mens vooral een operateur maken, schrijft Michaux in de
Grandes épreuves de /'esprit; en dat is wat alle zojuist genoemde testfi-

guren met elkaar gemeen hebben, ze zijn proefpersonen van gedachtenexperimenten of, anders geformuleerd, hoofdpersonen in een gedachtenspel.

Ik zou het 'normale' willen onthullen, het miskende, het onvermoede, het ongelofelijke, het normale buitengewone. Ik heb dat leren kennen door het abnormale. Datgene wat er gebeurt, het wonderlijke aantal operaties dat tot stand komt, op de meest ontspannen, meest alledaagse momenten van het leven, zonder dat de mens er enig vermoeden van heeft, zonder dat hij er enige aandacht aan besteedt, routinewerk waarvan alleen de opbrengst hem interesseert en niet de toch
wonderbaarlijke mechanismen ervan, heel wat wonderbaarlijker dan
zijn ideeën waar hij zozeer op gesteld is en die vaak zo middelmatig
en gewoon zijn, het buitengewone apparaat onwaardig dat ze ontdekt
en leidt.
6.

PLUME'S VERKNOCHTHEID AAN DE TEGENSTANDER

Michaux, dichter en reiziger, had zo zijn bedenkingen tegen dichters
op reis. Zoals er vroeger gegeeuwd werd bij reisgedichten, zo ging men

nu geeuwen bij gedichten over surreële reizen. Alle elementen van het
reizen waren er. Maar geen reisplan. (Passages). In het curriculum vi-

tae in telegramstijl, door Michaux speciaal geschreven voor het boek

Michaux van Robert Bréchon in 1958, wordt heel in het kort een
reisplan aangestipt: Hij reist tegen. Om uit hem zijn vaderland te verdrijven, zijn bindingen van allerlei aard en wat er in hem en zijns ondanks is blijven hangen aan griekse of romeinse of germaansekultuur
of be/gische gewoonten. Expatriëringsreizen. -Ex negativo is daarmee
het reisdoel aangegeven. De drijfveer: hoofdzakelijk woede; de middelen: list (mimicry, gedaanteverandering) en verbeelding; de vorm:
strijd. Contre is een sleutelwoord.

Iemand die deze wereld niet accepteert, bouwt er geen huis. Als hij

het koud heeft, is dat zonder het koud te hebben. Hü heeft het warm
zonder warmte(. . .) Zo terzüde, altüd alleen bü ontmoetingen, zonder
ooit een hand in zün handen te houden, droomt hü, met de haak in
zün hart, van de vrede, van de vervloekte bittere vrede, de züne en van
de vrede die naar men zegt deze vrede te boven gaat. (Vers la sérénité,
in: La nuit remue, 1934) In dezelfde bundel staat de serie prozagedichten uit 1929, Mes propriétés. Wanneer Michaux het bezittelijk voornaamwoord mün gebruikt, is er alle kans dat er iets mis is. Ik ben daar-

om geneigd een verbinding te leggen tussen deze titel en die van de serie

Difjicultés in Plume en ze zelfs min of meer als synoniemen op te vatten. Lees maar het begin van Mün bezittingen:
In mün bezittingen is alles vlak, niets beweegt,· en als er al hier of
daar een vorm is, waar komt dan het licht vandaan? Geen enkele schaduw.
Soms, als ik tüd heb, lig ik op de loer en houd mün adem in,· zie
ik iets omhoog komen, dan schiet ik vooruit als een kogel en spring
op de betrefjende plek, maar het hoofd, want meestal is het een hoofd,
zakt weer weg in het moeras, ik schep uit alle macht, het is modder,
doodgewone modder of zand, zand . ..
Ook het eerste deel van La nuit remue bevat prozagedichten die voor
een belangrijk deel moeilijkheden en ongemakken behelzen. Mon roi
spant wat dat betreft de kroon; hier het begin:
MIJN KONING

In mün nacht ga ik mün koning te lüf, ik kom langzaam overeind en
draai hem de nek om.
Hü komt weer bü, ik stort mü weer op hem en draai hem andermaal
de nek om.
Ik schud hem, en ik schud hem als een oude pruimeboom en zün
kroon bibbert op zün hoofd.
En toch is hü mün koning, ik weet het en hü weet het, geen twüfel
aan, ik sta in zün dienst.
Maar 's nachts wurgt de drift van mün handen hem onophoudelük.
Geen sprake van lafheid, ik kom met blote handen en druk zün koningsnek dicht.
En het is mün Koning die ik al sinds zo lang wurg in het verborgene
van mün kamertje; zijn gezicht loopt eerst blauw aan, wordt na korte
tüd weer gewoon, en elke nacht, elke nacht komt zijn hoofd weer overeind.

In het verborgene van mijn kamertje schijt ik op het gezicht van
mijn Koning. Vervolgens barst ik in lachen uit. Hij probeert er serieus
uit te zien, met een voorkomen van alle smetten vrij. Maar ik schijt
zonder onderbreking op zijn gezicht, behalve als ik me naar hem omdraai en hem in zijn nobele gelaat uitlach terwijl dat vorstelijk probeert te blijven.
Zo ga ik met hem om,· begin zonder einde van mijn verborgen leven.
En nu gooi ik hem op de grond en ga op zijn gezicht zitten-zijn
doorluchtig gelaat verdwijnt-mijn grove broek vol olievlekken en
mijn achterste-zo heet dat uiteindelijk-blijven ongegeneerd zitten op
dat gezicht dat er is om te regeren.
En ik geneer me niet, o nee, om me naar links en naar rechts te draaien wanneer ik dat wil en meer nog, zonder me te bekreunen om zijn
ogen of zijn neus die misschien in de weg zitten. Ik ga er pas van af
als ik het zitten beu ben.
En als ik me omdraai, regeert zijn onverstoorbare gezicht, nog
steeds.
Ik geef hem een klap, nog een klap, ik geef hem vervolgens een uitbrander als een kind.
Toch is zonneklaar dat hij de Koning is, en ik zijn onderdaan, zijn
enige onderdaan.
Dit ijzeren duo treedt in heel wat teksten op: ik en hyper-ik (soms ook
een hypo-ik). De koning is de primus inter pares, d.w.z. de eerste onder de vele vijandige objekten waardoor de hoofdpersoon zich bedreigd ziet.
In de bundel Peintures treedt een andere dubbelfiguur op, Clown,
tekening en gedicht.
CLOWN

Op zekere dag.
Op zekere dag, weldra misschien.
Op zekere dag zal ik het anker lichten dat mijn schip ver van de zeeën
vandaan houdt.
Met het soort moed dat nodig is om niets te zijn maar dan ook helemaal niets, zal ik laten varen wat in mijn ogen onverbrekelijk nabij
was.
Ik zal het doorsnijden, omkeren, breken, ik zal het doen kelderen.
In één klap loos ik mijn ellendige schaamte, mijn ellendige praktijken en verbindingen 'stukje bij beetje'.
r6s

Verlost van de rotte plek iemand te zijn, zal ik opnieuw de voedingsbodem in mij opnemen.
Door mezelf belachelijk te maken, door af te takelen (wat is dat:
aftakeling?), door open te barsten, door leegte, door een algehele
verstrooiing-bespotting-reiniging zal ik mij uit de vorm verdrijven
waarvan men dacht dat hij zo hecht verbonden, samengesteld, gecoördineerd was en afgestemd op mijn omgeving en mijn zo waardige, zo
waardige naasten, mijnsgelijken.
Verlaagd tot een ongeluksnederigheid, tot een volledige gelijkschakeling zoals wanneer je stevig in de rats hebt gezeten.
Teruggebracht onder elke maat tot mijn ware niveau, het allerlaagste niveau dat ik door weet ik veel wat voor ambitieus idee in de
steek had gelaten.
De grond ingeboord wat superioriteit en aanzien betreft.
Verdwenen op een verre plek (of dat niet eens), zonder naam, zonder identiteit.
die met spotternij, met potsen en geschater de gewichtige betekenis om zeep helpt die ik doorgaans tegen beter weten in aan mezelf
had toegekend.
Ik zal duikelen.
Platzak in de verborgen oneindigheid van geest open en bloot voor
allen, mezelf opengesteld voor een nieuwe en ongelooflijke dauw door
louter nul te zijn.
en kaal
en lachwekkend ...
CLOWN,

Wie is er eigenlijk de baas? In Mijn koning was dat zo duidelijk nog
niet, wat is immers een vorst zonder onderdaan? Bovendien bestaat
er tussen koning en onderdaan in de tekst een intimiteit die te denken
geeft. Hoe machtiger de dingen, hoe meer degene die ze veroorzaakt
heeft van hen bezeten is.
In een gedicht uit de omgeving van Clown wordt ten aanzien van
een ander vorstelijk persoon een hint gegeven:
Vorst van de nacht, van de dubbelganger, van de stervormige klier,
van de zetel des Doods,
van de overbodige zuil,
van de laatste ondervraging!
166

Vorst van de gebroken kroon,
van het verdeelde rijk, van de houten hand,
Vorst versteend in het pantervel.
Verloren vorst.
Wie is de clown die als executeur van de vernederingen en inkrimpingen wordt aangeroepen? Of is het de clown in eigen persoon die het
over zichzelf heeft? Ook grammatikaal is het geen uitgemaakte zaak
of er een andere persoon in het geding is. Evengoed is het een list om
van de schipbreuk alsnog een vertoning te maken. Door de mislukking
in te bouwen, is hij al geen volbloed slachtoffer meer; door zich als
clown voor te doen, hoort het tot ûjn rol wanneer hij een lachwekkende nul schijnt te zijn: een 0 met 'n woeste bos medeklinkers aan weerskanten van het kale hoofd. Ook de tekening van de clown heeft trouwens twee gezichten: de clown is een kruising van twee sprinkhanige
koppen waarvan de achterste nog het meeste weg heeft van een mens.
Aangezien alles in het werk van Michaux in het teken van strijd staatde aanval de beste verdediging- kun je de clown ook als sparringpartner zien, een van de vele fantomen met wie de eerste en de derde persoon voortdurend overhoop liggen. Ze zoeken moeilijkheden, niet
minder dan dat, zonder strijd kunnen ze waarschijnlijk zelfs niet leven
(zoals ook Michaux telkens nieuwe obstakels opzocht). Ver hoeven ze
daarvoor niet te zoeken, want ik heb mijn tegenstander altijd bij me:
IK kan van alles zijn. Een verbuiging in een zin, is dat een ander ik
dat te voorschijn probeert te komen? Als JA van mij is, is het NEE
dan een tweede ik? (Plume, Postface)
RONDLOPEND IN MIJN LICHAAM

In die tijd had de angst, de angst die ik sinds tien jaar niet gekend had,
mij opnieuw in zijn greep. Eerst met een doffe pijn, die echter, wanneer ze eindelijk komt, als de bliksem inslaat, als de wind die de bouwwerken omverblaast, nam de angst bezit van mij.
Toen mijn angst aan mijn hand dacht die in de naaste toekomst zou
verstijven, was die toekomst er terstond; en mijn hand verstijfde en
kon geen voorwerp meer vasthouden. Toen mijn angst zich voorstelde
dat de extremiteiten zouden afsterven, bevroren onmiddellijk mijn
voeten en week uit hen het leven zodat ze aanvoelden alsofze van mijn
lichaam waren afgezaagd. Voortaan bleef ik door een categorische
obstruktie van mijn ledematen gescheiden. Ik had de hompen die nog

maar korte tijd de naam voeten zouden verdienen al opgegeven, bedacht op vreselijke pijnen, voordat ze weggingen en daarna, toen ze
vertrokken waren . ..
Mijn angst steeg me vervolgens naar het hoofd, in minder dan geen
tijd, een stekende pijn kliefde mijn schedel en er volgde een zodanige
inzinking dat ik er niet eens meer toe kwam mijn naam terug te vinden.
Zo ging ik angstig rond door mijn lichaam, bracht schokken teweeg,
onderbrekingen en gekreun en gesteun. Ik wekte de nieren en ze deden
zeer. Ik wekte de wervelkolom, hij ging door merg en been,· het hart,
het stak. Ik kleedde me 's nachts uit en trillend en bevend onderzocht
ik mijn huid, in afwachting van de kwaal die er gaten in zou laten vallen. Koude rillingen schrikten me nu eens hier dan weer daar op, koude
rillingen over alle delen van mijn lichaam.
De oorlog was net afgelopen en ik hield op met me te verschansen,
op dat moment stormde de angst bij me binnen, de angst die slechts
een moment van verlichting afwacht om op te kunnen duiken, en
sindsdien is mijn oorlog begonnen.
(Apparitions, in: La vie dans les plis)
7· MICHAUX Z'N EIGEN PLUME: 'THE SYSTEM OF DR.TARR AND
PROF.FETHER'

Minstens evenzeer als met de dingen om hem heen, verkeert de hoofdpersoon met zichzelf voortdurend op voet van oorlog- mijn oorlog- al
is het maar als plaatsvervanger van de buitenwereld, als fantoom. Wie
van beiden de sterkste is, zal tot aan de laatste ronde onbeslist blijven.

Ik ben z6 zwak (vooral dat), dat als ik in de geest kon samenvallen met
wie dan ook, ik onmiddellijk door hem onderworpen en opgeslokt zou
worden en geheel afhankelijk van hem zou zijn; maar ik let goed op,
erop gespitst steeds alleen mezelf te zijn. (Centre absence, in: Plume)
In Tranches de savoir blijkt van de nood min of meer een deugd te
zijn gemaakt: Het verstand kan alleen iets begrijpen als het zich vuil
maakt. V66r alles, zelfs voordat het zich vuil maakt, moet het wonden
hebben opgelopen. Over die wonden wordt in het genoemde curriculum vitae al het nodige gezegd, voor de kindertijd lijkt het wel een medisch bulletin. Le portrait d'A in P/ume is te lezen als een uitgebreidere
versie daarvan: in zijn vroege jaren vormde hij een hermetische bol die
zichzelf genoeg was; die volmaakte cirkel wordt doorbroken zodra hij
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leert praten en eten. Alle Plume-varianten schijnen dezelfde jeugd
achter de rug te hebben die vooral getekend werd door schaamte; ze
zijn door schade en schande wijs geworden. De zwakke neemt, als hij
slim genoeg is, alle tijd om een passende vorm van (gecamoufleerde)
sterkte te vinden. Tenminste als hij wil terugslaan, en dat wil de zwakke bij Michaux, met alle geweld zelfs en vaak ook met liefde en plezier.
In Mes propriétés wordt op middelen gezonnen, bij voorkeur fantastische middelen, waarmee op de reële wereld revanche kan worden genomen (Ik kan zelden iemand zien zonder hem te slaan. Anderen geven de voorkeur aan de innerlijke monoloog. Ik sla liever.) De hersenexercities en strafexpedities worden in La vie dans les p/is onvermoeibaar voortgezet; het eerste deel, Liberté d'action, bestaat uit een reeks
wraakoefeningen: Het begon toen ik kind was. Er was een vervelend

groot mens. Hoe me wreken op hem? Ik deed hem in een zak. Daar
kon ik hem op m'n gemak afranselen. Hij brulde, maar ik luisterde
niet. Hij was niet interessant. Die gewoonte uit mijnjeugd heb ik wijselijk aangehouden (. . .) en tot op heden geheimgehouden.
Dat hij ruste in opstand, luidt een titel uit de reeks Verschijningen.
Er is nog een andere reden voor de zogenaamd zwakke om zijn sterkte
(en gewelddadigheid) voor zich te houden. Voortbrengselen van de
fantasie hebben nogal eens de neiging om verhaal te halen bij hun auctor intellectualis; vooral als hij het wat hoog in z'n bol heeft, willen
ze hem nog wel eens aan den lijve laten voelen wie er nu eigenlijk de
baas is. Daarvan zijn in de Verschijningen ettelijke voorbeelden te vinden. Stel je nooit voor is er zo een, waarin een uitbrand-instrument
alles vernietigt wat het ziet, prachtige sculpturen weet het van weerloze
stukken vlees te maken. Maar opgepast, houd het goed vast, als je het

op het uitgekozen lichaam richt. Hoe verrukkelijk het ook is in de 'ikjij', het is verschrikkelijk in de jij-ik', en zelfs in de 'ik-mij' als je zo
zwak bent om je erdoor te laten raken en dat kan gebeuren.
HET GEVAAR VAN GEDACHTENASSOCIATIES

Mooi is dat, een zaag, een schu/perszaag, een zaag die krachtig, soepel, kalm vooruitgaat in een zware houten balk die hij oppermachtig
doorsnijdt.
Ook een borst is mooi. Heel mooi. Van binnen, van buiten. Van binnen nog meer, zo geweldig nuttig wanneer je ermee om weet te gaan
en hem, zo nu en dan van de welddadige koele lucht in de hoge bergen
laat genieten.

Maar wat ellendig is een borst onder een zaag die onverstoorbaar
dichterbij komt, wat ellendig, vooral als het de jouwe is, maar waarom
heb je je gedachten bij de zaag gehouden terwijl je alleen belangstelling
hebt voor je lichaam, dat de zaag door dat feit onherroepelijk nadert?
En waarom zou hij zich er niet in vastbijten, in een bloederig tijdperk
als het onze! En jawel hoor, hij gaat erin, alsof hij er thuis hoort, diep
erin dank zij zijn prachtige tanden, snijdt hij rustig in de borst zijn
groef waaraan niemand iets zal hebben, niemand, is dat duidelijk!
Te laat nu de gedachten 'ter afleiding'. Hij is er al. Hij beheerst de
situatie en begint in het wilde weg diep in je verloren lichaam te snijden, onherroepelijk verloren nu.
(Apparitions)

Plume kwam op een gegeven moment aan zijn plafond te zitten- Plume au plafond: tot zijn verbazing én verontwaardiging. Aan zijn plafond: aan de limiet van zijn kunnen. Op een gegeven moment, lees:
een moment van onbedachtzaamheid, tijdens een idioot moment van
verstrooidheid liep Plume met zijn voeten tegen het plafond in plaats
van ze op de grond te houden. Helaas, toen hij het merkte, was het
al te laat.
In de bundel Déplacements Dégagements, postuum in 1985 uitgekomen, staat een verslag van een merkwaardig experiment met verdovende middelen. Par surprise heet het en die titel slaat op de toevalligheid
van het voorval. In de kast vond Michaux een oud pakje dat hij ooit
van iemand had gekregen, met daarin een bruine plak, wie weet hoe
lang het spul er al lag, hij wist niet eens wat het was, bovendien was
hij al sinds bijna 'n kwarteeuw met dat soort experimenten gestopt,
dat belette hem evenwel niet om het, zonder zich ook maar één tel te
bedenken, in z'n mond te stoppen. Hij raakt volledig buiten zinnen,
zijn hoofd is al niet meer 'zijn' hoofd, lopen kan hij niet meer, de categorieën lossen op, het fysieke wordt parafysiek en de realiteit keert
zich, Michaux inbegrepen, binnenste buiten.- Par surprise- bij verrassing, dat mag je wel zeggen, per ongeluk expres. Zes maanden doet
hij erover om de paar pagina's over deze onthutsende ervaringen,
waarover hij met geen mens sprak, op papier te krijgen: Lendemains-pas bij de herbeleving krijgt de 'afwezigheid' die al met al nog
geen uur geduurd heeft, de inkijk in het terra incognito, zin. Tot het
laatst is Michaux blijven zoeken en onderzoeken en hij schrok er niet
voor terug zichzelf het vuur na aan de schenen te leggen.

DE GETREPANEERDE

De rust die men heeft in het leven (want die heeft men, en soms zo lang
dat men bijna het ongeluk wenst, zo vervelend vindt men die), de rust
die men heeft in het leven, berust op een vertrouwen dat weer op andere vormen van vertrouwen berust en die berusten tenslotte op ons
hoofd dat we op grond van een beperkte ervaring geneigd zijn voor
iets stevigs aan te zien.
Maar op een dag, als toevallig in huis een balk omlaagkomt, terwijl
het plafond inzakt en u ook nog eens bedelft onder verder nutteloze
slagen, laat de schedel zien wat hij is, een ding, en onder de dingen
een breekbaar ding. Dat is wat op dat moment de getuigen in het bijzonder opvalt. Wat u betreft, dat is van later zorg en ook iets anders.
Op dat moment bent u verpletterd. En zodra iemand echt verpletterd
is, moet hij erop bedacht zijn dat de anderen het des te minder zijn.
Ze zijn met u begaan, meer dan begaan. 'Ze grijpen in,, zoals dat heet.
Maar ingreep of niet, degene met de schedelbreuk . .. ach, hij komt er
later wel achter.
Wanneer hij drie dagen later, zijn hoofd stevig in het verband, aarzelend een vermoeid ooglid optilt, feliciteren de dokteren en assistenten elkaar. Maar hij feliciteert zichzelf niet. Hij feliciteert niemand.
Iedereen heeft een plek in zijn lichaam waar hij het liefst leeft. Niet
bij iedereen dezelfde. Dat is normaal. Maar voor velen is het normaal
dat ze graag in hun hoofd verblijven. Ze gaan rond, dat is waar, dalen
weer af, gaan van orgaan naar orgaan, hierheen, daarheen, maar ze
komen vaak graag terug in hun hoofd.
Meteen probeert de getrepaneerde dat ook te doen, maar één tel na
dit meteen weet hij, voelt hij, is hij er zeker van dat hij nooit meer naar
zijn hoofd zal kunnen opstijgen, in elk geval zal hij er niet meer echt
kunnen wonen.
Er is één plaats vooral in zijn hoofd waar hij heen zou willen gaan,
een plek die hij goed kent, hij alleen, van waaruit hij de anderen en
hun zaakjes zag komen en van waaruit hij ze wist af te remmen wanneer dat nodig was, heel zachtjes zonder al teveel moeilijkheden te veroorzaken, nu een verloren plek in die grote leegte die beweegt . .. en
die pijn doet.
Een oorlog komt. Een oorlog gaat. Voordat hij voorbij is, maakt
hij een hoop stampij. Hij maakt een enorme hoop stampij. Het ligt
dus voor de hand dat hij hier en daar een paar schedels verplettert. Dat
zegt de getrepaneerde tegen zichzelf. Hij wil geen medelijden. Hij zou

alleen maar in zijn hoofd willen terugkeren.
Of het nu dag is of nacht, hij is een getrepaneerde. Hoezeer het gedemptste licht van de zwakste lamp hem nu ook pijn doet (want alles
is hard dat door het hoofd naar binnen komt wanneer iets echt hards
er eenmaal is binnengegaan), heeft hij dat misschien nog liever dan het
donker waarin men droomt. Maar een echte voorkeur is het niet.
Hij zoekt dat niet, hij zoekt, hij zoekt alleen maar, hij zoekt onophoudelijk, hij zoekt alleen maar een manier om weer op te stijgen in
zijn hoofd.
(Apparitions)
Een laatste Plume-geval, een test-case: Bras cassé. De laatste datum
die Michaux in zijn curriculum vitae-Quelques renseignements sur
cinquante-neuf années d'existence-noteeert is: 19.57· Exposities in de

Verenigde Staten, Rome, Londen. Breekt zijn rechter elleboog. Osteoporose. Hand niet te gebruiken. Ontdekking van de linker mens. Genezing. Daar breekt de eigenhandig geschreven levensloop af. In 1962
komt hij in Bras cassé op het ongeval terug (opgenomen in Face à ce
qui se dérobe, 1975). Deze tekst toont nog eens, hoezeer het onderzoek

Michaux tot tweede natuur was geworden. Onmiddellijk als hij gevallen is, terwijl hij nog op de grond ligt, heeft hij het gevoel dat hij iets
kwijtraakt. Wat iets vanzelfsprekends was, lopen, wordt op slag iets
vreemds; een gewoontehouding wordt doorbroken, onmiddellijk
treedt zijn aangewende onderzoekshouding in werking en stap voor
stap volgt hij de weg die de pijn in hem gaat en de gedaanteveranderingen çiie zij in het betreffende lichaamsdeel teweegbrengt. Tot zijn verbazing merkt hij dat met het wegvallen van één lichaamsdeel ook zijn
kritisch vermogen verminderd is, omdat de stereo-esthesie ontbreekt,
en hij stelt vast dat er kennelijk met de rechterhand een 'lokale interioriteit' correspondeert en dat de coenesthesie, de som van zintuiglijke
gewaarwordingen, verstoord is door de uitschakeling van de arm.
Moeiteloos neemt Michaux zelf de plaats van Plume in als proefpersoon. Zijn 'ik' stelt hij zich voor als een ingenieur voor een gebrekkig
geprogrammeerde computer. Voordat zijn arm zich weer bij hem
voegt, na de nodige komplicaties, heeft hij tot zijn geluk de linkerhand
ontdekt. En het tekent de instelling van Michaux dat hij van de linkerhand geen imitatie van de rechter probeert te maken maar juist de
eigen persoonlijkheid ervan tot zijn recht willaten komen. De vallaat
hem kennismaken met de linker mens in hem. Dans van de linkerhand.

Mime van de linkerhand. Stül van de linkerhand. Wat een genoegen!
Wat een verovering om haar zich te laten uitdrukken. zichzelf te laten
zün. openlük links, alleen maar 'links'. (... ) De asymmetrie accentueren, en niet verminderen, daar gaat het om.

• Behalve het fragment uit het gedicht 'Ik ben doorboord geboren' (uit het door Ernst
van Altena vertaalde boek Ecuador), zijn de teksten en tekstfragmenten van Michaux
in dit portret door mij vertaald. Daarvoor heb ik gebruik gemaakt van de volgende boeken van Henri Michaux: Quijejus(1927), Ecuador(1929, Nederlandsevertaling 1986),
Passages (1950, daaruit: En pensant au phénomène de la peinture, 1939 nederlandse vertaling: 'Denken over het verschijnsel schilderkunst' in Randstad 9, 1g65, en Les poètes
voyagent, 1946), Plume précédé de Lointain intérieur (1938, herziene editie 1963), La
nuit remue (1934, daaruit: Mespropriétés, 1929, Vers la sérénité, Mon ro1). La vie dans
les plis (1949, daaruit: Apparitions, 1946), Tranches de savoir (1950), Connaissance par
les gouffres (1g61), Les Grands épreuves de /'esprit (1g66), Poteaux d'angle (1981,
waaruit een selektie vertaald is in Raster 23), Façons d'endormi, façons d'éveillé
(1969).- Een uitstekende selektie uit zijn werk heeft Michaux zelf gemaakt in de bundel
L'Espace du dedans (1945, de bijgewerkte editie is van 1966).
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Dirk van Weelden

Onrechtmatige zintuigen
Over Jacques Rigaut

Op de foto draagt Rigaut een lichtgekleurde Borsalino. Boven een
donkere jas zijn gladgeschoren, rustige gezicht. Achter hem stralen
vier doffe lichten vergeefs in een diepe duisternis. De hand waarmee
hij de loop van het geweer ondersteunt is groot en ontspannen. Aan
de pols is een kraakhelder wit manchet te zien. De schutter mikt in alle
kalmte en houdt de loop vrijwel pal op de camera gericht. Op zijn gezicht een ernstige glimlach, als zoiets bestaat.
De schiettent op de kermis biedt behalve de kans om naar hartelust
op Indianen, konijnen en gipsen pijpjes te jagen, nog een andere vorm
van vertier: het fotoschieten. De schutter mikt op een eenvoudige
schietschijf, waarbij het draait om één enkel punt, namelijk de roos,
die in dit geval bestaat uit een afgesleten stukje metaal dat verbonden
is met de sluiter van een camera. Als de schutter doel treft, schiet de
getroffen roos terug door hem te fotograferen. Als een bliksemschicht
verblindt het flitslicht de schutter en tovert de succesvolle jager in een
oogwenk om in een gejaagde.
Dat kleine mikpunt waarmee de schutter zichzelf bespiedt èn zichzelf schiet, is een nauwkeurig beeld voor het thema van Rigauts
teksten. In de koel geschreven fragmenten spreekt niet iemand die
graag een verhaal vertelt, een overtuigende redenering opzet of sleutelt
aan een verbluffende analyse; en ook al gaan alle fragmenten over
hemzelf, toch hebben Rigauts teksten niets van een dagboek vol belevenissen, rechtvaardigingen en uitgesponnen emoties, dat tot doel
heeft om de persoon van de schrijver 'neer te zetten'. 'Ik zal U eens
iets zeggen, het verlies van de persoonlijkheid is de enige emotie die
me rest', schrijft hij. Zijn schrijven is het scherpstellen van de lens,
de concentratie op dat doorzichtige verdwijnpunt waar het bewustzijn
zich tegen zichzelf keert en het niet-bestaan van degene die zichzelf bekijkt oplicht.
Het is niet verwonderlijk dat spiegels een belangrijke plaats innemen in Rigauts teksten. Eén ervan is een verhaal van wat langere
adem, dat als dragende metafoor Rigauts obsessie met spiegels heeft.
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De hoofdpersoon van dat onvoltooide verhaal is Lord Patchogue, die
op een avond bij vrienden in Oyster Bay op Long Island patience
speelt, opkijkt en zichzelf weerspiegeld ziet in een grote spiegelruit aan
de andere kant van het vertrek. In gedachten spreekt hij zijn evenbeeld
toe: 'Ik herken U. Ik houd U voor een struisvogel noch voor een lantaarnpaal of mijn vriend Charles. U bent het beeld van Lord Patchogue, als U niet Lord Patchogue zelf bent. Ah! Wie van ons tweeën
heeft het eerst bewogen? Wie volgt de ander?' Dan staat Lord Patchogue op en stapt met het voorhoofd naar voren, alsof het om een geboorte ging, door de spiegelruit heen.
Rigaut beschrijft de gebeurtenis als een simpele, maar 'magische'
verrichting, waar de aanwezigen op reageren met mysterieuze handelingen. Een vrouw danst in de apart genomen en op een bed neergelegde scherven zonder zich te bezeren en een man moet zich naar buiten
haasten om over te geven. In de gedachtengang van Rigaut is het ook
geen sinecure die hier beschreven wordt, en die hij zelf zegt te hebben
volbracht op 20 juli 1924. 'Spiegels zijn er om iedereen aan zijn identiteit te herinneren', en ergens anders duidt hij de functie van spiegels
nog bondiger aan door ze 'de meest authentieke gevangenis' te noemen. De sprong door de spiegel heeft iets van een poging om uit die
gevangenschap te ontkomen en het leven van een spiegelbeeld te leiden
in plaats van dat van een persoon.
De gang door de spiegellevert niet de oplossing op die Lord Patchogue ervan verwachtte. Door de verdubbeling twijfelde hij aan zijn bestaan, maar eenmaal achter de spiegel vindt hij geen geruststelling. Integendeel, in de ruimte erachter, waar hij voor anderen onzichtbaar
geworden is, ontmoet hij weer een spiegel, die hij opnieuw doorschrijdt. Zijn 'ik' is een repeterende breuk, en tot in het oneindige kijkt
hij in zijn eigen ogen. Ondertussen bloedt hij steeds heviger aan een
snee in zijn voorhoofd, die zijn gespletenheid nog eens benadrukt. De
enige gedachte die hij heeft en hardop herhaalt is een slogan die Rigaut
zijn hele leven met zich meezeult: 'Ik ben een man die probeert niet
te sterven'.
Eenmaal achter de spiegel is Lord Patchogue minder dan een punt
geworden. Hij is een onzichtbaar oog dat de anderen bespiedt wanneer
ze zichzelf in de spiegel bekijken. Hij is hun spiegelbeeld geworden.
Dat levert komische scènes op zoals die met een jong meisje dat zich
onbespied waant en haar lichaam voor de spiegel keurend betast. Ze
wordt het slachtoffer van Lord Patchogue's onwillekeurige gebaar,
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waarmee hij zich ervan wil vergewissen dat hij zijn mannelijkheid nog
bezit. Het meisje loopt verschrikt weg als ze met haar tastende hand
op een extra lichaamsdeel stuit.
Lord Patchogue is in zijn onzichtbare dimensie achter de spiegel niet
alleen een personage dat Rigauts eigen levenshouding weergeeft. Hij
is ook een soort Elckerlyk. Want wat hij terugspiegelt is niet zomaar
een stel eigenaardigheden van de personen die voor de spiegel verschijnen, maar ook wat het abstracte geraamte van hun persoonlijkheid genoemd kan worden; het feit dat ze denken 'iemand' te zijn, dat hun
naam een constante essentie aanduidt. Lord Patchogue is een nul, die
wordt ingevuld door de anderen om hem heen, maar tegelijkertijd
brengt hij de vanzelfsprekendheid van het 'ik ben ik', waar iedereen
mee leeft, in het ongerede. Volgens Rigaut luidt het eigenlijke, ideale
signalement en het enige bewijs van bestaan van Lord Patchogue
aldus: Haar... haar/Voorhoofd ... voorhoofd/Wenkbrauwen ...
wenkbrauwen/Ogen ... ogen, enzovoort. Het is de lege vorm van een
persoon die wordt bespot door Patchogue's verblijf achter de spiegel.
Of nog botter gezegd: de inhoud van de 'mens' Patchogue bestaat uit
niets anders dan de letters van zijn naam. Zijn essentie is nul. Achter
de burleske avonturen van Patchogue schuilt Rigauts angst eens met
de hand over het gezicht te strijken en 'daar geen neus meer te vinden,
geen mond, alle gelaatstrekken uitgewist als in een tekening'.
Rigaut had zich voorgenomen een vierde deel aan dit verhaal van
Lord Patchogue te schrijven. De titel van dat afsluitende deel zou
'Ontspanning' zijn, en hij verzamelde er allerlei fragmenten voor.
Maar ook daaruit wordt niet duidelijk hoe en waarheen Lord Patchogue ontsnapt uit zijn gespletenheid en onzichtbaarheid. Er bestaat een
korte tekst die als nawoord bij het verhaal te lezen is, en waarin Rigaut
vertelt hoe hij bij de naam Patchogue gekomen is. Rondrijdend op
Long Island passeerde hij herhaaldelijk een richtingaanwijzer met de
naam Patchogue erop. Maar hoe hij ook zocht, het plaatsje waar de
borden naar verwezen bleef onvindbaar. En dat is misschien ook een
gepaste afsluiting van het verhaal. De hoofdpersoon ontleent zijn
naam, zijn enige 'inhoud' aan een wel benoemd maar niet-bestaand
dorp, waarvan hij de Lord zou zijn. Patchogue is geen persoon, maar
een personage. In zijn noten bij de door hem uitgegeven verzamelde
geschriften van Rigaut, verklaart Martin Kay het onvoltooid blijven
van het verhaal met de plechtige zinsnede: 'Rigaut is de gevangene van
de spiegel gebleven'. Daarmee wijst hij vooruit naar de onverdrage-

lijkbeid van de positie waarin Rigaut zich gemanoeuvreerd had, en
naar zijn legendarische dood.
'Ik schrijf om te braken', noteerde Rigaut achter op een kindertekening die later doormidden werd gescheurd. Bij de gedachte aan literatuur, aan het bedenken en zo perfect mogelijk uitvoeren van een afgerond kunstwerk kon hij alleen maar hoon en spot voelen. In zijn ogen
was 'de esthetische roman-constructie of de zelfstandigheid van een
gedicht' een vorm van vermaak, waarmee men zich niet van het leven
kon afmaken. Hij verkeerde rond 1920 in de kringen van Breton, Tzara, Aragon en Soupault en publiceerde een aantal korte teksten in hun
tijdschrift Littérature, maar stelde zich konsekwent op als een sarcastische buitenstaander. Vanaf zijn vertrek naar Amerika, om er in
1923 te trouwen met een miljonairsdochter, is er tijdens zijn leven niets
meer in druk verschenen. Hij schreef voortdurend, maar moet ook
aan de lopende band teksten vernietigd hebben. Veel is zoekgeraakt
en wat bewaard is gebleven is deels verscheurd, deels onleesbaar of
doorgekrast. Rigaut gaf het onderscheid tussen zijn Parijse
kunstenaars-vrienden en hemzelf als volgt weer: 'Geweldige dichters,
mooie luidsprekers; jullie zielen, zegt men, lijken op de ziel van een
stuk geschut, maar waar is jullie kruit! Die daar roken om zich uit te
drukken, maar ze zijn leeg als de loop van een kanon- en de stotteraar
verschijnt voor God met een volle bedelzak', en ergens anders: 'Jullie
zijn allemaal dichters, maar ik sta aan de kant van de dood'. Wat hij
opschrijft is, zoals braken, een direct en logisch gevolg van walging.
Hij kan geen dichter zijn en noemt zijn schrijfsels 'documenten over
het onvermogen om te schrijven'.
Zijn favoriete milieu is niet dat van bohémiens en avantgardekunstenaars. Hij beweegt zich bij voorkeur in mondaine kringen,
waar het om geld, elegantie en snelheid gaat. Hij is gefascineerd door
het leven van de rijken, zoals dat zich afspeelt in hotels, badplaatsen,
casino's en balzalen. Rijkdom is een morele eigenschap, stelde hij,
want tegen de weerzin die hij voor alles (zichzelf incluis) voelde, was
een leven van verveling, doelloze herhaling en het najagen van plezier
en sensatie tot in het absurde en perverse toe, een 'juiste' opstelling.
Die zelfdestructieve onverschilligheid kan het bestaan van zijn drukkende gewicht beroven. Alles wat een probleem zou kunnen zijn, of
het nu zekerheid, ambitie, succes, gezondheid, liefde of de kunst is,
het smelt als sneeuw voor de zon, oog in oog met 'de stijl van de rijkdom'.

Voor zelfmoord is strikt genomen geen enkele reden, maar evenmin
is er een reden om het niet te doen. Rigaut schrijft voortdurend over
zelfmoord, maar nooit als een wanhoopsdaad, als moment van de
waarheid waarop er nog maar één konklusie overblijft. Zelf neemt hij
zich voor om zichzelf rond zijn dertigste levensjaar te executeren, en
dat besluit heeft een neutraliserende uitwerking, het plaatst hem buiten de werkelijkheid, zodat hij de resterende jaren onverschillig kan
zijn en werkelijk niets anders hoeft proberen te doen dan plezier na
te jagen. Rigauts aforisme 'Ik ben een moreel personage' is wel eens
uitgelegd als uiting van zijn ergernis over het feit dat hij voor een genotzuchtige nietsnut, een parasiet of gigolo werd aangezien, maar dat
is ronduit belachelijk. De betekenis van het aforisme wordt duidelijk
als je het tegenover die andere slagzin plaatst die Rigaut in allerlei fragmenten herhaalt: 'Ik ben een man die probeert niet te sterven'. Rigaut
heeft zichzelf uitstel van executie gegeven en probeert iets van het leven
dat hem rest te maken. Maar niet door haast te maken met maatschappelijk succes of het verwezenlijken van idealen; in al die dingen gelooft
hij niet, al die zaken roepen een verlammende walging op. Nee, hij is
een moreel personage, en wat is moreel-zijn anders dan te proberen
'goed' te leven? En wat is dat, volgens Rigaut? Proberen niet te sterven. Oftewel: het 'goede' leven is zo leeg mogelijk, vandaar dat rijkdom een morele eigenschap kan zijn.
Naar zijn eigen zeggen twijfelde Rigaut niet zozeer aan het bestaan
van de wereld, aan de realiteit van alles, maar veel meer aan het feit
dat hij als 'Jacques Rigaut' enig bestaan bezat. Hij schreef dat hem
"het gebruik van het bezittelijk voornaamwoord 'mijn' niet was toegestaan''; en àls hij het al gebruikte dan was dat een knieval voor taalgewoontes. Hij noemde zijn vijf zintuigen 'onrechtmatig bezit', ze
konden hem niet toebehoren. Nu blijft er maar heel weinig over als
iemand beroofd zou zijn van zijn vijf zintuigen en alles wat die aan
informatie, besef en gevoel leveren. Eigenlijk alleen het blote feit dàt
hij bestaat. En zelfs dat is niet veel meer dan een abstracte notie, een
lege vorm. De persoonlijkheid die je je hierbij kunt voorstellen kan
alleen nog een willekeurige en inwisselbare zijn.
Rigaut beschrijft een moment waarop hij zo intens naar een lamp
kijkt, dat hij na verloop van tijd die lamp fs. Hij verlangt er naar een
ding te zijn, of liever nog een zintuig dat niets anders doet dan het willoos en voorkeurloos inzuigen en doorgeven van gewaarwordingen.
Alleen nog maar een lichaam zijn, behept met een 'geest' zonder ka-

raktertrekken, zonder geschiedenis, zonder wil of ambitie, en vooral,
zonder geheugen. Lord Patchogue's sprong door de spiegel beschrijft
het moment van de breuk met het eigen lichaam, de eigen waarneming,
d~ eigen geschiedenis en ieder onderdeel van het eigen gedrag. Maar
de zuiverheid die tegenover al die onvolkomenheid staat is 'onmogelijk'. Lord Patchogue is onzichtbaar. Een leeg leven dat alleen uit
vluchtig genot bestaat benadert die onmogelijke zuiverheid nog het
dichtst. Rigaut redeneert helder en streng als Descartes. Maar bij Rigaut gaat de twijfel een stapje verder en begint het 'denkende ik' dat
de zekerheid van de kennis moest waarborgen van zijn eigen denken
te walgen en verdampt in de spiegel. Het schrijven van Rigaut is het
schieten van de fotoschutter: hij treft exact de plaats waar jager doelwit wordt, het moment waarop het bewustzijn zichzelf afschrijft. De
teksten van Rigaut krijgen hun onderkoelde klank door de doorzichtigheid van dat moment, tussen leven en zo apathisch mogelijk zelfmoord plegen, tussen schrijven en zwijgen.
Volgens deze logica stelt Rigaut met het besluit zich binnen een bepaalde tijd van het leven te beroven, de hoogste morele daad. Hij verplicht zich namelijk aan de enige waarheid die de wereld bevatten kan,
aan het enige antwoord op de frustrerende vragen van het leven: de
dood. De weerzin tegen het leven is zo groot dat er niets is op te noemen dat ook maar een greintje van de zuiverheid bevat, die Rigaut begeert. De zuiverheid die hij bedoelt staat absoluut en rigoreus buiten
wat het leven kan zijn. Maar voor Rigaut is de dood geen mooi dramatisch einde aan het verhaal van het leven waarin de hoofdpersoon de
hoofdrol heeft gespeeld. 'Ik zweer de dood af, zijn pracht, zijn werken, zijn verlokkingen, zijn roes, de hoogmoed van zijn waarheden.'
Dood zijn, dat is een ding zijn, meer niet. De dood is een doorzichtige,
betekenisloze leegte.
De afstandelijkheid van Rigaut tegenover zijn eigen walging,
angsten en wanhoop geeft zijn zinnen een blikken klank en staccato
ritme. Zijn taal is van iedere sentimentaliteit gespeend en lijkt op de
logische proposities uit een persoonlijke algebra. Zijn zelfmoord mag
dan op zichzelf genomen tragisch zijn, het was in die algebra van de
doorzichtigheid de enige sluitende volzin.
'In alle oprechtheid heb ik iets gedaan tussen leugen en mysterie.
Houdt moed: deze transparantie belemmert U iets te zien. Transparantie tegengesteld aan helderheid. Deze naaktheid die niets laat zien.'
Rigaut ruimde zijn kamer op, kamde zijn haar en legde om vlekken
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te voorkomen een rubber laken op het bed. Vervolgens bepaalde hij
met een lineaal de exacte plaats van zijn hart en schoot er een kogel
in. Met een kussen smoorde hij de knal. Rigaut was een lijk geworden,
een ding, dat niets doet, niet beweegt, niet denkt en niet voelt. Lang
daarvoor had hij geschreven 'Ik zal mijn eigen zeep zijn', en nu had
zijn zelfmoord hem schoner dan schoon gewassen. Onmogelijk zuiver. Na de magische gang door de spiegel op 20 juli 1924 zou hij eigenlijk op die 6e november 1929 een tweede en laatste wonder hebben
moeten voltrekken: het verdwijnen van zijn navel. Hij schreef dat hij
zich door zijn navel bedrogen voelde, omdat hij er een begin in meende
te zien. En dat strookte niet met zijn overbiddellijke formule: 'Er gebeurt niets, er is nooit iets gebeurd'.

180

Jacques Rigaut

De Spiegel
Fragmenten
Vertaling: Everdien van der Loo

1.

Een gevangenis. Bekijk Uzelf.

2.
Spiegels zijn er om ieder aan zijn identiteit te herinneren.
Ieder geeft die gevangenis een eigen naam en ieder slaagt er op zijn
eigen manier in te ontsnappen-voor zijn eigen gemak. -De meest authentieke gevangenis.

'Ik lijd het meest wanneer ik mijn eigen naam hoor of wan3·
neer ik mijzelf in de spiegel zie.' J.-M. Fr., Saint-Mandé.
4·
Onvoorzichtigheid: de man die geeuwt terwijl hij voor de
spiegel staat. Wie van beiden zal er genoeg van krijgen te geeuwen?
Wie heeft het eerst gegeeuwd?
Mijn geeuw, die zich van kaak tot kaak uitstrekt, glijdt tot aan de
mooie Amerikaanse.
Een neger
honger
. . heeft
. h } 1'k heb gegeeuwd .
Een meiSJe
vervee1t z1c
5·

6.

Iedere spiegel draagt mijn naam.

Mijn geheim: ik ben aan de andere kant van de spiegel. Op
juli 1924, in het huis van Cecil Stewart in Oyster Bay, heb ik die
verrassende daad verricht-er zijn getuigen-ik ben op de spiegel afgelopen en met naar voren gebogen hoofd ben ik er doorheen gestapt.
Het was een simpele en magische verrichting- een lichte snee in het
voorhoofd, een nauwelijks zichtbare en onvermijdelijke verwonding.
Sindsdien draagt niet elke spiegel meer, zoals vroeger, mijn naam,
maar geef ik vanaf de andere kant antwoord, geef ik U aanwijzingen,
bepaal ik hoe U eruit ziet. Ik ben nog minder dan een punt wanneer
ik Inij zo geheel op Inijn gemak en onbevangen voor U bevind, ik volg
20

U en ik ben U; U kunt het maar moeilijk geloven en U wilt snel een
grijns trekken, dáárom vindt men mij waarschijnlijk niet natuurlijk.
7·

En nu,
spiegels,
weerspiegelt!

RECAPITULATIE (NIET GEPUBLICEERD)

Clamacor was gestorven doordat hij zijn navel had willen uitrukken.
Festaloir had zich, in zijn verlangen om in het lijkenhuis terecht te komen, van de Vert-Galant in de Seine laten glijden. Spil de Mousse had
op de Boulevard des Capucines, voor de ogen van een slecht geschoren
matroos, zijn tong ingeslikt. Orlacienne was opgehangen in zijn trappenhuis aangetroffen. Van het hoofd van Pitaphe, die gek was op de
wat degelijker blaffers, was niets overgebleven; dat had zijn beste
vriend, de smeris Lacloche, de opmerking ontlokt: 'We hebben wel
vaak een doekje nodig.' Jean Lalaque, Casimir Crouton, Sébastien
Lepage en Paul Vaillant-Lecouturier hadden voor de revolver gekozen.
Een dwarreling met feestelijke accenten die door de doffe schijf
zichtbaar wordt. Toen riep Palentête uit:
-Die revolver waarmee ik me niet heb gedood. En hij voegde eraan
toe: sinds het twaalf uur is!

'IK ZAL ERNSTIG ZIJN •• .'

Ik zal zo ernstig zijn als het plezier ... De mensen weten niet wat ze
zeggen. Er is geen enkele reden om te leven, maar er is evenmin een
reden om te sterven. De enige manier die ons rest om van onze verachting voor het leven blijk te geven, is het leven te aanvaarden. Het leven
is niet waard dat men zijn best doet om het te verlaten. Men kan uit
naastenliefde sommigen voor het leven vrijwaren, maar kan men het
zichzelf besparen? Wanhoop, onverschilligheid, verraad, trouw, eenzaamheid, gezinsleven, vrijheid, traagheid, geld, armoede, liefde, liefdeloosheid, syfilis, gezondheid, slaap, slapeloosheid, begeerte, hulpeloosheid, alledaagsheid, kunst, fatsoen, schande, middelmatigheid,
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intelligentie, het is allemaal niets waard. Wij weten veel te goed wat
al die zaken inhouden om er acht op te slaan; ze zijn maar nauwelijks
geschikt om een paar van die oninteressante voorbeelden van zelfmoord ingang te doen vinden. (Er bestaat natuurlijk wellichamelijk
lijden. Met mij gaat het goed: jammer voor degenen die last van hun
lever hebben. Ik ben helemaal niet zo gek op slachtoffers, maar ik
neem het mensen niet kwalijk wanneer ze zeggen niet tegen kanker opgewassen te zijn.) En verder is het zo dat wij verlost kunnen worden
en dat elk lijden ons bespaard kan blijven door de revolver, waarmee
we ons vanavond van kant kunnen maken als we daar zin in hebben.
Teleurstelling en wanhoop zijn trouwens altijd alleen maar nieuwe redenen om aan het leven te blijven hechten. Zelfmoord is zo simpel:
ik denk er voortdurend aan; het is té simpel: ik heb me nog niet gedood. Eén ding blijft jammer: men zou niet willen vertrekken alvorens
zijn goede naam op het spel te hebben gezet; men zou bij het verlaten
van het leven de Notre-Dame, de liefde of de Republiek willen
meesleuren.
Zelfmoord moet een roeping zijn. Het bloed dat onophoudelijk
door het lichaam wordt gepompt, verlangt een rechtvaardiging van die
situatie. De vingers willen alleen nog maar de holte van de hand voelen. De niet aflatende bedrijvigheid keert zich tegen degene die haar
ontplooit, als de ongelukkige zo dom is geweest zich niet een doel te
stellen. Verlangens zonder beelden. Onmogelijke verlangens. Hier
loopt de scheidslijn tussen lijden dat benoemd en aangeduid kan worden en dat andere lijden, dat geen naam heeft en als vanzelf plaatsgrijpt. Het is voor de geest een soort puberteit zoals die in romans
wordt beschreven (want ik ben natuurlijk op een zo jonge leeftijd al
bedorven dat ik geen crisis heb doorgemaakt in de tijd waarin voor
het eerst de buik van zich doet spreken), maar die komt men op een
andere wijze dan door zelfmoord te boven.
Er zijn niet zoveel dingen die ik ernstig heb opgevat: als kind stak
ik mijn tong uit naar de oudjes die op straat mijn moeder aanklampten
om haar een aalmoes te vragen en ik kneep stiekem hun kinderen die
huilden van kou; toen mijn goede vader op sterven lag en mij bij zich
riep om me zijn laatste wensen toe te vertrouwen, greep ik de dienstmeid en zong: 'Weg met je ouders,- Je zult eens zien hoe we vrijen ... '
Ik geloof dat ik geen gelegenheid voorbij heb laten gaan om het vertrouwen van een vriend te beschamen. Er schuilt echter nauwelijks enige verdienste in het belachelijk maken van goedheid en naastenliefde

en het is altijd het leukste om mensen zo maar, voor de lol, hun privéleventje te ontnemen. Kinderen zijn op dit punt zeer gewiekst en hun
grootste gein bestaat erin paniek te zaaien in een krioelende mensenmassa of twee vliegen, die ze op ontucht betrappen, te pletten. In de
oorlog heb ik bij een schuilplaats een granaat naar binnen gegooid,
terwijl twee maten zich daar gereed maakten om met verlof te gaan.
Wat heb ik gelachen toen ik mijn liefje een van mijn Amerikaanse
vuistslagen verkocht, terwijl ze op een liefkozing rekende, en zag hoe
haar gezicht van ontzetting vertrok en hoe ze een paar passen verder
in elkaar zakte; en wat een fantastisch gezicht, die mensen die vochten
om uit het Gaumont-Palace te komen, nadat ik het in brand had gezet!
Vanavond hoeft U nergens bang voor te zijn, het is mijn bedoeling ernstig te zijn. Er is van dit verhaal uiteraard geen woord waar en ik ben
het zoetste jongetje van Parijs, maar ik heb zo vaak genoten van alleen
al de gedachte dat ik zulke achtenswaardige heldendaden had verricht
of nog ging verrichten, dat het evenmin als leugen opgevat hoeft te
worden. Toch heb ik met heel wat dingen de spot gedreven! Met één
ding is me dat echter niet gelukt: het plezier. U begrijpt dat ik me niet
tot een zo pijnlijke confidentie zou laten verleiden als ik nog enige
schaamte of eigenliefde voelde. Ik zal U nog wel eens uitleggen waarom ik nooit lieg: men hoeft voor zijn huisbedienden niets verborgen
te houden. Laten we liever terugkeren tot het plezier, dat het op zich
neemt U te vergezellen en mee te voeren, met een paar muzieknoten,
de gedachte aan het lichaam en nog vele andere dingen. Zolang ik niet
in staat ben de verleiding van het plezier te weerstaan, zal ik gevoelig
blijven voor de roes die door de zelfmoord wordt teweeggebracht,
daarvan ben ik me zeer wel bewust.
De eerste keer dat ik mij van het leven beroofde, was om mijn minnares een hak te zetten. Dat deugdzame schepsel weigerde plotsklaps
met mij naar bed te gaan, omdat ze zich niet schuldig wilde voelen tegenover haar minnaar-baas. Ik weet niet goed of ik van haar hield, ik
vermoed dat ik, door de twee weken die ik zonder haar had doorgebracht, allang niet meer zo veel behoefte aan haar had: door haar weigering raakte ik buiten mezelf van woede. wat moest ik nu doen om
haar te kwetsen? Heb ik soms gezegd dat ze een diepe, duurzame genegenheid voor mij was blijven voelen? Ik heb me van het leven beroofd
om mijn minnares te ergeren. Deze zelfmoord is vergeeflijk wanneer
men bedenkt dat ik nog buitengewoon jong was toen dit voorval
plaatshad.

De tweede keer dat ik mezelf gedood heb, was uit luiheid. Arm als
ik was en gruwend van ieder karwei nog voordat ik eraan was begonnen, heb ik me op een dag gedood, zonder enige overtuiging, precies
zoals ik had geleefd. Men zal mij deze dood niet kwalijk nemen, wanneer men ziet hoe stralend ik er nu uitzie.
De derde keer ... ik zal U het relaas van mijn overige zelfmoorden
besparen, indien U bereid bent er nog één aan te horen. Ik was net naar
bed gegaan, na een avond waarop mijn verveling zeker niet verstikkender was geweest dan op andere avonden. Ik nam het besluit en op hetzelfde ogenblik, ik herinner het me heel goed, formuleerde ik de enige
reden: barst ook maar! Ik stond op en ging het enige wapen zoeken
dat in huis aanwezig was, een kleine revolver die een van mijn grootvaders had gekocht en die geladen was met eveneens oude kogels. (Zo
dadelijk zal duidelijk worden waarom ik dit detail noem.) Ik ging
naakt in bed liggen, ik was naakt in mijn kamer. Het was koud. Ik
kroop snel weg onder de dekens. Ik had de haan gespannen, ik voelde
het kille staal in mijn mond. Het is aannemelijk dat ik op dat moment
mijn hart voelde slaan, zoals ik het ook voelde slaan toen ik luisterde
naar het fluitende geluid van een handgranaat voordat hij ontplofte,
als het ware in tegenwoordigheid van het onherstelbare dat nog niet
is geschied. Ik haalde de trekker over, de haan schoot naar voren,
maar er klonk geen schot. Ik heb toen, waarschijnlijk een beetje zenuwachtig lachend, mijn wapen op een tafeltje neergelegd. Tien minuten later sliep ik. Ik geloof dat ik net iets belangrijks heb gezegd, als
tenminste ... natuurlijk! Ik dacht er geen ogenblik aan een tweede kogel af te vuren. Waar het om ging, was dat ik het besluit had genomen
om dood te gaan en niet dat ik ook werkelijk doodging.
Een mens die niet geplaagd wordt door zorgen en verveling vindt
wellicht in zelfmoord de verwezenlijking van het meest belangloze gebaar, mits hij niet nieuwsgierig is naar de dood! Ik weet volstrekt niet
wanneer en hoe ik zo heb kunnen denken, maar dat stoort me nauwelijks. Tóch is dat de meest absurde daad waarin de ongebreidelde fantasie haar hoogtepunt bereikt, de lichtzinnigheid verder reikt dan de
slaap en de compromittering haar zuiverste vorm vindt.

ALGEMEEN BUREAU VOOR ZELFMOORD

Erkende maatschappij tot nut van het algemeen.
Kapitaal: soooooo francs.
Hoofdkantoor in Parijs: Boulevard Montparnasse 73·
Bijkantoren in Lyon, Bordeaux, Marseille, Dublin, Monte-Carlo,
San Francisco.
Het A.B.Z. is verheugd zijn kliënten te kunnen mededelen dat zij
voortaan, dankzij moderne middelen, kunnen kiezen voor een gegarandeerde en ogenblikkelijke dood. Deze nieuwe mogelijkheid zal ongetwijfeld enthousiast worden begroet door allen die zich uit angst
voor 'mislukking' hebben laten ontmoedigen en van zelfmoord hebben afgezien. Het vooruitzicht dat wanhopige mensen, die in een samenleving een geduchte besmettingshaard vormen, in de toekomst
kunnen worden uitgeschakeld, heeft de minister van Binnenlandse Zaken doen besluiten het erevoorzitterschap van onze Stichting te aanvaarden.
Anderzijds biedt het A.B.Z. eindelijk de mogelijkheid om op een
enigszins gepaste wijze het leven te verlaten; immers, de dood is de enige toestand van onmacht waarvoor men zich nooit verontschuldigt.
Zodoende zijn er expres-begrafenissen georganiseerd: een maaltijd,
gelegenheid tot afscheid nemen voor vrienden en bekenden, foto's (als
men wil kan er ook na het overlijden een afgietsel van het gelaat worden gemaakt), overhandiging van de herinneringen, de zelfmoord, het
kisten, een godsdienstige plechtigheid (facultatief) en het vervoer van
het lichaam naar het kerkhof. Het A.B.Z. zal zorgdragen voor de naleving van het testament.
N.B.-Aangezien de vestiging niet kan worden gelijkgesteld met de
openbare weg, zullen de lichamen in geen geval worden overgebracht
naar de morgue, dit ter geruststelling van een aantal familieleden.
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Tarief
Electrocutie
Dood door de kogel
Vergiftiging
Verdrinking
Geparfumeerde dood (inclusief weeldebelasting)
Ophanging. Zelfmoord voor armen.
(Het touw wordt verkocht voor 20 francs
per meter; elke 10 centimeter extra
komt op 5 francs)

200
100
100

50
500

francs
francs
francs
francs
francs

5 francs

De speciale Catalogus is op aanvraag verkrijgbaar bij Expresbegrafenissen. Voor alle inlichtingen wende men zich tot M. J. Rigaut,
hoofdbestuurder, Boulevard Montparnasse 73, Parijs (6e). Op verzoeken om een zelfmoord te mogen bijwonen zal niet worden gereageerd.

LOSSE GEDACHTEN

Een boek zou een gebaar moeten zijn.
Ik ben een moreel personage.
Ik ben bijna een gigolo geweest. Ik ben bijna een losbandige nietsnut
geweest. Een vriend sprak over mijn begaafdheid; hij is dood.
Plezier is werkelijk dat wat men zich het moeilijkst kan voorstellen.
(Met wie wilt U vechten?)
Verlangen is waarschijnlijk alles wat een mens bezit.
Ik plant mijn vingers in alle richtingen. Vingers zijn gemaakt om geplant te worden.
Ik leg mij vol overgave toe op nabootsing.
Geabonneerd op eerste-klas tegenslagen.

... Neem genoegen met Uw gebeente- speel niet langer met Uw kleren.
Geboren worden op 2o-jarige leeftijd.
Ik zal mijn eigen zeep zijn.
Eenmaal dood zal ik groot zijn.
Alleen verveling leidt niet naar Rome (cf. Verveling doet misvormdheid ontstaan). Zelfmoord en verdorvenheid in iedere vorm komen
uitsluitend en alleen uit verveling voort. En de enige maatstaf voor bewondering is vanzelfsprekend verdorvenheid.
Aan de verveling herkent men een mens; verveling maakt dat een volwassen mens anders is dan een kind. Verveling verschilt van de overige
gemoedstoestanden doordat ze gerechtvaardigd is. Zodra ik genoegen
aan iets beleef, zodra ik word meegevoerd door die simpele verlangens
die maken dat de dag verstrijkt, ben ik er al van doordrongen hoe
voorlopig, hoe voorbijgaand die verschillende toestanden zijn. Verveling daarentegen doet de behoefte aan verveling ontstaan. Gerechtvaardigde verveling.
De vergissing is al ontstaan ten tijde van de oorsprong: God schiep de
mens naar zijn beeld. De eerste, echte spiegel. Vanaf dat moment is
het onvoorstelbaar dat een mens zonder spiegel zou leven. Het gaat
er nog slechts om die partner te verleiden die, met een andere naam
aangeduid, ook de buurman, het publiek, het nageslacht, het geweten
of God mag worden genoemd. Het gaat er nog slechts om zijn beeld
te behagen; het leven zou niets anders zijn dan die hartstocht.
Gekken zijn mensen die hun spiegel hebben verloren.
Schaf de spiegels af.
Slachtoffer van mijn navel waarin ik meen een begin te kunnen zien.
Vragen zijn er om gesteld te worden.
Ik stel mijzelf geen vragen meer. Ik vraag me niets meer af. De vraag
is onmenselijk. Vragen zijn stuk voor stuk valstrikken.
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Dilemma. Het één of het ander: niet praten, niet zwijgen. Zelfmoord.
Met de hand over het gezicht strijken, de angst daar geen neus meer
te vinden, geen mond, alle gelaatstrekken uitgewist als in een tekening.
Ik spreek mijn naam uit, ik zeg ik en ik roep ogenblikkelijk een beeld
op dat, om de waarheid te zeggen, evenzeer spookachtig/abstract/willekeurig is, zoals water zich eerder herkent in het teken H20 dan in
de gedaante van hagel, van een stortbui, enzovoorts.
Mijn belangrijkste fout is wellicht dat ik een lichaam heb dat men probeert na te bootsen. Ik heb er geen bezwaar tegen te bestaan, maar dan
zijn mijn zintuigen overtollig, overtollig het oog, het geweten en al het
andere.
De onbeweeglijkheid van de dingen boeit me. Ik kijk naar de stoel totdat ik denk dat ik die stoel ben. ledere beweging is een vergissing.
U staat bij de lamp- U hoeft de lampekap niet op te zetten-, onbeweeglijk als de lamp zelf, U bent de lamp en als U dan nog een nauwelijks waarneembare ademhaling hoort, is het de lamp die ademt.
Tenslotte zou ik op de volgende wijze het ideale paspoort willen opstellen, dat waarschijnlijk het enige bewijs is dat ik besta:
haren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voorhoofd . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wenkbrauwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ogen ........................................
neus ........................................
mond .......................................
baard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kin .........................................
gelaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
gelaatskleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

haren
voorhoofd
wenkbrauwen
ogen
neus
mond
baard
kin
gelaat
gelaatskleur
Ik dank U wel.

Terwijl ik denk het niet te kunnen opbrengen aan iets te hechten, heb

ik mij niets, maar dan ook niets ontzegd. Evenmin heb ik enige ontbering gemist. Elke dag heeft zijn eigen gebaren die verschillende en
nauwkeurig bepaalde toekomsten naderbij brengen. Omwille van het
minnen ga ik iedere ochtend in bad en uit onverschilligheid kijk ik die
vrouwen, binnenshuis of op straat, niet aan.
Ik heb naar alle waarschijnlijkheid het voorkomen van een welopgevoede jongeman, dat komt doordat ik mij evenmin een plaats in Uw
samenleving heb ontzegd; gedurende wel tweemaal een kwartier achtereen was het mijn liefste wens bankier, brievenbezorger en vooral
een schatrijke imbeciel te zijn. Op dit punt doe ik alleen mijzelf versteld staan (ik ken U wel). Zoals mijn vader me voorspelt, zal ik twee
of drie keer in een psychiatrische inrichting terechtkomen, maar daarna zal het steeds het juiste moment zijn om me te encanailleren: reizen
zonder kaartje en op een perron die maat met een veelbelovend uiterlijk wiens koffer we niet vergeten-een opvallend plastron, de enige
troef van een toeval in Palace, de makkers, een ingekort briefje, nooit
dezelfde trottoirs voor dezelfde schoenzolen-, echter zonder één
vriend- en, tenslotte, de pijp. Wat een moed! Of een bril zonder glazen
dragen en goudvissen bij wijze van oorhangers, vijftien jaar lang geen
krant of boek meer lezen totdat je bent vergeten waar het gekunsteld
aandoend gestotter vandaan komt.
Het in praktijk brengen van Uw dwaasheid betekent een speciale
uitdaging voor me. U bent zó precies op Uw geld dat ik er jaloers van
word. Door de opwinding wordt mijn begerigheid aangewakkerd en
ik zit weer vol ambitie. Het is volstrekt onverdraaglijk dat U één recht
meer heeft dan ik. Onverdraaglijk dat er op de wereld ook maar één
ding niet voor mij is. Wat voor U goed is, kan voor mij niet slecht zijn.
Ik wil alles hebben wat U heeft, ik wil alles hebben wat U begeert. En
eerder nog dan U, als er nog wat over is! Ik onderzoek niet of die dingen de moeite waard zijn, het is al voldoende dat U ze bezit. Ik kan
moeilijk al bij voorbaat minachting tonen; dat kan altijd nog, terwijl
ik me dan niets onthoud.
Hoe nauwkeurig ik ook in mijn herinnering terugga, ik kan niet één
moment ontdekken waarop ik iets gedaan heb. Ik begrijp de betekenis
van dat trotse werkwoord niet meer. Er gebeurt niets. Misschien toch
wel, soms. Maar er is nooit iets gebeurd, het is een ziekte van het geheugen. Hoewel ik nog niemand heb gedood, is mijn balans nu ook
weer niet zó schamel. Eerlijk, ik ben met mijn hoofd tegen een zuil

gelopen in de Rue de Castiglione, omdat de vrouw met wie ik wandelde
te vaak was blijven staan voor de etalages in de Rue de Rivoli; twee
maanden lang heb ik dankzij opium, absint, cocaïne en een vrijgevige
vrouw geen notie van de tijd gehad. Ik heb in mijn mond de kille loop
van een revolver gevoeld en de klik gehoord van de haan die op de slagpin neerkomt en ik heb een heel bijzonder kwartier beleefd (het is een
wat al te lang verhaal) waarin ik geen armen, benen, liefde, angst of
gedachten meer had, maar waarin ik de overledene was.
Het zijn allemaal onpersoonlijke gebeurtenissen die ik mij herinner
alsof ze mij ter ore waren gebracht, alsof ze een ander waren overkomen,- die op geen enkele manier doorwerken of invloed uitoefenen op
mijn huidige leven, zozeer dat ik mijn best moet doen om me ze voor
de geest te halen, want uit mijzelf denk ik er nooit meer aan.
Ik zie niet waarom ik me zou moeten schamen over deze inmiddels
gebeurde zaken, noch kan ik me voorstellen dat ik er ijdel door zou
worden. In verantwoordelijkheidsgevoelligt een zeer grote mate van
zelfgenoegzaamheid besloten. Wie zegt: 'Ik heb het goed gedaan, ik
heb het verkeerd gedaan ... '. Wat heeft U nou toch eigenlijk ooit gedaan?
Er is geen twijfel mogelijk dat ik, wanneer ik met een vrouw alleen zou
zijn op een onbewoond eiland, me overgeef aan alle hartstocht die de
liefde oproept. De oorzaak dat ik al drie jaar niet meer verliefd ben
geweest en het voorlopig ook niet meer, om niet te zeggen nooit meer
zal worden, is de concurrentie. Het ene superlatief verjaagt het andere.
De mooiste, de verdorvenste, de sportiefste, de ongeremdste, de
rijkste en alle anderen maken het mij onmogelijk één van hen lief te
hebben. In kleine steden en zelfs in dorpen leek de liefde binnen mijn
bereik te komen omdat er minder concurrentie was, maar in Parijs is
de behoefte om te bewonderen voorwaarde geworden om te kunnen
liefhebben en dat vervult mij met grote schaamte.
En dan mijn lafheid, mijn wonderbaarlijke lafheid .. Als de goden
rechtvaardig waren, dan zou mijn naam niet staan voor verzameling
luciferdoosjes of Lord Patchogue of Rigo bijgenaamd de Vlinderdood, maar voor de man die de lafheid tot een deugd heeft gemaakt.
Als ik mij slechts rechtstreeks tot U richtte, zou dat zinloos zijn; het
is zonde van mijn tijd. De mooiste man ter wereld kan U niets anders
geven dan wat U al heeft.

Ik heb de oprechtheid gemaakt tot iets wat het midden houdt tussen
leugen en mysterie. Zoekt U het maar zelf uit: deze doorschijnendbeid
beneemt U het zicht. Doorschijnendbeid die juist geen helderheid is.
Die naaktheid die niets laat zien.
U bent allen dichters en ik sta aan de kant van de dood. Trouw, schrijf
romans, koop auto's, waar moet ik de moed vandaan halen om uit
mijn stoel te komen of om niet in te gaan op het verzoek van een vriend
of om vandaag iets anders te doen dan gisteren? En mijn kuisheid, dat
is al helemaal iets waarvan ik niet loskom. Evenals U ben ik blij dat
ik ben zoals ik ben, zonder eigen wil. Uw wil, daar heb ik nu wel genoeg van, U heeft geen enkel recht meer om over mij te oordelen. Zich
laten leiden door vooroordelen is waarschijnlijk de enige verstandige
houding, ook al is het enigszins storend dat alle verbitterde mensen
zich ook zomaar van vooroordelen kunnen bedienen. Men mag mij
echter niet voor een recidivist houden. Ik ben tweeëntwintig jaar, ik
heb geen ongelukkige liefde achter de rug en ik heb geen syfilis.
Waarom herinner ik mij van alles wat me is overkomen het vaakst die
gebeurtenis waaraan ik zelf volstrekt geen deel heb gehad? en U ziet
dat ik met die gebeurtenis begin.
Blijft hetgeen is voorgevallen me zo lang bij doordat er geen sprake
is geweest van enige emotionele betrokkenheid? Heeft dat beeld zich
niet langzaam maar zeker in mij genesteld juist doordat ieder spoor
van emotie ontbrak? Als er wezenlijke, authentieke aandacht bestaat,
dan is het waarschijnlijk de aandacht die zich zonder de steun van de
zintuigen ergens op richt. Alleen in dat geval heb ik kunnen vaststellen
dat aandacht in zekere zin zuiver en authentiek is, juist bij een ander
dan de betrokkene. Het is al te eenvoudig om toe te geven aan alles
wat als gemak wordt ervaren, aan alles wat begeerte en luiheid is. ( ... )
Het enige excuus dat mensen die schrijven kunnen aanvoeren, is waarschijnlijk dat de herinnering aan situaties waar emotioneel niets op het
spel hoeft te worden gezet, heel geleidelijk en nauwelijks waarneembaar verdwijnt, terwijl het wellicht de situaties zijn- zoals die waarop
ik doel- waarin men zich het meest verplicht.
Ook al huil ik, ook al smeek ik, ook al dreig ik, ook al dood ik, ook
al verpand ik mijn hele hebben en houden om zijn ondergang te bewerkstelligen, toch heb ik me niet verroerd.

Kruis of munt. Ik bereken niet, ik speel. Dat is verstandiger. Zodra
men heeft ontdekt wat de drijfveren zijn van een wezen om op een bepaalde manier te handelen, moet men vaststellen dat het even zovele
goede redenen zou hebben om het tegenovergestelde te doen. U zult
ze van de hand wijzen, maar U zou ze ook kunnen aanvaarden.
Ik beschouw het als mijn meest betreurenswaardige tekortkoming dat
ik de blik niet van mijzelf kan afwenden wanneer ik iets doe. Niet dat
ik over een bijzondere controle of zelfbeheersing beschik, maar ik zie
mijzelf handelen; ik heb eenvoudigweg een soort spiegel en allerlei barometers en andere tellers waarop ik mijn temperatuur en mijn sombere gemoedstoestand kan aflezen; ik zie mijn naam voortdurend vóór
mij, geschreven met behulp van de vijf of zes tekens die-naar mijn
idee-het kenmerkendst zijn voor mijn persoon, maar die worden bepaald door een gevoel, door een moment, zoals een dronkaard nauwelijks merkbaar handelingen kan verrichten terwijl hij zich toch elk van
zijn gebaren bewust is.
Ik ben nooit buiten bewustzijn geraakt.
Dit is waarschijnlijk zeer onjuist; zoals ieder geef ik mij over aan
ontelbare fantasieën, emoties en reacties waarin ik mijzelf volledig
vergeet, maar toch treedt er veel te vaak een rimpeling op waardoor
ik me herinner wie ik ben en mijn doen en laten nauwkeurig begin gade
te slaan.
Het spoor van de woorden, helder als een mysterie. Vriendelijke verschijningen, elk een wereld op zichzelf, afkomstig uit het punt waar
ze als vanzelfsprekend opwellen en wegsterven ( ... ) zonder enig spoor
of enige indruk achter te laten( ... ) een traan doet denken aan de onherroepelijke dood. Zonder enig spoor na te laten( ... ) dat mij de zekerheid zal verschaffen dat ik zelf niets anders ben dan één van Uw
woorden, een schakel van een verwarde, onduidelijk uitgesproken
boodschap, en dat ik, wanneer ik onvoldoende bij bewustzijn ben, zal
ophouden te bestaan. Mijn God, wat spreekt U langzaam- sneller, opdat ik sterf op Uw lippen ...
Mijn demon:
Manieren om hem op te roepen: gebrabbel, zinnen die niet worden
afgemaakt, al wat een uiting is van ontroering, van een bekentenis,
van een verklaring.
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Met mijn ogen half open richt ik het hoofd op, ik spits de oren en
ben één en al aandacht. Gespannen reik ik naar dat woord dat tot mij
zal komen en waarschijnlijk voor mij bestemd zal zijn. Maar ik besta
al niet meer, de demon heeft mijn plaats ingenomen- zelfs van mijn
ijdelheid is geen spoor meer. Ik luister, zonder dat ik wezenlijk betrokken ben bij wat ik doe, zoals men leest of toevallig een bericht hoort
op een onzuiver afgestelde radio. Ik laat geen emotie in mij toe. Ik ben
zelfs niet meer in staat te antwoorden. Verlamd. In mij opnemen, oordelen, verwerken, geroerd worden, dat alles doe ik uitsluitend bewust,
het bewustzijn is het abstracte en tevens meest gespannen middelpunt
van mijn leven.
Maar wie zou er dan van mij willen houden?
Alles wat ik had, alles wat ik als mijn onontvreemdbaar goed beschouwde, alles waaraan ik mij vastklampte, alle tekenen die mij in
staat stelden mij te onderscheiden van de anderen, het geluid van mijn
lach, de manier waarop ik zei' Ja, nou, nee', een schaamtevolle huivering bij het horen van mijn naam, mijn koppigheid, twee of drie verwachtingen waaruit ijzingwekkend veel zelfingenomendheid sprak,
dat alles vervaagde, geleidelijk, pijnloos en langzaam, zonder dat het
geheel uit mijn gezichtsveld verdween, eigenschappen die ik had gekoesterd en die nu even anoniem waren als een nagelrandje, een getrokken tand of een stropdas van een onbekend merk en zonder navel.
Die hersenschim werd nog nadrukkelijker toen ook op mijn lichaam
de aanval werd geopend. Achtereenvolgens werden mijn tien vingers
weggenomen, de duim die de goede wil in huis is, de wijsvinger die een
breekijzer is, de middelvinger als gewone dwaasheid, de ringvinger als
aangeboren, gewetensvolle elegantie en de verwrongen pink, die precies doet wat hij wil.
Ik was bij de ingreep aanwezig als een getuige die verdoofd, maar
wel bij kennis was; een zin, die ik ooit eens gelezen had, kwam in mijn
herinnering naar boven en kreeg ten volle betekenis: Hoe meer mijn
bezit mij wordt ontnomen, hoe meer ik mijzelf bezit. Ik begreep dat
het juist was dat dat alles werd weggenomen, iedere gemaaktheid,
iedere verdraaiing was ver van mij, de zuiverheid was nabij.
Het niets omsloot mij even voelbaar als water zich naar het lichaam
voegt. Ik gebruik dit woord, niets, dat in de woordenschat van ieder
ander mens niet voorkomt, met enige tegenzin. Een vertrouwd niets,
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trek Uw jasje uit, U bent hier thuis. Een niets dat alleen ik ken, een
niets waarover alleen ik mag spreken.
Maar ik begrijp het al niet meer, ik nam er zo volstrekt geen deel aan,
behalve dat ik het lijdzaam onderging ...
Ik vermeld dit voorval eerlijksheidshalve, want als iets zich buiten
mij om lijkt te hebben voltrokken, is het wel dat voorval.
Nu denk ik eraan als aan iets wat ik gezien, gehoord of gelezen heb,
het is nog minder dan een persoonlijke herinnering, het is ten hoogste
een herinnering aan een herinnering en toch ben ik niets vergeten en
begin ik juist dáármee. Hoewel ik het onderging, voltrok het zich zozeer buiten mij om dat ik me afvraag of het geen stiekeme maar zekerder manier is om me te treffen( ... )
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Over de medewerkers
Maarten van Buuren (1948). Publicaties op het gebied van algemene literatuurwetenschap en literaire kritiek.
Werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan de katholieke universiteit van Nijmegen. Recent verscheen
Ongebaande wegen. Opstellen over
literatuur.
Ita/o Calvino (1923-1985). Italiaans
romancier en essayist. In het Nederlands verschenen o.a. De onzichtbare
steden, Als op een winternacht een
reiziger, Kosmikomische verhalen,
Polomar en onlangs Onze voorouders. Het hier vertaalde verhaal
maakt deel uit van een vijftal geplande verhalen, gewijd aan de zintuigen.
Bij Calvino's dood waren er drie gereed, die posthuum in boekvorm verschenen onder de titel Sotto i/ sole
giaguaro (1986).
Guido Ceronetti (1927). Italiaans essayist en vertaler van o.a. Martialis,
Catullus en Juvenalis. De hier gepubliceerde fragmenten zijn afkomstig
uit // Silenzio del Corpo. Materia/i
per studio di medicina (1979). Publiceerde nadien nog twee geruchtmakende boeken met reisverslagen uit
Italië: Viaggio in /tafia (1983) en Albergo /tafia (1985).
J. M.G. Le Clézio (1940). Debuteerde in 1963 met de roman Le Procèsverbal. Studeerde af op het werk van
Henri Michaux. Doceerde politieke
wetenschappen in Thailand en Frans
in Mexico. Verbleef lange tijd in Panama bij de Embara-indianen. Pu-

bliceerde o.a. La Fièvre (1965), L 'extase matérielle (1967), Terra Amata
(1967), Le livre desjuites (1969), Les
Géants (1973), Mondo et autres
histoires (1978), L 'inconnu sur la terre (waaruit de hier vertaalde teksten;
1978), Vers les icebergs (1978), Désert (1980), Trois villes saintes
(1980), Relation de Michoacan
(1984), Le Chercheur d'or (1985),
Voyage à Rodrigues (1986).

Henri Michaux zie de opstellen van
VanBuurenen Vogelaar.
Cyril/e Offermans (1945). Recentste
publicatie de essaybundel De mensen
zün mooier dan ze denken (1985).
Ossip (1952). Is als beeldend kunstenaar werkzaam in Den Haag; maakt
sinds 1974 collages, daarnaast monumentaal werk. De laatste tijd past hij
montage- en fotografische technieken toe.
Jacques Rigaut zie de inleiding van
Van Weelden.
Johanneke van Slooien publiceert
geregeld in Haagse Post, Volkskrant
en Wolfsmond; maakt televisie- en
radioprogramma's, in het verleden
o.a. een vierdelige serie over taal en
muziek.
J.F. Vogelaar (1944). Laatste boekpublicaties: Oriëntaties (1983), Het
geheim van de bolhoeden (1986, kinderboek). In voorbereiding: Terugschrüven. Operaties 4·

Dirk van Weelden (1957). Publiceerde in Metropolis M en Museumjournaal. Is redacteur van Code. Bereidt
een selectie in het Nederlands voor
uit de opstellen van Walter Benjamin.
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Raster 37/1986
Thema: Poëzie in vertaling
Peter Nijmeijer Charles Tomlinson
Charles Tomlinson Zes gedichten
Ruud Ploegmakers Joäo Cabral de Melo Neto
Joao Cabral de Melo Neto Een mes slechts lemmet
Hans TentijeDit sneeuwen
Peter Nijmeijer Hans Arp
HansArpZeven gedichten
Lucebert Ars Arp
Lela Zeckovié Lapis lazuli
J. BernlefLaatste sporen van de laatste man. Over
WeldonKees
Harold Schellinx De bezem van Harry Partch
Huub Beurskens Het denken moet vluchten voor het
denken. Over Melchior Vischer
Melchior Vischer De haas. Een vertelling
J. BernlefEiizabeth Bishop
Elizabeth Bishop Drie gedichten
Maria van Daalen Vier gedichten
Eddy van Vliet Eugène Guillevic
Guillevic Vijf gedichten
H.H. ter Balkt Vier gedichten
Willem van Toorn W. S. Graham
W. S. Graham Benaderingen van hoe ze zich gedragen
J. BernlefTomas Tranströmer
Tomas Tranströmer Vier gedichten

Raster 38/1986
Thema's: Beckett, Kis, Kluge
Samuel Beckett Zeven gedichten
Samuel Beckett Over Geer en Bram van Velde
K. Schippers Vlaggetjesdag
August Hans den Boef Jacoba van Velde
Samuel Beckett Sissers
Samuel Beckett Zoals het verteld werd
Samuel Beckett Een stuk monoloog
Samuel Beckett Schommelzang
J. F. Vogelaar Samuel Beckett: Passeur van het interval
Cyril/e Offermans Een oorlogsverslaggever
AlexanderKlugeIn principe ben ik auteur
Alexander KlugeVerhalen
J. F. Vogelaar Danilo Kis: de kunst van het illusionisme
Danilo Ki~ Tuin, As (twee fragmenten)

De Zinnen
ltalo Calvino over de smaak.
Cyrille Offermans over
de beelden van Paul Klee.
Henri Michaux en het zesde
zintuig: Een inleiding van
Maarten van Buuren.
J. F. Vogelaar over
de familie van Plume.
J. M.G. Le Clézio:
Het ongekende ~p aarde.
Guido Ceronetti en de waan
der zinnen.
Figuren van Ossip.
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Tien jaar Raster
I

Raster begon in 1<}67 als een eenmanstijdschrift van H.C. ten Berge.
In die vorm verscheen het tot 1973.
Toen het tijdschrift ophield te bestaan kwam er een reeks boeken voor
in de plaats, de z.g. Raster-reeks. Die
reeks vond haar vervolg in de heroprichting van het tijdschrift, nu als
kwartaalboek, in 1977·
De redaktie-toen bestaande uit
H.C.ten Berge, J.Bemlef, P.W.de
Meijer en J. F. Vogelaar- gaf in een
inleiding bij dat nummer het beleid
aan dat haar toen voor ogen stond:
'Zij kiest voor literatuur als avontuur. Taalkundige grenzen zijn daarbij van ondergeschikt belang, al is de
redaktie zich bewust van de praktische problemen die zich bij de uitvoering van sommige plannen kunnen
voordoen. Het is evenwel van belang
hier vast te stellen, dat het literaire
klimaat in het Nederland van de zeventiger jaren weinig bevorderlijk
lijkt voor het schrijven en onderzoeken van nog niet aanvaarde, riskante
vormen van literatuur. Mede daarom
acht Raster het gewenst om scheppend werk vergezeld te doen gaan
van kritische beschouwingen, die het
voor de lezer kunnen plaatsen in een
raam dat uitzicht biedt op meer dan
een strikt nationaal-literair landschap. Het houdt tevens in dat die
kritische beschouwingen niet om de
verbindingen tussen literatuur en samenleving heen kunnen.'
Moet dit beleid na tien jaar, onder
een gedeeltelijk anders samengestel-

de redaktie, worden bijgesteld of
zelfs totaal veranderd'? Het antwoord luidt (Inisschien helaas) ontkennend.
Het literaire landschap lijkt nationaler en verkavelder dan ooit. De
bonte lappendeken van allerlei ongelijksoortige territoriums van waaruit
ieder vogeltje zong zoals het gebekt
was (en nog tijd en belangstelling leek
over te houden om naar het gezang of
gekrijs van de anderen te luisteren)
heeft steeds meer het karakter van
een landschapspark aangenomen. De
vogels zingen nog wel, maar binnen
door henzelf of door critici opgeworpen omheiningen.
Raster fungeerde binnen dat landschapspark als verzamelplaats voor
oud-Vijftigers en andere overjarige
experimentelen, vertegenwoordigers
van een literaire stroming die defmitief naar de marge was gedrongen,
maar die nog altijd in de veronderstelling verkeerde tot de avantgarde te behoren.
Althans: zo werd het vaak voorgesteld. Alhoewel Raster zelf de onbruikbaarheid van het begrip avantgarde al lang had aangetoond, bleef
men hardnekkig uit de oude voorraad etiketten putten teneinde enigerlei fundamentele discussie uit de weg
te gaan.
Hoezeer hier de wens de moeder
van de gedachte was, blijkt wel uit
een terugblik op de door Raster geïntroduceerde, veelal buitenlandse, auteurs. Alleen al de leeftijd van velen
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van hen maakt duidelijk dat het hier
eerder om het presenteren van een
traditie ging, een noodzakelijke aanvulling op de nationale traditie, dan
om een voortdurend bombardement
van nieuwigheden.
Dat bombardement vindt op een
heel ander gebied plaats, dat van de
cultuurindustrie. Terwijl in de kunst
de verschroeide-aarde-taktiek van het
elkaar in steeds sneller tempo opvolgen van het ene isme door het andere
allang vaarwel is gezegd en men zich
het gevaar van een historieloos
(kunst)leven steeds sterker bewust is
geworden, legt de cultuurindustrie
zich meer en meer toe op het als
nieuw presenteren van wat in wezen
tot de traditie behoort of daaruit
voortkomt. De cultuurindustrie is gebaat bij een publiek dat geen gevoel
voor traditie meer kent en zo des te
makkelijker verleid kan worden om
iedere nieuwigheid aan te schaffen.
Voor veel van de auteurs waarvoor
Raster in de afgelopen tien jaar de
aandacht vroeg, is het bij die ene presentatie gebleven. De Nederlandse literaire uitgeverswereld kan beslist
niet van een teveel aan avontuurlijkbeid worden verdacht. (Wie wil weten om welke auteurs het zoal ging zij
verwezen naar de laatste pagina's van
dit nummer). Wij willen echter verder niet stilstaan bij wat er in die tien
jaar is gedaan. Liever richten wij ons
op de toekomst.
11

Er is de laatste jaren veel gespeculeerd en geschreven over de toekomst
van de literatuur in een maatschappij
die door de opmars van de informati-
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ca in snel tempo aan het veranderen
is. Hoe zullen deze ontwikkelingen
de literatuur beïnvloeden? Heeft het
boek een toekomst of zal het de slag
om de toenemende vrije tijd van andere media verliezen?
Wie zich op het pad van toekomstspeculaties waagt loopt het risico een
aantal jaren later om de oren te worden geslagen met verkeerde of niet
uitgekomen prognoses. Het aardige
van toekomstvoorspellingen is ondertussen dat zij een goed beeld geven
van wat mensen op dit ogenblik bezielt. De angsten en verwachtingen
ten aanzien van het heden worden geprojecteerd op het blanco gebied van
de toekomst.
In een artikel van George Steiner in
De Volkskrant van 22 juni 1985 vonden wij een goede aanleiding om een
aantal schrijvers en critici te laten
speculeren over 'Lezen in de toekomst' c.q. 'De toekomst van het lezen'. In de vorm waarin zij dat wilden doen waren zij geheel vrij. Als
voorbeeld en eventuele inspiratie
zonden wij hun het verhaal 'Do youself a book' van Stanislaw Lem dat
ook in dit nummer staat afgedrukt.
Voor publicatie in het jubileumnummer kozen wij tenslotte niet voor herdruk van Steiners Volkskrantartikel
maar voor een wat uitgebreider essay
over dezelfde materie, dat Steiner in
1972 schreef, 'Na het boek?', ook in
dit nummer van Raster te vinden.
In het Volkskrantartikel-een enigszins bekorte weergave van een lezing
die hij een maand daarvoor in New
Vork had gehouden-signaleert Steiner een toenemende kloof 'tussen het
seini- of subalfabetisme van de mo-

derne massamedia en de idealen van
het geletterde denken in de oude betekenis van het woord.' Hoe geletterd
is vandaag nog geletterd? Steiners visie mag dan somber zijn- hij voorziet
een nieuwe kleine elite van geschoolde boekenlezers tegenover een toenemende massa half-literaten-zijn bezorgdheid om het in stand houden
van de traditie als noodzakelijk referentiekader voor zowel lezer als
schrijver delen wij. Zonder dat refentiekader wordt ieder boek een losstaand incident zonder verdere gevolgen. Over de vormen waarin dat referentiekader in de toekomst zal worden overgedragen verschillen de medewerkers aan dit nummer op een
aantrekkelijke manier van mening.
De vele tegenspraken en meningsverschillen klinken ons dan ook na tien
jaar Raster als muziek in de oren.
De redaktie
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Stanlslaw Lem

'Do yourself a book'
Vertaling: Karol Lesman

Het op papier zetten van de geschiedenis van de opkomst en de ondergang van Do yourself a book zou nog zeer tot lering kunnen strekken.
Dit novum op de uitgeversmarkt is het onderwerp geworden van dermate verhitte discussies dat ze het fenomeen op zich volledig overschaduwden. Vandaar dat de oorzaken die ervoor zorgden dat deze onderneming flopte tot op de dag van vandaag onduidelijk zijn gebleven.
Niemand heeft zich laten verleiden de publieke opinie op dit punt te
onderzoeken. Misschien ook wel terecht; misschien wist het publiek
dat over het lot van dit evenement besliste zelf niet wat het deed.
De uitvinding hing al een goede twintig jaar in de lucht en men mag
zich er hooguit over verbazen dat zij niet eerder werd verwezenlijkt.
Ik herinner me de eerste exemplaren van dit 'literaire bouwpakket'.
Het was een doos met de omvang van een flink boek, dat een gebruiksaanwijzing, een inhoudsopgave en een partij 'bouwelementen' bevatte. De elementen vormden strookjes papier van ongelijke breedte, die
bedrukt waren met prozafragmenten. leder strookje had in de kantlijn
gaatjes die van pas kwamen bij het binden, alsook enkele cijfers die
in verschillende kleuren waren aangebracht. Wanneer men alle strookjes volgens de nummering in de 'basis'-kleur, zwart, op volgorde legde, verkreeg men de 'uitgangstekst' die gewoonlijk bestond uit tenminste twee proportioneel ingekorte werken uit de wereldliteratuur.
Als deze set slechts een dergelijke reconstructie ten doel zou hebben,
zou hij geen enkele zin of commerciële waarde bezitten. Deze scholen
echter in de mogelijkheid tot het schudden van de elementen. De gebruiksaanwijzing gaf gewoonlijk als voorbeeld enkele recombinatievarianten en daarop hadden de gekleurde cijfertjes in de kantlijn betrekking. Patent op dit idee had 'Universal' die hierbij op boeken teruggreep, waarvan de auteursrechten allang waren vervallen. Het waren werken van klassieke schrijvers als Balzac, Tolstoj, Dostojevski,
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die door de anonieme staf van de uitgeverij passend waren ingekort.
Feilloos richtten de uitvinders deze mixtuur tot een bepaald type mensen die er plezier in konden hebben meesterwerken (of liever de primitieve versies ervan) te vervormen of te veranderen. Je krijgt Misdaad
en straf, Oorlog en vrede tot je beschikking en je mag met de personages doen wat je wilt. Natasja mag vóór haar huwelijk met andere mannen naar bed, Svidrigajlov mag trouwen met de zus van Raskolnikov,
deze laatste mag aan de justitie ontsnappen en met Sonja naar Zwitserland vertrekken, terwijl Anna Karenina haar man niet bedriegt met
Vronski, maar met een lakei enz. De kritiek viel deze vorm van vandalisme eenstemmig aan; de uitgever verweerde zich waar hij kon, hetgeen hem nog tamelijk goed afging ook.
De gebruiksaanwijzing die bij het pakket zat bijgesloten hield vol
dat men zich op deze manier de compositieregels van een belletristisch
werk kon eigenmaken ('subliem voor beginnende schrijvers!') en dat
deze set ook gebruikt kon worden als een psychologische projectietekst ('zeg me wat je gedaan hebt met Anne van het Groene Huis en
ik zal zeggen wie je bent'), kortom zowel een 'oefenpakket' voor aankomende literatoren, als een spel voor iedere literatuurliefhebber.
Het was niet zo moeilijk tot de conclusie te komen dat de uitgevers
door minder edele intenties werden geleid. 'World Books' waarschuwde in de handleiding de koper voor het toepassen van 'oneigenlijke'
combinaties. Bedoeld werd het verwisselen van bepaalde tekstfragmenten die aan de oorspronkelijk als witte sneeuw zo onschuldige taferelen een perfide wending gaven: door het invoegen van één enkele
zin suggereerde het onschuldige gesprek tussen twee vrouwen plotsklaps lesbische affecties; je kon het zelfs zover laten komen, dat in de
eerbare families van Dickens incest werd gepleegd- wat je maar wilde.
De 'waarschuwing' hield, dat mag duidelijk zijn, een aanzet tot handelen in, en wel zo geformuleerd dat niemand de uitgever beschuldigen
kon van het inbreuk maken op de goede zeden. Per slot van rekening
stelde hij in de gebruiksaanwijzing duidelijk dat men dit niet behoorde te doen ...
Buiten zichzelf door onmacht Guridisch gesproken had hij geen
poot om op te staan, daarvoor hadden de uitgevers wel gezorgd)
schreef de bekende criticus Ralph Summers indertijd: 'Zo, de moder-
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ne pornografie is al niet meer toereikend. Klaarblijkelijk moet men alles bezoedelen wat vroeger tot stand is gebracht, en niet alleen wat van
smerige bijbedoelingen is verstoken, maar ook datgene wat zich daar
juist tegen verzet. Dat armzalige surrogaat van de Zwarte Mis die eenieder in de huiselijke kring voor vier dollar op het weerloze lichaam
van de vermoorde klassieken kan opdragen is een regelrechte schande.'
Algauw bleek dat Summers met zijn Cassandra-optreden had overdreven: de zaak floreerde lang niet zo goed als de uitgevers wel hadden
verwacht. Er werd meteen een nieuwe 'montage' -variant op de markt
gebracht; een deel dat bestond uit enkel blanco vellen, waarin men met
de hand strookjes met tekst kon rangschikken doordat zowel deze als
de pagina's van dit deel bedekt waren met een monomoleculaire magneetfolie. Hierdoor werd het 'bindwerk' een stuk vereenvoudigd.
Maar ook deze innovatie bleek geen succes. Zou dan toch, zoals sommige (vandaag de dag inmiddels zeer zeldzaam geworden) idealisten
vermoedden, het publiek weigeren mee te doen aan 'het misbruiken
van meesterwerken'? Het hierin zien van een dergelijk edel beginsel
houd ik helaas voor onbestaanbaar. De stille veronderstelling van de
uitgevers was de hoop dat dit nieuwe spel bij een heleboel mensen zou
aanslaan: op deze gedachtengang wijzen bijvoorbeeld passages uit de
handleiding als: 'Do yourself a book stelt je in staat om eenzelfde,
godgelijke, macht over de lotgevallen van de mens te verwerven als die
welke tot nu toe slechts was weggelegd voor de grootste genieën ter wereld!' Hetgeen Ralph Summers in één van zijn polemische artikelen
als volgt opvatte: 'Eigenhandig kun je iedere verhevenheid omlaag halen, alles wat zuiver is besmeuren, terwijl je inspanningen vergezeld
zullen gaan van het prettige besef dat je niet langer hoeft te luisteren
naar wat de een of andere Tolstoj of Balzac te vertellen hadden, immers jij trekt hier aan de touwtjes, zoveel je maar wilt?'
Maar toch, van dit soort kandidaat-'vervuilers' waren er maar opvallend weinig. Summers voorzag een opbloei van 'een nieuw sadisme
dat zich openbaarde in agressie tegen duurzame culturele waarden',
terwijl Do yourself a book nauwelijks werd verkocht. Men zou maar
wat graag willen geloven dat het lezerspubliek geleid werd door 'dat
natuurlijke restje verstand en rechtszin, dat door subculturele trillin-
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gen aan ons gezichtsveld werd onttrokken' (L. Evans in Christian Science Monitor). De schrijver van deze woorden deelt- hoe graag hij dat
ook zou willen-de mening van Evans niet.
En wat gebeurde er nu? Iets veel simpelers dan wat men zou mogen
verwachten. Voor Summers, Evans, voor mijzelf en enkele honderden
critici, verspreid over universitaire periodieken, en voor nog enige duizenden eihoofden in het hele land waren Svidrigajlov, Vronski, Sonja
Marmeladov of Vautrin, Anne van het Groene Huis, Rastignac overbekende dierbare personages die soms zelfs levendiger waren dan vele
reële kennissen. Voor een breed publiek zijn het slechts loze klanken,
namen zonder inhoud, vandaar dat het koppelen van Svidrigajlov aan
Natasja iemand als Summers, Evans of mijzelf een gruwel zou zijn geweest, maar voor het grote publiek was het precies hetzelfde als de verhouding tussen meneer X en mevrouw Y. Daar zij voor een breed publiek niet de waarde van gevestigde symbolen (hetzij van edele gevoelens, hetzij van losbandig kwaad) hadden, nodigden dergelijke personages niet uit tot pervers, noch tot enig ander vermaak. Ze waren gewoonweg volmaakt neutraal. Ze interesseerden niemand. De uitgevers
nu, cynisch als ze waren, hadden met een dergelijke reactie geen rekening gehouden, want in wezen zijn zij niet op de hoogte met de situatie
op de literatuurmar kt. Als iemand aan een bepaald boek een buitengewone waarde toekent zal hij het gebruik van dat boek als een stromat
om je schoenen aan af te vegen niet alleen beschouwen als vandalisme,
maar ook als een ritueel uit de Zwarte Mis-precies wat Summers bedoelde, want dat was toch wat hij schreef.
Maar de onverschilligheid ten aanzien van dergelijke cultuurwaarden was in onze wereld aanmerkelijk verder gevorderd dan de organisatoren van dit evenement hadden vermoed. Niemand wilde zich nog
amuseren met Do yourse/j a hook, niet omdat hij of zij zich op edele
gronden verre hield van het bekladden van kostbaarheden, maar gewoon omdat hij of zij tussen het boek van een vierderangs broodschrijver en het episch werk van Tolstoj geen enkel verschil zag. Zowel
het een als het ander liet hem of haar siberisch koud. Als er al onder
het publiek 'de wil tot vertrappen' sluimerde, dan 'was er-in de ogen
van dat publiek-niets interessants te vertrappen'.
Of de Heren Uitgevers deze bijzondere les hebben begrepen? In ze-
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kere zin wel. Ik geloof niet dat zij zich deze stand van zaken bewust
werden op grond van het bovengenoemde, maar niettemin begonnen
ze, geleid door hun instinct, neus of intuïtie, met het op de markt brengen van 'montage' -varianten die het al heel wat beter deden, en wel
om de doodeenvoudige reden dat deze het mogelijk maakten zuiver
pemografische en obscene mengelingen te componeren. De nog overgebleven mooischrijvers haalden opgelucht adem, omdat tenminste de
eerbiedwaardige overblijfselen van meesterwerken eindelijk met rust
werden gelaten. Tegelijkertijd hield het probleem op hen te interesseren en verdwenen uit de kolommen van de elitaire literaire tijdschriften de artikelen waarin kledingstukken werden verscheurd en (ei)hoofden met as bestrooid. Want datgene wat zich in de niet-elitaire kringen
van het lezerspubliek afspeelt maakt de Olympus der kunsten en zijn
Zeusen niets, maar dan ook helemaal niets uit.
De Olympus ontwaakte daarna nog één keer, toen Bemard de la
Taille voor een roman die hij uit de naar het Frans vertaalde verzameling The Big Party had samengesteld de 'Prix Femina' kreeg. Dat leidde overigens nog tot een schandaal, omdat de gewiekste Fransman de
jury niet had ingelicht over het feit dat zijn roman niet helemaal origineel was, maar veeleer het product van een samensmelting. Overigens
was de roman van De la Taille (Oorlog in het donker) beslist niet zonder verdienste; maar voor de opbouw ervan waren zowel talent als interesse vereist, eigenschappen welke de kopers van de serie Do yourself
a book gewoonlijk niet aan de dag legden. Dit op zichzelf staande geval veranderde echter niets; vanaf het begin was het duidelijk dat dit
hele evenement fluctueerde tussen een domme farce en commerciële
pornografie. Rijk is niemand geworden van Do yourself a book. De
mooischrijvers, gewend aan minimalisme, verheugt vandaag het feit
dat figuren uit boulevardromances niet langer de parketvloeren van
Tolstojaanse salons betreden en dat edelmoedige maagden, zoals de
zus van Raskolnikov, zich niet langer hoeven af te geven met onverlaten en dégenerés.
In Engeland vegeteert nog een kluchtige versie van Do yourself a
book; daar verschijnen series die je in staat stellen korte stukjes tekst
te construeren volgens het 'pure nonsense' -principe; de selfmade literator maakt zich blij over het feit dat in zijn micro-novelle het hele ge-
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zeischap in de fles wordt gegoten in plaats van het sap, dat sir Galahad
een romance verbreekt met zijn paard, dat tijdens de H. Mis de kapelaan op het altaar speelgoedtreintjes laat rondrijden etc. Kennelijk
amuseert dit de Engelsen, aangezien sommige dagbladen zelfs een
vaste rubriek van dit soort elucubraties hebben opgenomen. Op het
continent echter verschijnen practisch geen Do yourse/f a book's
meer. We kunnen hier nog wel het vermoeden citeren van een Zwitserse criticus die op een heel andere manier dan wij de nederlaag van deze
onderneming verklaarde. 'Het publiek- zo zei hij- is inmiddels zo lui
geworden, dat het al geen zin meer heeft om zelfs iemand eigenhandig
te verkrachten, uit te kleden of te martelen. Dat alles wordt overgelaten aan vakmensen. Do yourselfa book zou misschien carrière hebben
gemaakt, als het zestig jaar geleden was ontstaan. Nu het te laat is geboren, is het in het kraambed gestorven.' Wat kan men nog meer aan
deze constatering toevoegen dan een diepe zucht?
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George Steiner

Na het boek?

Vertaling: Friso Haverkamp

Een dergelijke vraag valt van ons te verwachten, wij tonen een voorkeur
voor vergaande en impliciet destructieve vragen, tekenend in zekere zin
voor een levensgevoel. Een vorm van radicalisme. Niet in de geest van
Marx, Hegel, toekomstgericht en uitgaande van de vooronderstelling
dat men voor de oplossing van een probleem tot de wortel dient te gaan,
wetend dat destructie, ontworteling daarbij een niet te vermijden risico
is. Nee; ons zoeken naar de kern van dingen is dubbelzinniger. Wij veroorloven ons dat ook zonder te weten of er een oplossing is. Het is niet
onmogelijk dat het aspect van afbraak, een apocalyptische hang naar
vernietiging, ons in dezen verleidt. Wij worden gefascineerd door 'laatste dingen', de ondergang van culturen, ideologieën, kunstvormen en
de ontvankelijkheid daarvoor. Wij zijn, zeker sinds Nietzsche en
Spengler, 'terminalisten'. Ons historisch bewustzijn is, met een woord
van Lévi-Strauss, niet 'antropologisch' maar 'entropologisch' getint.
Dit leidt tot intellectuele lichtzinnigheid en een vorm van sombere
trots en allure. Het is niet iedere soort gegeven haar eigen verval te overwegen, of zich van haar mogelijk herleven in andere gedaante een beeld
te vormen. Anderzijds is dit negatief radicalisme een element van 'zelfvervulling' niet vreemd. Dit is een verstrekkend en verwarrend aspect.
Naar ik eerder uiteen heb gezet, is veel van verwording in politicis in
deze eeuw voorzien, in dromen, fantasieën, speculaties in de kunst, literatuur en apocalyptische theorieën van de laatste honderd jaar. Het is
zinvol zich af te vragen of een vooruitziende blik als die van Kafka niet
op enigerlei wijze 'voorbereidt', de weg effent voor de onmenselijkheid
die hij aankondigt. Derhalve, als wij ons afvragen of er een toekomst
is voor het boek, is dat mogelijk meer dan een argeloze vraag. Dat wij
die vraag (lqmnen) stellen maakt deel uit van het proces van ondermijning dat wij zozeer vrezen; zo het dat niet versnelt. Naar een beroemd
gezegde van Marx stelt de mensheid zich geen vraag zonder de objectie-
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ve mogelijkheid tot een antwoord. Het moge zo zijn. Niettemin, er is
een verontrustender formulering denkbaar; de mensheid stelt zich sommige vragen slechts met de bedoeling een negatief antwoord uit te lokken.
Ondanks die mogelijkheid is de vraag naar de levensvatbaarheid van
het boek minder een uiting van onverschillige nieuwsgierigheid of verveelde speelzucht, dan een uitvloeisel van de situatie waarin wij ons bevinden, een situatie die in al haar aspecten, sociaal, psychologisch, technologisch, deze vraag een dwingende werkelijkheidswaarde verleent.
En hoewel wij bij een mogelijke beantwoording kritisch zorgvuldig te
werk gaan, hopen wij niettemin dat de vraag zich in positieve zin zal
ontwikkelen; dat onze vraagstelling, in termen van Regel, een 'Aufhebung' is. Vragen is een handeling, een mogelijk aan het licht brengen
van inzichten, in het perspectief waarvan de aanvankelijke vraag triviaal of verkeerd gesteld blijkt te zijn. Soms ook, leidt een vraag niet tot
het gewilde of gevreesde antwoord, maar tot de eerste contouren van
een adequater vraagstelling, hetgeen dan de aanzet tot een antwoord
kan zijn. Laat ons met dit voor ogen in het kort enkele historische- en
pragmatische overwegingen schetsen die ons ingeven te spreken van het
einde van het boek zoals wij dat tot dusver kenden.
Ten eerste is het van belang te benadrukken dat 'het boek zoals wij dat
tot dusver kenden' slechts in beperkte kring en gedurende een relatief
korte periode een belangrijk verschijnsel is geweest. Opgegroeid en vertrouwd met boeken neigen wij ertoe de specifieke aard en achtergrond
van onze 'verslaving' te vergeten. Wij beschikken zelfs niet over een min
of meer volledige geschiedenis-van-het-lezen. Uit een dergelijk overzicht zou, naar ik veronderstel, blijken dat het (stil)lezen zoals wij dat
kennen-'zonder de lippen te bewegen'-niet (veel) ouder is dan Augustinus (die het als eerste signaleert). Deze begrenzing in tijd is echter
te ruim, het boek als een algemeen dagelijks gegeven is afhankelijk van
economische- materiële- en opvoedkundige omstandigheden die eerst in
de late zestiende eeuw in West Europa en gebieden onder Europese invloed zijn aan te wijzen. Montaigne en Bacon zijn al echte lezers, cq.
'boekenmensen', zich onmiskenbaar bewust van de relatie tussen innerlijk leven en een ontwikkeling van het gedrukte woord. Maar zelfs zij
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lezen nog vanuit een geheel andere instelling; hun besef en erkenning
van het gezag, de hermetische verdichting en diepte van het geschreven
woord, in al zijn facetten en gelaagdheid, is nog sterk verwant aan een
vroeger, bijna beeldend iconisch begrip van betekenis. Onze stijl van
lezen, de vloeiende ongedwongen omgang met boeken, doet zijn intrede
in de tijd van Montesquieu en bereikt een hoogtepunt in Mallarmés dictum dat de uiteindelijke gerichtheid en zin van de schepping, van elke
levensimpuls, bestaat in een laatste verwoording en ultieme tekst- 'Ie
Livre'. Nu is de relevante tijdsperiode ingeperkt tot bij benadering anderhalve eeuw; met Mallarmé doet zich een beginnende kentering voor,
de vraag die ons bezighoudt wordt, althans in aanleg, voor het eerst geformuleerd.
Zoals gezegd, de bloeitijd van het boek in de klassieke zin hing samen
met een aantal maatschappelijke factoren (ook al beschikken wij niet
over een geschiedenis of sociologie van het lezen, in het kritisch werk
van Walter Benjamin en in Adorno's sociologie van de muziek zijn voldoende aanknopingspunten te vinden om die achtergronden te belichten).
Het boek zoals dat te vinden was in kloosters is niet hetzelfde als dat
in de zeventiende eeuw. In zijn latere, klassieke gedaante is het boek
persoonlijk eigendom. Dit vereist een samengaan van specifieke mogelijkheden tot produktie, verkoop en opslag. De particuliere bibliotheek
is aanzienlijk meer dan een ruimtelijke variant, zij verenigt in zich een
complex van sociale en psychologische waarden, vergt, en omgekeerd
dicteert, een bepaalde toewijzing van ruimte en stilte die zich doen gelden in het huis als geheel, en toont binnenskamers een voorkeur voor
bepaalde formaten en genres- de twee zijn nauw met elkaar verweven-:
het gebonden boek verkiezend boven de brochure, de in-octavo boven
de folio, de opera omnia boven de losse uitgaven. De abstracte en materiële kwaliteiten vormen een geheel. Een man lezend in de stilte van zijn
eigen bibliotheek is tezelfdertijd resultante en voorwaarde van een bepaalde maatschappelijke en morele orde. Een 'bourgeois' -orde, zich
baserend op een hiërarchie van factoren als vrije tijd, ontwikkeling,
aanzien, macht en klasse. De klassieke setting en handeling van het lezen- in zo vele achttiende-eeuwse genre-stukken en gravures afgebeeld
als 'la lecture'- vormt de neerslag van een aantal impliciete machtsrela-
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ties en tegenstellingen tussen de ontwikkelde en ondergeschikte, de vrijgestelde en dienstdoende, ruimte en nauwelijks een eigen plaats, stilte
en lawaai, tussen de sexen en generaties (slechts heel geleidelijk is het
vrouwen vergund te lezen als hun echtgenoten, broers en vaders).
Deze machtsrelaties, waarden en normen zijn gaandeweg afgebrokkeld en ingrijpend veranderd. Er zijn nog maar weinig eigen bibliotheken. Zeeën van licht en geluid verdringen zich tot in de verste hoeken
binnenskamers, met name in de stad. Zelden wordt nog gelezen anders
dan in directe competitie met televisie, radio, LP- of CD-speler. Er zijn
nauwelijks nog geheiligde uren of vrijplaatsen in het gezinsleven, alles
is voor iedereen toegankelijk. De boekenkasten zijn vervangen door rijen LP's en een geluidsinstallatie (dit, op zichzelf, is een der belangrijkste
veranderingen in de matrix van ons intellectueel en emotioneel leven).
In traditionele zin wordt in huis nauwelijks meer gelezen, hoogstens in
de gespecialiseerde setting van voornamelijk universiteitsbibliotheek of
instituut. Wij zijn (bijna) terug in de tijd van Montaignes ronde leeszaal
en zijn stille toren. Wij lezen 'beroepshalve' als vroeger de geestelijkheid, in een speciaal daartoe ingerichte ruimte, waar boeken behoren
tot het instrumentarium en stilte institutioneel is.
Het moderne pocketboek is een doordacht efficiënte bundeling van
de nieuwe parameters: compact, quasi-verkrijgbaar en uitnodigend tot
een 'terloops' gebruik in vluchtige wisselende situaties. In uitvoering zo
te zien niet verschillend van 'kiosklectuur', suggereert het-zelfs al is de
inhoud lastig veeleisend-een toegankelijkheid voor iedereen; geen
spoor van economisch of cultureel snobisme. Mickey Spiliane en Plato
broederlijk in dezelfde boekenmolen op vluchthaven en in groot winkelbedrijf.
De hoofdoorzaak van verandering in de status van het boek ligt echter dieper. Strikte welomschreven filosofische aannamen en leerprocessen liggen ten grondslag aan het primaat en de positie van het boek binnen het geestelijk leven, van Descartes tot Thomas Mann (een der laatste voorbeeldige vertegenwoordigers van de klassieke praxis). Ik moge
mij, mede gezien een eerdere uitwerking in detail, hier beperken tot een
summiere samenvatting in dezen.
Grosso modo en ruw gesteld, hebben de meeste boeken betrekking
op andere, eerdere boeken. Althans in semantische zin verwijst het
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schrijven veelvuldig naar wat eerder werd geschreven. Citaat, zinspeling, verwijzing, impliciet, zijn essentiële middelen tot bewering en benoeming. Dank zij een dynamiek van herhaling verkrijgt het verleden
zijn meest tastbare gedaante. Het proces van verwijzing is echter nog
veelomvattender. Grammatica, literair idioom, genre (als sonnet of roman) geven uitdrukking aan een vroegere formalisering van menselijke
ervaring. Gedachten, gevoelens, gebeurtenissen, zoals zij 'geboekt'
worden, staan niet los van een traditie; elke verwoording is, hoe 'onbewust' ook, mede een uiting van een onderliggend duurzaam complex
van grenzen en waarden. In een intrigerend essay van enkele jaren geleden, liet E. H. Gombrich zien dat zelfs de allereerste vluchtige notitiesGoya's schetsen van het oproer in Madrid-zijn gestileerd, gefllterd
door vroeger werk. Met boeken is het niet anders: alle literatuur berust
op menselijke ervaring die vroegere literatuur als betekenisvol heeft
aangemerkt. Schrijven wordt bij lezing dwingend ingebed, door conventies 'geaxiomatiseerd', hoe nieuw en onstuimig de aanvankelijke
impuls van de schrijver ook geweest moge zijn. Het verleden dringt aan,
niet te weerstaan; vloeiend in vrijheid beweegt zich de impuls tussen de
nauwe grenzen van gevestigde mogelijkheden.
De elementen traditie en begrenzing behoren tot de essentie van een
klassiek wereldbeeld. Wanneer de westerse literatuur-van Homerus
en Ovidius tot U/ysses en Sweeney Among the Nightingales-zo vergaand door verwijzing gekenmerkt wordt, waarbij elk belangrijk werk
een variant en afspiegeling kan heten van wat eraan vooraf ging, met
slechts een beperkte speelruimte, dan ligt de diepste oorzaak daarvan
in de kern van onze culturele traditie.
De westerse en Chinese cultuur hebben zich steeds en uitgesproken
gericht op het geschreven woord; de westerse cultuur ontwikkelt zich
door een eenzelvig en herhaald gebruik van imitatie, variatie, parodie
of pastiche, uit een opmerkelijk kleine reeks canonieke, klassieke teksten en vormprincipes van in hoofdzaak Griekse origine. In een meanderende lijn reikt het discours, de thematische binding van Homerus
tot Vergilius, van Vergilius tot Dante, van Dante tot Milton,
Klopstock, Joyce en de expliciet retrospectieve Cantos. Deze eeuw zijn
er tenminste vijftien Oresteia's en een twaalftal Antigonés geschreven.
Archilochus verwijst naar Horatius, Horatius naar Jonson, Jonson
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naar Dryden en Landor, Landor naar Robert Graves. Het klaaglied
over de te vroeg gestorven dichter of held klinkt sinds de Grieken, in
een koor van wederzijdse beïnvloeding, van Lycidas en Adonais tot
Arnolds Thyrsis, Tennysons In Memoriam, door tot in Audens treurdicht-zo vol van echo's uit Ovidius-over de dood van Yeats. Bij de
vorming en instandhouding van deze traditie is het boek een onmisbare schakel gebleken. En om die reden-en niet vanwege een vage,
nondescripte zucht tot rechtlijnige verklaring- kunnen wij de westerse
cultuur karakteriseren als die van de bibliotheek van Alexandrië, van
Outenberg of Caxton.
Het nauw samengaan van formele vernieuwing, het telkens en anders tot leven wekken van vroegere ervaring, en bindende codes, gevestigde vormen, verwijzing, allusie, citaat, heeft verdergaande implicaties. 'Le Livre' is de beproefde talisman tegen de dood. Dit is de ontdekking, de vermetele uitroep bij Homerus en Pindarus. De woorden
van de dichter overleven de gebeurtenissen die zij verhalen en maken
de dichter onsterfelijk. Opnieuw verwoord door Horatius en Ovidius,
is de belofte dat een 'tijdloze' tekst niet vergaat als het koper of marmer waarin hij gegrift staat, het wachtwoord van de westerse literatuur. 'Ik sterf; mijn leven mag dan een struikeling zijn geweest zonder
erkenning, vol fouten, mijn boek zal mij in waarheid en schoonheid
overleven tot in lengte van jaren.' Dit is het geheim van Demodocus,
de zanger in de Odyssee, en, twee en een half millennium later, dat van
Paul Éluard met de woorden 'Ie dur désir de durer'.
Het waagstuk van de onsterfelijkheid heeft alleen dan een kans als
de taal tegen de tijd is opgewassen. Er schuilt niets mystieks in deze
gedachte. Het is een vertrouwde voorstelling in de Westerse literatuur,
met name onder dichters, dat woorden niet in staat zijn de persoonlijke uitdrukking recht te doen, dat de gegeven taal verre ten achterblijft
bij het dichterlijk visioen. En ook deze voorstelling is tot een metafoor
geworden, delend in een literaire traditie. De wanhoop over een onbereikbare verfijning, schittering, moge gegrond zijn, zij wordt mede ingegeven door conventie en beschouwd als een teken van welsprekendheid. Het sonnet van Petrarca ontspringt steeds, en niet zonder een
zelfbewust vertoon, aan een diepe twijfel hoe de liefde van de dichter
in al haar heftigheid en finesses te verwoorden. Mystieke teksten, zoals
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de Canciones van St. Jan van het Kruis, naderen de grens van het onnoembare het dichtst; zij tonen ons met de grootste scherpte en nauwkeurigheid, het onuitsprekelijke als van nabij.
Ook in dit geval staat de complexe relatie van tekst en lezer in het
teken van een specifiek Joods-Helleense traditie. Aan deze twee bronnen, zo door en door literair en op het woord gericht in hun zelfdefinitie, ontlenen wij onze opvatting over de taal als van bijzondere
waarde. Deze culturen leren ons dat het woord-de logos-de kern
vormt van het leven van de mens, van zijn religie, logica, mythologieën. Zij leren ons dat de veronderstelde relaties tussen de taal en een
'empirische werkelijkheid' kennistheoretisch gezien tenminste aanvechtbaar kunnen heten, dat er zich diepgaande problemen voordoen
ten aanzien van intentie en betekenis, ten aanzien van het begrijpen
van een en ander, ten aanzien van een eenduidig benoemen van objecten en waarneming. Zij leren ons tenslotte dat deze duistere veelheid
slechts onderzocht en gekend kan worden in woorden, verbaal. Wij
leven in een wereld-van-taal, en al is zij de bron van zoveel verwarrend
complexe problemen en dilemma's, zij is niet minder de voorwaarde
voor een bewust-zijn en beheersing van de natuur.
Deze opvatting, waarvan het boek in letterlijke zin een voorbeeld
kan heten, wordt in grote lijn verdedigd sinds de tijd van Homerus tot
tenminste die van Rimbaud en het Surrealisme.
Genoemde inzichten zijn echter evenals de daarmee verweven psychologische attitudes, in toenemende mate een prooi van verwaarlozing en ernstige bedenking. (Misschien had men zich eerder moeten
realiseren hoe kwetsbaar de structuur van de culturele traditie in het
westen is, hoe delicaat en uitzonderlijk de historische en ethische voorwaarden zijn (geweest) voor een dergelijk fragiele constructie.)
Het vermogen tot referentiële herkenning, waarop proza en poëzie
voor hun werking zo sterk zijn aangewezen, van Chaucer tot T. S. Eliot, van de 'Roman de la rose' tot Valéry, is in toenemende mate een
voorrecht geworden van enkele ingewijden. De georganiseerde amnesie, zich noemende scholing en opvoeding- zowel in de V. S. als nu ook
in Europa-, maakt het alfa en omega van de tekstuele, mythologische,
historische allusie in onze literatuur tot een dode letter. Voetnoten verlengen zich noodgedwongen, daar elementaire verklaring en parafrase

onontbeerlijk zijn geworden. En in wankel evenwicht, hoog op deze
verklarende stelten, wordt het gedicht zelf een duistere bijkomstigheid. Meer en meer gaan delen van ons literair erfgoed verloren tussen
de pseudo-belezenheid en belangstelling van de massamarkt en de minutieuze toewijding van de specialist. In de vitrines van de academische boekhandelleiden proza, poëzie, drama een onaangeraakt, oneigenlijk bestaan. Autoriteit-en zij vormt het hart van de (literaire)
traditie-is verdacht. Ezra Pounds 'make it new' was in feite een roep
om vernieuwing in de zin van een Renaissance. Het geschreeuw om een
nieuw duizendjarig rijk is van een geheel andere orde, gericht tegen
de klassieken, eruditie, beschaving en alles wat enige eis stelt. Het gaat
terug tot het terrorisme van Dada, bewerend dat voor het bereiken van
een radicale onschuld het verleden moet worden vernietigd.
Het streven naar onsterfelijkheid, de heerlijkheid van het pantheon
is niet minder verdacht: academisme en zelf-verheffing. Wij schijnen
verstrikt in een onthechting, omwenteling van waarden. 'Nu' is alles;
de traditionele inzet van dichter of denker, zijn leven ruilend tegen een
toekomstig belang, wordt gezien als hypocrisie, opportunisme en het
aureool van belachelijkheid gegeven. De huidige generatie beoordeelt
Mallarmés overtuiging dat een meesterwerk, Ie Livre, doel en rechtvaardiging van het (dichterlijk) leven is, als onzinnig. Pisarevs kreet
'a pair of boots outweighs Shakespeare and Pushkin' kan op bijval
rekenen.
Twijfels ten aanzien van de taal kennen echter nog een andere verwoording en achtergrond. In het licht van wat ik hierover eerder publiceerde, moge ik hier volstaan met een eenvoudige samenvatting. In de
periode van Rimbaud en Mallarmé tot Dada en Surrealisme ontstond
binnen de literatuur een 'anti-taal' -beweging. Verveeld door de benauwende welgevormdheid en perfectie van het verleden, trachtten de experimentelen het woord te 'vernieuwen', in ongekende verbale en syntactische vormen, verdrongen mogelijkheden, magie, vitaliteit, te vinden. Dada's eis 'an end to the word' is behalve nihilistisch-de mens
vernieuwt zich niet als hij zijn versleten taal-huid niet aflegt-, van esthetisch gehalte: het programmatisch gebruik van 'ongebruikelijke'
fonetische, iconische, semantische middelen. Een tweede bron van
twijfel vormt de formele logica, het logisch positivisme en Witt-

genstein. Het is een van de belangrijkste verdiensten van de moderne
filosofie, van Moore tot Austin en Quine, de taal een eigenzinniger
aanzicht te hebben gegeven, tegendraads, onberekenbaar, minder geneigd zich te voegen naar onze wensen. Het vertrouwen in de taal, dat
vroegere filosofische pogingen en systemen kenmerkt, Kant, Regel,
Schopenhauer, Bergson, is opgezegd. Een derde impuls tot een groeiende scepsis ten aanzien van de taal komt voort uit de geweldige expafisie van de exacte wetenschappen. Met name in empirische- en conceptuele zin zijn grote delen van onze werkelijkheid 'toegevallen' aan
non-verbale semantische systemen en disciplines. Een modern schrijver is bij de keuze en analyse van zijn gegevens tot een grotere, althans
andere beperking gedwongen dan Shakespeare, Milton of Pope. Een
vierde aspect, voor het eerst onderzocht door Karl Kraus en George
Orwell, is de ontwaarding, het knoeien met woorden en waarden door
de massamedia en de nietsontziende leugenachtigheid van wat politiek
heet. Deze ontering en profanatie van het woord is waarschijnlijk een
van de oorzaken voor de zelfdestructie die, hetzij in de vorm van een
zelf opgelegd zwijgen, dan wel als daadwerkelijke zelfmoord, de
westerse literatuur van de laatste eeuw- van Nerval en Rimbaud tot
Sylvia Plath, Paul Celan en John Berryman-teistert en kenmerkt. Zoals Ionesco zegt: 'de woorden in mijn mond zijn gestorven'.
Alles bijeen vormen deze aanvallen op de traditionele cultuur van
het woord, op de transcenderende opvatting van de kunstenaar en
denker, en op de validiteit van de taal, een ondermijnende en mogelijk
beslissende kritiek op het boek. Het gaat hierbij niet om de ontwikkeling van een 'tegen-cultuur', als wel om een cultuur in haar nadagen.
Na deze analyse dringt de feitelijke vraag zich op: wordt er werkelijk
minder gelezen, heeft het boek aantoonbaar minder levenskansen?
Bewijzen daarvoor zijn moeilijk te achterhalen. Robert Escarpits La
Révolution du livre (1966) is de enige (inleidende) studie die mij bekend is. Wij beschikken over niet meer dan fragmentarisch materiaal,
losstaande statistieken en allerhande speculaties. Een onderzoek uit
1970 geeft aan dat de gemiddelde Fransman niet meer dan één boek
per jaar leest. Dit cijfer is voor Italië nog lager, (mede) als gevolg van
analfabetisme. In West-Duitsland evenwel is de situatie beter. In de
U.S.A. is het aantal boekwinkels-i.e. winkels die zich primair of uit-

sluitend richten op de verkoop van (gebonden) boeken en in staat zijn
een representatieve selectie in voorraad te hebben-de laatste twintig
jaar drastisch afgenomen (het percentage door 'opheffing', 'branchevervaging' zou zelfs de 50 benaderen). Als een nieuw boek niet onmiddellijk succes heeft is het nauwelijks in de reguliere boekhandel verkrijgbaar. Het aantal boeken dat als uitgeversrestant wordt verkocht
is in verhouding tot wat 'normaal' leverbaar is, van de naar schatting
dertig tot veertig Engelstalige nieuwe titels per week, dramatisch gestegen. De economische situatie van (een uitgever van) het gebonden
boek is noodlijdend, zo niet rampzalig. Delen uit eenzelfde serie worden niet zelden tussentijds drie- of zelfs viervoudig in prijs verhoogd.
In veel gevallen is een uitgave in het geheel niet mogelijk zonder (in)directe subsidiëring. De commerciële productie en distributie van het gebonden boek met een beperkte afzet is kortom zeer twijfelachtig geworden. Het circus van personele mutaties binnen de Amerikaanse
uitgevershuizen, de hausse van overnames, de koortsachtige ontluistering van gevestigde namen zijn slechts uiterlijke symptomen van een
diepe malaise in de gehele boekenwereld.
Aan deze feiten wil ik nog enkele persoonlijke observaties toevoegen, zonder twijfel subjectief en van beperkte betekenis. Onder de vele
studenten die ik de laatste twee decaden heb ontmoet en onderwezen,
bevonden zich minder en minder boekverzamelaars, een steeds kleinere groep onder hen wees de 'vaststaande' selectie van teksten zoals te
vinden in een paperback-editie af ten gunste van een aanschaf van het
complete werk van een auteur. Daarnaast tekende zich over het geheel
genomen een tegenzin af om in stilte of afzondering te lezen, of teksten
uit het hoofd te kennen. Zij lazen bij voorkeur in gezelschap of tegen
een achtergrond van muziek, zich bijna instinctief kerend tegen de
eenzelvigheic. en egotistische aanspraken op ruimte en stilte behorend
tot het lezen in de klassieke zin. Niemand wensten zij uit te sluiten van
de getijdenbeweging van hun responsief bewustzijn. Muziek, met anderen gezamenlijk, niettemin 'persoonlijk' te beluisteren, komt veel
sterker dan boeken doen, tegemoet aan het kennelijk verlangen naar
een gedeelde ervaring en respons. De 'walkman' als vervanging van
het 'stukgelezen boek'. En omdat zij zich zo verschillend laat benaderen- een technisch abstracte beoordeling evenzeer toestaand als de

vage deining en ondiepte van een gedachtenloze herkenning-, biedt
muziek die democratie van emotie die literatuur, met name een veeleisende literatuur, in de weg staat. Mede op grond van mijn eigen ervaringen, acht ik het verdedigbaar te beweren dat de primaire voorwaarden voor een lezen in de klassieke zin- afzondering, stilte, contextuele
herkenning-, in toenemende mate een zeldzaamheid zijn geworden,
met name daar waar wij ze het dringendst nodig achten: in de studentenwereld.
Zoals gezegd, het betreft hier slechts voorlopige indrukken, fragmentarisch en ad hoc. Mijn waarnemingen gelden, naar ik vermoed,
niet voor de Sovjet Unie, die zich bevindt in een ontwikkelingsfase van
een centraal gedicteerde, bijna Victoriaanse belezenheid. Zij zijn
slechts gedeeltelijk van toepassing op die landen in Oost-Europa waar
lezen een van (de weinige) mogelijkheden is tot oppositie en waar de
concurrerende electronische media vooralsnog onderontwikkeld zijn.
Niettemin, ten aanzien van onze eigen situatie zou ik staande willen
houden dat de wereld van het boek, cq. van de lezer aan kracht en verscheidenheid heeft ingeboet.
De vraag is nu wat zich aandient na het boek, of wat er tijdens een
periode van culturele overgang met boeken kan gebeuren. Het moge
duidelijk zijn dat deze vraag niet anders dan tentatief en speculerend
beantwoord kan worden.
Vele vormen van toepassing, van oudsher voorbehouden aan het gedrukte woord-informatie, werving, amusement-zijn inmiddels overgenomen door audio-visuele communicatiemiddelen. In een tijd waarin algemene ontwikkeling, althans in rudimentaire vorm, geen grenzen
kent, is het te verwachten dat audio-visuele 'cultural packages', in de
vorm van cassettes, een cruciale rol gaan spelen. Nu al kan een groot
deel van wat dagelijks in druk verschijnt, letterlijk en in de breedste
zin des woords niet meer dan een onderschrift heten. Een mededeling
in de marge, een omlijsting, begeleiding van in hoofdzaak beelden. In
radio- of, en dan in nog sterkere mate, televisie-uitzendingen speelt de
taal een bescheiden, zo niet ondergeschikte rol. Die beperking of specialisatie kan, naar beide richtingen, uitgesproken vormen aannemen;
in tegenstelling tot de verwachting van McLuhan ontwikkelt de radio
een eigen taal, met name in dergelijke hyper-verbale genres als praat-
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programma's en hoorspelen. Niettemin is het onaanvechtbaar dat het
merendeel der mensen voor informatieve en evocatieve stimuli in eerste aanleg afhankelijk is van beelden en illustratieve teken-codes. Verbazingwekkend echter is minder dat dit zo is, dan dat het woord in de
klassieke zin, ondanks alles, zo hardnekkig vitaal blijkt. Wij stuiten
hier op een raadselachtig verschijnsel. Zelfs de beste films laten na herhaalde vertoning een indruk van trage verveling achter, wij zijn er op
uitgekeken. Waarom is dat zo? In welk opzicht is een gedicht, een deel
van een roman of toneelstuk minder 'vaststaand', bekend, onveranderlijk dan een filmbeeld? Talloze malen kunnen wij hetzelfde gedicht
over en over lezen, met telkens andere ogen, het blijft zich voordoen
als nieuw, zichzelf gelijk in verandering. Waarin schuilt het verschil?
Noch de esthetica noch de psychologie heeft deze vraag voorzover ik
weet beantwoord. Niettemin valt aan het verschijnsel niet te twijfelen,
zomin als aan de daaruit blijkende levenskracht van het gedrukte
woord, in kennelijke afwijking van elk ander medium.
Ingrijpender veranderingen, zij het minder naar buiten tredend,
doen zich meer nog dan in de overdracht van informatie voor in de
opslag en verwerking daarvan. Informatie, opslag, verwerking en afgifte door middel van computers, data-banken, zoek-systemen is meer
dan een technische vinding. In laatste instantie is hier sprake van een
reorganisatie en herziening van het beschikbare kennisbestand tot dusver. Alle taxonomieën zijn in essentie arbitrair en normatief; elk (bibliotheek) systeem formaliseert, althans impliciet, een zienswijze ten
aanzien van een fenomenologisch geheel. Electronische indexering,
geheugenfuncties, momentane verwerking van informatie overeenkomstig verschillende rasters en semantische labels, zullen niet alleen
van invloed zijn op de structuur van bibliotheken als zodanig, maar
ook, en niet minder, op ons zelf. Begrippen als referentiële relevantie
en context- de boeken lager in de kast, die we het meest nodig hadden
zonder te weten dat we ernaar zochten- zullen een andere inhoud krijgen. Data-banken zijn niet om in te grasduinen. In veel disciplines zal
een begrenzing in tijd en bruikbaarheid worden gehanteerd. Men
wordt geacht gegevens voorbij een bepaald punt op de index-tape niet
te citeren of te kennen. Ook om die reden wordt het steeds moeilijker
zich te verzetten tegen de illusie- en het is een illusie, tenminste in het

geval van de humaniora-dat kennis cumulatief is, dat er een noodzakelijke opbouw en teleologie schuilt in de formulering van ideeën en
gevoelens. Het 'programmeren' van kennis zoals dat in toekomstige
bibliotheken te verwachten is, zal, naar ik aanneem, veranderingen teweegbrengen in onze heuristische gewoonten en nieuwsgierigheid. Het
is een programma dat toeval, verspilling, overdaad minimaliseert,
toch zijn het juist inefficiënte, onzalige aspecten van het traditionele
lezen die veel van het beste in onze cultuur mede hebben voortgebracht.
Wat is er in het licht van deze ontwikkelingen te zeggen over de toekomst van het boek op korte termijn? Het kan onverantwoord heten
daar naar te gissen, enige lijnen zijn echter aan te geven. Het aantal
boeken dat wordt uitgebracht neemt af. De huidige overproductie van
met name fictie, heeft een absurde en uiteindelijk zichzelf vernietigende beweging in gang gezet van kleine oplagen en stijgende bedrijfskosten, tot boven een aanvaardbaar niveau. Het aantal uitgeverijen
neemt af. Fusies en overname leiden ertoe dat productie en distributie
in handen is van slechts enkele grote consortia, vaak gelieerd aan of
gefinancierd door andere industrieën of holdings. Er tekent zich een
beeld af van schaalvergroting: enkele reuzen in samenwerking met een
aantal kleine, gespecialiseerde uitgevers, wier positie gelijkt op die van
het 'noodlijdende tijdschrift' in relatie tot de massamedia. Het zoeken
naar een technologische doorbraak met betrekking tot de productiekosten verscherpt; of sommige nieuwe fotografische procedés en
druktechnieken zich in de praktijk bewijzen is nog onzeker. Het gebonden boek echter (niet gei1lustreerd), op traditionele wijze gezet en
gedrukt, is een anachronisme en alleen levensvatbaar in zeer grote
oplagen.
Voor het boek belangrijker nog is de onmiskenbare polarisatie tussen lezen in de klassieke zin en dat wat gemakshalve onder lezen wordt
verstaan, het verschil, dat zich naar ik verwacht zal verdiepen tot een
onoverbrugbare tweedeling, tussen een gedachteloos met een half oog
kijken naar woorden-van aanplakborden, advertentiepagina's tot
bouquet-reeks-en een ingespannen, nauwgezet, geconcentreerd lezen. Het 'echt' lezen zal meer en meer de kunst en vaardigheid van een
minderheid worden, daarin opgevoed en geschoold, en mogelijk zelf
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voornemens te schrijven. De ramp welke massa-educatie wordt genoemd, in andere over-ontwikkelde technocratieën niet minder desastreus dan in de V.S., tracht dit vitale verschil te ontkennen: een
overgrote meerderheid kan 'lezen'; maar niet lezen. Verkapt analfabetisme. Naar schatting reikt de vocabulaire en kennis van de grammatica, in het geval van de gemiddelde Amerikaanse volwassene niet verder dan het niveau van een twaalf, dertien-jarige; dertig procent van
de volwassen lezers vindt het lastig een afhankelijke bijzin als zodanig
te herkennen (een gegeven waarmee uitgevers, editors van advertentiebladen, tijdschriften en kranten sinds lang rekening houden). Aangezien het niet langer een vanzelfsprekend, intrinsiek onderdeel vormt
van onze scholing, zal het lezen in de ruimste zin: referentiële herkenning, grammaticale zekerheid en concentratie omvattend, als een bijzondere vaardigheid moeten worden onderwezen. De veel gehoorde
tegenwerping dat lezen in de klassieke zin altijd het voorrecht is geweest van een elite, dat ons beeld van een verloren eruditie een idealisering is, kan nauwelijks een voldoende verklaring heten: die minderheid bezat de macht van het voorbeeld, haar criteria waren die van de
cultuur als geheel. Dit is niet langer het geval. Het doet de situatie meer
recht te erkennen dat maat en ideaal van een hoge ontwikkeling en eruditie niet vanzelfsprekend zijn, dat zij een specifieke waarde en vaardigheid vertegenwoordigen.
Deze speculaties en gissingen mogen zwartgallig schijnen, in die zin
zijn zij niet bedoeld. Er schuilt in het proces van afkalving en vervlakking, zoals geschetst, een keerzijde. Er wordt teveel uitgegeven. Lincoln of Carlyle mijlen lopend voor een boek, een (voor)beeld om over
na te denken; als Edwin Muir, nieuw uit een wereld van kleine boeren,
bij toeval in een boekwinkeltje in Edinburgh een versleten exemplaar
van Zarathustra vindend, dat zijn leven in elk opzicht zou veranderen.
Omdat het haar te gemakkelijk wordt gemaakt, is onze ontvankelijkheid voor het lezen van boeken tanende. Aan de vooravond van die
grote bloeiperiode bukt Brasmus zich op een modderige weg om met
een verheugde uitroep een stuk bedrukt papier op te rapen. Wij die
verslaafd zijn aan het boek, bevinden ons morgen misschien in een
soortgelijke positie. Het zou wellicht nog zo slecht niet zijn.
1972
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Jacques Kruithof

De eenzame in de herfst
(Etwas schleichend. Ermüdet.)

Voorspellen is moeilijk. In 1857 dacht Flaubert dat
binnen vijftig jaar begrippen als vooruitgang en democratie even verouderd en lachwekkend zouden zijn als de achttiende-eeuwse 'gevoeligheid' in zijn tijd. Edmond de Goncourt noteerde in 1893 een voorspelling die hij ergens had opgevangen: de invoering van de fiets zou
een einde maken aan het lezen, omdat rijwielen zo duur zijn en de mensen te veel tijd kosten. En E. du Perron herinnert zich een uitspraak
van Michel Seuphor uit 1926: 'De toekomst van de literatuur', zei hij,
'was deze: Boeken zouden er niet meer geschreven worden, men leefde
zo koortsig, dat daarvoor had men geen tijd; de schrijver zou voortaan
zijn: een schrijver van reklames; dat was toch overal zicht-en voelbaar?'
Nu komt George Steiner de literatuur de wacht aanzeggen in een
aantal, niet al te nauwkeurig geformuleerde voorspellingen, waarin de
rol van booswicht van fiets en reclame is overgegaan op de moderne
media en de informatica. Er zouden wel eens weinig lezers over kunnen blijven, althans 'lezers in de oude betekenis van het woord', doordat 'het vermogen om serieuze, aandacht eisende teksten (te lezen)
voorlopig weer het voorrecht wordt van een elite van geoefende mannen en vrouwen'. Het zal er dan weer toegaan als in de vroege Iniddeleeuwen toen, zoals Paul Zumthor schrijft, 'de traditie van het boek'
werd gehandhaafd door een kleine 'Ininderheid van clerici'.
FUTUROLOGIE.

•nerbstnebel wallen bläulich überm See;
Vom Reif bezogen stehen alle Gräser'.
Voorspellingen over dingen die met waarden beladen zijn, vallen doorgaans merkwaardig somber uit. Strijk en zet is
de dood van de roman aangekondigd, van het ezelschilderij en van de
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opera, of meteen maar van de literatuur en het lezen. Volgens de profeten gaat elke weg bergafwaarts. Ze ontwaren het einde van een tijdperk, zo niet van de gehele westerse beschaving. Het sluipend verval
maakt van de erudiet een zonderling.
Het doet mij denken aan de geleerde en polyglot Sylvester n, die
paus was in de laatste jaren van de tiende eeuw. Met het jaar 1 ooo voor
de boeg verdachten velen hem er in hun angst van dat hij een pact met
de duivel gesloten had: hoe viel anders zijn bovenmenselijke kennis en
kunde te verklaren? De verhalen die over hem in omloop waren, zijn
uiteindelijk in de Faust-legende terecht gekomen.
Met het jaar 2000 in zicht lijkt de tijd gekomen om een andere ondergang te voorzeggen, uiteraard niet in christelijke zin, maar evengoed 'het einde van de wereld'. Behalve bij Steiner is dat goed te zien
in sommige stukken van diens leerling Kees Fens, die zich in de jaren
zeventig als onheilsbode opwierp-ook in Raster trouwens. Zo voorzag hij 'dat de kunst steeds meer in steeds minder mensen zal resoneren', als gevolg van 'de grote breuk in de westerse cultuur' bij de Romantiek.
Steiner beperkt zich in De luxe van het lezen tot de literatuur, maar
hij oppert wel dat de ontwikkeling daarin 'stellig analoog is met die
in de abstracte en non-figuratieve kunst en mogelijk ook in de atonale
muziek'. De vraag is dus of het deze moderne kunstvormen in de loop
van de twintigste eeuw zo miserabel vergaan is als voor de geloofwaardigheid van het orakel onmisbaar is.
Schönberg en de zijnen richtten in 1918 de Verein für musikalische
Privataufführungen op omdat zij in het Weense muziekleven hun
werk slecht konden doen uitvoeren: 'opzettelijke ordeverstoringen,
slechte uitvoeringen en vernietigende recensies' (Henk Guittart). Nu,
bijna zeventig jaar later, zie ik steeds meer mensen in wie deze versmade muziek resoneert: als het Schönberg Ensemble speelt, met Pierrot
lunaire op de televisie of Moses und Aron in de vARA-matinee. Het zal
wel nooit 'music for the millions' worden, daarvoor blijft dit werk te
nieuw, dus vreemd, dus moeilijk, zoals de Russische formalisten zeiden, maar op het repertoire heeft het een behoorlijke plek gevonden. 1
Mondriaan, ooit verketterd om die rare lijnen en vlakken, vind je
tegenwoordig in de boetieks terug op T -shirts, sokken en schoenen.

33

Moest een wandschildering van Karel Appel in de kantine van het
Amsterdamse stadhuis in de jaren vijftig voor de gemoedsrust van de
ambtenaren nog bedekt worden, op het ogenblik kun je zijn werk als
poster kopen- net als dat van de meeste, in het begin veronachtzaamde
of voor malloot versleten kunstenaars. Tegen het valse sentiment uit
de kitschwinkel en de jachttaferelen in kruissteekjes zullen zelfs zij het
wel nooit kunnen opnemen, maar-zie boven.

'Man meint, ein Künstler habe Staub von Jade
Über die jeinen Blüten ausgestreut'.
Al in de middeleeuwen was het een gemeenplaats dat het met de wereld en de mensheid gedurig slechter gaat.
'Florebat olim studium I Nunc vertitur in taedium', schreef een olijke
geest in de Carmina Burana, uit de dertiende eeuw. Het is een vreemd
soort historicisme, de klacht over een permanente neergang vooral op
de gebieden van de moraal en de cultuur, die alleen tijdens de Renaissance en de Verlichting door optimistischer geluiden overstemd lijkt
te zijn.
Wat de waarzeggers van vandaag in het vooruitzicht stellen (en dat
berust natuurlijk op hun 'diagnose' van hun eigen tijd), is weinig meer
dan een variatie op de thema's van cultuurkritiek die bij allerlei schrijvers sinds 18oo ruimschoots te vinden zijn.
Steiner beklaagt zich erover dat je de huidige studenten niet kunt
vragen 'een mooie regel poëzie te ontleden en te beschrijven-een kennis die rond de eeuwwisseling iedere schooljongen op een behoorlijke
school nog beheerste'. Want wat is het manco? De studenten weten
niets van prosodie en metriek, die toch 'de muziek van de betekenis'
uitmaken.
Mijn studenten weten inderdaad niet eens wat 'scanderen' is, laat
staan dat ze ooit van een jambe, dactylus of hexameter gehoord hebben. Ook ben ik er nog nimmer een tegengekomen die teksten uit het
hoofd geleerd had, ofschoon Steiner dat bestempelt als 'de grootste
eer die een mens een gedicht of prozafragment kan bewijzen'. Ik betreur zeer veel van wat er in het onderwijs veranderd is, al is het maar
omdat ik de halfwas-produkten ervan moet proberen op te leiden tot
CONTEMPTUS MUNDI.
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iets toonbaars, maar over deze kwesties heb ik me nog nooit het hoofd
gebroken.
Het zal wel komen doordat mijn opleiders, op school en aan de universiteit, met hun prosodische en metrische kunsten nooit mijn hart
hebben weten te veroveren- ik zie Garmt Stuiveling nog de lettergrepen van Gorters Mei tellen in de Lutherse kerk; studenten waren
destijds uiterst wellevend en schreven alles zonder morren op. Maar
afgezien daarvan: het heeft er veel van weg dat voor Steiner de poëzie
sedert Mallarmé niet bestaat, of een historische vergissing is, immers,
'een gedicht is een gedicht omdat het een metrum heeft. Hoe zou het
in godsnaam anders een gedicht kunnen zijn?' 2
Zo gezien zijn niet enkel de hedendaagse studenten, maar tevens de
moderne dichters, bij voorbeeld die in Raster, tekenen destijds, signalen van de onafwendbare ondergang, het herfsttij der beschaving.

'Der süsse Duft der Blumen ist verf/ogen;
Ein kalter Wind beugt ihre Stengel nieder'.
Steiner geeft ongebruikelijk hoog op van de eminente rol
die de literatuur in de negentiende eeuw vervulde: 'dat we tussen 1790
en 1914 een uniek, want uniek mogen we het zeker wel noemen, moment constateren waarin het allerbeste van wat wordt gedacht en geschreven aanslaat bij een groot publiek- hoge oplagen, een ruime circulatie, een brede lezerskring. Dit geldt zelfs voor poëzie'.
Ik geloof daar eerlijk gezegd maar heel weinig van. Dat een gewiekst
feuilletonist als Dickens kans heeft gezien een omvangrijk gehoor aan
zich te binden en te verplichten, wil nog niet zeggen dat de lezers 'met
talent' (Max Frisch) toen voor het opscheppen lagen. 'Ach! wij literatoren', schrijft Flaubert in 1870, 'de mensheid staat ver van ons ideaal
af, en onze geweldige vergissing, onze noodlottige vergissing is het feit
dat wij geloven dat zij en wij van dezelfde soort zijn'. Multatuli denkt
daar niet anders over: 'het gemiddeld peil der lezers staat beneden 't
gehalte van den gebrekkigsten schryver', en: 'geen schryver is verstandig genoeg om de domheid zyner lezers te begrypen'.
Even aangenomen dat dit twee van de 'allerbesten' waren, kan het
in de vorige eeuw toch niet zo idyllisch geweest zijn in de schone letteBURGERIJ.
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ren als Steiner het doet voorkomen. Ik maak mij sterk dat wat hij als
hoog, ruim en breed aanduidt, evenzeer relativering verdient als de
kwaliteit van het toenmalige publiek. Goede lezers zijn altijd met een
lantarentje te zoeken geweest, in de oudheid, de middeleeuwen, de
nieuwe, nieuwere en nieuwste geschiedenis, en in de toekomst zou het
wel eens van hetzelfde laken een pak kunnen zijn.
Dat is een voorspelling die ik wel aandurf: goede verstaanders blijven dun gezaaid. Vanzelfsprekend trap ik hier een open deur in, maar
sterrenwichelaars die beweren dat dat iets nieuws is, en dat we net een
Gouden Eeuw achter de rug hebben met een overvloed aan getalenteerde lezers, kijkers, luisteraars, maken zo'n schijnbeweging onvermijdelijk.
Bovendien heeft het geen enkele zin, een vorig tijdsgewricht aan te
merken als een literair of artistiek luilekkerland. Vanaf bij voorbeeld
Flaubert en Multatuli heeft de moderne literatuur de burgerij met de
nek aangekeken: in het naturalisme (dat Ton Anbeek 'maatschappijkritisch' noemt), het modernisme, dada en surrealisme, en alles wat
men daar aan toe zou willen voegen, tot en met het post-modernisme,
gesteld dat het werkelijk bestaat. Een toevallig succès d'estime of de
scandate doet daar niets aan af: de literatuur is al meer dan een eeuw
lang het domein van de vrijdenker, de intellectueel, de elite.
Sommigen vrezen dat de gespecialiseerde intelligentsia te eniger tijd
'tot de eilanddieren' gaat behoren, en het moet afleggen tegen soorten
met een grotere weerbaarheid-die overigens vroeger 'barbaren' genoemd zouden zijn. Uiteraard gebruiken Steiner en Fens zulke onvertogen woorden nergens (de tijdgeest verbiedt dat), het heeft er niettemin veel van weg dat zij een eenentwintigste-eeuws mensentype in aantocht zien dat niet leest of studeert, maar televisie kijkt en computerspelletjes speelt-dat voortreffelijk past in Brave New World. Dat
de intelligentsia tegen die tijd in een reservaat wordt opgesloten, onderhand ook al een cliché in de toekomstroman, wil er bij mij niet in
omdat ik, hoewel pessimist in hart en nieren, juist dáár geen aanwijzingen voor zie.
Wat niet is, kan komen, dus citeer ik voor deze Cassandra's nog
even:

'Bald werden die verwelkten, goldnen Blätter
Der Lotosblüten auf dem Wasser ziehn'.
Het lezen van literatuur valt tot op zekere hoogte te onderwijzen, maar er bestaat geen literatuur voor beginners. Met eerstejaars
behandel ik boeken die niet uitzonderlijk moeilijk en omvangrijk zijn,
zoals Zoeken naar Ei/een W. van Leon de Winter of Cees Nootebooms
In Nederland, maar toch doet zich telkens hetzelfde probleem voor:
dat van de referenties.
Wie In Nederland goed wil begrijpen, moet iets weten van H.C. Andersen, Plato, Longinus, Stendhal, Robert Graves, Willem Frederik
Hermans en Hans Warren, liefst Middelnederlands kennen en op de
hoogte zijn van de Spaanse literatuur. En eerstejaars halen dat natuurlijk in de verste verte niet.
De referenties aan andere literatuur, kunst, muziek, filosofie en geschiedenis maken onverbiddelijk duidelijk dat van de lezer belezenheid en eruditie verwacht worden. Wie het daaraan schort, kan de
tekst nog wel zo goed en zo kwaad als het lukt, gaan lezen, maar blijft
op cruciale ogenblikken buitengesloten. De goede lezer behoort allang
tot een kleine elite, en in de perioden uit de literatuurgeschiedenis die
ik enigermate kan overzien, was het nooit anders.

ELITE.

oN oER wus. Steiner heeft vanzelfsprekend gelijk dat er rond 1900 andere jongens in de schoolbanken zaten dan nu. (Waarom geen meisjes,
trouwens?) Al kan ik me kwalijk voorstellen dat ze toen gezellige
avonden met scanderen doorbrachten, ze leerden heel wat meer van
taal- en letterkunde dan scholieren uit de jaren zeventig en tachtig.
Ik herinner me nog een 'grote avond' van mijn middelbare school,
die toch maar gewoon door de 'kleine luijden' van Abraham Kuyper
werd bezocht, in 1962 of daaromtrent, waar een paar leerlingen uit de
hoogste klassen een akte uit Schillers Maria Stuart opvoerden, misschien nog wel in het Duits ook. Er zijn niet veel scholen meer waar
zulke dingen gebeuren, en ongetwijfeld nog veel Ininder waar ze vanzelf spreken.
Het voortgezet onderwijs staat al sinds jaar en dag niet meer garant
voor de culturele bagage die noodzakelijk is om tot de elite van lezers
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te kunnen toetreden; wie nog eens wil meemaken hoe het vroeger was,
leze de roman De paarden van Holst (1946) van Gerard van Bekeren.
Dat boek toont de gymnasium-cultuur in haar laatste, vooroorlogse
bloei-overigens in dezelfde tijd dat schrijvers als Du Perron en Vestdijk hun eruditie langs andere wegen veroverden.
Tegelijkertijd maakte de ontkerstening een voornaam cultuurgoed
bijkans ontoegankelijk: zonder schromelijk te overdrijven kun je zeggen dat Wolkers, 't Hart, Siebelink en dezulken een religieuze problematiek aansnijden waar een groot deel van hun publiek geen kaas van
gegeten heeft. In protestantse kringen valt het wellicht nog mee, maar
daarbuiten (waar mijn studenten vandaan komen), kennen ze het verschil tussen Jezus en Jozef zelfs niet meer. Ik hoef niet uit te leggen
dat voor deze heidenen het merendeel van de oudere literatuur een
gesloten boek is-daarvoor moet je in je jonge jaren een ander Boek
verslonden hebben.
Het tegenwoordige secundaire onderwijs biedt onderdak aan grotere massa's dan indertijd de leraar Herman Gorter heeft kunnen voorzien. Bijna twintig jaar geleden is de zogenaamde mammoetwet ingevoerd om het bed te spreiden voor al die kinderen die, onder de betovering van de welvaartsstaat, aanspraak mochten maken op een 'opleiding'. Ik zet dat woord ietwat malicieus tussen aanhalingstekens, omdat je nu eenmaal de massa onmogelijk in dezelfde eeuwenoude traditie van school, methoden en stof kunt opleiden als de elite.
Met de afschaffing van het toelatingsexamen, de invoering van
nieuwe schooltypen, vooral het havo, en van mogelijkheden tot
'doorstroming', wijzigingen in de leerstof en het eindexamen, werd
het beginsel van kwaliteit op losse schroeven gezet. Allerlei goedbedoelde maar zelden weldoordachte denkbeelden voor democratisering
begunstigden een ontwikkeling die uiteindelijk door de leerlingen zelf
op gang werd gebracht: meer en meer meldden zij zich aan op scholen
waar ze de capaciteiten niet voor bezaten- de intellectuele capaciteiten, om precies te zijn, die toen slecht in de markt lagen en ook door
veelleraren niet al te ernstig genomen werden. De scholen pasten zich
aan, om meer redenen dan ik hier kan opnoemen, en wat ze nu in meerderheid afleveren, zijn de 'semi-intellectuelen' waar Steiner over
spreekt.

Ik kom ze niet slechts onder mijn bescheiden eerstejaars geregeld tegen, op de universiteiten lopen er eveneens heel wat rond die nauwelijks het niveau van een mulo-a-examenklas bereiken. Wat dat betreft,
ben ik ingehaald door mijn eigen voorspelling van acht jaar geleden,
dat de problemen met de leerlingen mee zouden verhuizen, al had ik
ze toen niet zo snel in mijn lokaal verwacht. Als het goed is, gaan deze
mensen straks Nederlands geven, en al is het maar in lagere klassen
en schooltypen- de meesten zijn toch net als de Duitser van Paul van
Ostaijen: het jongste zoogdier, dat geen enkel verstandig kunststukje
kan leren.
Flaubert voorspelde in 1871: 'door het kosteloos en verplicht onderwijs zal alleen maar het aantal idioten toenemen'. Ik zie hoofdzakelijk
kinderen die, bedrogen door wat het onderwijsstelsel en de vage ideologie van de jaren zeventig hun voorspiegelden, moeizaam worden opgeleid tot niet meer dan halve of kwart-intellectuelen, tot een schijnpubliek voor kunst, literatuur en muziek. Lezen doen ze wel, mits het
'leuk' is, maar werkelijk talent ontbreekt hun.

'Mein Herz ist müde. Meine kleine Lampe
Erlosch mit Knistern, es gemahnt mich an den Schlaf'.
RAMPSPOED. Het aantal slechte leerlingen en studenten mag dan toegenomen zijn, waarom zouden de goede die er altijd waren, nu ineens
op uitsterven staan? Hun percentage is allicht geslonken (waardoor ze
meer opvallen, en in het hedendaagse jargon 'hoogbegaafd' heten),
maar ik denk dat ze gewoon, als vanouds, de gelederen vormen waar
de kunsten hun aficionado's uit recruteren.
De moeilijkheid zou kunnen zijn dat ze van de school te weinig
opsteken en zich gaan vervelen. Als de klassieke talen plaats moeten
maken voor oudheidkunde, en het lezen van Caesar voor Asterix gladiator, op zichzelf heel plausibele aanpassingen aan peil en gerichtheid
van de modale leerling, is er intellectueel verlies geleden. Neil Postman
wijst erop dat het onderwijs een vorm van amusement dreigt te worden; wie wel eens recente schoolboeken inkijkt, of een blik werpt op
de copywriters-trucs in het CPNB-blaadje 'Lezerstraal' (sic!), kan nog
slechts het ergste vrezen.
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In weerwil daarvan geloof ik nog niet dadelijk in de nabije 'Leserdämmerung': door het contrast met de armzalige praktijken van dit
tijdvak lijkt het wel alsof het onderwijs van voorheen geen mankementen had. Het zou toch weinig moeite kosten om een bloemlezing te maken met venijnige uitlatingen van schrijvers en lezers over hun school,
hun leraren en hun professoren.
Terecht schrijft Paul de Wispelaere dat het ouderwetse onderwijs,
'gegrondvest op het fundament van godsdienst, klassieke talen en geschiedenis, was gericht op de vorming van maatschappelijke steunpilaren ... en daarom kon het geen echte literatuur en geen echte lezers
gebruiken'. In dat systeem kon even geestdodend les gegeven worden
als in ieder ander: 'regel is en blijft dat de jonge lezer zich een eigen
weg moet banen binnen die systemen of ertegenin. Ten hoogste vindt
hij steun bij een of andere leraar, die dan ook een lezer is'. Men kan,
meen ik, beter proberen voor de weinigen zo iemand te zijn, dan ach
en wee te roepen over al diegenen die in bibliotheek, museum en concertzaal au fond niets te zoeken hebben.

'Ich komm zu dir, traute Ruhestätte!
Ja, gib mir Ruh, ich hab Erquickung not!'
STILTE. Serieuze overweging verdient de klacht, die Steiner wel vaker
geuit heeft, dat 'concentratie, stilte, afzondering' in het dagelijks leven een schaars goed geworden is. Lezen bij muziek (popmuziek, zal
hij bedoelen) of met de televisie aan is de gewoonste zaak van de wereld en meer dan 'half-lezen' mag het niet heten: het 'maakt zeer wezenlijke inspanningen van het bevattings- en het concentratievermogen onmogelijk'.
Mijn ervaring met leerlingen en studenten klopt daarmee: concentratie op een tekst, precisie in lezen en schrijven en vaardigheid in de
taal zijn kennelijk niet de dingen waartoe ze zijn opgevoed of opgeleid.
Een enkeling uitgezonderd, hebben ze nooit geleerd zich intellectueel
in te spannen. Stellig heeft dit verschijnsel met andere leemten in hun
opvoeding en scholing te maken, maar ik wil geen filippica tegen de
tijdgeest schrijven.
Het gebrek aan stilte en concentratie wordt in de hand gewerkt door
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een groot deel van de pers en de televisie, waar nieuws, politiek, cultuur en sport, om maar wat te noemen, over één kam geschoren worden. Amusement staat voorop, een lang artikel of een lang debat is
uit den boze bij deze 'algemene vlucht voor het woord', zoals Steiner
vroeger al eens schreef. Gaat het onderwijs deze ontwikkeling imiteren
(met kranten, stripverhalen, lichtverteerbare tekstjes en allerhande
'onschoolse' tierelantijnen, waarbij stil zijn en zitten iets buitenissigs
worden), dan is het hek van de dam.
Een en ander kan met zich meebrengen dat het klimaat voor de getalenteerde lezer aan het verslechteren is: de onmisbare stimulans tijdens
het opgroeien kan gemakkelijk uitblijven, en het verschil tussen de
bolleboos en de braniekragen wordt er alleen maar groter op. Bovendien hebben kinderen in de huiselijke kring meestentijds geen zeggenschap over geluid of stilte, dus het kan erom gaan spannen.
Menno ter Braak begon in 1928 zijn Waarom ik Amerika afwijs met
een anekdote over een jongeman die op een vol trambalkon een vioolpartij stond te lezen: 'terwijl het verkeer aan hem voorbijstroomde,
de auto's hun aanmatigend geblaf in zijn gezicht slingerden, de passagiers op het balkon hem medelijdend aanstaarden, verdiepte hij zich
in een geheimschrift ... Hij werd niet afgeleid en niet ontmoedigd ...
Er was een opvallende trouw in dit geconcentreerd verdiept zijn'. Ter
Braak maakt van hem een allegorische figuur: de Europeaan, omringd
door Amerikaans kabaal, en concludeert: 'wij weten slechts, dat het
beste wat wij doen kunnen, is ons te verdiepen in geheime tekens, desnoods te midden van het straatrumoer; en dat het enige blijvende geluk
dat ons is beschoren, bestaat in de ontdekking van verwanten in deze
dwaze en inefficiënte manie'.
Daarom nog een anekdote van mijn kant. Nu Europa een Amerikaans wingewest aan het worden is, worden wij genadeloos blootgesteld aan wat Steiner blijkbaar de ergste bedreiging van de stilte
vindt: de walkman. Dat apparaat is een teken van 'de cultuur van de
totale onderdompeling in geluid'. De dragers ervan leken mij vroeger
ook lichtelijk gestoord tot gevaarlijk (achter het stuur) tot onbeschoft
(in winkels), en dus zei ik er een paar jaar geleden iets ironisch over
tegen een studente die ik met zo'n ding zag lopen.
'Ach nee', zei ze met een vriendelijk lachje, 'ik zit elke dag anderhalf
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uur in de bus en de tram, en ik wil niet steeds het onnozele geklets van
de mensen om me heen horen. Dus ik zet die walkman op, dan kan
ik tenminste rustig lezen'.
Wat niet wegneemt, dat ik in dit ene opzicht, net als Steiner, mijn
hart vasthoud:

•Jch weine viel in meinen Einsamkeiten.
Der Herbst in meinem Herzen währt zu lange'.
Steiner doet nogal benauwd over het voorland van het lezen
als rechtstreeks gevolg van de snelle ontwikkelingen in de electronica.
Daarin vindt hij Postman aan zijn zijde, die er na de invoering van
het schrift en van de drukpers een derde historische omwenteling in
ziet.
Dat kan waar zijn, maar dan geldt meteen dat wij, tijdgenoten van
wat hoogstens een begin is, nauwelijks in de positie verkeren om er zinnige voorspellingen over te doen. Men voorspelt in het algemeen uitsluitend wat men hoopt of ducht, en wij verkeren in dezelfde onwetendheid als de medicijnman uit een orale cultuur die voor het eerst
een vreemdeling ziet schrijven, of de sprooksprekers en rederijkers uit
het midden van de vijftiende eeuw, die hun ogen uitkeken bij de eerste
uitgaven van Outenberg of Caxton.
Steiner verwacht dat de verstrooiingsleetuur (van kioskroman tot
paperback) binnenkort haar publiek zal bereiken via de kabeltelevisie
of op cassettes voor die afschuwelijke walkman. Ik kan mij daar niet
over opwinden, moet ik zeggen: of die onzin het ene oor in en het andere oor uitgaat of andersom, laat me siberisch.
Het is trouwens in een andere toonaard reeds lang geleden voorspeld. Op de allerlaatste bladzijde van de jaargang 1933 van Forum
schrijft Victor Varangot dat de 'kitschroman' onderhand toe is aan
zijn 'laatste stuiptrekkingen' -nog even, en iedereen die verzot is op
laffe romantiek, oppervlakkig avontuur of pornografische prikkeling
gaat naar de bioscoop. Inmiddels heeft The A-Team nog geen kans
gezien, Jerry Cotton van de markt te verdringen, dus het kan aanstonds nog heel anders uitvallen. En nogmaals: wat maakt het voor
verschil?
MEDIA.

Dan de informatieve lectuur: die zal te eniger tijd door 'het microcircuit, de siliciumchip, de laserrevolutie' ons bestaan op zijn kop zetten 'op een wijze die alle verbeelding tart'. Het wil mij voorkomen dat,
als de verbeelding het toch niet meer kan bijsloffen, voorspellingen
maar beter achterwege gelaten kunnen worden. Ik heb trouwens krap
een week het eerste produkt van die 'laserrevolutie' in huis, een
compact-disc-speler, waarop ik, zodra dit stuk klaar is, subiet nog
eens Der Einsome im Herbst ga afspelen.
Als laatste èn eerste is er de literatuur, met bij uitbreiding het
bestand aan teksten dat de cultuur bestendigt en overdraagt: wat zal
daarvan worden? Zwartgalligen als Steiner houden het erop dat er
hooguit een marginaal bestaan voor is weggelegd, als op een eiland of
in een middeleeuws klooster. Daaraan ligt de gedachte ten grondslag
dat de een of andere vernieuwing die aan de massa appelleert, risico's
in zich draagt voor de besognes van de getalenteerde en geschoolde elite.
Het kan zijn dat flipperkasten, gokhallen en computerspelletjes
korte metten gemaakt hebben met halma, mens-erger-je-niet en meer
van die flauwekul- maar niet met schaken. De fotografie heeft de gravure en de litho als illustratie uit de pers verdreven- maar aan de schilderkunst heeft ze al met al geen afbreuk gedaan. Misschien wordt het
beeldscherm ooit een concurrent van het boek- maar al evenzeer: misschien ontstaat er in de eenentwintigste eeuw een typografie of zelfs
een bibliofilie van het beeldscherm. Daar kunnen wij ons nog geen
voorstelling van vormen, net zo min als middeleeuwse musici oren
hadden naar de leidtoon van de renaissance, of het Wiener Blut eensklaps sneller ging stromen door de Tweede Weense School. 'Trouw
moet blijken', vonden de rederijkers- ontrouw ook. Tot zolang aarzel
ik als laatste regels te citeren:

'Sonne der Liebe, wil/st du nie mehr scheinen,
Um meine bittem Tränen mild aufzutrocknen?'
Vraag mij nu niet naar een slotsom. 'Geen enkel groot genie
heeft conclusies getrokken en geen enkel groot boek concludeert, en
wel omdat de mensheid zelf altijd onderweg is en niet tot een conclusie
CODA.
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komt', schreef Flaubert in 1857. Wat zou ik nu met een gevolgtrekking
voor den dag moeten komen, en er de vlag bij hijsen alsof het een
historisch moment was? Daar heb je historici voor, die hun vanen en
wimpels planten waar de gee11t van hun tijd het hun ingeeft. Wie weet,
schaart de Knuvelder van de tweeëntwintigste eeuw ons allen zonder
onderscheid bij de late Romantiek, de vroege Decadentie, of het tijdperk der Heilloze Verwarring. Niemand heeft daar verhaal op, dus
iedereen kan zijn gang gaan.
Als het aan mij ligt, komt die slotsom nog het meest nabij een achteloos geplaatste opmerking van Schönberg: dat je je publiek hooguit
nodig hebt voor de akoestiek. De maker van kunst, literatuur, muziek,
theater, die zich door applaus laat leiden, door cijfers en salonfähigkeit, doet niet langer mee in het kweken van talent. Elke concessie aan
de kwaliteit van het gemaakte, betekent een devaluatie van je gehoor,
want wie aan het publiek denkt in plaats van aan het werkstuk, houdt
op eisen te stellen, en begint zich te wringen in de bochten van de populariteit. En daaruit is nog nooit iets goeds voortgekomen.
Trouwens, in haar rubriek in NRC-Hilfidelsblad heeft Rita
Kohnstamm onlangs een Amerikaans, wetenschappelijk ogend onderzoek samengevat, dat hier op neerkomt: 'vrijkomende radioactiviteit
geeft een verhoging vanjodium-131 in de atmosfeer ... (dat) vertraagt
de cognitieve ontwikkeling; ... de schommelingen in de resultaten van
de jaarlijks afgenomen Scholastic Aptitude Test ... weerspiegelen de
mate van radioactiviteit van omstreeks achttien jaar terug'. Wat moeten we hier nu weer mee?
Verklaren is ook moeilijk.

1.

2.

Pierre Boulez zegt hierover: 'Waarom moet alle muziek even populair zijn? Waarom
moeten alle genres even populair zijn? De Kunst der Fuge zal nooit het publiek bereiken dat de h-mo/1 Messe bereikt. Er zijn nu eenmaal niveaus, en dat geldt ook voor
het luisteren naar populaire werken. Dat neemt niet weg dat er op den duur een veel
groter publiek voor eigentijdse muziek kan ontstaan'.
In Steiners In de burcht van Blauwbaard vind ik inderdaad: 'De ontoegankelijkheid,
de strategie van het onbegrijpelijke, die wij zo dikwijls in de literatuur na Mallarmé
aantreffen, is een hooghartige en trieste reactie op het verval van een natuurlijke geletterdheid'.
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Gerrit Kouwenaar

Vier gedichten
droom
Men droomt dat de vader en moeder verhuisd zijn
het huis staat open en bloot, het brood
ruikt naar grond, men is vrij
als een dief, er valt niets meer te stelen
men vindt geen geheim, zoekt vergeefs
naar de wijn in de kelder, schrikt
van zijn onbestaanbare grootte, boetseert in het donker
de muur die hier stond, ontkent
de verbeelding, wil drinken en eten, duur
zame leeftocht ontbloten, suiker en vlees
maar niets, zelfs geen zout om te likken
alleen een roestige lepel van zilver
alsof men de honger een lichaam kon dichten
het donker een inzicht, een gat, in de geest-
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grote verwachtingen
Met het nieuwe horloge verjaart men de avond
dateert men de tuin van seconde tot later
men speelt blindeman hartedief kind, ligt verbaasd
aan de borst van de zomer, geen andere hand
dan het blad des plataans, de tijd
is te jong, raakt zoekt in de klaver

(dat men zich schrikte, een ik bleek, zich
vleselijk indikte, opsloeg, voorbijgaand
zich eensklaps present wist
alsof het inzicht zich toevroor, ijs
helder witboek voor toekomst
alsof toen de tijd eerst begon, niets
zich ooit nog verzon, nu het vaststond, voort
bewoog, tijd is)
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helder, voorgoed, het tijdelijk huis, zozeer vandaag
dat de foto beweegt, het oog zich onteigent
de lange schim in zomerpak, beige
als een engel, stapt in de cirkel, klapt
in zijn handen, dooft lampions
thuiskomen, thuis moeten komen, afscheid nemen, weg
moeten wezen, gaten waar licht was, namen
vergeten, nog even
de nadorst van limonade, dan weerlicht, lood
zware vleugels, haastige wijzers, voor
pret van doden, voorsmaak van raadsels-

aankomst
Zoals men aankomt op een station
in een reiziger uitstapt, met zijn ballast
vastloop in een passant, dit is
het ogenblik, men is vacant, op slag
beslaat de inhoud het glas, taal past
haarfijn haar mal, niet gemond, ongehoord, totaal
onoorbaar, vlees, zoals het hoort
dat men dit mangat moet instaan, dit niks
moet uitleven in een snik, eindelijk
de navel van zijn bestaan, men laat
zijn leeftocht vallen, niets klopt, alles
verpopt in het wachtglas, achter de adem
stilt zich de made-
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een eter in het najaar
Steeds meer vereenzelvigt men zich
met de bloedende maaltijd, de stelpende eetlust
achter het raamglas ontbindt zich de nadag
herhaalt men betrapt de zich vretende eter
dwarsdoor de mond vast zich de grond, najaar
ontnuchtert de wingerd, de tuinman bedrinkt zich
in de kuise naspijs bekent men de melkmeid, likt
zich de schotwond, eet ze of sterf het-
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Zeer geachte heer,
In onze scholengemeenschap is het probleem van het literatuuronderwijs nu al vijfjaar opgelost. Ik wil graag op uw verzoek ingaan om
ons beleid dienaangaande toe te lichten.
Evengoed als in andere scholen maakten onze leraren menswetenschappen zich in de jaren zeventig bezorgd over de functie en de doelmatigheid van hun literatuuronderwijs. Dat literatuur een cultuurgoed is dat aan de volgende generatie dient overgedragen, daar waren
allen het toen wel over eens. De gangbare opvatting was, dat de
leraar/lerares moedertaal de aangewezen persoon was om te zorgen
dat de leerlingen de smaak voor waardevolle literaire werken te
pakken kregen. Maar toen sommige collega's deze opvatting aan de
feiten gingen toetsen, bleek ze bijzonder twijfelachtig.
Als leerlingen hadden de meesten van ons weliswaar een onvergetelijke leraar of lerares moedertaal gekend die zijn of haar enthousiasme voor literatuur wist over te brengen. Maar ten eerste waren
lang niet al onze medeleerlingen gevoelig geweest voor dat enthousiasme- in feite was dat maar met een kleine minderheid het geval. En
ten tweede stonden tegenover elke enthousiaste leraar/lerares wel
negen anderen die een hekel hadden, zo niet aan literatuur in het
algemeen dan toch aan de literatuur waar middelbare scholieren voor
gevoelig zijn. Zo kwamen we tot de erkenning dat eenfoute inductie
vanuit onze persoonlijke ervaringen ons ertoe had gebracht, een
beleid te volgen dat in feite contraproductief was: bij zeer vele leerlingen wekte het literatuuronderwijs een levenslange afkeer voor literatuur.
Ik weet niet meer wie voor het eerst binnen de pedagogische raad
voorstelde dat contraproductief onderwijs dan maar af te schaffen.
In eerste instantie werd de suggestie niet ernstig genomen. De inhoud
van de verdere, wijdlopige besprekingen bespaar ik u maar. Persoonlijk werd ik nogal gefrappeerd toen een vertegenwoordiger van de
exacte wetenschappen vertelde hoe graag de leerlingen met rekenma-
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chines hadden gewerkt- totdat het gebruik ervan klassikaal werd
voorgeschreven; iets gelijkaardigs /ijkt nu wel te gebeuren met de
computers. Op het einde van een van de talrijke vergaderingen
merkte een leraar scheikunde eens op: 'Het ziet ernaar uit dat
bepaalde schitterende activiteiten maar in schools verband aangepakt
hoeven te worden om tot as te verpulveren., Het was mevrouw X.,
van wie iedereen wist hoeveel belang ze aan literatuur hechtte, die op
een middag met de verbijsterende mededeling kwam: 'Ik ben tegen
afschaffing van het literatuuronderwijs', zei ze, •tenzij we het lezen
van literatuur ook uitdrukkelijk verbieden., Van die middag af
kregen onze besprekingen zowat een samenzweerderig karakter. Ik
kan me nu best beperken tot de besluiten ervan.
Binnen de scholengemeenschap werden alle literatuurlessen afgeschaft. De vrijgekomen uren besteden we aan het leren spreken en
schrijven (het programma vormt eigenlijk een actualisering van de
klassieke retorica) en lezen- uiteraard van niet-literaire teksten.
Bovendien is het lezen van literatuur op school uitdrukkelijk
verboden. Elke leerling die in het bezit wordt gevonden van een literair boek of tijdschrift wordt twee dagen van school verwijderd.
Hoewel we weten dat heel wat leerlingen ze opzoeken om er literatuur
te lezen, oefenen we geen speciale controle uit op de w.c. 's. Maar we
zorgen er wel persoonlijk voor dat de straf gemiddeld om de veertien
dagen wordt uitgesproken-kwestie van de strafbaarheid duidelijk te
houden. Regelmatig komen leerlingen de leraar of de directeur de
toelating vragen om bij uitzondering enig literair werk te mogen
meebrengen- het is merkwaardig wat voor voorwendsels ze daartoe
allemaal verzinnen; niet alleen is het antwoord telkens negatief, maar
we zorgen er welbewust voor dat het gepaard gaat met een neerbuigende opmerking waaruit moet blijken dat we de leerling nog veel te
groen achten om iets aan literatuur te hebben ('Ga jij maarSuskeen
Wiske lezen, of Flair' -resp. 'Ga jij maar naar Dynasty kijken. ï
Na enkele jaren kunnen we vaststellen dat onze provocatie het zo
goed doet dat we geen enkele reden zien om ons beleid om te buigen.
Natuurlijk kregen we met protest afte rekenen vanwege bepaalde
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veelgelezen schoolauteurs-we antwoordden dat het onderwijs er niet
is om auteurs aan een inkomen te helpen. Alle peilingen in de openbare bibliotheek en in de boekhandels wijzen uit dat het gebruik van
literatuur door onzeleerlingen zowel kwantitatief als kwalitatief is
toegenomen. Een zeer kleine minderheid van uiterst volgzame leerlingen verlaat de school zonder kennis te hebben genomen van literatuur-die minderheid is echter kleiner dan het aantal dat vroeger van
literatuur een afkeer overhield. De meeste leerlingen menen voor het
einde van hun studie wel genoeg in hun mars te hebben om de
confrontatie aan te gaan, en doordat ze noch geholpen worden noch
aan voorschriften gebonden, leren ze zelfstandig hun eigen weg te
vinden naar de werken die hen persoonlijk aanspreken. We weten dat
er verscheidene geheime literaire clubs bestaan, en sinds verleden jaar
circuleren in de schoolliteraire handschriften, kopieën van literaire
boeken dan wel oorspronkelijke teksten. Mijn collega X. drukte haar
oordeel onlangs zo uit: 'Aan goede literatuur is eigenzinnigheid en
avontuur intrinsiek. Voorgeven die in het kader van een schoolprogramma bij te brengen was eigenlijk boerenbedrog.,
Ik hoop uw vragen bevredigend te hebben beantwoord en verblijf
inmiddels,
met de meeste hoogachting,
(get.) Y.

53

Robert Anker

Polloek versus broertje
Een van de aardige kanten aan het lesgeven op een middelbare school
is het jaarlijks hernieuwde onbegrip daar voor wat in je eigen omgeving vanzelfsprekend is. Zeker op zo'n volksgymnasium waar ik werk.
Slimme kinderen zonder enige culturele achtergrond. Dat wil zeggen,
gemeten naar de maatstaven van De Cultuur. Kranten: De Telegraaf,
Het Parool, steeds vaker: geen. Kunst: André Hazes en Van Duin.
Ontspanning: tv of een romannetje, een ftlm op het Damrak en vooral: sport, actief en passief (op een volksgymnasium vragen leerlingen
ver voor het begin van de lessen al de sleutel van de gymzaal, en of
ze in de pauze door mogen gaan; een dankbaar vak). Toekomst: veel
geld verdienen, vrouw en kinderen, bij de politie. Bezetenheid: computers, er-goed-uitzien.
Tegen deze achtergrond worden lessen over kunst en literatuur als
een uitdaging beschouwd. In koor rolt het door het lokaal als meester
een dia laat zien van een abstract-expressionist als Jackson Pollock:
'Dat kan m'n kleine broertje ook!' Sinds enkele jaren denk ik hun de
mond te snoeren met het antwoord dat Karel Appel eens verzon: dat
moet het kleine broertje dan maar doen. Uitgepraat, zou je denken,
maar ze halen hun schouders op want waarom is de fmgerpainting van
broertje inferieur aan het werk van Jack the Dripper, dat daar sprekend op lijkt (die bijnaam, dat vinden ze leuk)? Zuchtend laat ik me
verleiden tot een warrig verhaal over kwaliteit, dat hen niet bereikt.
Hun ogen dwalen af naar hun digitale horloges: straks twee uur gym.
Ik neem me voor de vanzelfsprekendheid van mijn cultuur weer eens
te slijpen aan de botheid van hun onbegrip.
De controverse 'Pollock versus broertje' wijst de richting naar een
kwestie die sinds de democratisering en nivellering van de samenleving
vanaf de jaren Zestig veel discussies heeft beheerst. Ik bedoel niet de
hippie-ideologie dat iedereen creatief is, weet je, en dus een kunstenaar, noch de gemeenten met een links stadsbestuur, waar ook nu nog
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wel een artotheek wordt weggestreept tegen een buurthuis voor randgroepjongeren. Laatst toch nog? Een (PvdA?-) raadslid in Leiden die
kunstschatten wilde verkopen om er iets bewogens mee te doen? Ik
weet het niet meer. Er was iets.

Ik heb het over de vraag hoe je cultuur van een elite verdedigt tegen
de aanspraken van allerlei subculturen om serieus genomen te worden.

Zal ik duidelijk maken met een voorbeeld. Ik behoor tot de generatie
van na de Tweede Wereldoorlog op wie het predikaat 'jeugdcultuur'
voor het eerst massaal van toepassing was. Identificatiepunt was de
popmuziek. Dat betekende dat jongelui van zeer uiteenlopende komaf
in die muziek vertolkt zagen wat voor hen essentieel was: liefde, verlangen, opwinding, verdriet, afscheid. Inmiddels zijn deze jongeren
ouder geworden, vaker nog 'oudere jongeren', waarmee Van Kooten
& De Bie verwijzen naar een nog onderschat fenomeen dat de beroemde generatiekloof al weer heeft gedicht: dat jongeren steeds sneller volwassen zijn en dat ouderen dat maar niet willen worden. De popmuziek begeleidt dit verschijnsel. Veertigers hebben allang Mozart op de
draaitafel liggen, maar op hun feestjes zorgen Mick Jagger, David
Bowie en Talking Heads voor geluidsoverlast, waarbij ik met het laatste voorbeeld wil aangeven dat ze de scene nog enigszins bijhouden
ook.
Een paar maanden geleden hoorde ik op de radio 'Sealed with a
kiss', van Brian Hyland, zo'n teeny-bopper-high-school-zanger uit de
vroege jaren Zestig, waar je nooit meer van had gehoord. Dit smartelijke lied was kennelijk opnieuw uitgebracht voor een nieuwe generatie
en weer een hit, begreep ik. Destijds was deze song tijdelijk de uitdrukking van mijn diepste gevoelens en van die van mijn vrienden en vriendinnen.
Popmuziek kan iets wat klassieke muziek niet kan: emotionele beelden van vroeger blootleggen alsof het gisteren was, bijna zintuiglijk
waarneembaar, alsof de tijd in de melodie gestold is, terwijl klassieke
muziek ons veel meer trekt naar het domein van het tijdloze. 'Sealed
with a kiss' sneed mijn hart open op een manier die Bach of Haydn
zelden lukt. Toch luister ik weinig naar popmuziek en wel naar laatstgenoemden.
Vanuit deze dubbelhartige situatie is het begrijpelijk dat cultuurdra-
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gers van mijn generatie weinig geneigd zijn de popmuziek terzijde te
schuiven als niet relevant voor hun cultuur. Anderzijds blijft er iets
knagen. Wat is nu precies de meerwaarde van (modern-) klassieke muziek? Of, omdat muziek zo'n lastig te verbaliseren fenomeen is, waar
ligt de waterscheiding tussen een tekst van Bob Dylan of Lucebert? Of,
als het zicht op de kwaliteit-want daar gaat het om! -hier te veel belemmerd wordt door de duisterheid van de taal, het verschil tussen een
tekst van Rod Stewart, voor een massaal publiek, over de perikelen
van de liefde van een meisje voor een getrouwde man ('If loving you
is wrong, I don't want to be right') en een zin van Renate Rubinstein
over een vergelijkbaar onderwerp: 'Begin nooit iets met een getrouwde
man want hij gaat toch niet van zijn vrouw af. Bij deze wet hoort het
amendement: behalve als je zelf met hem getrouwd bent want dan gaat
hij wel van jou af.'
Ik zie het verschil wel, maar leg het maar eens uit. We lopen hier
door een interessant grensgebied. De columns van Tamar, die ik tot
de betere reken die er zijn, houden vooral stand door de meesterlijke
wijze waarop ze zijn geformuleerd, maar de ideeën zelf zijn soms niet
meer dan de alledagsvliegen die we zelf aan tafel vangen. Dus: herkenning, bevestiging, aha-Erlebnis. Doen popmuziek en randliteratuur
die grote groepen mensen aanspreekt ('Het verrotte leven van Floortje
Bloem', bijvoorbeeld) niet hetzelfde? Echte kunst, hoor je wel, vertelt
ons niet wat we al weten, maar wat we nog niet weten, of wat we wel
weten maar geneigd zijn te verdringen. Grote schrijvers herformuleren
de wereld zodanig dat je, bijvoorbeeld, kunt spreken van voor- en naKafka, niet alleen in de literatuur maar ook wat betreft wereldbeeld.
Eerst pikt de elite het op, daarna, door popularisering en versnijding,
een groter publiek, totdat T -shirts het logo 'Rock me Jozef K.' vertonen. De elite haalt verontwaardigd de schouders op, maar vergeet dat
zijzelf het werk van filosofen als Kant, Hegel, Schopenhauer, of Habermas en Adorno, voornamelijk kent uit de Aula-reeks. En sturen
ze hun kinderen niet naar 'Amadeus' omdat het zo'n aardige kennismaking is met de muziek van Mozart? Er zijn momenten dat ik liever een boek van Maarten't Hart lees, dan van Oerrit Krol, terwijl ik
Krol oneindig veel belangrijker en interessanter vind. Daarom ben ik
zo geschikt voor het onderwijs. 't Hart krijg ik er wel in, maar ze moeten naar Krol toe.
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Gaat de telefoon. Een hoog opgeleide vriend die literatuur doceert
aan een universiteit. Hij is opgetogen over zijn vakantie in Portugal.
De eenvoud en de zuiverheid van de mensen daar. Het brood, de wijn,
de kaas. Dat hij in een café gedanst heeft- gedanst, hij! -met mannen
uit het dorp. Op de achtergrond klinkt door de telefoon de volksmuziek die hij ter plekke heeft gekocht. Hij heeft kaartjes voor een nieuw
ballet van Toer van Schayk, maar hij kan niet, heeft eigenlijk ook niet
veel zin. Of ik misschien wil. Ja, we weten wel wat we missen aan rondheid van leven, hier op de hoogvlakte van de cultuur en snakken vaak
naar de clichés waarin dat volle leven ligt opgetast. Daarom is de popmuziek een interessant gegeven om cultuur en subculturele uitingen
van elkaar te scheiden, juist omdat ze elkaar zo dicht raken. Er zijn
parallellen met het stripverhaal dat met Kuifje, Bommel of Asterix en
Obelix waardering heeft gekregen boven het eigen, oorspronkelijk publiek. Het ligt voor de hand onderscheid te maken in kwaliteit binnen
het genre, maar daarmee blijft de vraag onbeantwoord waarom het
hele genre inferieur wordt geacht aan uitingen van de elite-cultuur.
Ik liep laatst in een ochtendpauze langs een onderwijsinstelling met de
grappige naam 'School voor consumptieve beroepen'- ik dacht altijd
dat je met een beroep produceerde. Er stonden wat sociaal gedepriveerde jongens op een kluitje. Een van hen, die net kwam aanlopen,
kreeg de volgende woorden toegevoegd: 'Ah man, waar was je nou,
man!' Antwoord, vergezeld van vechtgebaren: 'Houd je bek, klootzak, of ik ram je in mekaar!' Wat mij vooral frappeerde in deze taaluitingen, was hun klaarblijkelijke intentie: vriendschappelijke begroeting. Nu vermoed ik dat deze subcultuur altijd heeft bestaan, maar op
een of andere manier was het domein ervan meer afgegrendeld dan nu.
Als een toneelstuk van Herman Heijermans, gespeeld door acteurs die
met een bekakt accent plat praatten al eens iets liet zien van een ander
milieu, dan was het toch een bericht uit een andere wereld. Andersom,
als een heer eens vertier zocht in een volksbuurt, werd zijn afkomst
weliswaar lacherig, maar met onmiskenbaar respect behandeld. Kortom, de arbeider kende zijn plaats nog. Laatst las ik dat een cafébezoeker een man had doodgeschoten vanwege een dispuut over elkaars intelligentie en terwijl mijn schouders al in de hoogte gingen, zag ik dat
het bij mij om de hoek was!
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Hele nieuwbouwwijken worden op democratische wijze zo opgezet
dat alle sociale klassen door elkaar komen te wonen. Waardoor zou
het zelfbewustzijn van de buurman nog gehinderd worden als hij met
zijn consumptieve beroep zichtbaar niet minder verdient dan jij, arme
intellectueel? Ik geloof dat dit van wezenlijk belang is. Een cultuur
waarbinnen steeds minder verdiend wordt, dwingt automatisch minder respect af. Nu beginnende leraren op een middelbare school niet
meer verdienen dan modaal- daar kijkt u van op, hè?-, is de tijd niet
ver meer dat de ouders van broertje in dure kleren uit hun Mercedes
stappen om met meewarige blik de meester aan te horen over de vorderingen van hun zoon- tja, boeken lezen is niet zijn sterkste kant, hè?,
maar wat is nu eigenlijk het nut ervan? En meester staat ook buiten
de klas met zijn mond vol tanden, omdat de vanzelfsprekendheid van
zijn cultuur plotseling ter discussie staat.
Dit artikel gaat over de toekomst van het lezen. Daarom is het goed
de blik te richten op de middelbare scholen, de broedplaatsen van de
toekomstige lezers. Even iets afspreken. Tot het middelbaar onderwijs
reken ik het vwo en het MAvo. Het MAVO laat ik buiten beschouwing
omdat ik er niet van overtuigd ben dat het de intelligentsia van morgen
opleidt. De meeste leerlingen ervan zouden voor de invoering van de
Mammoetwet in het LBO terecht zijn gekomen en maar weinigen in het
MULO. Het HAVO kleeft iets dergelijks aan, maar het curriculum onderscheidt zich alleen in omvang, tempo en bij de meeste vakken in
moeilijkheidsgraad van het vwo en het niveau kan gedacht worden in
de buurt van de vroegere MMS en HBS-A. Nu ja, wacht maar, ik ben
nog niet klaar.
Alle golven van onderwijsvernieuwing ten spijt, niet alleen de naam
en de aard van de meeste middelbareschoolvakken, maar ook hun didactische presentatie ('frontaal', dus) gaan vrijwel ongewijzigd terug
op de school vóór 1967. Een belangrijk deel van de problemen in het
middelbaar onderwijs zijn de problemen in het HAVO, ontstaan doordat de leerplannen nauwelijks werden aangepast bij de instroom van
een nieuw type leerlingen. Veranderingen in het onderwijs betroffen
altijd de organisatie-schooltypen, richtingen, pakketten-maar bereikten zelden het lokaal. Nog vorig jaar opperde een staatssecretaris
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een nieuw plan om de knelpunten op te lossen door de invoering van
het zogenaamde lyceum, waarbinnen HAVO en vwo zouden worden
samengevoegd tot één, zesjarige cursus, met twee niveaus, A en B. Oftewel: vroeger-HAVO en vroeger-vwo. Vakinhoudelijk en didactisch
zou alles bij het oude blijven. Hoe verzinnen ze het.
De groei in het middelbaar onderwijs is voornamelijk terug te vinden bij het HAvo. Het zou mij niet verbazen als het aantal vwoleerlingen weinig meer bedraagt dan wat voor 1967 op de gymnasia en
HBs-en zat. Binnen het middelbaar onderwijs wordt het vwo algemeen
beschouwd als de echte middelbare school. Daarmee bepaalt het vwo
de norm,letterlijk vaak zo dat een HAVO-leerling voor hetzelfde proefwerk een punt meer krijgt dan zijn collega van het vwo, om de cijfers
op hetzelfde peil te krijgen. Ik heb zelf, om roostertechnische redenen,
een paar keer een gemengde HAvo-vwo-klas gehad en kunnen constateren dat op rapportenvergaderingen hetHAvo-cijfer werd vastgesteld
door bij het vwo-cijfer een punt op te tellen. Het resultaat is duidelijk
en desastreus. Het HAVO heeft zich nooit ontwikkeld tot een schooltype met een eigen identiteit maar tot de afvalbak van het vwo. De vraag
of het anders had gekund en of het überhaupt anders kan, sla ik over
want ik wil het hebben over de gevolgen voor het literatuuronderwijs
en dus voor de toekomst van het lezen.
Die gevolgen zijn tweeërlei en divergent. De HAvo-instroom vond
voor een belangrijk deel plaats uit milieus die weinig omgang hadden
met de cultuur, wat merkbaar problemen opleverde bij het lezen van
boeken. Leerlingen wisten zich er geen raad mee, begrepen niet waar
een literair verhaal voor stond, namelijk voor iets anders dan het verhaal, wisten niet waar ze op moesten letten om daar greep op te krijgen, konden vaak geen kant op met zo'n dubbelhartig verschijnsel als
ironie, waardoor sommigen een boek als 'Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp', van Heere Heeresma, volkomen serieus namen, wat ook
een raar boek oplevert, maar anders raar dan de bedoeling is ('En die
moeder dan Jaap, die wil dat haar 16-jarige zoon thuis in korte broek
rondloopt en de vader in pyama, vond je dat dan niet vreemd?' Ja,
dat vond Jaap, 'nu je het zegt', toch wel vreemd.) Kortom, de leraar
Nederlands, tegenwoordig vaak 'moedertaaldocent' genoemd, een pi-
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kante benaming als je voor een klas staat waarin vijfentwintig procent
van de leerlingen allochtoon is, de leraar Nederlands dus, kon niet
meer volstaan met de in een pauze tussen twee lesuren gedane mededeling: '0 ja, jullie moeten dus vijfentwintig boeken lezen van middeleeuwen tot nu, als volgt onderverdeeld en te kiezen uit de schoolbibliotheek.' De leerlingen werden in het vervolg belaagd met thema's en
motieven, met soorten ironische bedoelingen, of de consequenties van
de persouale vertelwijze. Met het idee dus dat het literaire werk een
constructie is, een keuze uit de mogelijkheden en dat het daardoor iets
kan betekenen, een beeld gaf van hoe mensen het leven ervaren, van
hun wensen, angsten, hun gemis en hoe ze soms probeerden daar verandering in te brengen.
Ik ben ervan overtuigd dat deze verschuiving van het literatuuronderwijs in de richting van het boek zelf, vaak en misschien wel paradoxaal gekoppeld aan de expliciete doelstelling 'het leesplezier te vergroten', gezorgd heeft voor een toename van het aantal lezers. Ik bedoel, als het ergens vandaan komt, dan komt het van de middelbare
school en niet van de CPNB. Ik stel dan ook voor dit instituut op te
heffen en de vrijgekomen gelden te besteden aan een taakverlichting
van de leraren Nederlands, zodat eindelijk eens een stap wordt gezet
naar een situatie die in vele buitenlanden allang normaal is: een volledige weektaak van twintig lesuren voor de landstaal-docent in plaats
van negenentwintig uur in dit land van kleine winkeliers.
Dank zij het onderwijs lijkt de toekomst van het lezen dus verzekerd, maar er is een ander verschijnsel dat dit gunstig perspectief mogelijk doorkruist. Het vwo, hebben we afgesproken, is de echte middelbare school. Mede door de boekgerichte benadering van het literatuuronderwijs, kun je bij de meeste eindexamenkandidaten een zeer
groot, verbaliseerbaar inzicht in literatuur waarnemen, een inzicht dat
u en ik in onze tijd niet zouden hebben vertoond (natuurlijk speelt de
snellere volwassenwording hierbij een grote rol in combinatie met, of
misschien wel vooral door de tv.). Het aardige is nu dat veel van deze
leerlingen nauwelijks om lezen geven, liever achter hun computer zitten en naar de film gaan. Dat 'lezen' echter op een vanzelfsprekende
manier belangrijk is, staat niet ter discussie, omdat het blijkbaar vast
verbonden is met de cultuur waartoe zij op grond van hun opleiding
zullen gaan behoren.
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Hoe anders ligt dat bij de havo's ('Wat doet je dochter nu?' 'Havootje.' 'Goh, jammer.'). Intuïtief hebben ze begrepen dat HAvo inderdaad niet Voorbereidend Wetenschappelijk is, dat hun toekomst
ligt bij een baan, eventueel na een korte vervolgopleiding die hen niet
al te ver uit de buurt van hun eigen subcultuur zal brengen, en boekenlezen hoort daar zelden bij. Nieuwsgierigheid en initiatief zijn niet hun
hoogst ontwikkelde eigenschappen, zodat ze ook daardoor weinig
stappen zetten buiten het eigen milieu en in dat milieu (beter: het gezin)
wordt zelden de emotionele fijnmazigheid ontwikkeld die ontvankelijk kan maken voor literatuur. Kortom, de cultuur komt wel binnen
hun gezichtsveld als een schoolvak, dat je gelukkig ook nog een beetje
kunt leren ('Welke boeken schreef Sirnon Vestdijkl'), maar wordt tegelijkertijd afgewezen als niet-relevant voor het eigen leven dat ze intussen-vergis je nieti-fier en zelfbewust tegemoet treden, al was het
maar omdat er straks goed wordt verdiend en daar gaat het om. Dat
het wellicht een 'verkeerd zelfbewustzijn' betreft, ontgaat alleen die
mensen niet die zelf laboreren aan een 'verlicht verkeerd bewustzijn',
om even met Peter Sloterdijk te stoeien.
'Uw welzijn zal ons een zorg zijn', luidde in militaire dienst de geïroniseerde slagzin van de afdeling 'Welzijnszorg.' De vraag is hoe lang het
culturele welzijn van grote groepen van de bevolking nog de zorg is
van de elite die de schat der eeuwen beheert. Een subcultuur die zich
superieur acht aan alle andere, door zich te presenteren als De cultuur
van een land, zal er langzamerhand aan moeten gaan wennen dat ze
de vanzelfsprekendheid van haar aanspraken aan het verliezen is en

dat ze zich met argumenten zal moeten gaan verdedigen tegen aanvallen op haar positie. Dat raadslid uit Leiden staat niet alleen, maar veel

gevaarlijker wordt het als de economie terugloopt. Dan is cultuur de
sluitpost. Nononsens. Voor je het weet is-ik verzin maar even iets-·
het literatuuronderwijs op het HAvo wegbezuinigd naar de periferie
waar het op het MAVO allang verkeert. De aanval op de BKR is inmiddels voltooid, orkesten en toneelgezelschappen zijn gemutileerd,
biblio- en artotheken staan op de tocht en de museumkaartjes worden
duurder, omdat uit cijfers allang was gebleken dat het voornamelijk
de beter betaalden zijn die ze kopen. En pas op, het gaat hier niet om
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vele miljarden guldens als zoden aan de dijk van 's lands economie,
maar om enkele schamele miljoenen, een inktspat op de begroting.
Nu heb ik klachten over de onafwendbare gang van de geschiedenis
altijd schouderophalend afgedaan, omdat ze zinloos zijn en vaak regressief. Ja maar, hoor je wel, je weet nooit wat de toekomst zal brengen en wel wat je verliest. Beide zijn maar betrekkelijk waar. Je weet
vaak helemaal niet wat je verliest. Zou de achttiende-eeuwer zich hebben gerealiseerd dat de toepassing van de stoommachine de hele sociale structuur van de samenleving ondersteboven zou keren? Wat zijn
wij nu aan het verliezen, nu de automatisering zo'n diepe ingreep
pleegt op onze samenleving en dus op ons levensgevoel en dus op onze
cultuur? Zijn we er al achter wat de gigantische gevolgen zijn van de
massamedia voor ons wereldbeeld? Heeft de middeleeuwse cultuurdrager zich gerealiseerd dat met de uitvinding van de boekdrukkunst
een hele orale cultuur zou worden weggevaagd?
Misschien keren die tijden terug. Volgens George Steiner, op wiens
artikel 'De luxe van het lezen', gepubliceerd in de Volkskrant van 22
juni 1985, ik nog vaker zal reageren, zullen in de nabije toekomst boeken door beroepslezers worden voorgelezen op een beeldscherm. Een
deel van de Nederlandse literatuur kun je al op video zien in de vorm
van de verfilming van het boek. Het brengt mij op het mondeling tentamen over de boekenlijst wel eens in de verleiding te vragen of iemand
een zeker boek gelezen heeft, of gezien. Misschien staan we inderdaad
met één been in de orale cultuur van de elektronische middeleeuwen.
De brief is door de telefoon vervangen, kranten en boeken laat je je
op tv voorlezen en voor theater of film hoef je de deur ook niet meer
uit. Tegen die achtergrond hoeven we ons niet te verwonderen over de
getallen die Steiner noemt: veertig procent van de volwassenen in
Boston is technisch gezien analfabeet. Zevenentwintig miljoen Amerikanen kunnen de 'waarschuwing op een bus met giftig onkruidbestrijdingsmiddel' niet meer lezen. De conclusie moet wel zijn dat al die miljoenen het schrift nauwelijks meer nodig hebben, zoals iedereen kan
constateren, die bijvoorbeeld de reparateur van de wasmachine wel
eens een nota heeft zien uitschrijven 'in dat eeuwige stumperhandschrift van de halve alfabeet', zoals Jan Blokker het eens formuleerde.
We bezien onze kinderen die met een walkman op het hoofd en één

oog gericht op een videoclip, een stripverhaalliggen lezen en 'ons gezonde verstand doet ons hier slechts het ergste vrezen. Dat wil zeggen,
de breuk tussen concentratie, stilte, afzondering en deze vorm van
half-lezen, van half-waarnemen tegen een achtergrond van lawaai,
raakt de kern van onze ideeën van belezenheid, en maakt zeer wezenlijke inspanningen van het bevattings- en concentratievermogen onmogelijk, om maar te zwijgen van de grootste eer die een mens een gedicht
of prozafragment kan bewijzen, namelijk het uit zijn hoofd leren en
dat kan hij alleen als hij niets anders aan zijn hoofd heeft.' Aldus Steiner. Ik weet het niet. A. F. Th. van der Heijden schijnt zijn omvangrijke, veel concentratie eisende trilogie te schrijven met Mozart op de
speakers, wat mij veel moeilijker lijkt om niet naar te luisteren dan het
behang van Radio-3. Sartre schreef wel eens een boek in een café. En
dan die suggestie om gedichten uit je hoofd te leren, die Rudy Kousbroek ook wel eens heeft gedaan- ik weet het niet, ik kijk 4-HAVO maar
eens aan. Steiners gezonde verstand functioneert vooral goed in een
studeerkamer met uitzicht op het verleden, ben ik bang.
Er is trouwens nog iets anders. Aad Nuis heeft op de mogelijkheid
gewezen dat jongeren juist door hun langdurige training in het decoderen van tv-programma's-ze weten precies dat je bij een bepaald soort
beeld of muziekje naar de wc kunt omdat het dan even niet belangrijk
wordt- veel sneller in staat zijn tekstuele informatie te verwerken, wat
volgens hem het verschijnsel verklaart dat er veel meer gelezen wordt,
in relatief minder tijd.
J. Bernlef vertelde mij dat ze in Amerika experimenteren met het volgende. Moeilijk verkoopbare boeken als poëzie- en essaybundels worden op een disc gezet. Een aantal exemplaren wordt geprint en naar
kranten en tijdschriften gestuurd ter bespreking. Daarna wacht men
de bestelling af, waarbij dus per geval een boek wordt gedrukt. Geen
dure voorraden meer, maar ook geen exemplaren meer in een boekhandel waar de lezer tegenaan kan lopen. Als je boek slecht, of helemaal niet besproken wordt, is het non-existent. Waarschijnlijk gaat
het nog verder. De boekwinkel van de toekomst ziet eruit als de lobby
van een hotel: een paar ronde glastafeltjes met kunstleren stoelen erom
heen en een balie waarop een stapel rijk geillustreerde catalogi als van

een boekenclub. Het boek van je keuze wordt in een ander deel van
het pand tevoorschijn getoverd uit een printer die met de computer is
verbonden van de enige uitgever die nog bestaat. Tenzij het een poëziebundel is (komt weinig voor), kun je morgen je exemplaar komen halen, wat een nadeel is als je snel een cadeautje nodig hebt (dus wordt
er in de toekomst meer poëzie verkocht).
Wij schrikken hiervan. Wij vrezen dat in deze hightech wereld geen
plaats meer zal zijn voor het literaire boek, wat natuurlijk onzin is.
Het boek ziet er alleen anders uit (men neme een recent proefschrift
ter hand: zo dus) en het wordt anders gedistribueerd. Overigens zal er
in de marge van het bedrijf, net als voor de warme bakker, emplooi
blijven voor echte boekwinkels met echte boeken. Waar het echter ook
dan om gaat is het volgende. Een subcultuur die zich aan anderen wil
opdringen als De cultuur door overal zwaar gesubsideerd ter beschikking te staan van de massa's, zal, ik zei het al, met argumenten moeten
komen voor haar vermeende arrogantie. Uiteindelijk bedoel ik dat
heel praktisch, bijvoorbeeld in de vorm van een curriculum voor het
literatuuronderwijs op de middelbare school, waarmee de docent kan
uitleggen wat de meerwaarde is van Hermans vergeleken bij Konsalik.
Die argumenten bestaan natuurlijk allang, maar worden zelden
geëxpliciteerd, laat staan dat ze didactisch bruikbaar zijn gemaakt.
'Literatuur verrijkt je geest', is waarschijnlijk de kortste samenvatting
ervan. Didactisch gezien zal dat nieuwe leerplan die verrijking moeten
profileren ten opzichte van populaire vormen van literatuur en kunst.
Daarmee bedoel ik niet dat je met behulp van een songtekst het begrip
'metrum' uitlegt, zoals je wel in schoolboeken aantreft. Dat doet me
denken aan de beat-mis van vroeger: rock 'n roll in de kerk als sandwich om het evangelie, terwijl je nu juist zou moeten- duidelijk maken
dat je met het evangelie de rock 'n roll achter je laat. Wij zullen dus
moeten duidelijk maken waarom Hermans meer is dan Konsalik. Wij
zullen ons er zelfs niet door een restant populistisch democratisme van
laten weerhouden uit te leggen waarom Konsalik minder is dan W. F.
Hermans.
Primitieve vormen van literatuur hebben waarschijnlijk altijd al bestaan naast gecultiveerde en de verschillen zijn ook allang bekend, tot
in sommige schoolboeken toe. Ze komen, pro memorie, kortweg hierop neer.

Primitieve vormen: actie, avonturen, alledaagse sentimenten (vooral de liefde), clichés, normbevestigend.
Gecultiveerde vormen: nadruk op reflectie, complexiteit naar vorm
en inhoud, originaliteit (vanaf de Romantiek), kritisch (vooral na
188o).
Complexiteit en verwarring. Het is niet aan Inij de contouren te
schetsen van het nieuwe leerplan, maar het zal in ieder geval antwoord
moeten geven op de vraag van broertje: waarom moeilijk als het makkelijk kan? Dat antwoord zou het begrip 'verrijking' kunnen demonstreren aan het paar 'herkenning-vernieuwing'. Hoe geraffineerd
ook, subculturele uitingen benoemen altijd wat je al voelde of wist en
vervalsen het sentiment dat je je maar liever niet herinnert, tot sentimentaliteit. In dit verband moet je leerlingen niet uitleggen hoe de
Bouquetreeks in elkaar zit, want dat weten ze al. We zullen moeten
zoeken naar voorbeelden van subculturele uitingen die dicht bij de cultuur liggen. Ik zat laatst bij de verkeerde fllm, 'The colour purple',
en bedacht dat je daaruit op video een gedeelte kan vertonen ter vegelijking met dezelfde passages uit het boek. Je zou zo kunnen aantonen
hoe een bittere aanklacht schaamteloos versneden wordt tot onschadelijke zieligheid, onder andere door de hele fllm te belichten alsof het
een reclamespot voor Camel betrof.
De docent zal veel aandacht moeten vragen voor het fenomeen van
de esthetische ontroering. Hij kan uitleggen dat de onrust die uitgaat
van een groepsportret van Kokoschka, niet door de voorstelling komt
(die even kalm is als op een schilderij van Manet, dat je dan even moet
laten zien) maar door de manier waarop het geschilderd is. Je kunt een
slecht candlelightgedicht zetten naast het bekende gedicht van Bert
Schierbeek dat zo begint: 'Ik/ik zal/ ik zal je/ ik zal je nooit/ ik zal
je nooit vergeten.' De mededeling doet niet onder voor die van candlelight, maar-en Inisschien is dat over te brengen-de werking is geheel
verschillend. Er is een passage in het verhaal 'Het braakland' van
Maarten 't Hart, waarin hij beschrijft hoe het jongetje in de kerk zit
te wachten op de pepermunt van de buurman naast hem en uitvoerig
uitlegt hoe lang een preek duurt zonder pepermunt en hoe verdrietig
hij is. Om vervolgens Gerard Reves auto-interview dat voorafgaat aan
Tien vrolijke verhalen erbij te nemen, waarin hij uitlegt dat verzwijgen

nu juist de kunst van het schrijven is. Waarna je met het vervolg van
't Harts verhaallaat zien dat hij zijn huiswerk heeft geleerd door verveling te suggeren als hij het jongetje van alles laat tellen, wat weer
ontsierd wordt door de medeling dat er geteld wordt 'om de verveling
te verdrijven'.
In NRc-Handelsblad van 20 oktober 1986las ik een mooi essay van
Theo de Boer voor/over Vaclav Havel, 'De lotgevallen van Tamara
A., ik vertel slechts over Havel'. Uit een gedicht van Reiner Kunze
leidt hij twee tegengestelde lezingen af die de relatie tussen subject
en gemeenschap betreffen en die hij langs de klippen van Marx en
Foucault voert naar de positie van een man als Havel, 'iemand die,
hoewel hij zich apart gesteld heeft, zich toch verantwoordelijk voelt
voor het geheel'. En ik dacht: zulke adembenemende analyses van een
ogenschijnlijk simpel gedicht bestaan er natuurlijk meer en indien
nodig zou de landstaaldocent, mits goed opgeleid, ze zelf kunnen maken, als hij het daarvoor niet te druk had. Close-reading kan abituriënten er de rest van hun leven af en toe aan herinneren dat er zich aan
de rand van hun maatschappelijk functioneren zulke parels bevinden
met de diepte van een kristallen bol- nu ja- waarin de essentie van het
bestaan wordt vermoed. Dat verklaart waarom de maatschappijmens
zich, ook al zonder close-reading, op belangrijke momenten in zijn en
andermans leven vergrijpt aan de poëzie, naar ik vrees afkomstig uit
het Groot Citatenboek.
Complexiteit en verwarring. Als dat het wezen is van de kunst, rust
er op de schouders van de literatuurdocent de zware verantwoordelijkheid zijn leerlingen naar het Raadsel te leiden en daar halt te houden.
De meeste gedichten, de meeste composities, vele schilderijen en somInige romans zijn gebouwd rondom een raadsel. Hoe je ook kijkt, je
ziet steeds iets anders en nooit wat je zoekt. Kunstonderwijs mag niet
meer zijn dan het scheppen van de voorwaarden waardoor dat raadsel
gelocaliseerd kan worden. Zegt een leraar: ik vind boek A van schrijver B een mooi boek. De leerlingen schrijven op: boek A van schrijver
B is een mooi boek. Deze anekdote van, naar ik meen, Cariniggelt,
geeft aardig de houding aan van beginnende en bovendien jonge lezers-dubbel gehandicapt als het ware.
In 'Engaging Studentsin The Great Conversation' stelt N. Postman
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dat de massamedia een filosofie overbrengen over de aard van de werkelijkheid waarin de volgende elementen overheersen: er is geen geschiedenis, problemen hebben niets met elkaar te maken en hebben
evenmin een geschiedenis, hiërarchieën zijn arbitrair, het is niet de
moeite waard na te denken over de toekomst en er vorm aan te geven,
alles is toevallig. Tegenover dit 'curriculum of tv' wil hij een leerplan
voor de middelbare scholen met veel filosofie en geschiedenis om de
leerlingen te wapenen tegen de verbrokkeling die het tv-leerplan laat
zien. Natuurlijk kan het literatuuronderwijs hier gemakkelijk bijgevoegd worden, maar ik heb wel twee kanttekeningen.
Enerzijds moet de leerlingen wel uitzicht geboden worden op de chaos, maar het lijkt mij niet de bedoeling dat die chaos zo doorzichtig
wordt gemaakt dat er de suggestie van een oplossing wordt gewekt.
Weg met iedere ideologische betutteling. Weg dus met het Bijzonder
Onderwijs. Daar staat tegenover dat de individuele docent zijn privéovertuigingen moet kunnen ventileren, mits binnen bepaalde proporties (hij wordt er immers niet voor gehuurd) en tot door de samenleving bepaalde grenzen (geen fascist dus). Anderzijds mag het literatuuronderwijs geen bijwagen worden van clusters als maatschappijleer, wereldoriëntatie of cultuurgeschiedenis. Het dient zich op de eerste plaats bezig te houden met een vorm van kunst, dat wil zeggen met
de esthetische middelen waarmee altijd meerduidige beelden van de
menselijke geest worden opgeroepen.
Complexiteit en verwarring. Machthebbers houden niet van kunst.
Niet omdat kunst opruiend zou werken of de mensen op andere gedachten zou brengen. Je hoort iemand wel eens zeggen dat een boek
zijn leven veranderd heeft maar ik denk dat die verandering al geruime
tijd op de loer lag. De macht houdt niet van kunst omdat zij (de kunst
meen ik) mensen doordringt van het besef dat ééndimensionaliteit niet
bestaat, dat alles een andere kant heeft, een tegengestelde waarheid die
evenmin waar is. Zulke mensen laten zich niet snel spannen voor het
karretje met simplismen dat gezagsdragers zo graag mennen. Daarom
noemen ze kunstenaars op gezette tijden nihilisten omdat ze hun eenduidige idealen-'wat de mensen in het land nu eenmaal willen'-niet
onderschrijven. In mijn familie geldt iemand die vaak kritiek heeft als
'ongezellig'. Kunstenaars zijn ongezellige mensen. Het is nooit goed

of het deugt niet. De paradox van de democratie is echter dat haar
machtsdragers, zij het niet van harte, besluiten dat het onderwijs
'mondige' en 'weerbare' mensen moet afleveren. Ongezellige mensen
dus en hier heeft het literatuuronderwijs mede de taak de onoverzichtelijkheid van het leven te localiseren en te accepteren, hoewel iedereen
daarin wel een plaats zal moeten vinden.
Verwarring en complexiteit. Vanwege haar maatschappelijke relevantie zou de cultuur van de elite zich dus in het middelbaar onderwijs
kunnen legitimeren, maar dat klinkt mij toch wat te sociologisch in
de oren. Kunst is immers voor alles 'Interessenloses Wohlgefallen',
aangename nutteloosheid, iets wat zijn waarde alleen in zichzelf heeft,
kortom, esthetiek. De informatie die het lezen van literatuur oplevert
kan nooit worden verschaft door beeldschermen en computeruitdraaien. De sensaties die stijl en vorm teweegbrengen, de complexe nuanceringen die oplichten in de geest- het kan alleen door lezen en herlezen,
en daarvoor zal altijd een publiek bestaan. De vraag welk recht de cultuur heeft zich op te dringen aan mensen die er niet om vragen, kun
je beantwoorden door hem om te keren: hoe wil je het rechtvaardigen
dat grote groepen mensen uitgesloten worden van het genot dat kunst
verschaft? Zijn de havo's en de mavo's niet ook onze kinderen die we
alle goeds toewensen? En de lbo's? Laatst zei iemand 'uit het veld' tegen mij: je gunt een imbeciel ook het alfabet maar daarom zet je het
nog niet in het leerplan van de LOM-school. Erg hè?
Dus we laten alles bij het oude? In ieder geval weet je dan wel wat er
gebeurt. Het LBO komt nog steeds niet in aanraking met de cultuur,
hetMAvo blijft ondervoed, op hetHAvo tobben we verder en de vwoer zal zich nog lange tijd welwillend opstellen tegenover literatuur-alsschoolvak. Zijn nieuwsgierigheid zal de vraag naar het nut overwinnen, een vraag die toch al onuitgesproken beantwoord is door het besef dat gaat om een onderdeel van zijn toekomstige 'leefwereld' (ik
vergat bijna de aanhalingstekens. Zo gevaarlijk is nu jargon: het
went).
Nu zou dit laatste wel eens kunnen gaan veranderen doordat belezenheid binnen de beter opgeleide milieus steeds minder als sjibbolet
van beschaving zal gaan gelden. Misschien dat het zich al aftekent. De
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beschroomdheid, bijvoorbeeld, om in gezelschap over geld te praten,
neemt af en die kwam toch voort uit het idee dat het daar in laatste
instantie niet om ging. Misschien dat het materialisme, na eerst met
de godsdienst te hebben afgerekend, nu zijn tentakels uitslaat naar de
twintigste eeuwse remplacant ervan: de kunst. Steiner memoreert de
reeks portretvoorstellingen, vanaf de Renaissance, van personen die
een boek lezen. In het begin is dat vooral de bijbel, later een wereldser
exemplaar met dezelfde bedoelingen- iets als Le Livre in kringen van
de Franse symbolisten, een soort 'Boek van het Violet en de Dood' dat
alle nog verborgen eindwaarheden zou bevatten. Hij noemt Van
Goghs 'lezende vrouw' 'een van de laatste grote meesterwerken in dit
genre'. Ik zou daar graag 'Katia lisant' van Balthus aan toe willen voegen, omdat dit schilderij een veel moderner variant laat zien: het meisje leest overduidelijk met de bedoeling de tijd te doden waarbij haar
aandacht telkens afdwaalt naar haar lijf: is ze wel behaaglijk genoeg.
Welnu, moderne communicatiemiddelen bieden de materialistische
cultuurdrager een overvloed aan afleiding om de tijd te doden, waarvoor hij zich steeds minder hoeft te schamen en voorzover hij nog leest
zullen dat allerlei vormen van gemakkelijk leesbare, door Boudewijn
Büch elektronisch aangeprezen, realistische vormen van liateratuur
betreffen. Mensen vragen me wel eens wat ik van Jules Deelder vind
in de ijdele hoop dat een positief antwoord zou bevestigen dat ze niet
van de straat zijn. De Nederlandse variant op de Bookerprijs, die onlangs aangekondigd werd, verraadt haar zuiver commerciële karakter
doordat alleen proza en niet poëzie beloond gaat worden, zodat wij
zullen denken dat het AKO-concern niet van de straat is. Zodra het om
iets complexere boeken gaat, kun je er bij AKO echter met een lantaarntje naar zoeken. Een roman van Gerrit Knol bijvoorbeeld, onmiskenbaar één van onze grootste schrijvers. Het zou mij verbazen als
er van zijn boeken meer dan een paar duizend exemplaren worden verkocht en veel meer zal het aantallezers ook niet bedragen.
Met andere woorden, het is heel goed mogelijk dat die 'elite van geoefende mannen en vrouwen die in veel opzichten lijkt op dat handjevol kloosterlingen zonder wie wij hier vandaag niet zouden zijn' (Steiner), er allang is en waarschijnlijk ook altijd heeft bestaan. Wat nu
aan het verdwijnen is, is haar sociale status, zoals ik al eerder aanstip-

te. Steiner ziet dat ook gebeuren. 'Zo'n mandarinaat, zo'n elite van
geletterde mannen en vrouwen, van tekstminnaars, zal niet de macht,
de politieke invloed, het prestige bezitten die het tijdens de Renaissance of tijdens de Verlichting, of zelfs tot bijna het einde van de Victoriaanse tijd bezat. Die macht zal vrijwel onvermijdelijk toebehoren
aan het 'a-literaat', aan het 'cijferdom'. (... ) 'diegenen die, (... ) in
technisch opzicht amper meer in staat zijn een behoorlijk boek te lezen
en daartoe al helemaal niet de wil bezitten'.
Of een nieuw en wat mij betreft noodzakelijk leerplan, ook voor het
VWO, de voornaamste leverancier van toekomstige lezers, daar veel
aan kan veranderen, weet ik niet. Misschien zien we hier de voorbode
van de definitieve secularisering van de samenleving waarin ook de
cultuurdragers zich vrolijk neerleggen bij de zinloosheid van het bestaan. Kunst wordt dan een vrijblijvend, post-modernistisch spel met
betekenisloze maar aangename vormen die gewaardeerd zullen worden door een groot publiek. Wie wil ontkennen dat de hedendaagse
beeldende kunst al aardig op weg is?
Misschien moeten we het zien als een zuivere ontwikkeling. Het
klooster staat alleen open voor de echte roepingen. De literatuur bevrijdt zich definitief door allerlei buiten-literaire ballast over te laten
aan de psychologie, de sociologie, de filosofie en de therapeutencultuur. De leesbaarheidscultus brengen we onder bij het circus-Büch en
de echte roman, het gedicht en het essay zullen zich ontwikkelen tot
een taalkunstwerk pur sang, gezet op discs, de nieuwe unica in de
kloosterbibliotheken van de lezende elite. Zien we daar aan de muur
niet een hologram van een monnik die liefdevol de uitdraai van zijn
printer bekijkt? Wie weet of er in deze nieuwe middeleeuwen niet wederom een appèl uitgaat van de kloosters naar de wereld als blijkt dat
de homo lodens onder de oppervlakte van zijn hedonisme weer wat
diepte gaat missen. Klopt er op een windstille middag, 'het weer van
alle mensen', toch weer iemand aan: de vader van broertje, met een
reproductie van Polloek onder zijn arm.
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Cees Nooteboom

Bashö
BASHÖ I

Oude man tussen het riet achterdocht van de dichter.
Hij gaat op weg naar het Noorden hij maakt een boek met zijn ogen.
Hij schrijft zichzelf op het water hij is zijn meester verloren.
Liefde alleen in de dingen uit wolken en winden gesneden.
Dit is zijn roeping zijn vrienden bezoeken tot afscheid.
Schedels en lippen vergaren onder wuivende luchten.
Altijd de kus van het oog vertaald in de dwang van de woorden.
Zeventien het heilig getal waarin de verschijning bestemd wordt.
Het voorbije verteren bevriest zo versteend als een vlinder.
In een marmer getij de glans van geslepen fossielen.
Hier kwam de dichter voorbij op zijn reis naar het Noorden.
Hier kwam de dichter voor altijd voorgoed voorbij.
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BASHÖ II

Wij kennen de poëtische poëzie de gemene gevaren
Van maanziek en zangstem. Gebalsemde lucht is het,
Tenzij je er stenen van maakt die glanzen en pijn doen.
Jij, oude meester, sleep de stenen
Waar je een lijster mee dood gooit.
Jij sneed uit de wereld een beeld dat je naam draagt.
Zeventien stenen als pijlen een school doodse zangers.
Zie bij het water het spoor van de dichter
Op weg naar het binnenste sneeuwland. Zie hoe het water het uitwist
Hoe de man met de hoed het weer opschrijft
En water en voetstap bewaart, de vergane beweging steeds stilzet,
Zodat wat verdween er nog is als iets dat verdween.

BASHÖ 111

Nergens in dit heelal heb ik een vaste woonplaats
Schreef hij op zijn hoed van cypressen. De dood nam zijn hoed af,
Dat hoort zo. De zin is gebleven.
Alleen in zijn gedichten kon hij wonen.

Nog even en je ziet de kersebloesems van Yoshino.

Zet je sandalen maar onder de boom, leg je penselen te ~:usten.
Berg je stok in je hoed, vervaardig het water in regels.
Het licht is van jou, de nacht ook.
Nog even, cypressehoed, en ook jij zult ze zien,
De sneeuw van Yoshino, de ijsmuts van Sado,
Het eiland dat scheepgaat naar Sorën over grafstenen golven.
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BASHÖ IV

De dichter is een gemaal door hem wordt het landschap van
woorden.
Toch denkt hij net als jij en zien zijn ogen hetzelfde.

De zon die verongelukt in de bek van het paard

De buitenste tempel van lse het strand van Narumi.
Hij vaart in het zeil van de rouw hij koerst naar zijn opdracht.
Zijn kaken malen de bloemen tot de voeten van verzen.
De boekhouding van het heelal zoals het zich dagelijks voordoet.
In het Noorden kent hij zichzelf een hoop oude kleren.
Als hij is waar hij nooit meer zal zijn lees jij zijn gedichten:
Hij schilde komkommers en appels hij schildert zijn leven

Ook ik ben verleid door de wind die de wolken laat drijven.
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Jan Fontijn

Kunst als religie
Enige notities

In de klassieke en christelijke wereldbeschouwing probeerde men de
werkelijkheid binnen de taal te brengen. Er was de overtuiging, dat
dit in principe kon. Maar tegelijk was er een mystieke traditie, waarin
men de onmacht van de taal erkende. Men wendde zich daarin af van
het woord. Aldus Steiner in zijn essay 'Afstand van het woord'.
Toen het geloof van de klassieke en christelijke wereldbeschouwing
verdween, verdween ook het geloof dat de werkelijkheid binnen de
taal is te brengen. De onmacht van de mysticus bleek terecht. De
mystiek, altijd met wantrouwen bejegend, wordt door sommigen nu
in ere hersteld. In beeldende kunst en literatuur is voor velen weliswaar
de klassieke en christelijke wereldbeschouwing niet meer de basis van
hun scheppen, maar dat wil niet zeggen dat de mystiek-religieuze traditie heeft afgedaan. Er blijft een religieus substraat; in de kunst wordt
ofwel openlijk ofwel heimelijk de mystieke traditie gehandhaafd.
Openlijk religieus-mystiek is bijvoorbeeld Dèr Mouw, Novalis of Van
Beden. Ze zijn duidelijk herkenbaar. Veel groter is de groep waarin
de religieus-mystieke traditie zich heimelijk voortzet. Er heeft bij hen
een transsubstantiatie plaatsgevonden van religie naar kunst. Wat de
kunst van beide groepen gemeen heeft, zijn alle elementen, die karakteristiek zijn voor de religieus-mystieke traditie: afstand van het
woord, het besef dat de taal onmachtig is en een zich afkeren van de
concrete ervaringswerkelijkheid. Die liet men aan de journalistiek en
andere media over. Een groot deel van de moderne kunst en literatuur
wordt door deze elementen bepaald.
En deze tendens van het zich afkeren van de concrete ervaring werd
versterkt, toen fotografie en film hun intrede deden. Met deze media
won het beeld. Ze zijn in principe in staat de concrete wereldervaring
vorm te geven, terwijl kunst en literatuur steeds nog gevangen zitten
in hun religieus-mystieke traditie.
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In den beginne was het beeld.
De volgorde van het leesplankje was: eerst het beeld en daarna het
woord. Elk woord had een duidelijke referentie: aap, noot, enz., allemaal afgebeeld op het plankje.
De literatuur heeft steeds meer het veilige kader van het leesplankje
verlaten. De beelden van het leesplankje worden steeds vager. Het wit
in de poëzie wordt tot grootste diepzinnigheid gebombardeerd vanaf
Mallarmé.
Kunst en religie zijn tweelingzusters. Aldus Gerard Reve in de Pieterskerk in Leiden. Om dat aan te tonen moest hij natuurlijk zijn definities
van kunst en religie erg ruim nemen. Beide zijn gestileerd menselijk
handelen, zegt Reve, dat een ontroering teweeg brengt. Ik ben bang
dat met zo'n definitie de tweelingzusters er heel wat nieuwe zusjes bij
zullen krijgen. Zuster voetbal bijvoorbeeld. Menig voetbalsupporter
kreeg tranen in de ogen of kippevel bij het zien van de gestileerde voetbewegingen van 'verlosser' Johan Cruyff.
Maar in de loop van zijn preek perkt Reve de terreinen van kunst
en religie wat in. Zo hebben beide een centraal thema, de dood, (dat
kan nog altijd op voetbal slaan) en de opdracht de werkelijkheid te
duiden. Bij dat laatste is voetbal geen zusje meer.
Reve plaatst zich met die identificatie van religie en kunst geheel in
de romantische traditie. Bilderdijk zei het al: 'De Dichtkunst des
poëets, de Godsdienst van den christen, is een'. Bij Reve en al die romantici voor hem worden kunst en religie wel met elkaar geïdentificeerd, maar ze verdwijnen niet in elkaar. Het blijven twee fenomenen.
De familierelatie tussen kunst en religie is hecht, maar niet geheel zonder problemen; de ene zuster heeft soms de neiging de andere te domineren, zoals dat in de beste families kan voorkomen. In de middeleeuwen deelt zuster religie de lakens uit en zuster kunst heeft daar absoluut geen problemen mee. Er is een symbiose die bijna ideaal is te
noemen. Tijdens de Hervorming komt de grote ommekeer; de wereldse schoonheid is teveel in de religie binnengedrongen en moet daarom
worden uitgebannen. In de beeldenstorm vernietigt religie kunst, zoals
omgekeerd ooit in de Griekse Oudheid kunst de religie vernietigde.

De beeldenstormers beriepen zich op het tweede gebod: 'Gij zult u
geen godenbeeld maken, noch enig beeld van wat in de hemel is daarboven, op de aarde beneden, of in het water onder de aarde'. De strekking is: omdat je Jahweh te kort doet, moet je geen afbeeldingen van
hem maken.
Onlangs beriep de schrijver Frans Keilendonk zich op datzelfde gebod om zijn literatuuropvatting te verdedigen, waarbij hij gemakshalve God door de werkelijkheid vervangt. Zijn variant is: omdat je de
werkelijkheid te kort doet, moet je geen afbeeldingen van hem maken.
Weg met het realisme! Leve de kunst, die eerlijk uitkomt voor haar
kunstmatigheid!
De beeldenstormers, vernietigers van kunst, en een kunstenaar vinden elkaar in hetzelfde gebod, waarmee ze hun handelingen kunnen
motiveren.
De truc die Keilendonk uithaalt, namelijk door God door werkelijkheid te vervangen en als consequentie daarvan meteen ook de kunstmatigheid van de literatuur te proclameren, is uiterst geraffineerd.
Een gebod dat alleen zuster religie betrof wordt getransponeerd naar
zuster kunst en heeft onmiddellijk een soort facelifting van de laatste
tot gevolg. Ze wordt van haar natuurlijk gelaat beroofd en een masker
opgezet. Die facelifting, dat zich afwenden van de werkelijkheid en
dat zich richten op kunstmatigheid is natuurlijk niet van vandaag. Het
is allemaal begonnen met de l'art pour l'art in reactie op het 19deeeuwse realisme.- Er is niet veel nieuws onder de zon. De tenninologie
is veranderd, maar de kwesties blijven hetzelfde.
Een van de middelen om angst en agressie af te weren is identificering
met de aanvaller. Anna Freud bericht van een kind dat voortdurend
tot groot vermaak van de klas vreemde gezichten trekt. Achteraf blijkt
dat het kind zijn angst voor de leraar probeert tegen te gaan door zich
via nabootsing van zijn mimiek met hem te identificeren. De illusie van
zo'n kind moet zijn dat het door helemaal op te gaan in de ander zelf
niet meer bestaat. Keilendonk hanteert een soortgelijk mechanisme als
dat kind; hij vereenzelvigt zich met zijn aanvaller, de religie, en vernietigt daarmee zijn bestaansgrond als kunstenaar. Ogenschijnlijk lijkt
hij autonoom, geheel in staat om zijn eigen werkelijkheid in al zijn
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kunstmatigheid te scheppen. In werkelijkheid is hij even steriel als de
kluizenaar, die zich uit de wereld heeft teruggetrokken en zich verdiept
in het lege mysterie van God.
Die kluizenaar schept bij gebrek aan confrontatie met de gewone werkelijkheid karikaturen. Hij ziet duivels waar geen duivels zijn. Hij is
geheel gevangen in zijn eigen hersenspinsels.
Er is een rechtstreeks verband tussen de beeldenloze kerken van de
protestanten en de abstracte schilderijen van Mondriaan. Zie Jaffé.
Als je Mondriaan zou ontdoen van zijn godsdienstige diepte, dan hou
je alleen de lijnen en kleuren over van een mooi design.
Zoals iemand vroeger in een witgepleisterde, kale, protestantse kerk
gesticht werd, zo wil hij nu door de horizontalen en verticalen van
Mondriaan of door het zwarte kwadraat van Malevitsj gesticht worden. Wat een diepte heeft dat zwarte vierkant! Wat een diepte heeft
iemand die ziet hoe diep dat zwarte vierkant is.
Humorloos is de meeste moderne kunst. Topzwaar. Wat wil je? Hele
godsdiensten moet ze vervangen.
Vele kunstenaars hadden beter gelovigen kunnen blijven. Nu hun geloof weg is, moet de kunst alles goed maken. Een grote krampachtigbeid is het gevolg. Wartaal ook. Hun kunst blazen ze steeds meer op;
hun ziel en zaligheid staan op het spel.
Zoals Paulus in een flits van heiden tot gelovige werd, zo kan je ineens
voor de moderne kunst gewonnen zijn. Andersom kan ook.
Plotseling kan het geloof verdwijnen. De gebeden worden loze
woorden, de kerk wordt kil. Voor de afvallige van de moderne kunst
wordt het zwarte vierkant alleen maar een zwart vierkant, het museum
wordt kil.
Bij Reve zijn kunst en religie tweelingzusters, die sprekend op elkaar
lijken maar toch van elkaar verschillen. Hij is katholiek en hij is daar-

bij ook kunstenaar, zoals vroeger J. J. L. ten Kate protestant was en
ook dichter.
De moderne kunst werd geboren toen kunst de domeinen die aan
de religie behoorden opslokte en zichzelf autonoom verklaarde. Er
ontstaat een kunstenaar die alleen kunstenaar is en niets meer.
In 1837 noteerde de Vigny in zijn dagboek: 'L'art est la religion'.
De kunst is alleen zaligmakend. Hij is hiermee de Johannes de Doper
van de moderne kunst. Maar het ontbreekt deze kunstreligie aan inhoud. Dat was het probleem in de 19de eeuw en dat is het in feite nog.
Eeuwenlang had de kunst geparisiteerd op de religie en nu ineens was
zij zelfstandig.
Hoe die leemte opvullen! Wat te doen nu die breed geschakeerde
traditie van religieuze symbolen ontbreekt? Het probleem is voor sommigen allerminst een probleem. Voorlopig hebben ze alle tijd nodig
om de traditie af te breken. De kunstenaar als vernietiger! Die beeldenstorm is hevig; vanuit zijn ivoren toren bestookt de artiest de wereld van de bourgeois. Dat begint al bij de 19de eeuwse decadent en
dat wordt voortgezet met nog groter élan door de dadaïst, futurist en
surrealist. Die drang tot vernietiging duurt tot de dag van vandaag.
Er is sinds de dadaïsten zelfs een traditie ontstaan van vernietiging,
waarin nauwelijks meer beweging is te bemerken.
Oppermachtig is de ijzeren wet van het commerciële kunstcircuit.- De bourgeois in de persoon van de kunstverzamelaar maakt
monddood en lij ft ook de protestkunst glimlachend in zijn collectie in.
De 19de eeuw is zo fascinerend, omdat de relatie tussen kunst en religie
allerlei schakeringen vertoont. Er vindt tussen kunst en religie een permanent gevecht om de macht plaats. Een groot gedeelte van de 19de
eeuw bepalen de dmninees in Nederland hoe zuster kunst moet zijn.
Ze kunnen dat zo effectief doen omdat vele doininees ook schrijver
zijn. Maar de ontkerstening is niet te stuiten en woedt ook in hun gelederen. Huet, Pierson of hoe de moderne dominees ook heten mogen,
vallen af van hun geloof. De kunst als troost, escapisme en oriëntatie
in het leven stijgt in belangrijkheid. Huet schrijft kritieken in plaats
van preken.
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In Father and son, die schitterende beschrijving van een gelovige
jeugd, geeft Edmund Gosse aan hoe belangrijk de literatuur op het
einde van zijn jeugd wordt. In een brief aan Stevenson kan hij schrijven dat voor hem literatuur de waarde van een religie heeft. 'I grow
a deeper idolator of this deity every day-the great hooks, the phrases
of the great men, give me a more thrilling pleasure the older I live'.
Het aantal van hen die zich van religie tot kunst of literatuur bekeerden is enorm. Er komen er nog steeds meer bij.
Nietzsche, de heilige koe van de postmodernisten, in zijn Menseh/iches
Al/zumenschliches: 'De kunst steekt de kop op waar de godsdiensten
zwakker worden. Zij neemt een groot aantal door de godsdiensten gekweekte gevoelens en stemmingen over, koestert ze aan haar hart en
wordt nu zelf dieper, warmer, zodat zij opstand en geestesvervoering
kan communiceren, wat zij voordien nog niet kon. De tot een stroom
aangezwollen rijkdom van het religieuze gevoel treedt steeds weer buiten de oevers en wil nieuwe rijken veroveren: maar de toenemende verlichting heeft de dogma's van de godsdienst doen wankelen en een
grondig wantrouwen ingeboezemend: dus stort het gevoel, door de
verlichting uit de religieuze sfeer gedrongen, zich in de kunst; in sommige gevallen ook op het politieke leven, en zelfs direct op de wetenschap. Overal waar men menselijke ambities een hogere, donkere nuance waarneemt, mag men vermoeden dat er angst voor spoken, een
wierooklucht en kerkschaduwen aan zijn blijven kleven'.
Een donkere nuance of wierooklucht of kerkschaduw kleeft er aan de
meeste kunst in Nederland. Zij die vroeger de woorden van Christus
als oriëntatiepunt namen, lezen nu Kundera.
Honderdvijftig jaar geleden was het nog de gewoonste zaak van de wereld dat een kunstenaar de rol van priester of profeet, van middelaar
tussen God en mensen, voor zichzelf opeiste. En dat gebeurde zonder
ironie, zonder enige vorm van schaamte of bescheidenheid. 'De dichtgeest, die ons hart vervoert, is de echte Godspraak van de waarheid!',
riep Da Costa vervoerd uit.
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Maar die priesterrol is zeker niet totaal verdwenen. In heel wat
kunstenaars steekt nog wel iets van de messias, van de diepe filosoof,
van de ontdekker van het Raadsel van de compositie van de wereld
(Mulisch), van de 'lichtmens' en 'luchtmens', die omgaat met 'goddelijke substanties' (Lucebert), van degene die 'zwijgend met God
worstelt' (Ida Gerhardt).
'Dominee heeft mooi gepreekt,' zei twintig jaar geleden de schrijvercriticus, zondags uit de kerk komend. Naar de kerk gaat hij allang niet
meer, maar prijst wel de dichter om zijn schone, diepe woorden.
Lezen en interpreteren is voor velen een diepere betekenis zoeken achter de woorden, te vergelijken met de bijbellezing. Er staat niet wat
er staat. Close reading in het zoeken naar de diepere betekenis van de
tekst werd populair in het begin van de jaren zestig, toen de ontkerstening hand over hand toenam.
De ware interpreet is hij, die onmiddellijk achter de schone schijn
van de woorden duikt en de weg zoekt naar het heilige der heiligen.
Hoe diep is de diepte van de postmodernist, die een meta-standpunt
inneemt ten opzichte van zijn eigen diepe standpunt.
Wie naar de diepte van een schilderij zoekt, ziet de oppervlakte niet
meer. Ziet bijvoorbeeld ook niet meer, dat de schilder een vis schilderde met een prachtige blauwe kleur. Hij kan niet begrijpen, dat die
schilder die vis met die prachtige kleur wilde schilderen, omdat die
schilder daar zin in had of omdat hij een vis met blauwe kleur zo prachtig vond.
Het tijdschrift Barbarher blijft uniek in zijn protest tegen de diepe literatuur. Erkenning van de absurditeit van de dagelijkse werkelijkheid,
maar welliefde daarvoor. Geen metafysica, geen theoretisch geleuter,
maar wel humor en behoefte om te blijven kijken en luisteren. Barbarher zou voor elke schrijver of beeldend kunstenaar het geweten moeten zijn.
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De ontroering bij het zien van een stoel naast de tafel. Dat willen vastleggen in woorden of in beeld. Zo nauwkeurig mogelijk.
Natuurlijk schiet altijd de taal te kort, zeker voor allen, die sinds Mallarmé zonodig het onzegbare willen zeggen. Met zo'n doelstelling
vraag je om moeilijkheden.
En dan dat eindeloze gezeur in poëticalebezinningenen diep getheoretiseer over de Taal.
In de beeldende kunst is het onderzoek naar het materiaal misschien
nog wel oeverlozer. Onderzoek doen, experimenteren. Waarom dat
niet in het atelier gedaan of op de kunstacademie? Waarom daarmee
steeds weer de museumbezoeker lastig vallen?
Dat steeds maar weer bezinnen op de taal doet me denken aan de negentiende eeuwse professor Javal van de universiteit van Parijs, die
onderzoek deed naar het lezen als lichamelijke bezigheid en o.a.
constateerde dat we bij het lezen na elke tien letters even een pauze in
acht nemen. Met eindeloos geduld observeerde en analyseerde hij de
daad van het lezen. Tot zijn ogen minder werden en hij vervolgens zijn
onderzoek richtte op het lezen van blinden.
Het is een topos in de mystieke literatuur van alle eeuwen om in de
verwoording van de mystieke eenwording met God de beperking van
de taalmiddelen te signaleren. Die reflectie op de taal was een middel
om aan te geven hoe intens de beleving van de eenheid was en hoe ver
de mysticus was gevorderd op zijn mystieke weg.
Omdat de boog niet altijd gespannen kon zijn en de mysticus niet
kon blijven stamelen bij het verwoorden van zijn orewoet, deed hij een
stapje terug.
Vervang, zoals o.a. Keilendonk doet God door werkelijkheid, en je
hebt een belangrijke trend in de moderne literatuur te pakken met het
meta-standpunt en de reflectie op de taal erbij. Het vervelende alleen
is dat maar weinigen nog van plan zijn een stapje terug te doen.
Het ontbreken van zichtbare beelden is voor de mysticus een onmiskenbare voorwaarde voor een geslaagd gebed om contemplatie van de

hogere goddelijke waarheden. In de beeldende kunst is het niet anders.
Abstractie, wil zij niet louter decoratie zijn, verwijst naar het goddelijke of, modernistischer, naar de Werkelijkheid.
'Voor de aestheten is de kunst een heilig begrip, dat aan de veelheid
der zintuigelijke aandoeningen, die bij de kunst betrokken zijn, een
mystische "bovenzinnelijke" wijding verleent.' (Ter Braak)
Sinds vele moderne kunstenaars voor het 'Geistige' in de kunst kozen,
lieten ze de concrete, dagelijkse werkelijkheid aan de journalistiek
over, aan de televisie, aan de film. Ze laten zich misprijzend uit over
de vulgariteit van deze laatste media. Hun verontrusting over het cultuurverval brengen ze tot uiting door een themanummer te organiseren over het verval van het woord. Misschien is het zaak het verloren
terrein op deze media terug te veroveren en de hand in eigen boezem
te steken.

MaHhljs van Boxsel .

Methodische domheid

Proeve van een nihilistische hermeneutiek*
Exploitez la bltise humaine:
vous finirez por neplus la voir.
(B.Halda)

Domheid is de coëfficiënt van intelligentie. Dat domheid niet aan de
ene, en intelligentie niet aan de andere kant van een scheidslijn staat,
leert ons de wetenschap. Alle pogingen om het bestaan door middel
van een theorie of taal enige samenhang te geven, hebben geleid tot
een ingewikkelde vereenvoudiging. De vermenselijking van de wereld
resulteerde in een vervreemding.
In de ijver om het leven te voorzien van een betekenis is het gereduceerd tot een verzameling gemeenplaatsen, een in zichzelf besloten
systeem van conventies. Een gesprek is een rituele uitwisseling van
concurrerende dooddoeners. (Televisie: een grootse uitvinding; heeft
meer kwaad dan goed gedaan.)
Als het wezen van een samenleving schuilt in haar taalgebruik, hoe
kunnen we hier dan de armoede van aantonen? Hoe brengen we de
stompzinnigheid aan het licht van een taal waar ook wij in onze argumentatie op zijn aangewezen? Misschien door een geheimtaal te scheppen; maar niemand zou ons meer begrijpen, of de banaliteit zou via
de uitleg weer naar binnen glippen.
Iedere poging om de wereld te begrijpen als een systematische of een
'talige' constructie, leidt uit het gebied van de wetenschap in dat van
de domheid. Essentiële zaken reduceert men tot simpele antithesen om
met een minimale intellectuele inspanning te kunnen komen tot conclusies die ofwel niet overtuigen ofwel in hun toetsbaarbeid banaal
zijn.
Maar hoe kunnen wij de domheid van de intelligentie aantonen als
ook wij in onze bewijsvoering zijn aangewezen op diezelfde intelligentie? We zouden principieel de waarheid van alle stellingen kunnen be-

twijfelen, maar dat vergt weer uitleg. Bovendien vereist de methodische twijfel dat bepaalde stellingen voor waar worden aangenomen,
omdat anders iedere positieve oplossing onmogelijk is.
Ook de ironie levert behalve veel lol weinig bruikbaars op bij het
doorgronden van de domheid. Hoe de domheid vast te pinnen zonder
ons zelf indirect tot intelligentie te promoveren? Zij die geloven in Tao
of astrologie mogen stom zijn, zijn stom, maar waar staan wij om dit
aan te tonen? Bestaat er een tegengestelde invalshoek die niet ook van
domheid verdacht is? Hoe vinden we dan de positie van waaruit we
de domheid zouden kunnen bekritiseren om de domheid?
We zouden alle theoretici moeten verplichtenom hun constructies te
toetsen aan de domheid. De domheid belichaamt een zo enorm en verward gedachtenstelsel, dat alle theorieën hier gelijkwaardig worden,
welke positie men ook inneemt. Zodra hun modellen zich scharen
rond de domheid worden de tegenstellingen doeltreffend geneutraliseerd. De ene opvatting staat tegenover de ander, zonder dat het oordeel beslissend doorslaat naar een van beide kanten. En wordt een
theorie die geen uitzicht biedt op een ontwikkeling ten slotte niet zelf
een symbool van het zuiver onbenullige? ledere theorie afzonderlijk
mag dan een aspect van de domheid tonen, alle theorieën bij elkaar
geven een beeld van haar spectrum.
De domheid weet iedere reflectie te relativeren en bevestigt alleen
de eigen evidente realiteit. En geldt dit ook niet voor het leven zelf?
Natuurlijke objecten bewijzen niets. Omdat ze geen focus in zichzelf
hebben, loopt iedere interpretatie vanuit een bepaalde invalshoek het
gevaar te ontaarden in dubieuze of nutteloze conclusies. De enormiteit
en sereniteit van natuurobjecten maakt die dreiging des te groter.
Dit soort domheid is ook een eigenschap van esthetische objecten.
Meesterwerken zijn dom als de natuur. Zo er al een boodschap uit kan
worden gehaald, dan is deze er door de speurder zelf in gelegd.
In de confrontatie met de domheid wordt de toeschouwer in de mens
gelokaliseerd. Hij kan niets meer doen of denken zonder er de domheid van in te zien. Met het besef van alle domheid groeit de verdwazing, tot hij uiteindelijk met stomheid staat geslagen.
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Hoe moet hij zich verlossen uit dit dilemma?
Zit hij misschien jout door te denken dat het leven dom is, zodat
hij er de verleidelijke kracht niet van onderkent en daarom niet optimaal kan genieten?
Of zit hij goed door te denken dat het leven dom is, maar steekt de
fout in de veronderstelling dat de domheid afbreuk doet aan de charme van het bestaan?
Zodra hij zich realiseert dat de domheid meer is dan een negatieve
eigenschap, dat het zelfs een onmiskenbaar bestanddeel is van zijn intelligentie, dan bereikt hij het eerste stadium van verlichte domheid.
De tweede fase is de vlucht vooruit. In plaats van het krampachtig vermijden van domheden moeten we de domheid opzoeken. Sterker nog:
we moeten de domheid welbewust maken tot methode. Door ons van
de domme te houden, maar ook en vooral door alles dom te maken,
kunnen we de wereld redden. We moeten de zaken domdenken door
ze los te koppelen van iedere betekenis, van iedere menselijke intentie,
van ieder praktisch doel. Beroof het object van zijn context en het zal
dom worden krachtens de moedwillige domheid waarmee we het bekijken.
Ik noem enkele varianten op het domdenken. Allereerst het sufzwatelen: een woord zo lang herhalen tot de zin ervan ons ontgaat en een
diepe vervreemding intreedt. Vervolgens het oorverdoven: de geluiden
opvangen zonder de betekenis ervan te doorgronden (vooral tijdens
lezingen is dat wel het toppunt: bezworen door de monotonie verliest
de toehoorder zich in zijn eigen mooie gedachten). En dan ten slotte
het blindstaren: door uren te kijken naar een en hetzelfde woord verliest de blik zich in duizeligheid.
Concentratie leidt niet tot begrip, maar tot verstrooüng.
Als we de wereld, onzelfs inbegrepen, sub specie inanitatis beschouwen, dan verliest iedere ordening haar zin. We moeten domweg ontmenselijken. We moeten alles fragmenteren en isoleren tot het zijn
particuliere wetmatigheid terugkrijgt. Door alle begrip te weigeren
valt de wereld uiteen in een oneindige verzameling van idiote tekens.
Die idiotisering maakt de objecten niet overbodig, maar juist des te
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verleidelijker. Door de wereld te reduceren tot een oppervlakte redden
we haar als een object van onze verwondering. We belanden in het simpele bestaan waar alles blaakt van onnozelheid.
Door deze benaderingswijze kunnen we de domheid blootleggen
zonder dat we ons genoodzaakt zien om er een alternatief tegenover
te stellen. Zo bereiken we via het dal van de verbijstering en de stomme
verbazing het derde stadium van verlichte domheid: de mijmerij.
Diepte is niet de kwaliteit van duistere gedachten, maar het resultaat
van domdenken. Door het vangnet van de context weg te halen, tuimelen we in een onpeilbare diepte. De reductie van een probleem tot pure
oppervlakkigheid verleent het een oneindig perspectief. De gapende
oppervlakte is van een domheid die geen gelach of woede wekt, maar
die ons dwingt er even bij te gaan liggen,
Onbegrijpelijkheid leidt tot mijmerij. En of dit onbegrip nou het resultaat is van de domheid van het object of die van het subject, is van
ondergeschikt belang. Het doel is de contemplatie, een geestelijke activiteit die op zichzelf is gericht. Dit is geen ironie. Het is een ingewikkelder en in zekere zin een realistischer te noemen houding. Het is zelfs
een blijk van innige verbondenheid, omdat het een sympathie tot stand
brengt tussen object en subject: beide krijgen iets van dezelfde kwaliteit. De domheid houdt ons bezig en wij houden de domheid gaande
tot er een vereenzelviging plaatsvindt met de tedere stompzinnigheid
van de dingen.
In het derde stadium van verlichte domheid wordt de domheid dan
uiteindelijk een positieve kwaliteit, een attractie. Nu de wereld is verlost van iedere betekenis staat het ons vrij om dit vacante bestaan te
vullen met de eigen activiteit: de mijmerij. Het geloof in de theorie zijn
wij kwijt en daarvoor in de plaats hebben wij een heilig plezier teruggekregen. De ontledigde tekens kunnen we aandachtig bestuderen zonder ze te hoeven begrijpen of benoemen.
Wij zijn verveeld of geïrriteerd als iemand dom spreekt of handelt,
maar zodra wij enige afstand hebben genomen en zijn taal of gedrag
kunnen beschouwen als natuurlijke bestanddelen die niet begrepen
hoeven te worden, dan kan de mens een onuitputtelijke bron van ple-

zier en dromerij worden. Door onze medemens als een natuurverschijnsel te zien, ontkennen we het belang van alle kennis die men nu
juist als mens bezit. Door het menselijke dom te denken, neutraliseren
we kortom de vervelende kwaliteiten en brengen we een diepe duisternis teweeg die zelf een bron van inspiratie wordt. Door te weigeren de
ander te begrijpen, reduceren we hem tot een verschijnsel, tot een
curiositeit, klaar voor onze contemplatie en mijmerij.
Om uit te maken of iemand dom is of niet, moeten wij hem kunnen
plaatsen. Maar degeen die dagdroomt, ontsnapt aan ieder begrip. Tot
onze stomme verbazing kunnen ook wijzelf zodoende opeens boeiend
blijken te zijn.
De vervreemding is overwonnen. De domheden worden aantrekkelijk in hun inertie. We kunnen een sereen en idioot bestaan huldigen.
Het verstand staat op nul en de blik op oneindig. Ons begrip is vervangen door dagdromerij. En ook al mag men dit graag definiëren als iets
transcendentaals, iets dat ligt voorbij het begrip, het is niets dan luiheid, een vrijwillige en hartstochtelijke domheid. De luiaards zijn de
ware humanisten. Daarom houden we een pleidooi voor een landerigheid op wereldschaal. Alleen de verlichte domoor die de domheid als
methode weet aan te wenden, kan ontsnappen aan het fanatisme dat
de coëfficiënt is van doelmatigheid.
De beloning is het gelukzalig staren op een artikel in de krant, het
piekerend spellen van ongevraagde reclamefolders, het dwalmen in
een café, het zwijmelend kijken naar de televisie. De taak is volbracht.
Wij hebben leren genieten van de domheid en van onszelf.
De voleinding van de domheid is een feit.

NOOT

• De enige ware vorm van nihilistische hermeneutiek is de spermologie.
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Bert Schierbeek

Ramen

als het al begint
begint het misschien zo:
ik zit op een stoel
uitzicht op zee en de tv
Pilar knipt mijn haar
(corta mi pelo)
de Marx Brothers lichten
iedereen een beentje
Mary'stoo
(toman el pelo)
en dat op een eiland
in zee
zegtPepe
hij kent de kracht van de zee
zegt hij: eigenlijk is de zee zelf niets
niets zonder wind of zon
uit zichzelf beweegt zij niet
niet zonder wind
niet zonder maan
en zonder wind maar met zon
is zij spiegelglad
dan is zij er helemaal niet
nee de zee zelf is niets
evenlater
zegt hij: en toch zonder die zee
bestond dit eiland niet
waren wij niet hier
en Punta Prima niet
en de Mola niet
en Es Carnatge niet
nee

wij zouden niet hier
zijn
dan vliegt Groucho Marx Romeinse keizer met dikke Havanna
in een ronde vuilnisbak op wielen met twee
paarden ervoor het Stadion van Ann Arbor binnen
om de wedstrijd van de W olverines tegen de Red Soeks
te verstoren met zes ballen in zijn bak
met die ballen winnen de Wolverines en
zakken de rode sokken af en is het stadion
een zee vol ovaties
op dat moment is mijn haar geknipt
veegt Pilar dat geknipte haar bij elkaar
en zie ik: geen grijze daartussen
dan stappen Pepe, zijn broer Antonio en ik
in de auto en gaan naar het sterfhuis van
Pep' Tuet
rnarinera
82 jaar geworden
vader van Celestino Paqual
en Florentina
heeft ons zeker tweehonderd
keer overgevaren
bij weer en wind
'tis Zondag
Zaterdag gestorven
binnen 24 uur begraven
veel bloemen en kransen
nog een schip vol kransen
en bloemen onderweg van Ibiza
zij komen te laat
je schudt de handen van de
familie en je zegt zoals ze
tegen jou zouden zeggen
'lo siento mucho'
ik kondoleer u
'Y muchos anos por Usted'
en nog vele jaren voor u

honderden mensen
hij was geliefd
en bleef tot het laatst toe fietsen
ondertussen denk je toch nog even
aan Groucho Marx
zijn sigaar
en Pep' Tuet
en zijn sigaar
recht voor zich uit op de fiets
in weer en wind
zoals hij ons over voer
in weer en wind
en ook zijn gezicht geheel gegroefd
door weer en wind
Pep' Tuet is niet meer
niet om te treuren zegt men
in de ogen van de overlevenden
is een traan op afbetaling
die traan die Pep' niet meer ziet
en jij ook niet
maar die hij kende en zou
herkennen
toch vliegen in mijn ogen
nog steeds de Marx Brathers door vensters en
deuren schoot op schoot af en altijd paraat
hun onschuld te bewijzen
door onschuld
verhulling
een malle pet
een te grote sigaar
een hoed als een bloemkool
een afzakkende broek
en net geen blote kont
dat is genoeg
oHanuman
denkikdan

91

jij
een beroemde apenkoning
je kon vliegen en je was
een verdacht en onbetrouwbaar persoon
in de Ramayana
jij Hanuman sprong van India naar Ceylon
met één sprong
je ging er met de Hymalyas vandoor
smeet de wolken doormekaar
en deed nog meer wonderlijke dingen
maar
en dat bovendien was je een grammaticus
een taalgeleerde en daarover staat geschreven
dat de koning der apen een meester was in
het leren en begrijpen van de heilige geschriften en zich kon bewegen hoe en waarheen
hij wou en dat zonder vleugels
maar ook is bekend dat hij de negende was
die de grammatica samenstelde
aldus gebruikt als motto
door Octavio Paz voor zijn boek: El mono gramático
De grammaticale aap
en het komt over je
je denkt van niet
maartoch
de bevroren paleizen
waarbinnen wij wonen
en dat aan zee
het beste zou zijn
zei mijn vriend we
beginnen opnieuw en
schrijven ons met
zacht roggebrood de
eeuwigheid in
geheel sunkist

te laat echter
of misschien toch nog
zei Giorgio Manganelli niet toen het
hem gevraagd werd:
ik geloof niet dat de literatuur
geen enkel verband met de realiteit houdt
maar ik denk dat de realiteit
een woord is dat de taal opscheept
met een schuldgevoel
het concept van de werkelijkheid
is een bedreiging
geen werkelijk concept
het is een droom
ondertussen sta ik met Antonio bij de put
de put is omringd met hoog riet
van wege het water zéér hoog
en Antonio zegt nadenkend
dit riet
denkik
denkik
denkt er nooit
aanooiteen
hengel te worden
Giorgio echter gaat
verder
de literatuur
schept haar eigen werkelijkheid
een droom van tegenspraak en
eigenzinnigheid eigen betrekkingen
betekenissen en samenhang
het is een plek
waar is die?
ik weet het niet
misschien nergens
of
wieweet
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een bijzonder ongelukkig
toeval zoals een eenzame
vogel zich troost
metzingen
evenlater
neem ik de telefoon aan
ja met professor
zoen zo
en zeg tegen jan
professor zo en zo
jan neemt telefoon
luistert rustig en
zegt: dus nu zijn
we zeker en legt
telefoon op haak
vraag ik waar ben je zeker van
zegt hij dat ik nu zeker weet dat
ik kanker heb en dat had ik nooit
gedacht omdat ik altijd zo'n gezonde jeuk in mijn rug had
nee dit had ik nooit gedacht
vroeg ik
(hij was zelf arts)
wat gezonde jeuk betekent
zegt hij: misschien wel niks
of nog erger maar
nu weet ik tenminste
't zit in de lymfklieren
dus overal
niks aan te doen
ik vraag
wat ga je nu doen
hij zegt: niks
gewoon
de behandeling
is chemies
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bestralen is onmogelijk
't zit overal
en je ziet het:
er is een schot
gelost in de vrede
een hond vol heimwee
staat op in de hoorn
van overvloed
het wordt reeds
herkenbaar zoals
een scherpe wind
de ondergaande zon
klieft tot bloed
en je vraagt wat ga je nu doen en hij zegt wat ik kan en je vraagt wat
kun je en hij zegt wat ik kan en dat is de behandeling volgen tot aan
het eind de dood
ik ga naar buiten
komt er een hond
ziet mij tegen het zonlicht in
en blaft en blaft
komt zijn baas naar buiten
Herr Hanten en roept: weil sie im licht stehen
sieht er sie wie eine
silhouette
voor die ben je niet echt
daar kan ie niet tegen
ga weer naar binnen
en zeg waarom ga je niet naar Lake Superior neem je niet de wintertrein van Saul-Saint Marie de bergen in de sneeuw het wit in of ga
naar Delhi waar je werkte of Zwitserland waar je bekend bent of
weet ik waarheen maar geef je niet over aan het einde
hij zei daarop
doorgefourneerd arts en in de discipline net zo
ik doe zoals ik zeg dat ik het doe tot aan het einde
zo deedhij
en ik zat een jaar later aan zijn bed
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en"hij zei het is nog net uit te houden
maar niet lang meer maar deze tijd had ik
niet willen missen
we hebben elkaar
Jeannet en ik beter leren kennen
en euthanasie en dit land of the USS of A
KAN NIET want iedereen schijt in zijn
broek van angst voor de wet
dus ga ik zo
zo ging hij
en ik denk
in de nog warme mond
van dit slachtveld
leg ik zijn laatste
woord
eenzucht

H.H. ter Balkt

Van den lande van Oversee
Opnamemogelijkheden. 'Uniek aan de duurdere Clavinova-modellen
is dat ze muziek in het geheugen kunnen opslaan. Accoorden,
melodie-lijnen of baspartijen kunt u stap voor stap vastleggen, en vervolgens weer samen afspelen om er zelf weer nieuwe melodieën aan
toe te voegen. Met de ritme-sektie erbij zet u een heel piano-trio neer.
Het is zelfs mogelijk om met orkestbanden mee te spelen, zodat u zelf
de glansrol vervult in een pianoconcert van Beethoven, of in het orkest
van Duke Ellington.'
Misschien dat dat in 2012, halverwege het achtste Kabinet Lubbers,
ook kan met boeken. Je vertoont bijvoorbeeld het Videoboek Ulysses
op het beeldscherm, en vertolkt al meespelend zelf de rol van Leopold
Bioom. Of je wordt, in Multatuli's Max Havelaar Max Havelaar of
Si Oepi Keteh. Je bent Aleman op Sparta; de Raaf van Edgar Allan
Poe; de beeldhouwer Cellini in diens autobiografie, zichtbaar gemaakt op geschept glas.

*
In de Videotheek, 1987
'Lezen is dood ... , lezen vind ik eh ... een beetje dood. De letters
bewegen niet, en dat is nadelig ... ' (Anonymus)
In de videotheek staan rijen boeken. Alleen, echte boeken zijn het
niet. Op hun ruggen staan de titels van films; het zijn als boeken vermomde doosjes met een film erin. Het kijken neemt toe; het lezen af.

*
In het teken van de omgekeerde ossekop uit Phoenicië ontrolde zich
op boomschors, perkament, boekrol en steen menige film! De mythen
verklaarden aan de mens zijn afstamming en zijn horigheid aan de goden, sagen wetten hun snavels aan zijn dak. Hij luisterde, want leergie-

97

rig was hij. Waar hij vandaan kwam, waar hij heenging, wat de obstakels waren, dat leerde hij uit de verhalen. Zo cirkelde de wijsheid van
alle vroegere jaren als een reklamevliegtuigje boven de dorpsdaken.
Maar het echte lezen begon pas ruim vijfhonderd jaar geleden, tenminste: bij ons; en tenminste: het lezen op grotere schaal. Outenberg
of Coster, Mainz of Haarlem, hoe het zij, daar had je dan de bijbel
van Deus Aes, de Volksboeken van Uilenspiegel en Van den Vos
Reinaerde, de wonderreis van Sint Brandaen.
De mensheid wilde geamuseerd en gesticht worden, en ze las.
Waarom, daarom. De wijsheid daalde af uit de hemel en werd een
boek. Het gloeiende glas-in-lood werd een houtsnede. De zon had de
vertellingen in de ramen van de godshuizen doorstraald en ze gloed en
kleur gegeven; nu werd het oog zon, de ruit boek.

*
Het staat wel vast dat de mens in de lang lang vervlogen dagen de hemel en de aarde las zoals een havik het veld en een vos de hazeprent.
Als een doktersrecept. Takkenspel, de vogelvlucht, vloeibaar lood op
de grond of in water uitgegoten, paardebeenderen, gesprengd bloed,
sterrenconfiguraties, kortom het toevallige dat toch niet toevallig
was- niemand heeft ooit echt in het toeval willen geloven, totdat het
niet anders meer kon -legde aan de toeschouwer uit of hij lang of kort
zou leven, of er al dan niet een verlosser op de aarde verscheen, of de
oorlog gewonnen zou worden of verloren, of geluk of ongeluk was
weggelegd.
Opperste waarheid verkondigden de tekens van de grond en de lucht
en alles wat daarop en daarin vloog, rende en flonkerde, stond stil als
een boom of lag stil als een bot.
Hoe zal het aflopen? Als je maar goed las in de tekens dan wist je
dat. De tekens hadden zich weliswaar nog niet samengevoegd tot de
zolders, de kelders en de woon-, slaap- en voorraadkamers van de taal,
maar ze voorspelden al wel.

V

Precies zoals in 1987 dit teken (nadering voorrangsweg) voorspelt dat
je binnen afzienbare tijd op een voorrangsweg zult zijn beland. En nader je een blauw bord met de witte letters Centrum, dan zul je weldra
in een stadscentrum staan.
Ook het doktersrecept voorspelt! Nog voor je het de apotheek binnendraagt, weet je al dat je straks tabletten of capsules mag innemen,
met of zonder water. 't Briefje met het gekrabbelde recept is bijna gelijk aan 't gesmolten lood dat in een grillige Kiee-prent neerzonk in 't
water.

Wij hebben een woud, wij hebben een nieuw woud
Konkreet waren voor de steentijdmens en de bronstijdmens de sterren, het vuur, de grote dieren waarop hij jacht maakte, het barnsteen,
de bijl en de noodzaak om in leven te blijven. De tekens schraagden
hem. De tekens waren zijn gesternte. De in scherven en brons gegrifte
tekens waren even konkreet als de beer en de wolf.
In onze lauwe cadmium-tijd zijn onze tekens-die taal geworden
zijn- net zo konkreet als automerken, runenstreepjes van autowegen
op plattegronden, vogelvluchten van beelden, gezichten en steden op
het televisiescherm. Onze tekens zijn zo ongrijpbaar als de mammoet
en het vuur voor de peinzer in de steentijd; machines begeleiden ons
van de wieg tot het graf, radiogolven zingen ons toe en omringen ons
met de ongrijpbaarheid van de grotschildering. 0 zeker, onze grot is
heel groot! Onze grot is zo groot geworden als de wereld. Maar menige
vogel stortte dood neer aan onze niet langer raadselachtige voeten. Het
barnsteen is ons tot doorzichtig scherm geworden; de machines glimlachen ons toe maar wie ontraadselt hun mona lisa-achtige glimlach?
Het lijkt wel avond, want wij gaan op drie benen: onze derde stut is
de gebruiksaanwijzing.
Leg ons uit! roepen de machines ons toe. Bezweer ons? Nee, dat roepen zij niet. De machines hebben ons bezworen, wij zijn neergevallen
door hun bezweringsdans, wij zijn stom geworden door hun dreunende of geluidloze ritme, wij hebben een woud-bij gebrek aan echt
woud-, wij hebben een woud opgericht van koude tekens zonder taal,
van stammen zonder blad,-Restaurant Vork en Mes na soo meter,
Einde Autoweg, Parkeerplaats: middeleeuwse uithangborden maar
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zonder huis eraan, vaarroutes maar zonder schip of water: luchtspiegelingen, fata morgana's.
De varkens die in 1300 vrijuit door de straten zwierven zwerven nu
door ons hoofd. Het vuilnis in de straten werd 't vuilnis in onze ziel,
kastelen en stadjes door grachten omringd werden bijlmerbajessen;
laatdunkend (kranten zijn het kerkhof van de tekens) bezien de kranten ons met hun wespehuiskleurige kolommen en hun portretten van
kortstondige helden: lachebekjes en stervenden. Dag in dag uit maken
de kranten ons tot getekenden.
Kranten: ontkleurde hemelen.

*
Wie in de oase een dadelpalm omhakte verloor zijn hoofd. In de eenentwintigste eeuw wordt een boom weer kostbaar vanwege zijn
zuurstof ... Alleen in het uiterste geval wordt een bos gerooid in 2050
(onder het 17de Kabinet Lubbers). Het gebruik van hout zal zoveel
mogelijk worden beperkt. Boeken en kranten worden zeldzamer dan
watermolens op de Veluwe. Wie in 2010 een boek wil publiceren moet
zijn manuscript door de slagbomen loodsen, of liever eronderdoor,
van minstens Veertien Commissies van Uitentreure, waarin de laatste
lezers zitting hebben: ouden van dagen en andere specialisten. Een
honderdjarige zal het allerjongste commissielid zijn.
Lezen wordt, o huiver, huiver, taxussen, lezen wordt ... een specialisme.
Krantenbezorger wordt het makkelijkste beroep, de kranten hebben
niet meer dan tweehonderd abonnees. En het zijn héel kleine kranten
die de krantenbezorgers zullen bezorgen. Foto's staan er niet meer in.
Alle fotorechten zijn geclaimd door Filmo, de dag en nacht verlichte
ruit achter uw ruiten; het prentenboek dat bij u blijft van uw wieg tot
uw graf.
Boeken worden in 2012 al in de handel gebracht als platte schijfjes (liggende doorzichtige potato-chips)-schuif ze in uw Filmo-kast, ga achteroverliggen en kijk dan. Films worden uitsluitend thuis gedraaid.
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Kogelvrije auto's voeren de pulp aan; alleen op door de Overheid ingestelde dal-uren is het op straat veilig. Alle bioscopen zijn sektehuizen geworden, alle winkels ... Magazijnen.
Thuis toetst u het gewenste in: Brood, Ogenblikkelijke Maaltijden,
Post, Zout, Bier, Elektronische Apparatuur, Groenten, Kleding ...
het wordt ogenblikkelijk uit de Ontoegankelijke Magazijnen naar u
toegebracht met de Witte Wagen.
Eethuizen zijn er ook. Van Southern Fried Chicken. Ze heten Showboat; vestigingen nu al in Uden, Venlo, Maastricht, Eindhoven en
Bergen-op-Zoom. Menu 1 kindermenu! Krokant kipdeell met reuze
portie frites I en mayonaise Menu 21 Krokant kipdeel met frites, mayonaise en Coca-Colaf s,rol Menu 3 Krokant kipdeel, enzovoort! Je
krijgt zoveel my friendi 't Is wel te hopen dat je hungry bent!
De laatste bossen worden streng bewaakt. De nachtegalen zijn ondergebracht in Maarten 't Hart-parken, éen per provincie. Daar kunt
u ook nog de putter zien, de heggemus, de gele lis, de vos, de das en
de patrijs.

Van den Lande van Oversee
In het jaar 2029 leert de Nederlander op twaalfjarige leeftijd lezen;
schrijven leert hij nooit meer. Communicatie, nog net geen taboe,
wordt buitengewoon moeizaam, maar je kunt ook zeggen 'communicatie wordt buitengewoon eenvoudig'.
Wat nodig is kan worden uitgerekend.
Alles wat noodzakelijk is, levert Filmo. Communicatie is sekondenwerk. Er zal bijna niets meer mee te delen zijn buiten vleselijke lust.
De vleselijke lust wordt goed verzorgd. In 2039 wordt door de regering
het Nederlands afgeschaft. Er was al in jaren niets meer door de Commissie van Uitentreure gekomen. De oppositie biedt geen weerstand.
De voertaal wordt dan de taal Van den Lande van Oversee.
Het volk en het vijftiende Kabinet Lubbers willen het.
En dat terwijl Jacob van Maerlant in plm. 1280 al schreef:
Hoe maghestuut laten dus ter lide,
Dat dat vo/c vermaledide
So verre ghepaelt heeft ende ghemeten?
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(VAN DEN LANDE VAN OVERSEE)

PS (een dialoog uit 1986)
'De Privé heb ik vandaag niet, dus die kun je niet meenemen. Maar
neem dan de Margriet, Neelie!'
'0 nee, mevrouw.'
'Maar waarom dan niet?'
'Dat is een veel te moeilijk boek.'
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Maarten van Buuren

Het boek als fetisj
Steiner maakt zich in 'De luxe van het lezen' zorgen over de toenemende slordigheid bij het lezen, die hij als een soort van 'half-lezen' omschrijft, dat wil zeggen met radio of televisie aan. Hij is bang dat de
'informaticarevolutie' het stillezen onmogelijk zal maken. Moeilijke,
concentratie vragende teksten zullen steeds minder gelezen worden,
om nog maar te zwijgen van 'de grootste eer die een mens een gedicht
of een prozafragment kan bewijzen, namelijk het uit zün hoofd leren
en dat kan alleen als hij niets anders aan zijn hoofd heeft'. Het is niet
denkbeeldig, besluit Steiner, dat 'het vermogen om serieuze, aandacht
eisende teksten te lezen voorlopig weer het voorrecht wordt van een
elite van geoefende mannen en vrouwen die in veel opzichten lijkt op
dat handjevol kloosterlingen zonder wie wij hier vandaag niet zouden
zijn, en dankzij wier bedrevenheid in het schrijven en copiëren in de
vroege middeleeuwen ons al die mogelijkheden van de westerse literatuur en beschaving zijn doorgegeven'.
Dergelijke passages geven mij het onbestemde gevoel dat er iets niet
klopt, dat Steiner stilzwijgend uitgaat van een aantal vooronderstellingen die in feite ter discussie zouden moeten staan. Behelst de informaticarevolutie niet meer dan storende geluiden op de achtergrond? Is
het wel juist dat de westerse beschaving in stand is gehouden (en als
ik het goed begrijp opnieuw in stand zal worden gehouden) door een
geletterde elite die zich, afgezonderd van het rumoer van de buitenwereld, over de lessenaars buigt?
Dat Steiner die vragen niet stelt, heeft waarschijnlijk te maken met
de cultuuropvatting van waaruit hij redeneert. Die opvatting is gebaseerd op een humanistisch cultuurideaal, waarin een centrale plaats
wordt ingeruimd voor het geschreven (en gelezen) woord en voor de
instandhouding van een traditie die in dat woord is vastgelegd. Lezen
en schrijven ziet Steiner in samenhang met dat ideaal als het in stand
houden van een culturele traditie die zonder onze aandacht en zorg
verloren zou gaan. Wat valt daar tegen in te brengen? Ik zal een om-
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weg maken langs het werk van de Oostenrijkse architect Adolf Loos
(1870-1933) om op die manier lezen en schrijven in een ander perspec-

tief te plaatsen.
In 1929 schreef Adolf Loos een in memoriam voor de meubelmaker
J osef Veillich die zojuist was overleden. Veillich en hij waren meer dan
dertig jaar bevriend geweest en in zijn afscheidswoord geeft Loos blijk
van het grote respect dat hij koestert voor Veillichs vakmanschap.
Toch is zijn mening over de toekomst van het ambacht van meubelmaker onverbiddelijk: 'Dingen die eenmaal een oplossing hebben gevonden, ontwikkelen zich niet verder. Eeuwenlang behouden zij dezelfde
vorm, tot een nieuwe uitvinding ze buiten gebruik stelt of een nieuwe
cultuurvorm ze grondig verandert( .. ). Zo sterven de dingen( .. ). De
sociaal en econoinisch denkende mens begrijpt waarom de thonetstoel
en de rieten stoel aan de macht kwamen, terwijl wij, tegelijk met de
oude Veillich ook diens schaaf ten grave dragen'. De thonetstoel was
een machinaal vervaardigde stoel waarvan een van de mooiste modellen, bestemd voor het interieur van het Weense Café Museum, door
Loos zelf was ontworpen. Uit de woorden van Loos blijkt een ambivalente houding ten opzichte van het ambachtelijk kunnen: hij treurt om
vakmanschap dat hij zelf overbodig heeft gemaakt. Die ambivalentie
is in het algemeen kenmerkend voor de houding die hij ten aanzien van
de traditie innam. Enerzijds is hij gehecht aan ouderwets vakmanschap, anderzijds voert hij technische vernieuwingen radicaal door.
De cultuur zoals die in zijn werk gestalte krijgt ijlt naar voren, maar
achterom kijkend naar wat in het verleden moet achterblijven. Het eigenaardige van zijn ontwerpen is dan ook dat ze tegelijkertijd zeer progressief zijn, en in het teken staan van de rouw. In zekere zin zou je
het gehele werk van Loos kunnen beschouwen als één groot in memoriam: 'Wanneer we in het bos op een heuveltje stuiten, zes voet lang,
drie voet breed, dat met een schop is opgeworpen in de vorm van een
pyramide, dan worden we ernstig en iets in ons zegt: hier ligt iemand
begraven. Dat is architectuur'. 1
In zijn voordracht voor het symposium over 'Fin-de-siècle' te Rotterdam toonde Pieter Jan Gijsberts onlangs een prachtige reeks gerealiseerde en niet gerealiseerde ontwerpen van Loos. 2 Eén daarvan, een
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Adolf Loos: Haus Rufer, Wenen,

1922

(foto P.J.Gijsberts).

aanzicht van het 'Haus Rufer' dat Loos in 1922 in Wenen bouwde,
geeft een goed beeld van Loos' ambivalente houding ten opzichte van
de traditie. Het huis beantwoordt aan de belangrijkste eis die Loos aan
architectuur stelde, namelijk dat ze zuiver functioneel moest zijn, dat
wil zeggen ontdaan van alle ornamenten en andere pseudo-artistieke
fratsen die de Weense bouwkunst van zijn tijd overwoekerden. Volgens Loos was architektuur geen kunst; hij had een onverholen afkeer
van de pretenties die zijn vakbroeders op dat gebied voerden en in het
bijzonder van de onfunctionele versieringen, smeedijzeren krullen,
mozaïekvloeren, barok stucwerk, kortom de ornamentiek. Huizen
waren in zijn idee louter functioneel; ze dienden slechts één doel: een
ruimte scheppen waarin de bewoner zich volstrekt op zijn gemak zou
voelen. Voor de rest moest een huis onopvallend zijn en op geen enkele
manier de aandacht op zichzelf vestigen op straffe van te verworden
tot een decor. Loos ging er dan ook prat op dat zijn ontwerpen op
tweedimensionale afbeeldingen geen effect hadden. Haus Rufer bevestigt die uitspraak: op de foto maakt het huis nauwelijks indruk; de
gevels vormen een vrijwel gesloten kubus die een afwerende, bijna ongenaakbare indruk maakt.
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Des te eigenaardiger zijn de klassieke 'citaten' in het voor die tijd
ultramoderne werk. De drie reliëfs rechts onder het midden zijn copieën van het reliëffries van het Parthenon. De herinnering aan een
Griekse tempel die zo ontstaat, wordt nog versterkt door het driehoekige tympaan. De tempelelementen vormen een anachronisme dat in
strijd lijkt met de modernistische kubus en met de belangrijkste stelling van Loos dat architektuur ontdaan moest zijn van elke versiering.
Wat zijn die reliëfs anders dan klassieke ornamenten? Wat bedoelde
Loos met die citaten? Moeten ze begrepen worden als een hommage
aan de Griekse bouwkunst die in het Parthenon een hoogtepunt bereikte! Waarschijnlijk wel, want Loos laat zich vaker bewonderend uit
over Griekse bouwmeesters. Ook in andere ontwerpen herinnert hij
wel eens aan de Griekse tempelbouw, bijvoorbeeld door het gebruik
van Dorische zuilen aan weerszijden van de ramen en bij de ingang van
het winkelpand van Goldman en Salatsch aan de Michaelerplatz te
Wenen. Maar 'hommage' is een ontoereikend woord, omdat het maar
een aspect, namelijk het 'respect' tot uitdrukking brengt. Even belangrijk lijkt me het feit dat Loos afscheid neemt van het door hem gerespecteerde verleden. De reliëfs kunnen het best vergeleken worden
met een gedenkteken, een plaquette zoals die wel vaker op gevels
wordt aangebracht ter herinnering aan vroegere beroemde bewoners.
Ze kunnen, net als de grafrede voor Veillich, gelezen worden als een
in memoriam.
Het besef van 'cultuur' zoals dat zich bij Loos manifesteert, staat ver
af van Steiners conservatieve cultuurideaal. Steiner beschouwt de cultuur als een bibliotheek; Loos als een verschijnsel dat zich buiten de
muren van de bibliotheek op straat afspeelt. De kern van het verschil
ligt waarschijnlijk in de vraag welke waarde moet worden toegekend
aan de geschiedenis. Steiner ziet met huiver een toekomst tegemoet
waarin de 'informaticarevolutie' het stillezen in de marge zal hebben
gedrongen. Die angst lijkt me gerechtvaardigd, want lezen en schrijven zijn, net als stoelen of huizen afhankelijk van allerlei maatschappelijke en technische ontwikkelingen. De briefwas nog niet zolang geleden een vitaal communicatiemiddel. Brieven schrijven was een vaardigheid die onontbeerlijk was omdat veel informatie alleen langs die
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weg kon worden overgebracht. De telefoon heeft dat medium voor een
groot deel overbodig gemaakt gemaakt zodat een schat aan persoonlijke en zakelijke informatie niet langer op schrift hoeft te worden
gesteld, dat wil zeggen in zinnen geformuleerd, op correcte wijze
gespeld en op onverzichtelijke wijze geordend. Natuurlijk is dat een
verlies, maar het lijkt me geen reden om een medium te wantrouwen
(laat staan af te schaffen) dat me in staat stelt van gedachten te wisselen met iemand die zich letterlijk aan de andere kant van de aardbol
bevindt (een wonder waarop ik nog altijd met kinderlijke verbazing
reageer).
Dergelijke opmerkingen gelden voor tal van ontwikkelingen die de
loop van de geschiedenis hebben gemarkeerd. De kleitabletten die in
het oude Assyrië en Babylon dienst deden als boeken of brieven van
aardewerk, werden verdrongen door het papyrus, later het perkament, waarop de boodschap werd geschreven; de geschreven of gecopieerde teksten werden op hun beurt verdrongen door de boekdrukkunst en die kunst van zetten en drukken wordt nu gaandeweg overgenomen door de tekstverwerker. Elk van die uitvindingen betekende
een informaticarevolutie van formaat en met elke ontwikkeling ging
een schat aan ambachtelijke kennis verloren, maar daar stond tegenover dat de nieuwe media sneller, efficiënter, goedkoper waren en bovendien boven hun voorgangers het machtige voordeel hadden dat de
informatie met elke volgende stap toegankelijker werd voor een groter
publiek.
Steiner heeft een hartgrondige hekel aan moderne communicatiemiddelen. Zijn pleidooi komt er in feite op neer dat we een paar stappen terug moeten doen op de informatiecaladder om zodoende het
boek de exclusiviteit te kunnen teruggeven die het ooit bezat. Van belang daarbij is dat het boek opnieuw wordt geïdentificeerd met cultuur, dat cultuur erkend wordt als boekencultuur: 'De boekdrukkunst
en de materiële aanwezigheid van boeken hebben het dwingende kader
gevormd van traditie. Vanuit dat gezichtspunt (.. ) kunnen we de
westerse cultuur karakteriseren als die van de bibliotheek van Alexandrië, van Outenberg en van Caxton'. 3 Voor Steiner staat het boek in
het centrum van een cultuurcultus. Boeken, en Steiner denkt daarbij
aan boeken die de tijd kunnen weerstaan ('paperbacks do not make
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for the colleedon of a library') beschouwt hij als tastbaar geworden,
dat wil zeggen letterlijk tot object geworden cultuur. De toevallige
historische vorm waarin cultuur uitkristalliseert wordt daarmee tot fetisj gemaakt en die fetisjering betreft niet alleen de beperking van 'cultuur' tot datgene wat zich tussen twee kaften bevindt (dus alles uitsluit
wat daarbuiten valt, en in de eerste plaats de massamedia), maar vooral de ver achter ons liggende periode waarin het ideale boek werd geproduceerd (grofweg van het eind van de middeleeuwen tot het eind
van de 19e eeuw). Het boek wordt daarmee tot fetisj van het verleden.
Het is dan ook niet vreemd dat Steiner grote afkeer toont van de
moderne distributieiniddelen (stationskiosk) en vermanend wijst naar
Lincoln en Carlyle die kilometers moesten lopen om een boek te kunnen lezen of naar Brasmus die zich gelukkig prees toen hij op de modderige weg een verfomfaaid stukje tekst vond. Steiner zou graag zien
dat boeken Inisschien niet unieke (manuscript) maar toch wel zeldzame en kostbare voorwerpen (verzameld werk in gebonden edities) zouden zijn, in elk geval voorwerpen die Ininder toegankelijk zijn dan ze
nu zijn (paperbacks). Met alle macht roeit Steiner op tegen de stroom
van de tijd om te voorkomen dat nog meer verloren gaat van datgene
wat boeken in zijn ogen omgeeft, namelijk aura.
Die term van Walter Benjainin geeft precies aan waar het Steiner
om te doen is: het boek die stralenkrans teruggeven die het ooit tot een
unieke, kostbare, tegelijkertijd begeerde en afstandelijke waarde
maakte (iets waarvoor je kilometers liep). Benjamin komt hier ook
goed van pas omdat volgens hem de moderne reproductietechniek die
aura te niet zal doen.
Steiners verlangen naar vroegere fasen van technische ontwikkeling
heeft, naar ik vermoed, ook te maken met de wens om cultuur opnieuw te laten beheren door een klein gilde van letterkundigen. Hij
waarschuwt ervoor dat in de toekomst nog maar weinig mensen zullen
stillezen en gedichten uit het hoofd leren. Maar dat voorrecht was altijd al voorbehouden aan een kleine groep die het zich kon veroorloven
of die door de gemeenschap werd vrijgesteld. Dat Steiner die groep
kwalificeert als een elite die de continuïteit van de beschaving moet
waarborgen berust op niets anders dan een idealisering van de situatie
zoals die in de Middeleeuwen en Renaissance heerste. Een dergelijke
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toekomstvisie komt in feite neer op het in de toekomst projecteren van
het verleden.
Het valt me op dat bij 'lezen in de toekomst' eigenlijk alleen gedacht
wordt aan het lezen van literatuur. Toch lijkt me die kwantitatief in
de minderheid bij de zakelijke teksten die bijvoorbeeld met registratie,
administratie, inventarisatie en dergelijke te maken hebben. De informaticarevolutie betreft in de eerste plaats die informatie en het lijkt
me niet onbelangrijk om de ontwikkelingen daar in de gaten te houden
omdat die het voorland vormen van wat met de registratie van boeken
in bibliotheken en wie weet later met de boeken zelf te gebeuren staat.
De nu al in veel supermarkten gebruikte 'streepjescode' maakt het
aanslaan van een kassabon (vroeger het schrijven van een rekening)
overbodig; bovendien wordt via de automatisch gelezen code geregistreerd hoe groot de aanwezige voorraad is en kan zonder extra
moeite worden nagegaan wat het koopgedrag is geweest gedurende een
zekere periode. Een reusachtige hoeveelheid lees- en schrijfwerk is
daarmee overbodig geworden en ik denk dat niemand daar rouwig om
is.
Een andere vraag is natuurlijk of en in hoeverre dergelijke ontwikkelingen ook het lezen en schrijven van literatuur beïnvloeden. Steiner
is, zoals gezegd, zeer pessimistisch gestemd, maar ook de bijdrage van
Stanislaw Lem (zie elders in dit nummer) berust op het nostalgische
verlangen naar een tijd (en een gemeenschap) waarin men vertrouwd
was met de wereldliteratuur. Lem constateert en betreurt dat het grote
publiek niet meer op de hoogte is van de grote literaire traditie: Balzac,
Flaubert, Dostojevski, Tolstoj, Fontane en zich onverschillig toont tegenover de cultuurwaarden. Ook hier moet de tegenwerping worden
gemaakt dat het grote publiek nooit op de hoogte is geweest van die
traditie, maar het gaat me er vooral om of de vraag wel juist gesteld is.
Zou je in plaats van te vragen naar de toekomst van het literaire
boek niet beter kunnen vragen naar de toekomst van de belangrijkste
functie die we aan literatuur toekennen, namelijk dat ze het publiek
(en dan wel een zo groot mogelijk publiek) een fictiefbeeld van de werkelijkheid presenteert? Die functie is veel ouder dan het boek en zelfs
het schrift. Bij primitieve volken werden mythen door een verteller
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doorgegeven; in de klassieke oudheid tot en met de middeleeuwen was
toneel het toonaangevende genre. Ik denk dat noch die orale traditie
noch de toneelstukken literair van een mindere kwaliteit waren dan de
romans die de laatste eeuwen door afzonderlijke lezers stil werden gelezen. Elk van die vormen was geldig in de maatschappelijke context
waarin ze tot ontwikkeling kwamen. Ik zie ook geen enkele reden om
op voorhand aan te nemen dat de massamedia die nu een belangrijk
deel van die literaire functie overnemen inferieur zouden zijn aan het
stillezen.
Het heeft weinig zin om voorspellingen te doen over de mate waarin
televisie en andere informatiesystemen het boek zullen verdringen. Die
ontwikkeling heeft zich voor een deel voltrokken en zal zich ongetwijfeld verder uitbreiden. Ik weet ook niet of het boek ooit geheel zal verdwijnen. Het lijkt me niet uitgesloten. Zeker is in elk geval dat dat zal
gebeuren als de informatie die erin besloten lag op een betere, eenvoudiger, plezieriger manier bereikbaar wordt. De mogelijke verdwijning
van het boek zal dus niet tot gevolg hebben dat onvervangbare cultuur
verloren gaat, maar dat die integendeel beter toegankelijk wordt, of
vervangen door cultuurgoederen die beter aansluiten bij de veranderingen in samenleving en techniek.

NOTEN

1. Adolf Loos, 'Architektur' (1909), in de bundel Trotzdem. De artikelen van Loos
werden bijeengebracht in drie bundels: Ins Leere gesprochen, Trotzdem en Die Potemkinsche Stadt, die onlangs (respectievelijk in 1981, '82 en '83) werden heruitgegeven bij Georg Prachner te Wenen. In Nederland is van Loos, voorzover mij bekend,
alleen het artikel Ornament en Misdaad in een vertaling van Hans Bakx uitgegeven
door Kwadraat, Vianen, 1982.
2. De voordracht zal verschijnen in een congresbundel, uitgegeven door het bureau Studium Generale van de Erasmusuniversiteit te Rotterdam. Over hetzelfde onderwerp
verscheen onlangs van zijn hand het artikel 'Het Iatijn van de metselaar' in Forum
(1986, 4) pp. 157-161.
3· William Caxton (tussen 1420 en 1424, gestorven in 1491) was oprichter van de eerste
Engelse boekdrukkerij. Hij publiceerde vertalingen van klassieke Engelse teksten.
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Daniël Robberechts

Polytechnisch

Tom heeft een tiental bladzijden uit de vertaling van de Ilias moeten
lezen, en hij vindt het nogal kinderachtig, allemaal: 'Die goden zitten
precies tv te kijken, op de Olympus, ze volgen het feuilleton 'Het beleg
van Troje' '. Maar dat televisie de droom van Homeros verwerkelijkt
heeft en de mensen tot olympische goden gemaakt, dat lijkt hem wel
een grappig idee. Het verschil is dat de goden voortdurend onder elkaar zaten te ruziën over hun bemoeienissen in de handeling. Niet dat
de tv-kijkers geen invloed hebben op wat ze te zien krijgen, alleen gebeurt dat maar indirect, via de kijkcijfers.

*
Urbain tegen Sabine: 'De vrijetijdsindustrie: je betaalt ze met het geld
dat je verdiend hebt door je arbeidstijd te verkopen, in ruil krijg je programma's die je vrije tijd omzetten in een tijdrovende hobby, zodat
je uiteindelijk geen minuut overhoudt voor jezelf alleen.'

*
Schrift het oudste audiovisuele medium van de mensheid. (Als het
schrift het nu moeilijk heeft: een effect van de remmende voorsprong?)
Auditief· het is altijd vastgelegde spraak (ook stillezers subvocaliseren nog onbewust met hun stembanden).
Visueel: oorspronkelijk figuratief, via de pietagrafie alsmaar
abstracter geworden; maar wat is een geschreven woord anders dan
een visueel teken, en een gedrukte pagina evengoed?
Het radicale verschil met de nieuwe audiovisuele media: schrift is
ronduit niet figuratief, niet 'realistisch,- zeg maar: niet illusionistisch.
(Notitie van Zebedeus de Zitter).

*
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'Een roman is toch altijd beter dan de film die ernaar gedraaid is', zegt
Dikke Lola, ze begint voorbeelden te noemen en de hele klas valt haar
bij, Lydia noemt zelfs Keetje Tippel terwijl Sabine zeker weet dat ze
het boek niet gelezen heeft (ze probeert maar haar slechte toets goed
te maken). Tenslotte wordt het Sabine te machtig. 'Ik vind ook wel
dat een goed boek beter is dan een slechte verfilming ervan', zegt ze,
'maar een goede film vind ik beter dan de slechte roman die ze er weleens van maken, achteraf.' Ze kijken haar aan alsof ze Chinees heeft
gesproken. Als Lola dan uitlegt dat een roman altijd rijker is dan de
film omdat hij zoveel meer aan de verbeelding overlaat terwijl de film
alles invult, zegt Sabine niks meer, maar ze denkt: wat ik zo goed vind
aan een goede film is juist dat hij zoveel overlaat aan mijn woordenverbeelding, er worden me beelden getoond maar ze worden me niet
benoemd, niet geïnterpreteerd, ik kan ze zelf allemaal met mijn eigen
woorden invullen.

*
Al die intellectuelen zitten te kankeren over de beeldcultuur die het einde moet betekenen van de ware beschaving d.i. de schrijfcultuur. Ze
hebben het over 'het boek' alsof het altijd een goed boek is, alsof 'lezen' alleen maar betekende: hoogstaande literatuur lezen. Alsof die
schrijfcultuur alleen maar meesterwerken had voortgebracht, alsof ze
de wereld niet ook had overspoeld met bocht, Schund, shit en troep.
Maar wat het schrift uiteindelijk voorheeft op al de nieuwe beeldmedia is wellicht nog: dat het onvergelijkelijk goedkoper is. Het goedkoopste produkt van geheel de vrijetijdsindustrie-en daardoor ook
niet meer interessant voor de grote beleggers. En wat je de audiovisuele media wezenlijk moet aanwrijven is: dat er eerder in de hele wereldgeschiedenis nooit zoveel geld is uitgegeven om zoveel stront voort te
brengen. (Notitie van Zebedeus.)

*
Als het achterzaaltje niet zo rokerig was geweest zou het haar misschien nog niet zo overrompelend duidelijk zijn geworden: de licht-
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bundel was een penseel, eigenlijk schreefhij op het doek. Hij schreef
wel niet 'brug' of 'auto', hij tekende die auto op die brug. Nee, Ceci
n 'est pas une pipe: hij tekende een beeld dat zij herkende als het beeld
van een auto die over een brug (het beeld van een brug) reed. Misschien
was dat een heel andere, een heel juiste manier om naar een film te
kijken: 'In dit beeld herken ik een brug, ik herken een auto die over
de brug rijdt. . .' Van die avond af kon Sabine de projector zien als
een machine om aan toeschouwers ultrasnel tekens te vertonen.

*
'Ze zitten me weer bezig te houden' -en Olivia voelt weer een witgloeiende woede opkomen: wat denken ze wel? Wat een honend misprijzen
moeten ze niet voor haar voelen dat ze denken haar met zo'n programma aan het lijntje te houden? Ze heeft de tv afgezet, maar ze wou dat
die druk op de knop ergens een onherstelbare schade aanrichtte in het
omroepcentrum. Tv gebruiken ze als de speelbal waar de baas zijn jonge hond naar laat springen en rennen. Toen zij jaren geleden in een
vakantiekolonie als jeugdleidster ging werken was de voornaamste
richtlijn die ze meekreeg ook al: 'Zorg dat je ze bezighoudt, want anders .. .' Anders: ???
'Maar ik wil mij zelf bezighouden', denkt ze, 'en daarom juist lees
ik zo graag.' Muriel die zou de schouders ophalen: 'Je weet toch best
dat de meeste mensen niet in staat zijn om zichzelf bezig te houden.'
In de tijd van Pascal repten ze zich van huis weg om aan hun nodige
'divertissement' te komen; nu krijgen ze entertainment en amusement
thuis bezorgd, nog gemakkelijker dan voedsel.

*
Ze jammeren over het analfabetisme (terwijl de kinderen toch geen
moeite hebben om de ondertitels te lezen?) Maar ik hoor ze nooit eens
klagen over beeldana/fabetisme. Wat toch veel verderstrekkende gevolgen moet hebben? Het is niet een knappe man die je op het scherm
te zien krijgt, niet eens het beeld van een knappe man: maar het beeld
dat zij zich maken van (doorgehaald: wat) het (doorgehaald: beeld)
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idee dat hun kijkers hebben van hoe een knappe man eruitziet.
In elkaar schuivende codes die zorgvuldig worden uitgewist, anders
zou de illusie verstoord raken.
'Ik zie een knappe man', dan wel: 'Ik zie het beeld van een man voor
wie men mij positieve gevoelens wil ingeven. , In die zin had Peetse
Swert gelijk toen hij weigerde te geloven dat het echt de eerste landing
op de maan was die hij op het scherm te zien kreeg: 'Allemaal
gespeeld', zei hij.
Wat men jou te zien geeft strookt waarschijnlijk niet met de realiteit.
(Notities van Sabine.)

*
Wanneer Jef zegt dat hij geen tv heeft, vraagt men gewoonlijk of hij
zich dan niet verveelt, als alleenwonende man. Hij zegt van niet.
Maar het is niet waar, alleen verveelt hij zich liever zonder dan met
een tv. En misschien is dat nog het enige geldige verwijt dat je de multimediale cultuur kan maken, denkt hij: dat ze geen gelegenheid meer
overlaat om zich echt te vervelen. Wanneer verveling het enige middel
is om van jezelf te ontdekken wat je eigenlijk wil, waar je ècht genoegen in schept. Misschien moet je wel de verveling tot het einde toe
doorlopen en door de muur van de verveling heen breken om ooit iets
aan te vatten wat de moeite waard is? Dat hebben kloosterlingen alvast
voor op andere mensen: zij zijn door uren van rituele verveling heengeraakt. En wellicht is het probleem van de werklozen minder de verveling dan de bezighouderij?

*
'Als ik een boek zit te lezen, hè Luk, dan stoor ik je niet bij het tvkijken. Maar als jij naar de tv kijkt dan stoort het geluid me wel bij
het lezen.'
Eigenlijk stoort ze hern wel als ze leest, hij heeft liever dat ze met
hem meekijkt. Maar hij wil ook niet dat ze het doet om hem plezier
te doen.
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'En als ik zit te lezen roep ik ook nooit dat je dit of dat moet komen
lezen; maar van jou moet ik altijd weer van mijn boek opkijken: 'Kijk
dat eens, Daisy!''

*
'Met onze vrije tijd handelt de vrijetijdsindustrie precies zoals de farmaceutische industrie met bacillen en microbes: uitroeien.' Terwijl hij
toch maar graag bij haar naar een western komt kijken, Urbain.

*
En mevrouw Xhauffleire die op een avond bij haar buren binnenloopt, maar Thomas kijkt nauwelijks van zijn boek op. Als de buurvrouw weg is merkt zijn moeder op dat dat toch geen manieren zijn.
'Maar als wij bij haar komen zet ze haar tv toch niet af?' zegt hij,
'waarom zou ik dan mijn boek dichtklappen als zij hier komt?' Maar
dat is niet hetzelfde, zegt zijn moeder.

*
J ef stelt zich de vraag: waarom er wel openbare bibliotheken en discotheken en diatheken bestaan, maar geen openbare videotheken? Om
dezelfde reden als waarom de jeugdbibliotheken in België geen stripboeken willen aanschaffen? (Aan studio Vandersteen moet die beslissing een fortuin hebben opgebracht.)

*
Het zal wel zo zijn, denkt Sabine, dat van een geschrift de coderingen
extra waarneembaar zijn, veel meer dan in andere media. En juist van
daaruit heb je ook twee totaal verschillende literaturen: de ene zet alles
op haren en snaren om de codes onzichtbaar te maken, om de lezer
te doen vergeten dat wat hij leest geschreven is; de andere maakt van
de nood een deugd, speelt met de codes om de lezer ook van de coderingen te laten genieten.

*
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Het figuratieve beeld heeft de overhand gekregen op het non-figuratieve (in weerwil van Exodus 20: 4 en van de Koran- zelfs de sjiietische
fundamentalisten maken huizenhoge portretten van hun ayatollah).
De 'realistische' figuratie heeft de overhand gekregen op de andere figuraties. (Ondertussen heeft de dramatische tekst de overhand gekregen op de lyrische en van de epische: showing, not telling.) Met de camera heeft de technische 'realistische' figuratie de overhand gekregen
op de andere. (N.B.: inquisitie! karakter van de optische instrumenten.) Met de publieksfilm heeft de sado-masochistische inleving de
overhand gekregen op de fetisjistische contemplatie (die naar de
kunstfilm is gemarginaliseerd). (En dus is de snujj-movie de consequente uitloper van de westerse beeldcultuurgeschiedenis.)
(Notitie van Zebedeus.)

*
Wat zo fijn is aan video, zegt Sabine: een programma is er zo overzichtelijk, zo controleerbaar als een foto of een boek, je kan zelf nagaan
hoe het in elkaar zit. Maar door de meeste film- en tv-programma's
word je geacht je helemaal klakkeloos te laten meeslepen, een roetsjbaan van ontroering naar ontroering, rillen, huilen, griezelen, watertanden, zweten, vertederd raken, hartkloppingen, huiveringen ... Het
moet alsmaar vooruitgaan, een stilleven is taboe (is goed voor de
kunstfilm)-het is krankzinnig maar soms zou ik willen roepen: 'Mag
ik nu ook eens kijken, alstublief?' Video moet zorgen dat films weer
kijkfilms worden?

*
Maar een boek kàn niet vervelend zijn, zegt Boonen: voor het zover
komt hebt ge het toch al weggelegd? En na tien dagen of tien jaren
kunt ge het weer opnemen, en soms kan het u dan heel goed bekomen.
Een spreker, ja, een prater, dié kan vervelend zijn. En een muzikant, ik heb er hier eens een paar binnengelaten- God beware me voor
muzikanten die er maar niet mee ophouden! Maar wat ik aan een boek
zo handig vind is juist: dat ge het kunt afzetten wanneer ge maar wilt,
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ge verliest er niks bij. En ook wel dat het geen lawaai maakt. Geen gebabbel engetetter zoals op de radio en de tv. Pas op: ik kijk ook graag
naar een schoon feuilleton. Maar als ge een boek leest, dan wordt er
eigenlijk héél stillekens tot u gesproken.

*
En Urbain weer: 'De vrijetijdsindustrie lost het vrijetijdsprobleem op
door de vrije tijd tegen betaling in beslag te nemen, ze vult je ledige
tijd op door hem te doden.'

*
Olivia die schaamt zich eigenlijk dat ze graag dagboeken leest, men
kan het zo gemakkelijk doodverven als nieuwsgierigheid en indiscretie, als compensatie voor de intimiteit die ze als alleenstaande vrouw
moet missen. 'Maar uiteindelijk is het toch de enige manier om in de
huid van een ander te kruipen, in zijn hoofd. Je leest hoe een werkelijke mens leeft en wat er in hem omgaat en zo-en je leest het echt als
een boek.'
Als jong meisje kon ze zich door het dagboek van Anne Frank voor
het eerst echt vergelijken met een ander meisje. (Daarna leek het dagboek van Spieghelken haar je reinste oplichterij.) Maar met de jaren
was ze er hoe langer hoe meer op uit, mensen te lezen die haar helemaal
vreemd waren; via hun dagboeken kan ze nu intiem doordringen tot
mensen met wie ze niet zou kunnen omgaan, met wie ze zelfs nooit zou
willen omgaan.
'En het is allemaal niet zo geënsceneerd als in een roman, een biografie of zelfs een autobiografie. Een dagboekschrijver kan me dingen
vertellen die hij tegen niemand kan zeggen. Het gaat niet alleen om
de geheime dingen, de intieme of vernederende: er zijn dingen die je
niemand kan zeggen omdat je niet wil dat men je vervelend gaat vinden- zo'n dingen zijn op z'n minst even intiem als de andere, en je kan
er niets anders mee doen dan ze neerschrijven.'

*
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Het licht dimt uit, en Sabine voelt zich opgelucht dat ze niet meer kan
gezien worden door de andere bioscoopbezoekers, dat zij ze niet meer
hoeft te zien. Maar tegelijk voelt ze zich heel klein en heel alleen tegenover het grote doek-nee, het gaat niet om het doek. Bij theater kan
je nog spreken van een confrontatie van twee gelijkwaardige groepen,
die van de acteurs met die van de toeschouwers. Maar in de bioscoop
zit je als geïsoleerde enkeling tegen een overmachtig instituut aan te
kijken, een apparaat, een fabriek, een hele industrie. Dat geldt ook
voor de tv-vandaar dat ze graag samen met iemand anders tv kijkt:
ze voelt zich minder machteloos? En dat is precies wat ze zoveel gemoedelijker vindt aan fotografie, aan literatuur en aan heel wat videofilms: dat de maker ervan bijna altijd een enkeling is. Het zijn eigenlijk
programma's van mens tot mens, je hoeft je niet zo te weer te stellen.

*
'Maar een boek dat ge niet herleest', zegt Baptist, 'dat is toch een wrede miskoop? Evengoed als een plaat die ge maar eenmaal zoudt opzetten.'

*
Jef: 'Het is nu maar enkele jaren dat ik de tijd heb om eens een tweede
keer naar een film te kijken die ik goed heb gevonden. En nu valt het
me toch wel op hoe weinig films daartegen bestand zijn. Niet dat ik
ze ineens slecht ga vinden, maar ze lijken me wel een beetje goedkoop,
ik bedoel: achteraf lijkt het allemaal irriterend dik in de verf te staan.
Alsof de makers er geen rekening mee hielden dat je hun films nog een
tweede keer zou kunnen bekijken.'
Sabine: 'Maar hoeveel mensen zouden een film meer dan één keer
willen bekijken, denk je? Een film flopt als hij niet meteen aan het grote publiek bevalt. Dat moet dus van de eerste keer te verstaan krijgen
waar hij om draait, zo'n film moet onweerstaanbaar als een kampioenverkoper tegen het publiek inpraten. Een film die je geleidelijk meer
gaat appreciëren naarmate je hem vaker ziet zal financieel wel niet
haalbaar zijn- kan dus alleen in het circuit van de kunstfilm terecht.'
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Jef: 'Okee: na fast food heb je nu al fast hooks en instant publishing, waarom zou je na instant-koffie, instant-fotografie en instantpudding niet ook instant-succes hebben met instant-movies? Ik vraag
me alleen af of alle filmmakers wel gelukkig zijn met die vluggertjes.
Up up and away.'

*
Een polytechnische, multimedia-cultuur.
I. Wie op consumptie uit is, is verloren. (Wanneer rationeel consumeren op zich al een toegepaste wetenschap is geworden.)
2. Drastische verkorting van de arbeidstijd als noodzakelijke voorwaarde alleen al voor de polytechnische alfabetisering van de ontvangers.
(Notitie van Zebedeus.)

*
Als jij nu een boek zit te lezen, dan betekent het dat je op dit ogenblik
liever een boek leest dan
te tekenen, fotograferen, filmen, schilderen, etsen, zeefdrukken,
boekbinden, knippen, origami's of collages te maken, te weven, spinnen, boetseren, pottenbakken, glazuren, dammen, schaken, kaarten,
puzzelen, sjoelbakken, vogelpikken, pingpongen, biljarten, flipperen, dominoën, dobbelen, gokken, hengelen, joggen, surfen, rijden,
vliegen, wandelen, jagen, skiën, zeilen, schaatsen, bowlen, voetballen, zwemmen, tennissen, badmintonnen, basketten, volleyen, squashen, fietsen, boksen, judoën, golfen, tuinieren, knutselen, houtdraaien, figuurzagen, modelbouwen, haken, kantklossen, borduren, breien, vlechten, matten, rijgen, batikken, voor dieren te zorgen (katten,
volièrevogels, duiven, konijnen, hoenders, aquariumvissen, schapen,
geiten, honden, cavia's ... }, uit te gaan, te dansen, reizen, zingen, musiceren (piano, gitaar, viool, cello, tuba, fluit, klarinet, saxofoon,
hobo ... }, een bezoek te brengen (aan een museum, een vernissage, een
première, een theater, een opera, een concertzaal, een bioscoop, een
restaurant, een circus, een kermis, een pretpark, vrienden, familie},
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te winkelen, straatslijpen, schrijven, vergaderen, mediteren, niksen,
praten, vrijen, slapen, naar tv te kijken of een video, naar de radio
te luisteren of een plaat ...
Echt waar?

*
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H.C. ten Berge

Hommage aan Nezahualcóyotl

Op een mat van bloemen
schilder jij
je lied, je woord
omijn vorst
Je hart verft zich op
met veelkleurige bloemen;
jij schildert je lied, je woord
omijn vorst
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Omstreeks 1470 componeerde de Azteekse koning Nezahualcóyotl
(Hongerige Wolf) een afscheidslied, waarin hij de wens uitsprak niet
in vergetelheid te raken. Deze wens wordt in het lied geformuleerd als
een verwachting die tot zekerheid uitgroeit (' ... mijn lied zal in de wereld voortbestaan'). En het is waar, dat deze vorst heden ten dage nog
altijd bekend staat als een van de belangrijkste dichters van het Azteekse rijk. Van de paar honderd liederen en liedfragmenten die de ondergang van de oud-Mexiaanse cultuur hebben overleefd, kunnen er
zesendertig aan Nezahualcóyotl worden toegeschreven. Dat aantal is
aanzienlijk vergeleken met de weinige verzen die andere met name bekende dichters krijgen toebedeeld.
Het werk van de vijftiende-eeuwse dichter-koning uit Tetzcoco omvat nagenoeg alle genres die de Azteekse dichters hebben beoefend.
Hiertoe behoren onder andere de gedichten over de aard en functie van
de poëzie, de bloemenliederen (waarin de bloem een metafoor van het
lied is), de teksten over de betrekkingen tussen mens en godheid, de
krijgszangen, de poëtische dialoog en de klachten over de vluchtigheid
van het aardse bestaan.
In zijn afscheidslied, kort voor zijn dood geschreven, presenteert
Nezahualcóyotl zichzelf als iemand die al bijna 'op de Oever van de
Negen Stromen' vertoeft. Hij duidt daarmee het Jenseits aan, waarvoor op andere plaatsen herhaaldelijk het woord 'daarginds' wordt
gebruikt. Door de eenvoud van het lied wordt de obsessie omtrent het
hiernamaals-een gemoedstoestand die het merendeel van de Mexicaanse zangers blijkt te delen-in alle hevigheid uitgedrukt. Zelfs in de
naar blijdschap en muzikale bedwelming neigende lenteliederen zijn
de dood en het 'daarginds' nooit helemaal afwezig. Terwijl hij zich
met zijn vrienden vermaakt, zingt de dichter: 'Vergeet niet I dat ook
wij eens moeten heengaan.'
Ofschoon een vergelijking van de oude Indiaanse cultuur met die
van de late middeleeuwen in Europa een hachelijke aangelegenheid is,
kan men het memento mori dat destijds in onze landen opklonk, met
enig voorbehoud aan het alles doordringende doodsbesef van de Azteken koppelen. Wat achter in de retorische, Azteekse poëzie onmiddellijk opvalt, is de diepe ernst waarvan zij is vervuld. Waar de vijftiendeeeuwse Europese poëzie over de dood niet zelden wordt gekleurd door
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ironie, spot en zelfspot, en een aan cynisme grenzende macabere humor-ieder weet zich op weg naar 'het land van mollengijs' om daar
'ter mollenfeeste' te gaan dansen-ontbreken deze relativerende elementen in de Indiaanse doodspoëzie. Met andere woorden: de angsten
zijn dezelfde, maar ze worden op verschillende wijze tot uitdrukking
gebracht.
De liederen van Nezahualcóyotl zijn voornamelijk in twee manuscripten aan te treffen: het eerste is van de hand van Juan Bautista de Pomar en draagt als titel Romances de los Senores de la Nueva Espana
(Tetzcoco, 1582}, het tweede is het aan Bernardino de Sabagun toegeschreven Manuscrito de la Biblioteca Nacional de México dat een
schat aan liederen bevat, die onder de naam 'Cantares Mexicanos' bekend is geworden. In de vijftiger en zestiger jaren heeft Angel Maria
Garibay beide manuscripten ontcijferd, vertaald en becommentarieerd, waarna ze in 1964 en 1965 als Poesla Nahuatl I en II door de
universiteit van Mexico werden gepubliceerd.
Juan Bautista de Pomar, een achterkleinkind van Nezahualcóyotl,
voltooide in 1582 zijn geschrift over het voormalige vorstendom Tetzcoco (Relación de Tezcoco), dat hij op verzoek voor Filips 11 van
Spanje had samengesteld. Zijn relaas bevat onder meer de door Garibay uitgegeven liederen, waarvan er achtentwintig met zekerheid aan
Nezahualcóyotl kunnen worden toegeschreven. De overige teksten
van deze dichter zijn voor het merendeel in de 'Cantares Mexicanos'
terechtgekomen.
Een selectie van acht liederen wordt hier aan de lezer gepresenteerd.
De Nederlandse versies zijn benaderingen van de oorspronkelijke teksten. Ze zijn mijns inziens minder gecompliceerd dan de sacrale hymnen van de Azteken, die eerder en elders zijn gepubliceerd (Poëzie van
de Azteken, De Bezige Bij, 1982). Niettemin blijken enkele aantekeningen met betrekking tot specifieke beelden of symbolen onontbeerlijk. Om practische redenen zijn die achter de gedichten afgedrukt.

Hommage aan Nezahualcóyotl vormt het derde deel van een poëtisch drieluik, bestaande uit profane liederen van Azteekse dichters uit de vijftiende eeuw. Dood en doodsangst is het verbindende thema van de drie reeksen. De dichter Nezahualcóyotlleefde
van 1402 tot 1472.

I

Vrienden, sta op!
De vorsten zijn weerloos, ontheemd;
ik ben Nezahualcóyotl,
ik ben de zanger,
de papegaai met de grote kop.
Neem je bloemen en je waaier in de hand.
Dans ermee, dans!
Jij bent mijn zoon,
jij bent Yoyontzin.
Neem van de cacao,
neem de bloem van de cacao.
Drink! En laat de dans geboren worden,
laten zangers elkaar toezingen.
Ons huis staat niet op deze plaats,
we zullen hier niet levenen jij ... , het zal jou niet anders vergaan.
Ayah!
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11

Ik zet mijn trommel klaar
en roep mijn vrienden nader:
ik breng ze tot zingen,
ze maken plezier.
Vergeet niet
dat ook wij eens moeten heengaan;
weest dus maar gelukkig, vrienden.
Nu misschien nog onbekommerdzal het ginder ook zo zijn?
Heerst misschien ook daar gemoedsrust
waar de zielen zonder lichaam zijn?
Laten we gaan ...
maar hier geldt de wet van de bloemen,
hier geldt de wet van het lied.
Wees dus maar gelukkig
vrienden,
kleed je feestelijk aan.

111

Lentelied

In het huis van het zompige mos
begint hij te zingen,
beproeft hij het lied.
Hij strooit er zijn bloemen,
het lied schenkt plezier.
Het lied vindt nu weerklank:
het lichte gerinkel van bellen
wordt al beantwoord
door tamboerijnen in bloei.
Hij strooit er zijn bloemen,
het lied schenkt plezier.
Boven de bloemen
de zang van de fraaie fazant;
zijn lied komt los
en vlot nu in de wateren.
Tal van vogels, roodkleurige,
geven hem antwoord;
hij zingt betoverend,
de rode vogel, de fraaie fazant.
Jouw hart is een liedboek,
je bent gekomen om te zingen,
je laat je trommels klinken
en de zanger, dat ben jij I
In het hart van het lentehuis
breng je de mensen in verrukking.
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Jij alleen deelt
diep geurende bloemen uit,
kostbare bloemen, bedwelmende bloemen
en jij bent de zanger.
In het hart van het lentehuis
breng je de mensen in verrukking.

IV

De Bloeiende Boom
[een dialoog]

Eerste dichter
Ons lied doet de ronde, het zingt zich al voort.
Temidden van parels, temidden van goud
bot de Bloeiende Boom nu al uit.
Hij huivert, hij spreidt nu zijn kroon- - laat de quetzalvogel honing zuigen,
laat de gouden quéchol honing zuigen!
Je bent in de Bloeiende Boom veranderd;
je ontvouwt je en buigt je voorover,
je hebt je aan de Schenker van het Leven voorgesteld:
in zijn nabijheid open je je takken.
Bloemen zijn we, bloemen van verscheiden aard.
Hij leeft daarginds nog altijd voort,
blijf je bloemkronen op deze aarde openvouwen.
Als jij je twijgen schudt, vallen de bloesems;
je strooit jezelf in het rond.

Nezahualc6yotl
Mijn bloesems zullen niet vergaan,
mijn liederen zullen niet sterven;
ik verhef ze: ik ben de zanger.
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Gele glans van bloemenze verstrooien zich, ze dwarrelen neer
tot in het gouden hart.
Ravenbloemen, vingerbloemen
die jij uitstrooit en laat vallen
temidden van andere bloesems.
Ach ja, ik ben gelukkig,
ik, Nezahualcóyotl, de koning.
Juwelen, brede helmbossen van quetzalverenbeide voeg ik samen
en ik overdenk de aanblik van de jaden stenen:
zij zijn de vorsten!
Ik zie het gelaat van Arenden en Tijgers,
ik aanschouw het gezicht van juwelen en jade.

Eerste dichter
De schittering van een armband, rondom met jade bezet:
zo zijn jullie woorden en gedachten
o vorsten Motecuzomatzin en Nezahualcoyotzin.
Eens komt de dag dat jullie je vazallen
als verweesden moeten achterlaten!
Wees nu gelukkig in lpalnemoani's nabijheid:
men wordt maar eenmaal koning hier op aardeEens komt de dag dat jullie je vazallen
als verweesden moeten achterlaten!
Wees gelukkig, trek je feestgewaad nu aan,
jij, koning Nezahualcóyotl,
eigen je de bloemen toe van hem voor wie wij leven.
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Span je in, put je uit,
ga hier tot het uiterste:
er komt een dag dat hij zijn roem en luister zal verbergen:
ze worden slechts kortstondig uitgeleend, o vorsten.
Wees gelukkig, trek je feestgewaad nu aan,
jij, koning Nezahualcóyotl,
eigen je de bloemen toe van hem voor wie wij leven.
Bedenk, Nezahualcóyotl,
dat aan gene zijde nog alleen Ipalnemoani's huis is:
hij alleen bezet de hemeltroon,
hij alleen bestrijkt de aarde en de hemel.
Daarginds zal hij gelukkig zijn en zijn geluk wegschenken.

Nezahualcóyotl
We zullen heengaan, ach ... wees blij!
Dat zeg ik, Nezahualcóyotl.
Leven we wel echt op aarde?
Niet voor eeuwig op de wereld,
slechts kortstondig zijn we hier!
Al is men van jade, breken zal het toch;
al is men van goud, doorkliefd wordt het toch.
Zelfs de pluim van quetzalveren
wordt eens stuk getrokken.
Niet voor eeuwig op de wereld,
slechts kortstondig zijn we hier!

IJO

V

Jij blauwe vogel, jij stralende ara,
je komt aangevlogen,
Opperste Gebieder voor wie alles leeft.
Waar je met gespreide vleugels neerstrijkt
en je breed maakt, staat mijn huismijn huis gedijt en is vol leven.
Door jouw goedgunstigheid
kan men op aarde wonen, o lpalnemoani.
Waar je met gespreide vleugels neerstrijkt
en je breed maakt, staat mijn huismijn huis gedijt en is vol leven.

IJl

VI

Jouw bloemen zijn gevat in bladeren van smaragd,
als juwelen openen zij hun knoppen.
We dragen ze in onze handen;
geurige, kostbare bloemen
waarmee we ons tooien, o vorsten.
Z~ zijn ons hier op aarde slechts in bruikleen afgestaan.
Het is een bonte, luisterrijke bloemenschat
die wij in onze handen dragen;
geurige, kostbare bloemen
waarmee wij ons tooien, o vorsten.
Ze zijn ons hier op aarde slechts in bruikleen afgestaan.
Treurigheid bevangt mij,
wasbleek wordt mijn gezicht ...
Daarginds staat het huis waar wij heen gaanEr is geen terug,
hier keert geen sterveling weer ...
Eens gaan we de dag die we eens moeten gaan.
Ohuaya! Ohuaya!
Konden maar de bloemen en de liederen
worden meegenomen naar zijn huis!
Laat ik heengaan, opgesierd
met gouden ravebloemen,
met de bloesems van de geurige acacia.
We dragen ze in onze handen ...
Er is geen terug,
hier keert geen sterveling weer ...
Eens gaan we de weg die we eens moeten gaan.
Ohuaya! Ohuaya!

VII

Ik ben bedwelmd, ik huil en klaag,
ik denk, ik spreek,
sta oog in oog met wie ik ben.
Als ik eens onsterfelijk was
en nimmer zou verdwijnen!
0 diepste wens om daar te zijn
waar de dood niet bestaat,
waar ze voor altijd is verslagen.
Als ik eens onsterfelijk was
en nimmer zou verdwijnen!
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VIII

Adieulied
Ik, vogel van het bloeiende water, leef voort in het feest.
Ik ben een lied in de wijde omtrek van het water,
mijn hart dwaalt op de oever van de mensen;
ik ga mijn bloemen bezielen
waarmee de vorsten zich bedwelmen.
Er is opsmuk en vertier.
Mijn hart is triest-ach, door droefheid is het overmand;
ik ben zanger op de Oever van de Negen Stromen
in de streek van het bloeiende water.
0 mijn vrienden, spoedig zal ik worden opgebaard.
Ik rijg een halssieraad van zuivere jade,
als dichter is dit mijn verdienste:
de jaden stenen schitteren, ik beroem mij op mijn lied.
Mijn hart raakt bevangen-0, dat ik ginds
op de bloeiende aarde zal zijn opgebaard!
Als ik zing voel ik de aardse smart,
ik ben dichter in wie pijn van droefheid groeit.
Mijn hart raakt bevangen-0, dat ik ginds
op de bloeiende aarde zal zijn opgebaard!
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Een kunstwerk, rijk aan kleuren, laat ik achter:
ik ben dichter en mijn lied zal in de wereld voortbestaan.
0 mijn luisterende vrienden,
door het lied leef ik in de herinnering voort.
Ik zal heengaan, heengaan en verdwijnen,
ik zalliggen op een mat van gele verenoude vrouwen zullen mij bewenen,
het geweeklaag zal mijn botten uitmergelen
als bloeiend hakhout dat gekapt is.
Daar, op gindse oever,
op de oever van de tortelduiven
moet ik in het graf afdalen.

Ay, de pijn doorvlijmt mij, luisterende vrienden!
Als ik straks word weggedragen zal de veren troon
in rook opgaan, daar in Tlapala.
Ik zal heengaan, heengaan en verdwijnen,
op een mat van gele veren zal ik liggen
en de vrouwen zullen mij bewenen.
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AANTEKENINGEN BIJ DE GEDICHTEN

Op een mat van bloemen: een tekst van Nezahualcóyotl die zichzelf toespreekt. Hier
als motto gebruikt met weglating van de eigennaam die tweemaal wordt genoemd.
I

De papegaai met de grote kop (tzontecochitzin): Een gangbare metafoor van de dichter.
De bloem van de cacao (cacahuaxochitl): De dichter roept op tot het drinken 'van bloei-

ende cacao'. In letterlijke zin is dit een onmogelijkheid, maar bijna niets in deze poëzie kan letterlijk worden genomen. De Nahua-Indianen dronken bij feestelijke gelegenheden wel degelijk een uit cacao bereide drank, die ongezoet en koel werd geserveerd. Alleen hooggeplaatste personen mochten van deze 'voedzame en opwindende'
drank genieten. Garibay merkt hierover op, dat iemand uit het lagere volk de
doodsstraf stond te wachten als hij werd betrapt op het drinken van cacao. Dichters
en zangers was het nuttigen ervan wel toegestaan: poëzie en dans zouden er bij winnen.
111

In het huis van het zompige mos: (De binnenplaats van) het huis waar gezongen en gemusiceerd wordt. Ook 'het lentehuis', 'het huis der bloemen' of 'de bloeiende patio'
genoemd. Met het zompige, dus vochtig-groene mos wordt het gezelschap van dichters en zangers aangeduid, hier aangevoerd door Nezahualcóyotl.
León-Portilla en Marinez geven een op sommige plaatsen sterk afwijkende lezing
en gaan uit van 'het huis der kunsten' ('casa de pinturas') in plaats van 'het zompige
mos' ('musgo acuático').
De veelvuldig gebruikte waterbeelden zijn in verband te brengen met de eertijds waterrijke omgeving van de Azteekse stedenbond, die rondom het meer van Tetzcoco
was geconcentreerd.
IV
De Bloeiende Boom: Snel groeiende boom met tal van uitlopende takken en twijgen.

Als middelpunt van het mythische Tlalocan (het gebied van regen en nevels waar de
god Tlaloc heerst) het trefpunt van levende en dode dichters. De boom wordt ook
genoemd in verband met Tamoanchan, de streek van waaruit al het leven op aarde
afkomstig is. Hiertoe worden mensen zowel als mythische vogels gerekend (zie volgende noot).
Quéchol: Door de Nahua-lndianen ook 'teoquéchol' genoemd, een goddelijke vogel
met 'soepele hals', die als buitengewoon kostbaar wordt aangemerkt. De vogel wordt
als roodkleurig omschreven, en afwisselend met de rose flamenco en de guacamaya
(een papegaaiesoort) geassocieerd. Hij staat voor de zonnegod HuitzilOpochtli, maar

ook voor de in de strijd gedode krijger ('de rode quéchol'). Het laatste geldt tevens
voor de quetzalvogel.
Tot de vogels die met de zon worden vereenzelvigd behoren voorts: de blauwe reiger, de arend, de 'lichtende' ara of guacamaya, en de honingvogel of kolibrie.
Gele glans van bloemen: In de tekst wordt het geel door goud gevolgd. Het is een niet
ongebruikelijke combinatie in een cultuur die helgele bloemen en goud symbolisch
verbond met het oosten waar 's morgens de zon opkomt.
Ravebloemen: Er is voor een letterlijke vertaling van 'flores del cuervo' gekozen, omdat
de gangbare benaming Franchipani-bloemen (Plumeria acutifolia) in Nederland vrijwel onbekend is en in het gedicht zou detoneren.
Vingerb/oemen: Eigenlijk handvormige bloemen ('flores de manita'), waarvoor een Nederlandse benaming ontbreekt. De door Garibay vermelde Latijnse omschrijving
werd in geen enkele flora aangetroffen.
Arenden en Tijgers: De vorsten waren verenigd in een militaire organisatie-de Ridders
van de Zon-die was onderverdeeld in Arenden en Tijgers.
De schittering van een armband: De schoonheid van het lied.
lpalnemoani: De godheid die het leven geeft en neemt, de Heer van het omringende en
nabije, de opperste Gebieder.
V

De in dit lied genoemde vogels staan voor de zonnegod HuitzilOpochtli.
VIII

Ik ga mijn bloemen bezielen: Bezielde liederen die de luisterende vrienden in een staat
van vervoering zullen brengen.
De Oever van de Negen Stromen: Een van de vele aanduidingen van het dodenrijk, de
streek van het mysterie, de plaats waar men ontvleesd is, het huis van de nacht, het
hiernamaals, daar waar wij op een of andere manier in leven blijven, enzovoort.
De inleiding tot de 'Hommage aan Nezahualcóyotl' behandelt enkele algemene
aspecten van dit lied ..
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Cyrtlle Offermans

Een blik naar de sterren

George Steiner en de georganiseerde
onverschilligheid
'Bei der allgemeinen Stille d~r Natur und der Ruhe der Sinne redet das verborgene Erkenntnisvermögen des unsterblichen Geistes eine Unnennbare Sprache, und gibt unausgewickelte Begriffe, die sich wohl empfinden, aber nicht beschreiben lassen. Wennes
unter den denkenden Geschöpfen dieses Planeten niederträchtige W esen gibt, die, ungeachtet aller Reizungen, womit ein so grosser Gegenstand sie anlocken kann, dennoch
im Stande sind, sich fest an die Dienstbarkeit der Eitelkeit zu heften: wie unglücklich
ist diese Kugel, dass sie so etende Geschöpfe bat erziehen können! Wie glücklich aber
ist sie anderer Seits, da ihr unter den allerannehmungswürdigsten Bedingungen ein Weg
eröffnet ist, zu einer Glückseligkeit und Hoheit zu gelangen, welche unendlich weit über
die Vorzüge erhaben ist, die die allervorteilhafteste Einrichtung der Natur in allen Weltkörpern erreichen kann.' I. Kant, Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, 1755

Bijna tweehonderd jaar geleden, in 1790, dus op het hoogtepunt van
de Verlichting, publiceerde Immanuel Kant zijn Kritik der Urteilskrajt. Dat boek gaat, in een ruime zin van het woord en op een zeer
fundamentele manier, over esthetiek. Kunst, zegt Kant, is het domein
vanhet 'interesseloses Wohlgefallen'. Dat 'interesselose' heeft bij hem
nog niet precies dezelfde betekenis als ons 'ongeïnteresseerd' of 'zonder belang'. Het betekent vooral: niet ondergeschikt aan praktische
of morele imperatieven. Als zodanig was zijn definitie kritisch gericht
tegen de oude dienstbaarheid van de kunst aan kerk en adel. Kant verwachtte dat van de 'interesseloosheid' van de kunst bevrijdende impulsen zouden uitgaan naar het leven buiten de kunst. Kunst zou de
mondigheid van de burgers, hun vermogen om zich zonder bevoogding van hun verstand te bedienen, ten goede komen. Maar daar is
niets van terechtgekomen. Onder het wakend oog van de Rob Outs aller landen is de gewone man sindsdien bedolven onder een lawine van
'interesseloosheid', en daar is hij niet zozeer mondig alswel apathisch
van geworden.

Dat heeft Kant niet kunnen voorzien. Hij leefde ruim een halve
eeuw voordat het kapitalisme tot volle ontwikkeling zou komen, dus
ook voor het tijdperk van de kultuurindustrie. Hij kan niet vermoed
hebben dat er in de negentiende eeuw een tak van industrie zou ontstaan die zich met louter winstoogmerken zou richten op de vrije tijd
van de burgers, op hun 'interesseloses Wohlgefallen'. Ongetwijfeld
was hij te ernstig en te rationeel om op het idee te hebben kunnen komen dat de subliteratuur uit zijn tijd zou uitgroeien tot een wereldomvattende amusementsindustrie. En evenmin dat het belangrijkste
voertuig van die industrie aanvankelijk de krant zou zijn, het medium
dat in de achttiende eeuw nog hoofdzakelijk in dienst had gestaan van
de verspreiding van verlichte, burgerlijke ideeën.
In de eerste helft van de negentiende eeuw, toen nieuwe druktechnieken een explosieve groei van de krant mogelijk maakten, onderging
die op grote schaal een verandering in de richting van een amusementsartikel. Feuilletonisten (en niet de eersten de besten) werden ingehuurd
om het publiek in de exotische liefdesavonturen te storten waar het
voordien zelfs niet van kon dromen. Dat proces raakte halverwege de
eeuw, met de uitvinding van de telegrafie, in een stroomversnelling.
De telegraaf hief de ruimte op. Wat er waar ook ter wereld gebeurde,
voortaan kon het een paar uur later in de krant staan. Menige krant
ging zich dan ook specialiseren in nieuws als zodanig, ongeacht het sociale belang of de zin ervan. Neil Postman spreekt in dit verband van
een decontextualisering van het nieuws: het hoeft niet langer zinvol te
zijn, als het maar exclusief en spectaculair is! Als het maar betrekking
heeft op de onbekende, 'menselijke' kant van openbare beroemdheden! Als het maar gaat over geheime liefdes, financiële schandalen en
ongelukkige prinsessen, over misdaad en seks! Daarmee was de formule van de 'human interest' geboren, en kon de strijd om de superlatieven ontbranden. Tegen het echte spektakel dat razende reporters en
flitsende fotografen nu te bieden hadden, kon geen fantaserende feuilletonist meer op. Tekst was trouwens alleen maar lastig, diende dus
tot een minimum te worden beperkt. Als het erom ging het publiek
aangenaam te shockeren, kon men volstaan met schreeuwende koppen- onthullende foto's deden de rest: de door de kultuurindustrie geredigeerde Verlichting van de kleine man bleef van meet af aan beperkt
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tot een verholen inkijk in de een of andere chambre séparée. De toon
van de druipkaarsenpoëzie van de Bildzeitung, de Sun en de Telegraaf
is al vroeg gezet. Dat type krant is bedoeld om tijdens het schaften méé
te consumeren. Bij de consument hoeft hij niets achter te laten dan stof
voor een roddel of een sterk verhaal, als die er, in een van de talloze
wachtlokalen van de geïndustrialiseerde samenleving, toe wordt gedwongen de tijd in het ongevraagde gezelschap van zich al evenzeer
vervelende lotgenoten te doden. Dit is, kortom, het geboorteuur van
de praat-, klets-, interview- en roddelcultuur van nu.
Als er al een moment kan worden aangewezen waarop er een kloof
ontstaat tussen echte lezers en onverschillige cultuurconsumenten ligt
dat mijns inziens eerder in de buurt van 1848 dan van 1914, het catastrofejaar waarin er een eind komt aan George Steiners 'gouden
eeuw' van het boek. Zeker is in elk geval dat er omstreeks die tijd een
eind komt aan de vanzelfsprekende alliantie van serieuze literatuur en
krant. Flaubert markeert die overgang het radicaalst: hij was de eerste
die zich niet meer liet opjutten door het tempo waarmee kranten en
feuilletonromans ongeremd en ongevormd volliepen met poëtisch
proza en die al die 'human interest', dat publiekelijk gekoketteer met
persoonlijke intimiteiten en sentimenten (dat hem ook bij Rousseau
al zo geërgerd had) als een walgelijke vorm van prostitutie beschouwde. In zijn streven naar de hoogst mogelijke onpersoonlijkbeid en objectiviteit breekt, voor het eerst in de literatuur, het bewustzijn door
dat wat mensen als hun onmiddellijke, persoonlijke eigendom beschouwen- hun vanzelfsprekendste gedachten en spontaanste gemoedsuitingen- in werkelijkheid het produkt is van wat er van buitenaf is ingeprent, en als zodanig juist leeg en onpersoonlijk is. Flaubert
is de eerste criticus van de op grote schaal geprefabriceerde mening.
Hij voorzag een tijdperk van collectief geklets, dat door niets zo weinig werd gehinderd dan door kennis van zaken. Vol afkeer trok hij
zich terug in zijn hol. 'Wat gaat het mij aan wat ze allemaal beweren',
schreef hij in 1846 aan Louise Colet, 'ik ben niet erg nieuwsgierig naar
het nieuws, de politiek vind ik stomvervelend en het feuilleton stinkt.
Het is allemaal geestdodend en het irriteert me. Je hebt het over een
aardbeving in Livorno. Als ik daarover mijn mond zou opendoen om
de in dergelijke omstandigheden gebruikelijke frasen te spuien, zoals:

'Het is afschuwelijk! Wat een verschrikkelijke ramp! Hoe is het mogelijk! Oh mijn God!', zou dat de doden tot leven wekken en de armen
hun fortuin terug bezorgen?'
Het is een reactie die sterk doet denken aan wellicht de beroemdste
uitspraak van Karl Kraus, de scherpzinnigste twintigste-eeuwste criticus van de ondergang van de rede in geroddel en gewauwel (door hem
trouwens exact gediagnostiseerd, namelijk als voorbode van de ondergang van de mensheid.) Met betrekking tot Hitler, zegt Kraus in de
eerste regels van Die dritte Walpurgisnacht (1933), wil hem niets te
binnen schieten- 'es fällt mir nichts ein'. Steiner, allesbehalve satiricus
maar niettemin een geestverwant van Kraus, expliciteert die weigering,
want dat is het natuurlijk, in de volgende vraag: 'Hoe kan men zich
bezighouden met het thema van uiterste onmenselijkheid, zonder
voortdurend het gevoel te hebben dwaas of zelfs onfatsoenlijk te zijn?'
(In Bluebeard's Castle).
Het kan niemand ontgaan zijn dat er de laatste tijd veel is gepraat en
geschreven over thema's die in het werk van Steiner centraal staan: de
verhouding tussen schrift- en beeldcultuur, de dreigende ondergang
van het geschreven woord, het verdwijnen, althans sterk teruglopen
van de leescultuur, etc. Het opmerkelijkste daarvan vind ik de luchthartige toon van de meeste reacties. Voorzover men het al niet bij
voorbaat onzinnig vindt om van die kwesties problemen te maken,
doet men in elk geval zijn best om een en ander te bagatelliseren. Alsof
de literaire uitgeverijen floreren als nooit tevoren, alsof men daar het
ene riskante en avontuurlijke initiatief na het andere neemt, alsof de
goede boekhandels de slag met de tijdschriftenkiosken definitief hebben gewonnen, alsof de opinieweekbladen het imperium van de Van
der Meijdens naar de kroon steken, alsof de VPRO op het punt staat
de populairste omroep te worden en alsof er in het Nederlandse onderwijs sprake is van een niet te stuiten leeswoede-iedereen straalt van
optimisme, voor niets is men blijkbaar zo bang dan te worden uitgemaakt voor 'cultuurpessimist'. Dat is in elk geval een van de driftigst
gehanteerde etiketten als het over Steiner gaat. Steiner? Dat is toch die
man met die bizarre opvattingen over het van buiten leren van literaire
teksten, die geringschattende opmerkingen over de paperback en die

ongenuanceerde aanval op de literatuurwetenschap? Zeker, alleen is
het wat mager om het daar bij te laten.
Maarten van Buuren heeft het in dit nummer van Raster over Steiners 'conservatieve cultuurideaal'. Hij schildert hem af als een
negentiende-eeuwse, elitaire studeerkamerintellectueel die wars is van
technische vernieuwingen en de cultuur beperkt 'tot datgene wat zich
tussen twee kaften bevindt (dus alles uitsluit wat daarbuiten valt (... ) . '
Maar dat, ik zeg het maar onomwonden, is klinkklare onzin. Van
Buuren, die ik als lezer overigens normaal gesproken volledig serieus
neem, moet het Volkskrant-artikel van Steiner (op meer kan zijn oordeel niet gebaseerd zijn) wel hebben gelezen zoals menige scholier tegenwoordig zijn huiswerk maakt, met de radio aan en met één oog gericht op het nerveuze geflakker van het tv-scherm, anders kon het hem
niet ontgaan zijn dat de toon van Steiner niet die van een elitaire geleerde is die zijn privileges tegen de oprukkende horden probeert veilig te
stellen. Het gaat Steiner allerminst om een vage nostalgie naar een tijd
waarin geleerden nog vol ontzag met professor werden aangesproken,
nee, hij is bang, en gezien de recente geschiedenis niet helemaal ten onrechte, lijkt me, dat bepaalde, schijnbaar louter technische ontwikkelingen een voedingsbodem helpen bereiden voor nieuwe uitbarstingen
van geweld. Alles wat hij schrijft is doordrenkt van betrokkenheid bij
de verschrikkingen van de twintigste eeuw, meer in het bijzonder bij
de volkerenmoord door het fascistisch en stalinistisch gepeupel. Als
men zijn werk losweekt uit die context, die hij overigens zelf voortdurend en met de grootst mogelijke overtuigingskracht aangeeft, kan
men niets van Steiner begrijpen. Hij is niet het type van de verongelijkt
mopperende conservatief à la Guépin, voor wie het met de beschaving
al altijd tobben is geweest, hij is een hoogst serieus te nemen overlevende, iemand wiens werk qua intentie en mentaliteit thuishoort in de categorie van Minima Moralia, Doctor Faustus en Massa en macht.
Ik gebruik het woord 'overlevende' niet lichtvaardig. Blijkens een
essay uit 1965 dat is opgedragen aan Elie Wiesel (te vinden in Language and Silence, Ned.: Het verval van het woord), ziet hij zichzelf zo,
althans als 'een soort overlevende'. Dankzij de vooruitziende blik van
zijn vader, schrijft hij, verliet het gezin Steiner Frankrijk in januari
1940 om zich in Amerika te vestigen, 'dus was ik er niet bij toen de

namen werden afgeroepen.' Niettemin, realiseert hij zich, is zijn hele
gevoelsleven onafscheidelijk verbonden met 'het duistere mysterie van
wat zich in Europa afspeelde.' Hij zegt wel te moeten vrezen dat 'de
opzet joden te doden, hen van de wereld weg te kwellen, eenvoudig
omdat ze bestaan, altijd (ergens blijft) voortleven. Gewoonlijk wordt
de bedoeling verdoezeld of blijkt zij uit triviale uitbarstingen- de op
de voordeur gekalkte obsceniteiten, de steen door de winkelruit. Maar
er zijn, zelfs nu, plaatsen waar de moorddadige gezindheid virulent
zou kunnen worden: in Rusland, in delen van Noord-Afrika, in sommige Zuidamerikaanse landen. Waar morgen?' Steiner wil primair iets
van die 'moorddadige gezindheid' begrijpen; zijn werk staat in het teken van de verhindering van dat 'morgen', van het 'nooit meer Auschwitz'. De hardnekkigheid waarmee hij telkens opnieuw op bepaalde
vragen terugkomt, doet inderdaad denken aan de door een kampsyndroom veroorzaakte herhalingsdwang.
Als 'een soort overlevende' beschouwt Steiner zich niet enkel in fysieke, maar ook in culture zin. In Auschwitz- en dat is voor begrip van
zijn werk van fundamenteel belang-eindigde namelijk een uniek tijdvak van de joodse geschiedenis, een tijdvak van ongeveer een eeuw
waarin de joden op hoogst inspirerende wijze deel hadden aan 'het zedelijke, intellectuele en artistieke hoogtij van bourgeois Europa'. 'De
langdurige beslotenheid van het ghetto, het scherpen van verstand en
gevoelig inzicht aan de slijpsteen van de vervolging, had grote bewustzijnreserves doen ontstaan. Toen zij eenmaal was vrijgelaten, versnelde een bepaalde joodse elite, en de grotere middenklasse die trots was
op en geïnteresseerd in haar resultaten, het gehele terrein van het
westerse denken, en maakte dit veelvoudiger. Op ieder gebied radikaliseerden zij de verbeelding'- Steiner noemt in dit verband onder meer
Marx, Freud, Einstein, Schönberg, Kafka, Wittgenstein, Heine, Bergson, Proust, Hoffmannsthal, Lévi-Strauss, Adorno, Benjamin,
Bloch, Lukács, Bernstein, Trotski, Babel, Pasternak, Broch, Canetti
enKraus (een reeks die moeiteloos zou kunnen worden uitgebreid) en
waagt zich bovendien aan een typering van het gemeenschappelijke
van hun genie. Dat ziet hij in hun sterke impuls tot visionaire logika,
een grote, zowelzintuiglijke als abstracte verbeeldingskracht, een nomadische wendbaarheid en veelzijdigheid, alsmede een kosmopoliti-
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sche gerichtheid. Hun eigen lijdensgeschiedenis, hun eeuwenlange sociale uitsluiting maakte hen tot de overtuigdste voorvechters van de
universele moraal van de Verlichting en, later, van het internationalisme van het marxisme; binnen het marxisme namen ze bovendien
doorgaans de meest ketterse posities in. Maar al die radicaal humanistische standpunten maakten de joden ook bij uitstek geschikt voor
de geborneerd-nationalistische, totalitaire haat van fascisten en stalinisten en-Steiner wijst daar telkens met grote nadruk op-de latente,
zich in desinteresse en stille goedkeuring of erger uitende haat van verreweg de meesten van hun demokratische tegenstanders.
Het is waar dat Steiner met nostalgie schrijft over de positie van de
literatuur in de negentiende eeuw, en vooral over de inderdaad niet geringe oplagecijfers die goede boeken in die tijd konden halen. Maar
is dat zo gek? Ten tijde van Voltaire en Kant, en zeker ook nog de eerste decennia daarna, bestónd er immers een ongekend vertrouwen in
de mogelijkheden van een op redelijkheid gebaseerde beschaving!
'Het was een geweldig voorrecht', schrijft Steiner, 'om niet, zoals wij
nu, te weten tot welke onmenselijkheden de kultuurmens in staat is.
In het geval van generaties die hebben geleefd in de periode tussen Voltaire en Arnold was het ontbreken van deze kennis geen kwestie van
onnozelheid, maar eerder een stimulans tot beschaving.' Maar dat wil
nog niet zeggen dat Steiner, zoals Jacques Kruithof in dit nummer van
Raster schrijft, de negentiende eeuw tot een paradijselijke idylle stileert. Hij heeft wel degelijk, en expliciet, oog voor het sociale onrecht
en de armoede in die tijd, en eveneens-wat zeker zo belangrijk isvoor de eerste, verontrustende symptomen van diepgaande maatschappelijke frustratie en desillusie. Die symptomen neemt hij vooral
waar in de literair gedocumenteerde ennui, dat verveelde, naar excessen en sensaties smachtende levensgevoel, waaraan in de twintigste
eeuw pas goed, en niet alleen op papier, ruim maar georganiseerd baan
gegeven wordt. 'De mens is medeplichtig aan wat hem onverschillig
laat', schrijft Steiner in verband met de uitroeiing van de joden. Het
achterhalen van de geschiedenis van die onverschilligheid is misschien
wel zijn belangrijkste intellectuele inzet. Steiners angst voor eigentijdse vormen van ongeletterdheid en analfabetisme moet men ook in deze
context zien. In die angst gaat een grotere angst schuil- die voor socia-
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Ie onverschilligheid, en de daaraan inherente ongevoeligheid voor
menselijk lijden. Dat Steiner zijn 'negentiende eeuw' niet laat eindigen
bij Flaubert of Nietzsche, die allebei extreem gevoelig waren voor de
systematische produktie van ongevoeligheid en onverschilligheid in
hun tijd en die bovendien een vermoeden hadden van wat de toekomst
op dit punt nog in petto had, zal vermoedelijk te maken hebben met
het feit dat de werkelijke ondergang, in het bijzonder die van de Centraaleuropese joodse beschaving (die tussen haakjes zo schitterend
herleeft in het werk van auteurs als Ki~ en Konrád), pas in de twintigste
eeuw plaatsvindt.
Steiner heeft een hekel aan literatuurwetenschap, althans voor zover
die zich breed maakt tussen de tekst en de lezer- niet als die het ervaringsgehalte van teksten expliciteert of hun literaire of sociale context
verheldert, niet als die uitgaat van de aandachtige lectuur van de tekst.
Aandachtig lezen vindt hij zo belangrijk dat hij, zoals inmiddels iedereen weet, het van buiten kennen van een tekst als 'de grootste eer' beschouwt die iemand een 'gedicht of prozafragment kan bewijzen'.
Toen ik dat voor het eerst las, vond ik dat-als vrijwel ieder ander,
Rudy Kousbroek uitgezonderd-nogal onzinnig, al was het maar omdat ik zelf nauwelijks enige poëzie, laat staan enig proza van buiten
ken. Maar inmiddels ben ik daaraan gaan twijfelen. Wat voor motief
kan Steiner hebben om aan het memoriseren zo'n grote betekenis toe
te kennen? In elk geval niet een triviaal motief; pronken met eruditie
vindt hij ongetwijfeld platvloers, en het historisch bewustzijn wordt
door het van buiten leren van historische of literaire data ook niet gered. Het antwoord op die vraag meen ik te hebben gevonden aan het
slot van het nawoord bij 'een soort overlevende' (ook te vinden in Language and Silence), waarin Steiner het heeft over literaire documenten, deels authentiek, deels gefingeerd, over Treblinka en Auschwitz.
Ik citeer dat slot in zijn geheel:
'Maar genoeg gedebatteerd. Deze boeken en de documenten die bewaard zijn gebleven, zijn niet bestemd voor een 'bespreking'. Niet dan
wanneer 'bespreking' betekent, zoals misschien in deze gevallen zou
moeten, een 'weerzien', steeds weer. Zoals in een fabel van Borges zou
de enige fatsoenlijke 'bespreking' van het Dagboek uit Warschau of
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van Elie Wiesels La Nuit een herschrijving van het boek zijn, regel
voor regel, waarbij steeds een ogenblik halt gehouden wordt bij de namen van de doden en de namen van de kinderen, zoals de orthodoxe
afschrijver pauzeert wanneer hij bij het kopiëren van de bijbel de heilige naam van God tegenkomt. Totdat we vele van de woorden van buiten kenden (een kennis dieper dan het verstand) en er bij het aanbreken
van de morgen een paar konden herhalen, om onszelf eraan te herinneren dat we erna leven, dat het einde van de dag een onmenselijke beproeving kan brengen of een herinnering vreemder dan de dood.
In het ghetto van Warschau schreef een kind in zijn dagboek: 'Ik
heb honger, ik heb het koud; als ik groot word, wil ik een Duitser zijn,
en dan zal ik niet meer koud en hongerig zijn.' En nu wil ik die zin
nog eens opschrijven: 'Ik heb honger, ik heb het koud; als ik groot
word, wil ik een Duitser zijn, en dan zal ik niet meer koud en hongerig
zijn.' En deze vele malen herhalen, als gebed voor het kind, als gebed
voor mezelf. Want toen die zin werd neergeschreven, kreeg ik te eten,
meer dan ik nodig had, en ik sliep warm, en zweeg.'
Dit lijkt me de plaats voor een paar persoonlijke opmerkingen. Ik
krijg nogal eens de vraag voorgelegd hoe ik het klaarspeel om mijn
schrijfwerk te combineren met het lesgeven op een middelbare school.
Het een-zo is de suggestie-speelt zich immers op een onvergelijkbaar
hoger niveau af als het ander! Ik zal de verschillen niet ontkennen,
maar van een tegenstelling, van een onverenigbaarheid van activiteiten, merk ik niets, vermoedelijk omdat ik op school ook weinig anders
probeer dan de gevoeligheid van de leerlingen te vergroten voor-in
eerste instantie-vreemde ervaringen, en dat dan meestal aan de hand
van teksten (van literaire en niet-literaire aard). Met wisselend succes,
dat moet ik eraan toevoegen, maar in de loop der jaren, en lang vóór
'Steiner', ben ik er wel achter gekomen dat literatuurwetenschap, of
die nu komt van Maatje, Bal, Van Dijk of buitenlandse coryfeeën,
hoogstens geschikt is als traditioneel pedagogisch hulpmiddel, dus als
het erom gaat om langs de geijkte weg 'kennis en vaardigheden' bij
te brengen en te toetsen voor proefwer~en en examens, maar niet om
mensen te leren lezen. Er is weinig dat me treuriger stemt dan de aanblik van mensen die zwoegen op iets waar ze in de verste verte de imma-

nente zin niet van begrijpen; bij het zien van dressuurnummers stond
het huilen me al altijd nader dan het lachen. Anderzijds is er geen betere, misschien zelfs geen andere mogelijkheid om de zin van een
(taal)handeling te begrijpen dan door hem, ontspannen en geconcentreerd tegelijk, te herhalen.
Het behoort tot de bitterste ironieën van 'de jaren zestig' dat men
toen, vanuit warrige anti-autoritaire theorieën, een taboe heeft uitgevaardigd op het nadoen: het met hoofd, hart en zinnen nadoen van
handelingen, redeneringen, formuleringen is het enige humane alternatief voor de door louter sociale aanpassings- en nuttigheidscriteria
voorgeschreven 'kennisoverdracht', waar men tegenwoordig in het
onderwijs veelal weer bij zweert. Ik ben er zeker van, mét Steiner, dat
literatuuronderwijs leesonderwijs moet zijn. Lezen leer je alleen door
het veel te doen. En omdat de meeste leerlingen dat thuis niet meer
doen, kan het geen kwaad het, als leraar, regelmatig hardop voor te
doen. Mijn leerlingen mogen; als ik voorlees, niets opschrijven, het
enige wat ik eis is stilte, aandacht voor de tekst, en als ze die niet kunnen opbrengen, wie weet wat hun dwarszit, is het ook goed, dan gaan
ze maar wat anders doen, ook doorgewinterde lezers zijn per slot niet
op commando ontvankelijk voor literatuur. Voor niet-alledaagse teksten (en voor de meeste leerlingen zijn àlle teksten niet-alledaags) is het
klimaat niet gunstig; daarom is het van het grootste belang geschikte
teksten te vinden, niet te moeilijk, niet te gemakkelijk, binnen de ervaringshorizon van de leerlingen, maar dan- ik heb het vaak genoeg
meegemaakt om het met stelligheid te durven beweren- is het mogelijk
dat de vonk overspringt, dat zelfs veeleisende poëzie als die van Gorter, Van Ostaijen, Marsman, Slauerhoff, Lucebert of Vroman hen
niet onberoerd laat. Bij dat al gaat het me vanzelfsprekend niet om
het lezen als zodanig; in feite gaat het me, net als bij het schrijven,
slechts om één ding: het creëren van kennis- en ervaringsmogelijkheden die gelukkig ma:ken, het gaat me om de bevrijdende effecten van
een gaya scienza.
Op Steiners werk valt ongetwijfeld een heleboel af te dingen- dat doen
anderen dan maar, ik heb vooral veel aan hem gehad. Meer dan ooit
ben ik er dank zij hem van overtuigd dat zelfvoldaanheid en onver-
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schilligbeid niet alleen de dood in de literaire pot zijn. En ook: dat het
Nederlandse culturele leven door niets zozeer wordt bedreigd door die
afschuwelijke ironie waar het hier van vergeven is. Dan bedoel ik dus
niet de ironie van een Reine of Walser, die voortkomt uit scepsis ten
aanzien van al te rigide georganiseerde heilsprogramma's en gebaseerd
is op een scherp, kritisch zelfbewustzijn (dat niet vrij is van verdriet
en pijn}, maar die ironie die grenst aan cynisme, de ironie van mensen
die zichzelf al evenmin serieus nemen als anderen, en die zich, tevreden
met hun eigen kleinheid, vrolijk maken om iedereen die daar niet tevreden mee is; en bij voorbaat om iedereen die nog een greep naar de
sterren durft te doen.
Ik zoek mijn heil ergens anders, bij Kant bij voorbeeld, de grote
idealist. In een van diens oudste geschriften stuitte ik, via Ernst Bloch,
op een passage (hij staat als motto boven dit stuk) waaruit blijkt dat
de filosoof zich door de blik naar de sterrenhemel weliswaar sterk bewust werd van zijn eigen nietigheid, maar anderzijds ook doordrenkt
werd met het enthousiasmerende gevoel van een mogelijke menselijke
grootheid, van een Verlichting die een eind zou maken aan de vanzelfsprekendheid van het geweld en de willekeur van de natuurstaat.
De blik naar de sterren, weg van de aardse ijdelheid, ligt dus paradoxaal genoeg ten grondslag aan de categorische imperatief, die het
hem, en ieder ander, verbiedt onverschillig te blijven voor alle vormen
van barbarij (zie ook het citaat onder dit stuk). Uiteindelijk- denk ikis geen daad wat waard die niet, hoe indirect dan ook, door die blik
naar de sterren bezield is.

'Denn für die Allgewalt der Natur, oder vielmehr ihrer uns unerreichbaren obersten Ursache ist der Mensch nur eine Kleinigkeit. Dass ihn aber auch die Hersscher von seiner
eigenen Gattung dafür nehmen, und als eine solche behandeln, indem sie ihm teils tierisch, als blosses Werkzeug ihrer Absichten, belasten, teilsin ihren Streitigkeiten gegen
einander aufstellen, urn sie schlachten zulassen-das ist keine Kleinigheit, sondern Umkehrung des Endzwecks der Schöpfung selbst.'
I. Kant, Streit der Fakultäten, 1798

Hans Tentije

Verdwijnende tekens
Als op een dag in april van het oorlogsjaar negentienzeventien de pasgeboren Eddi Amsel in een naburig dorp, aan de monding van de
Weichsel, ten doop wordt gehouden verzamelt zich boven de terugkerende doopstoet een zwerm van de meest uiteenlopende vogels; met
de zeewind mee vluchten ze, een schaduw over doopkussen en dopeling werpend, weg. 'Toch had hij niets tegen vogels; maar de vogels,
onafbankelijk van welke pluimage of van welke vlucht, hadden wel
iets tegen hem en zijn vogelverschrikkersbedenkende geest.' Dat staat
te lezen in de 'Negende ochtendploeg' van Günter Grass' roman Bondejaren (Meulenhoff-De Bezige Bij, 1967. Vertaling: Koos Schuur).
'Zijn roeping lag vanaf het begin in het bedenken van vogelverschrikkers.'
'De vogelverschrikker wordt geschapen naar het evenbeeld van de
mens.'
In de nalatenschap van zijn enkele maanden voor zijn geboorte bij
Verdun gesneuvelde joodse vader bevindt zich Otto WeiDingers
Geslacht en karakter, een boek waarin de Goodse) auteur zich moeite
getroostte de joden een ziel te ontzeggen. Eddi Amsels vader voorzag
WeiDingers traktaat van allerlei kanttekeningen, bestreed de beweringen 'De jood zingt niet' en 'De jood doet niet aan sport' door tijdens
zijn leven een turnvereniging op te richten en te gaan zingen in het
kerkkoer.
Dit eksemplaar blijft Eddi Amsel met zich meedragen. Ook hij zingt
en doet aan sport. Ruim vierhonderd bladzijden later schrijft Grass:
'Men kan zeker zeggen: uit ieder mens is een vogelverschrikker te ontwikkelen; want tenslotte wordt, dat moeten wij nooit vergeten, de vogelverschrikker geschapen naar het beeld van de mens. Maar onder
alle volken, die als vogelverschrikkersarsenalen voortleven, is het bij
uitstek het Duitse volk dat, meer dan het joodse, alles in zich heeft om
de wereld op zekere dag de oervogelverschrikker te schenken.'
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Een aan zijn nek opgehangen vogel, in een boomgaard, aan de rand
van een akker, midden in een moestuin: de meest primitieve manier
om vogels te verschrikken.
Het skelet van iedere echte vogelverschrikker bestaat uit een houten
kruis.
Op ongeveer vijfjarige leeftijd begint Eddi Amsel met het bouwen van
poppen, die door de mensen uit zijn omgeving- en vooral ook door
de vogels- voor vogelverschrikkers worden aangezien. De oevers van
de Weichselleveren onafgebroken het benodigde materiaal: niet alleen
jassen, schorten, gordijnen, tapijten, tafellakens, helmen, hoeden en
petten, maar ook bonestaken, stukken van ladders, heklatten, riemen,
paktouw, bundels stro, kapok, zeegras, melkemmers en pispotten.
Zijn vriend, de molenaarszoon Walter Matern, mag die rommel helpen aandragen. Niet lang daarna, als Eddi's geesteskinderen steeds
gretiger aftrek vinden bij de boerenbevolking uit de wijde omgeving
en er zelfs een loods voor de opslag en de bouw bij regenachtig weer
gehuurd kan worden, moet Matern bovendien de koopprijs noemen,
het geld innen en het transport van de verhuurde of verkochte vogelverschrikkers voor zijn rekening nemen.
Maar wanneer Amsels meest ambitieuze projekt, de met behulp van
o.a. veren en pek vervaardigde Grote Vogel Piepkuiken, opgesteld in
de voortuin van de dorpsonderwijzer, ook de omwonenden schrik begint aan te jagen en hun bijgeloof verontrustende vormen begint aan
te nemen besluit de maker, van het ene moment op het andere, er de
brui aan te geven. Samen met Walter Matern haalt hij zijn loods leeg
en verbrandt alles- vier zojuist begonnen vogelverschrikkers en het
Piepkuiken inkluis.
Hierop volgt een eerste vogelverschrikkerloze episode. Het bedenken en bouwen is allerminst voor altijd afgezworen.
Priapus, god van tuin- en wijnbouw, vee- en bijenteelt, vaak in de
vorm van een ruwe herme in tuinen en wijngaarden opgesteld, roodgeverfd, in een lang maar van voren opgenomen en een enorme fallus
onbedekt latend gewaad, was zowel vogelverschrikker als vruchtbaar-
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heidssymbool. Via de hermen (zuilvormige beelden, met kop, afgeknotte armen en een geslachtsdeel) is er een relatie met de god Hermes,
bode van Zeus, brenger van voorspoed en zegen, beschermer van wegen en straten, uitvinder van ondermeer de lettertekens.
In Kosmos van Witold Gombrowicz, een detectiveroman met louter
verwikkelingen en zonder een spoor van een ontknoping, is het de
vondst van de in het struikgewas opgehangen mus die het begin vormt
van een wirwar van veronderstellingen, mogelijke aanwijzingen,
schijnconclusies, parallellen, symmetrieën, spiegelingen, associaties,
tekens ... De mus, de mond van Katasia, de gewurgde kater, het stokje, de mond van Lena, de aan zijn eigen broekriem bungelende Ludwik, het gebazel van Leon, etc. De feiten en hun verbindingen brengen
niets aan het licht, ze vergroten het raadsel alleen maar, zijn heel kleine
deeltjes in een van iedere zin beroofd heelal.
Degene die in 'Boek een' van Hondejaren, bestaande uit in totaal
drieëndertig 'Ochtendploegen', de pen voert, deze verteller die zichzelf de naam Brauxel heeft gegeven (soms gespeld als Brauksel,
Brauchsel, of nog weer anders) blijkt later Eddi Amsel te zijn. Hij doet
dan nog steeds zijn best zijn afkomst, identiteit en bezigheden te mystificeren: in het naoorlogse, gedeelde Duitsland is hij eigenaar van een
aan de oostgrens van het westelijk deel gelegen mijn, die geen kali, erts
of steenkool oplevert. Wat er wel wordt gedolven of geproduceerd
wordt niet duidelijk gemaakt.
Deze Brauxellaat het tweede boek, 'Liefdesbrieven', schrijven door
de Danziger meubelmakerszoon Harry Liebenau. In die brieven, gericht aan zijn nichtje Tulla Prokriefke, met wie hij in hetzelfde huizenblok woonde en met wie hij opgroeide, haalt hij uiterst nauwgezet herinneringen aan hun beider jeugd op. Een bijzondere rol is weggelegd
voor de zwarte herdershond Harras, die meestermeubelmaker Liebenau kort voor hun geboorte kocht van de vader van Amsels vriend,
Walter Matern. Aan hetzelfde, door Harras vanuit zijn hondehok beheerste meubelmakerserf, grenst het huis van de leraar Oswald Brunies: de lyceïsten Eddi Amsel en Walter Matern, twee van zijn
trouwste leerlingen, zoeken hem en zijn pleegdochtertje, het dikke zigeunermeisje Jenny, regelmatig op.

Vlak voor zijn eindeksamen begint Eddi te tekenen. Met toestemming van de meubelmaker strijkt hij op het erf neer om Harras als model te gebruiken-op de achtergrond staat, oudergewoonte tandenknarsend, Walter Matern. Omdat Amsel een slechte invloed op de
hond zou uitoefenen weet de jaloerse Tulla het gedaan te krijgen dat
beide vrienden van het erf verjaagd worden. Harras heeft inmiddels
bijna landelijke bekendheid gekregen, als verwekker van de welp
Prinz, die uit naam van de partij en de stad Danzig aan de Führer is
aangeboden, ter gelegenheid van diens zesenveertigste verjaardag.
Als ook Amsels moeder komt te overlijden verkoopt Eddi alle bezittingen; Weirungers Geslacht en karakter is een van de weinige dingen
die hij mee terug naar Danzig neemt.
De door Tulla op Felsner-lmbs, de piano-leraar van Jenny Brunies,
losgelaten Harras verscheurt diens geklede jas. Amsel weet zich over
dat mooi wapperende kledingstuk te ontfermen. Het heeft ' ... in het
binnenste van Eddi Amsel een haakje losgemaakt, een bron aangeboord, hem inzicht en een zaaisel van ideeën doen opgaan dat, tijdens
Amsels jeugd gezaaid, een uiterst ruime oogst beloofde'. 'Voortaan
besteedde hij zijn talent niet alleen aan tekenen en doezelen; voortaan
bouwde Eddi Amsel, hoewel hij niet het plan had vogels te verschrikken, levensgrote vogelverschrikkers.'
In zijn in een voorstad gehuurde villa hervat hij, op de lessenaar
naast zich het opengeslagen werk van Weininger, met behulp van grove slagershaken en loopkatten de bouw van zijn levensgezellen. Maar
Weininger alleen biedt niet genoeg. Op verzoek van Amsel treedt Matern, die eerder lid is geweest van de kommunistiese partij, uit
' ... vriendschap (... ) -half uit grap en half uit nieuwsgierigheid ... '
toe tot een SA-stormafdeling, en levert in dubbel opzicht stof. Afgedankte kledij van bruin- en zwarthemden belandt dank zij Matern in
Amsels villa-atelier. 'Tussen Amsels eikehouten wanden vormde zich
een stapel bruine versleten kleding: biervlekken, vetvlekken, bloedvlekken, teer- en zweetvlekken maakten de vodden voor hem waardevol. Onmiddellijk begon hij de maat te nemen. Hij sorteerde, telde,
stapelde op, nam afstand, droomde van marcherende colonnes, liet
voorbijparaderen, groeten, voorbijparaderen, groeten, keek met samengeknepen ogen: zaalgevechten, beweging, wirwar, mensen tegen
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mensen, botten en tafelranden, ogen en duimen, bierflesjes en tanden,
geschreeuw, omvallende piano's, sierplanten, kroonluchters en meer
dan tweehonderdvijftig onderkoelde mesjes; behalve de opgestapelde
plunjes was alleen Walter Matern tussen de eikenhouten lambrizering
erbij. Die dronk een flesje spuitwater en zag niet, wat Eddi Amsel zag.'
Harry Liebenau is er getuige van hoe aan de ene kant van een heuvel
in het Jeschkentaler bos, aan de voet van het Gutenbergmonument,
Jenny Brunies door toedoen van Tulla Prokriefke in een sneeuwpop
wordt veranderd, terwijl aan de andere kant van diezelfde heuvel Eddi
Amsel in zijn tuin door negen gemaskerde SA-mannen onder handen
wordt genomen; ook hij verandert in een sneeuwpop.- Ze hebben Amsel overvallen op het moment dat zijn net gereedgekomen mechaniese
SA-vogelverschrikkers hem hun varkensblaaskoppen toekeren en hem
de nazi-groet brengen; als een Führer neemt hij hun de parade af. Matem, die van de gemaskerde bende deel uitmaakt, slaat het hardst.
Eddi Amsel raakt al zijn tanden en kiezen kwijt. Maar Jenny en Eddi
komen weer uit hun sneeuwpoppen- tegenbeelden van vogelverschrikkers-tevoorschijn: verpopt en wel, want allebei zijn ze ineens lang zo
dik niet meer.
'Achter de kern van Hondejaren', zegt George Steiner in zijn uit
1964 daterende Een opmerking over Günter Grass (opgenomen in de
bundel Verval van het woord-Athenaeum-Polak & Van Gennep,
1974), 'gaat een griminige fantasie schuil. De vertelling draait om de
haat-liefde en bloedbroederschap van Nazi en jood.' 'Bloed- en zielsbroeders, een tweelingschaduw in een griezelige, wrede parabel die
vertelt hoe de nacht over Duitsland kwam.' Hoewel dat tamelijk zwaar
klinkt is het niet onjuist. Maar anders dan Steiner suggereert begrijpt
Eddi Amsel wel degelijk dat Walter Matern zich onder de gemaskerden bevindt (met wie hij in zijn jeugd letterlijk bloedbroederschap
heeft gesloten): hij-en met hem de lezer-herkent hem aan zijn tandengeknars.
Amsel weet dit teken te duiden en vertrekt in allerijl, voorzien van
een paspoort op naam van Herman Haseloff, naar Berlijn. Daar krijgt
hij een kunstgebit, bestaande uit gouden kronen. Onder de naam
Goudmondje zal hij een niet te verwaarlozen bijdrage leveren aan het
Wirtschaftswunder.
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Matern, intussen toneelspeler geworden, wordt wegens een greep uit
de afdelingskas, goed voor een flink aantal rondjes jenever, uit de SA
gegooid. Als hij weer eens dronken aan de haven zit verschijnt hem
de Heilige Maagd. Zij is het die hem influistert de herdershond Harras
te vergiftigen. De vraag waar Eddi Amsel kan zijn gebleven blijft hem
trouwens achtervolgen. Hij begint het meubelmakerserf weer te bezoeken en scheldt bij die gelegenheden Harras voor 'nazi' en 'katholiek nazizwijn' uit. Een paar maanden later ruimt hij hem door middel
van rattenkruit uit de weg. Matern heeft zich, vanwege andere problemen met de politie, vrijwillig bij het leger gemeld. In de zaak-Harras
kan hij, ondanks gerezen verdenkingen, niet worden gehoord: bij het
uitbreken van de oorlog marcheert hij Polen binnen.
De leraar Oswald Brunies belandt in het koncentratiekamp Stutthof
bij Danzig, en zal daar in 1943 aan een 'hartaanval' overlijden. Zijn
pleegdochter Jenny heeft zich dan al bij de groep van Haseloff, eerste
balletmeester van het Duitse Ballet te Berlijn, gevoegd. De verwonding
die Matern in Rusland oploopt (voortaan gaat hij lichtelijk mank) is
goed voor een overplaatsing naar de luchtafweer nabij Danzig. Omdat
hij in staat van dronkenschap de Führer en rijkskanselier heeft beledigd wordt hij gedegradeerd en bij een strafbataljon ondergebracht.
Met zijn blote handen moet hij landinijnen uitgraven. Aan het eind
van de oorlog loopt hij, hinkend, naar de geallieerden over en komt
tenslotte in een Engels kamp voor antifascistiese krijgsgevangenen terecht. Jenny raakt gewond bij een bombardement: de tenen van beide
voeten moeten worden geamputeerd. Ze zal nooit meer kunnen dansen. Prinz, de herdershond van de Führer, ontsnapt tijdens de strijd
om Berlijn uit de bekende bunker, zwemt uiteindelijk de Elbe over en
zoekt ' ... westelijk van de rivier zich een nieuwe meester.'
Toen ik op zeker ogenblik het boek Sterbende Zeehen kocht-met
schitterend droeve foto's van vervallen schachttorens, verlaten machinehallen, lege opgehesen haken in een kleedlokaal, kolenbergen, plassen in het gemorste gruis, mijngebouwen met gesprongen of ingeslagen ruiten-zag ik even het woord 'Zechen' voor 'Zeichen' aan.
Brauxels Inijn komt er niet in voor, noch de verwarmingskelder van
de mijn, tussen Dortmund en Oberhausen, waarin Walter Matern,
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in gezelschap van een herdershond die is komen aanlopen en die hij
niet meer kwijtraakt, na zijn vrijlating de nacht doorbrengt. De hond
Prinz, naamloos sinds hij vluchtte, wordt genoemd naar die mijn:
Pluto.
In mei van het vorig jaar opende ik in Zaandam een tentoonstelling
van mijn vriend Rob Verkerk. Op alle daar geëksposeerde schilderijen
was een soort vogelnest te zien. En één van die vogelnesten bevond
zich, o toppunt, bovenop een vogelverschrikker.
Het dal van de Vienne. Mijn vrouw en ik rijden ergens tussen St. Junien en Limoges als een plotselinge wegwijzer de plaats Oradour-surGlane aangeeft. Omdat ik indertijd Het sadistische universum van
Willem Frederik Hermans heb gelezen minder ik vaart en sla af. Ik sla
af zoals Hermans zo'n vijfentwintig jaar geleden hier ergens afsloeg.
Het tegenwoordige Oradour en het oorspronkelijke dorp-nu als
'village martyr' aangeduid-worden gescheiden door een ruime parkeergelegenheid en de doorgaande weg. We stappen uit. De Glane onttrekt zich aan onze blik.
Op 10 juni 1944 moordden de Duitsers, bij wijze van represaille en
om een afschrikwekkend voorbeeld te stellen, het hele dorp uit. De
meeste mannen werden in schuren en loodsen gefusilleerd, de overigen
in willekeurige groepjes op straat. Alle vrouwen en kinderen, bijeengedreven in de kerk, werden levend verbrand. Bijna niemand ontkwam.
Ommuurd is het vroegere dorp. Aan het begin van de flauw hellende
hoofdstraat een soort winkeltje. Het boekje dat ik er koop, over wat
hier ooit plaatsgreep, is voorzien van een omslag dat nog het meest
doet denken aan dat van KZ-porno. Schaamteloze simplifikatie van
het onvoorstelbare; 'In diesem Mittelalter I leben wir immer noch.'
En op de eerste pagina's de kreten: '10 juin 1944-Ce jour-là l'Armée
allemande s'est déshonorée' (alsof dat toen pas gebeurde) en
'Oradour-sur-Glane est entré dans l'Histoire!' Maar de rest valt in dit
opzicht gelukkig mee.
Het dorp zelf heeft niets van een kermis. Een werkelijk stralende
dag. Intens witte stapelwolken aan de blauwe hemel. Alle huizen uitgebrand. De muren die nog overeind staan zijn opnieuw gevoegd en van
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boven met rode dakpannen afgedekt. Op verschillende plaatsen langs
de weg hanteren arbeiders troffel of voegspijker. Glanzende tramrails.
Ik doe waarschijnlijk precies hetzelfde als duizenden voor mij deden
en vele duizenden na mij zullen doen: ik fotografeer geblakerde fornuizen, trapnaaimachines, aan muren bevestigde fietsen, de woekering van het klimop, de gevel van het postkantoor waarop de letters
nog grotendeels te lezen zijn, de trekstang van een nooit meer overgehaalde wissel, een stuk van de uitzinnige zomerlucht boven een
zijstraat.
'Niets dat echt is, ziet er zo uit alsof het namaak is als Oradour.
Toch is de atmosfeer zo sinister dat je de indruk krijgt dat zoveel menselijk lijden nooit helemaal verdwijnen kan, dat zelfs wanneer alle
restanten werden opgeruimd, er hier toch altijd een spoor van blijven
zou: de grond onvruchtbaar blijven, of alleen voedsel verschaffen aan
beangstigend onkruid zoals nergens anders groeien wil. Onbeholpen
fantasie! Zelfs in Auschwitz hebben de vogeltjes gewoon verder gezongen.'
Ik ervaar het die dag heel anders. Geen moment twijfel ik aan de
echtheid van wat me omgeeft. Veelluguberder was, vind ik, de aanblik
die dat echt nagemaakte filmdorp in het zuiden van Spanje, aan de
voet van de Sierra Nevada, eens bood- gebruikt als decor bij wie weet
hoeveel paella-westerns; verlaten, op een tussen de bordkartonnen gevels rondscharrelende man na, een enigszins mank lopende bewaker
met zijn herdershond.- Maar wat wel zo is: de vogels zingen, nee, ze
zingen niet, ze kwinkeleren. Oog in oog met de menselijke vernietigingsdrang is de natuur op haar uitbundigst. Breed is het bladerdak
van de kastanjes, de vermoedelijk al eeuwenoude linden staan vol in
bloei. En het is er ongelooflijk stil. Geen transistors op de steigers van
de werklieden, die haast zonder gerucht te maken hun werk doen.
Tegenover het kerkhof, dat op één dag veel te veel doden te verstouwen kreeg, is een omvangrijk monument opgericht. Half ondergronds, als in een bunker, bevindt zich een museumruimte. In het
schemerdonker hoef ik mijn onmiddellijke ontroering voor niemand
te verbergen: links van de ingang staan, vlak naast elkaar, een kinderfietsje en een kinderwagen opgesteld. De naar ons toegekeerde zijde
van de grijsgroene metalen bak van de kinderwagen is over de hele op-
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pervlakte geblutst; slechts op een paar plaatsen hebben, schuin van bovenaf, kogels dat zijvlak doorboord.
'Wat heb ik op die dag gedaan?' vraagt Hermans zich tegen het einde van zijn stuk af. En: ' ... wat is er die dag nog meer gebeurd?'
Die dag koesterde ik mij nog in het vruchtwater. Ik werd in een
aprilnacht verwekt, na afloop van een film waar geen van beiden iets
van zag. De volgende dag moest mijn toekomstige vader ondergedoken, verdwenen zijn. Mijn moeder, volkomen van slag geraakt, menstrueerde iedere maand gewoon op tijd. Die dag bestond ik nog niet,
in niemands gedachten.
Oradour-sur-Glane. 'Souviens-toi'. Maar wie zal zich over een heleboel jaar weten te herinneren wat al die in de verzonken vitrines van
dit dorp uitgestalde voorwerpen te betekenen hadden en waarvoor ze
dienden? Opgedolven, onder lagen as en puin vandaan gehaald, bezoedeld en sterielliggen en staan ze voor altijd te kijk. Verwrongen
inktpotten, vestzakhorloges zonder wijzerplaat, rijen en rijen vingerhoeden ...
Het boek Voge/scheuchen (Benteli Verlag, Bern, 1979) is het enige
boek dat ik ken dat uitsluitend aan vogelverschrikkers is gewijd. De
inleiding heeft overigens niets nieuws te bieden (' ... unwiederbringlich
verschwinden diese sonderbaren Gestalten, verdrängt durch chemische, mechanische, sogar elektronische Pflanzenschutzmittel' en
'Meistens stellt die Vogelscheuche eine menschliche Attrappe dar, einen Stellvertreter des Menschen, der ebenso wie ein lebender Furcht
auslösen soli ... ' noteert een echte professor) maar de ruim honderd
opnamen van de fotografe Bettina maken alles meer dan goed. Zij die
dit lompenproletariaat kreëerden hebben hun fantasie zelden op een
lompe manier aangewend; er is maar een enkele op Gombrowicziaanse
wijze opgehangen kraai.
Deel drie van Hondejaren, 'materniaden', staat geheel in het teken van
de wraakakties die Walter Matern na de oorlog onderneemt. "Ik kom
om gerechtigheid te voltrekken met een zwarte hond en een lijst namen
in hart, milt en nieren gekrast, DIE AFGEKRUIST WILLEN WORDEN."
Uitgerekend hij, met zijn toch niet al te smetteloze verleden, wordt de
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verpersoonlijking van de denazifikatie. Die namen, met de bijbehorende adressen, bevinden zich ook tussen de opschriften boven de pisbakken van het 'heilige katholieke herentoilet van het hoofdstation
van Keulen.'
Deze toiletruimte wordt zijn uitvalsbasis: na elke operatie keert hij
er terug om er een nieuwe naam af te lezen. Hij heeft heel wat rekeningen te vereffenen- en hij vereffent ze op zijn eigen manier. De vrouwen en dochters van zijn voormalige kornuiten, van vroegere leden
van de rechtbank met wie hij te maken had, van politiemensen van
weleer besmet hij met een geslachtsziekte; in sommige andere gevallen
draait hij de nek van hun kippen of van een kanarie om. "KEER JE
NIET OM, DE KNARSER GAAT ROND." Hij doorkruist het bezette,
eens zo Duizendjarige Rijk vele malen. Maar degene naar wie hij
eigenlijk op zoek is vindt hij niet. Eddi Amsel, alias Goudmondje, alias Brauxel, die het marktmechanisme van de wederopbouw beheerst,
werkt ergens in het verborgene.
Matern besluit dan de 'Westduitse, kapitalistische, militaristische,
revanchistische en met oude nazi's besprenkelde deelstaat' te verlaten
en naar de DDR af te reizen. Pluto, alias Prinz, laat hij achter bij de
evangeliese stationsmissie van Keulen. Een van de hoogtepunten van
Hondejaren vormt de beschrijving van die oostwaartse treinreis. Wat
ziet Matern als hij halverwege uit het raam kijkt? 'lnbewegingkomen-spokendynamiek-vogelverschrikkersbeweging. Zij rennen, terwijl de interzonetrein zonder vertraging voortrijdt. Niet, dat zij hem
inhalen. (... ) Doelmatig behangen klerenstanders verlaten slabedden
en kniehoge tarwe. Winters ingepakte bonestaken starten en nemen
horden. Wat daarnet nog met uitgespreide armen kruisbessen zegende, zegt Amen en zet zich in draf. Maar geen vlucht, meer een estafetteloop.( ... ) Vogelverschrikkers trekken hun wortels uit hun groentetuinen, reiken het staafje, waarin de ontzettende tekst zit opgerold,
over aan vogelverschrikkers, die tot nu toe groeiende rogge bewaakten, en nu, nu groentevogelverschrikkers in de rogge staan uit te blazen, naast de interzonetrein spurten tot ze bij vogelverschrikkers komen, die voor de start gereed in goedopkomende gerst de spokenpost
overnemen, ademloze roggevogelverschrikkers ontlasten en nu grofgeruit en met bonestakengewrichten, met de dienstregelinggehoorza-
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me meerennen, tot opnieuw roggevogelverschrikkers in visgraatpatronen de estafettewisseling voltrekken.'
Eerder al is er sprake geweest van een ontzettende tekst- niet zo heel
vreemd in een land van boekverbrandingen en boekverbranders. De
altijd hitsende Tulla kende het geheim van het boek dat Outenberg in
zijn handen hield, ze wist ' ... dat de letters iedere dag werden veranderd en dat je iedere dag andere, maar altijd verschrikkelijke spreuken
in het ijzeren boek kon lezen.'
Een paar jaar geleden keerde ik in het voorjaar terug uit de Eifel. In
de buurt van Düren, in elk geval vóór Keulen, nestelde zich een aantal
luidruchtige forenzende scholieren in mijn coupé. Ze hadden een
transistorradio of een cassetterecorder bij zich. Plotseling hoorde ik
Bob Marley, op volle sterkte: No woman no cry. Het refrein, wel heel
erg simpel in dit lied, werd telkens meegezongen. Andere tekstflarden
waaiden naar me over: 'In this great future', meende ik te verstaan,
'you can forget your past.'
Aan de overkant van de Elbe wordt Materns D-trein niet alleen door
vogelverschrikkers bijgebeend, ook Pluto rent nu mee. Op het station
Zoologischer Garten, Berlijn, springt hij begroetend tegen hem op.
Rondejaren jonger. Hij is na Jenny Brunies en Eddi Amsel de derde
die verjongd uit de tijd tevoorschijn is gekomen. Pluto heeft Goudmondje weten mee te trekken, het perron op. Het is een weerzien na
jaren.
De kroegentocht die volgt brengt de van elkaar vervreemde vrienden
nauwelijks dichter bij elkaar. Het laatste café dat ze die nacht bezoeken, dat van Jenny, gaat tijdens hun aanwezigheid goeddeels in vlammen op. Met een bezoek aan Brauxels mijn, in de 'honderdderde en
diep onderste materniade', eindigt Grass' roman.
Matern wordt door alle oude schachten en kamerwinningen geleid
en krijgt zo het hele produktieproces van Amsels nieuwe vogelverschrikkers te zien. De representanten van vruchtbaarheid en verbeelding zijn ondergronds gegaan. Weliswaar schijnen ze voor de eksport
bestemd te zijn, maar dat misschien enkel in de fantasie.
"Stamt de vogelverschrikker van de engel af, of waren er al vogel-
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verschrikkers eer er engelen bedacht werden? Zijn vogelverschrikkers
reeds engelen? Hebben de engelen of de vogelverschrikkers de vogels
uitgevonden? Is er een God, of is God een vogelverschrikker? Is niet,
wanneer de mens naar Gods beeld werd geschapen en de vogelverschrikker naar het beeld van de mens, de vogelverschrikker het evenbeeld Gods? (... )Tot welk ras behoren de vogelverschrikkers? Zijn
het Germanen of Slaven? Mag een Duitse vogelverschrikker bij een
joodse? Ja, ontbreekt de joden niet de gave? Is hij eigenlijk denkbaar,
de semitische vogelverschrikker?"
Vogel en vogelverschrikker, jood en Duitser worden in de vragen
die Matern zichzelf stelt nadrukkelijk met elkaar in verband gebracht.
Daarmee lijkt de cirkel te zijn gesloten. De vragensteller blijft er, op
zoek naar antwoorden, in gevangen. En de hond? Zijn lot is het 'trouw
als een hond' te zijn en aan de hiel te blijven. Amsellegt Pluto vast
op de plaats waar de mijnbezichtiging begon, onder het bordje met de
tekst 'Glück auf'. 'Bewaker', zegt hij, 'moet hij hier zijn en toch geen
Cerberus. De Orcus is boven!' De onderwereld is boven ...
Vandaag-zaterdag 17 januari 1987-lees ik in de Volkskrant dat in
Amerika de eerste Holocaust-strip is verschenen, van de hand van de
underground-tekenaar Art Spiegelman. Maus heet deze comic, en de
muizen ('smousen') zijn uiteraard de joden. Auschwitz heet hier, je
houdt het niet voor mogelijk, 'Mauschwitz'. Hoe ontaard is zoiets
eigenlijk?
'Grass', zegt Steiner in zijn eerder genoemd essay, 'heeft begrepen dat
geen enkele Duitse schrijver na de slachting de taal zonder meer zou
kunnen accepteren. De taal had tot de verwoording van de hel gediend. Daarom begon Grass te scheuren en te smelten; hij goot woorden, dialecten, frases, clichés, kreten, woordspelingen en citaten in de
smeltkroes. Ze kwamen er als gloeiende lava uit. Het proza van Grass
heeft een meeslepende, taaie kracht. (... ) Het is alsof Grass het Duitse
woordenboek bij de keel gegrepen heeft en de onoprechtheid en huichelarij aan de oude woorden wilde ontwringen, alsof hij ze wilde reinigen met gelach en onbetamelijkheden, ten einde ze te vernieuwen.
Om die reden schenken zijn onbeheerste wijdlopigheid, zijn monster-

lijke zinnen, niet steeds vertrouwen in het taalmedium (... ). Bovendien ondermijnt zijn bezeten overdaad tenslotte de vorm en realiteit
van zijn werk. Grassis bijna altijd te breedvoerig, bijna steeds te luid.
De rauwe beestachtigheden die hij hekelt, bederven zijn eigen kunst.'
Die laatste opmerkingen zijn enigszins merkwaardig. Ik zie niet
goed in waarom Grass' overdaad de vorm en de realiteit zou hebben
ondermijnd: die overdaad is de vorm en bepaalt voor een niet onbelangrijk deel het werkelijkheidsgehalte. De vraag is bovendien wat we
hier onder 'realiteit' moeten verstaan. Bij Grass gaat het om meer dan
de zuiver historiese feiten, want die brengen op zich niets tot leven.
Zijn blik is kaleidoskopieser. De officële geschiedenis gaat op in de
nooit eerder vertelde geschiedenis van mensen, gekleurd door verwachtingen en emoties. Het verslag van het menselijk lijden en streven
biedt plaats aan een ander soort realiteit. -Maar hoe zouden de
beestachtigheden die hij hekelt zijn kunst kunnen bederven? Als dat
voor Grass zou gelden, dan geldt het voor een groot deel van de westerse literatuur vanaf de middeleeuwen.
Enkele alinea's eerder heeft Steiner over Grass gezegd: 'Zijn specifieke krachtbron ligt in de taal.' En: 'De taal zelf, met zijn mysterie
en verheimelijking, in zijn persoonlijke en meer ambtelijke gedaante,
wordt de hoofdzaak, de levende kern van dit duistere sprookje.' Maar
Grass' poging de oude woorden te reinigen is kennelijk niet helemaal
gelukt, vandaar Steiners wantrouwen. Meer dan eens stelt hij in Verval
van het woord de mogelijkheden en de geloofwaardigheid van de taal
ter diskussie. Het Duits, ook al komt dat uit de pen van iemand als
Günter Grass, heeft het dus dubbel moeilijk.
Ondanks zijn soms zeer onorthodoxe verteltrant is en blijft Grass
in de eerste plaats een verteller. Maar wel een van een zo goed als uitgestorven soort. Daartoe behoorden ook de dorpsfiguren die je nog
niet zo heel lang geleden orerend op altijd dezelfde straathoek kon
aantreffen en de ooms die op verjaardagen verhalen opdisten waarin
werkelijkheid en fantasie een onontwarbaar maar volkomen geaksepteerd geheel vormden. Ze vonden, herinner ik me, meestal een gretig
gehoor; niemand die vond dat de waarheid al te zeer geweld werd aangedaan.
Hun verdwijnen heeft ongetwijfeld te maken met het opheffen van

het isolement en het tegelijkertijd steeds anoniemer worden van allerlei samenlevingsvormen. De moderne kommunieaktiemiddelen hebben de wereld een stuk minder raadselachtig en avontuurlijk gemaakt.
Of in het verlengde hiervan, volgens George Steiner, ook het boek, en
daarmee de hele of bijna de hele literatuur, gedoemd zal zijn te verdwijnen lijkt mij een wel erg voorbarige veronderstelling.
Al vaker heeft men geprobeerd de roman de dood aan te zeggen.
Voor zover ik beoordelen kan is hij evenwel springlevend. Zolang er
ergens nog een Outenbergmonument staat, aan de voet waarvan, in
modder of sneeuw, zich een wonder kan voltrekken zal het zich ongehinderd voordoen.

De houtskooltekeningen zijn van Rob Verkerk.

HansW.Bakx

Enkele kleine gedachten over een
groot onderwerp
De brand in de Bibliotheek is van alle eeuwen. Zolang men in de weer
was cultuurgoederen op te tasten, zolang heeft de angst geleefd voor
de laars die de stapel omver zou schoppen, voor de barbarenvuist die
de doopvont als drenkbak gebruikt. De wellust waarmee dergelijke taferelen door de geschiedenis heen geschilderd zijn, met afwisselend
Macedoniërs, Hunnen, Goten, Russen en Amerikanen in de rol van
duisterling, lijkt te beantwoorden aan een diep geworteld verlangen:
de agressie die in elke samenleving woont, wordt toegeschreven aan
de buitenstaander, de belichaming van de Thanatos.
Een soortgelijk manicheïsme valt ook in het werk van Steiner aan
te wijzen, vanaf een aantal van zijn vroege opstellen in Language and
Silence, tot en met zijn laatste, ongebundelde essays Word and Logos
en Real Presences. Het zijn teksten die bij de lezer een tweeslachtig gevoel oproepen; enerzijds is hij gevleid als getuige, ja medestrijder te
worden aangesproken tegen wat ik gemakshalve maar 'de barbarij' zal
noemen, anderzijds bekruipt hem een zeker onbehagen als hij kennisneemt van het bastion van waaruit Steiner de oprukkende horden gadeslaat. De vijand is hier niet een paardrijdend steppevolk, maar veeleer een sluipend, schijnbaar ongeregeld allegaartje dat via kelder en
keukendeur al tot in het fort is doorgedrongen. Steiners grootste ergernis lijkt te zijn dat dit volkje de poorten simpelweg versmaadt; het
heeft 't enkel op keuken en voorraadkamers voorzien en laat de kroonjuwelen voor wat ze zijn. En vanuit het poortgebouw komt klaaglijk
tot ons, medegeletterden, Cassandra's lokroep.
Al mag het bovenstaande wat raillerend lijken, ik ben overtuigd van
de oprechtheid van Steiners bedoelingen, en heb er zelfs sympathie
voor. Maar óók ben ik de overtuiging toegedaan dat zijn literatuuropvatting, gestoeld op een klassiek humaniteitsideaal, al te etherisch is.
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Literatuur, of ruimer gezien: het boek, zou de beschavende factor
moeten zijn die ons behoedt voor afglijden naar een primitiever stadium van de menselijke ontwikkeling. Tegelijkertijd beseft ook Steiner dat van die beschavende invloed van het boek in het verleden weinig is gebleken: alle nazi-bonzen hadden Goethes en Schillers Verzamelde Werken in hun boekenkast; gebonden, en niet in paperback, om
het nog erger te maken.
Het is of in Steiners betogen het bekende dictum van Karl Kraus
doorklinkt, die worstelend met een komma werd aangetroffen op de
dag dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak en opmerkte dat als iedereen
er voor zorgde dat zijn komma's klopten, er geen oorlogen meer zouden zijn. Ook hij wenste niet in te zien dat woord en schrift geen autonome krachten waren (of hooguit op het niveau van de articulatie),
maar dat de drijvende krachten onder dit niveau zich enkel van het
woord als instrument bedienden, één dat onmiddellijk werd prijsgegeven als zich een beter voordeed. De propagandastrategieën van Goebbels zijn nog altijd de leerzaamste, mefistofelisch-geniale manifestatie
van de categorie waarop al het verbale schipbreuk lijdt: die van het
cynisme.
Deze instrumentele kijk op het woord dateert overigens, paradoxaal
genoeg, van de Verlichting. Tot dan toe had het woord, of boek, om
terug te keren naar een begrip met minder christelijke reminiscenties,
een tweeledige functie gehad: het diende tot helering en tot vermaak.
Het eerste in de zin van stichtelijk, onderrichtend; het tweede in de zin
van esthetische voldoening gevend, of simpelweg onderhoudend. Natuurlijk kwamen beide soorten lectuur vaak in mengvorm voor: men
denke aan Dantes Commedia die zowel een groots gedicht is als een
kosmologische verhandeling. Niettemin komt er in de achttiende eeuw
op brede schaal een derde genre bij: het boek dat tot lering dient, een
boek waarin niet meer bij alle informatie de achtergrond geleverd
wordt waartegen zij geplaatst moet worden, maar dat 'belangeloos'
onderzoekt (de cultus van de Rede laat ik hier voor het gemak buiten
beschouwing). Het is de tijd van de positieve wetenschap, de tijd waarin men van de 'maakbaarheid van de samenleving' overtuigd raakt.
In feite is de hele Encyclopédie te lezen als een blauwdruk voor die sa-

menleving, en als een voorloper van het Amerikaanse genre van het
'How to .. .'-boek.
Met de Verlichting valt samen de bloei van het gesproken woord.
Nooit eerder werd er zo veel, zo vaak en met zodanige verve georeerd,
gedebatteerd, gebadineerd: de grote steden van Europa moeten gehuld
zijn geweest in ware wolken van verbaliteit. (Een idee geeft Zwagers
monografie Waarover spraken zij? Salons en conversatie in de achttiende eeuw.) Het verbluffende is dat deze gesprekken, voor zover gedocumenteerd, nog over iets gingen óók. Ze wekken de indruk van gedachtenwisselingen rond de stuurhut van het goede schip de 'Illumination'; men was het er over eens dat het schip deugde en dat het vooruitkwam, er bestonden enkel nog wat kleine verschillen van mening over
de koers.
Pas aan het eind van de eeuw, wanneer in Parijs de Terreur inzet,
valt er een mondiaal stilzwijgen, onmiddellijk gevolgd door een kakofonie van wilde stemmen. Het duurt een kleine honderd jaar, voordat
het woord zich van die eerste loden stilte heeft hersteld, waarna demomenten van sprakeloosheid elkaar steeds sneller zullen opvolgen.
Het boek, en in het bijzonder het literaire boek, Steiners oogappel,
kreeg na de Verlichting meer en meer de functie van wandelpark, een
gelegenheid waar men van het harde leven bekomen kon- een betekenis die bewaard gebleven is in het Duitse sicherholen-om dat leven
vervolgens weer ééns zo krachtdadig te kunnen aanvatten. (Men zie
in dit verband: Chr.Asendorf, Batterien der Lebenskrajt. Zur Geschichte der Dinge und ihrer Wahrnehmung im Ig. Jahrhundert.) Een
verschuiving die ook zichtbaar wordt in de wijze waarop men de overige producten van kunst en nijverheid benadert: in de negentiende eeuw
begon men voor het eerst in brede lagen van de bevolking te verzamelen: fossielen, vlinders, maar vooral cultuurgoederen als miniaturen,
glaswerk, cameeën en- boeken. Het is de periode waarin Nietzsches
Bildungsphilister tot wasdom komt. Geschied- en naslagwerken worden in groten getale gecompileerd, gedrukt en verkocht: men verzamelt feiten en weetjes; droogbloemen uit de tuin van heden en verleden.
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'Belezenheid' neemt gaandeweg de plaats in van 'geest'; rond de
stuurhut van de 'Verlichting', inmiddels omgedoopt in 'Vooruitgang',
wordt slappe thee geschonken.
Ook in de twintigste eeuw heeft het boek die last van fetisj nog met
zich meegedragen: het boek als enige, i.e. enig waardige bron van inlichting en vermaak. Dat het als instrument 'tot lering' een teruggang
beleeft, is verklaarbaar door de opkomst van nieuwe informatiedragers. Dramatische ontdekkingen omtrent de bouw van het heelal worden niet meer per brochure bekendgemaakt, maar in Science en Nature, en worden vervolgens niet gepopulariseerd in zeven bevallige samenspraken door een stilist als Fontenelle (Entretiens sur la pluralité
des mondes habités), maar door het wetenschapsbijvoegsel van de
avondkrant en, indien dramatisch genoeg, door het televisienieuws.
Wat deze verse kennis aan diepgang heeft ingeboet, heeft ze gewonnen
aan snelheid en breedheid van verspreiding. De 's ochtends nieuw ontdekte ster wordt 's avonds met de soep naar binnen gelepeld.
De nieuwe informatiekanalen hebben ook de fysiognomie veranderd
van de ontwikkelde leek die intellectueel heet. Hield hij zich vroeger
aan een dieet van Grote Schrijvers en Denkers en nam hij hoogstens
bij toeval kennis van een recente ontwikkeling in de wetenschappende onthutsende onwetenbeid en desinteresse op dit gebied van nog vrijwel de hele Forum-generatie! -nu is hij veelzijdiger geworden. En
daardoor, voor zover hij de pen hanteert, ook beter toegerust voor zijn
rol van commentator: of hij zijn kennis nu uit boeken, uit bladen, van
de beeldbuis of de maanstand opdoet, hij wéét tenminste in grote lijnen wat er omgaat in de wereld en hoeft zich niet meer te beperken
tot interieurbeschrijvingen van zijn ivoren toren.
Daarom stoort het mij dat Steiner, bijna als vertraagde echo van
Huizinga's Geschonden Wereld. Een beschouwing over de kansen op
herstel van onze beschaving, de geletterden aller landen die toren weer
als wijkplaats aan wil prijzen: de literaire topos eens te meer als trefpunt, het van buiten gekende citaat als sjibbolet. De biedermeier poldervariant hiervan (bijna schreef ik 'polldervariant') is het genootschap voor Kunsten en Wetenschappen dat onder de vleugelen van
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NRC Handelsblad ontloken is. Alsof de Schaduwen van Morgen te verdrijven zouden zijn met eau de cologne en het getik van breipennen.
Uiteraard vallen Steiner dergelijke aberraties niet aan te rekenen,
maar het is op kransjes als deze dat zijn naam het luidst wordt aangeroepen.

Met de koperen loper van de humaniora voor het cilinderslot van de
twintigste eeuw staan, dat is het gevaar dat de intellectueel à la Steiner
bedreigt; met een moderne sleutel niet het slot te openen, maar een fatale schakelaar om te draaien, dat riskeeert zijn antipode.
De intellectueel van de jaren 8o, men vergeve het rollende woord, onderscheidt zich van zijn vroegere collega, doordat hij niet meer verlicht, of vóórlicht, maar ten hoogste bijlicht. Wat hem, woordwerker,
rest is het geschrift 'tot belering', waarbij hem het gesanctioneerde en
comfortabele 'gelijk' van eerder tijden is ontzegd. Hij neemt de glosse
in de kantlijn, de stem uit de coulissen voor zijn rekening. Het essay
is zijn vorm; een vorm die in Duitsland, Frankrijk, Italië bloeit als
nooit tevoren. Reflectie en bij tijd en wijle vermaak, is wat hij te bieden heeft. Dat hij een minderheid bedient, spreekt vanzelf: met zijn
voorgangers was het niet anders, al dient daarbij aangetekend dat de
huidige staat van 'geletterdheid', om Steiners begrip te lenen, zonder
het waas van Bildungsbürgertum waarmee hij het omkleedt, zelfs gemeten aan diens somberste uitspraken stralend afsteekt tegen dat van
vroeger eeuwen. En nooit lag de weg naar dat twijfelachtig Elysium
zó open voor iedereen met ogen, oren en een meer dan gemiddelde
nieuwsgierigheid.
Dat het achttiende eeuwse debat over de koers van het {alweer verbouwde) schip wordt vóórtgezet, is meer dan ooit van levensbelang.
Dat dit debat zich niet uitsluitend afspeelt op het platform van het geschreven woord, kan men betreuren. Maar vruchtbaarder is vast te
stellen dat naast de literatuur andere kunstvormen hun bijdrage leveren. Waar de literatuur sedert 1700 een weg is gegaan van didactiek
via esthetiek naar ene nieuwe vorm van 'belering' (men denke aan boeken als Paare, Passanten en Niemand anderes van een auteur als Botho

Strauss), daar is evengoed het theater geëmancipeerd. Theater nu omvat aanzienlijk meer dan het 'realistisch' schuifdeurtoneel waarover
men zich enkele generaties geleden vrolijk maakte. (Daarbij doet zich
overigens de interessante tegenstelling voor dat het toneel schijnbaar
minder rechtstreeks discursief wordt (beeldender, hermetischer), terwijl mime en dans zich steeds meer van verbale elementen gaan bedienen; een vermenging die eveneens eerder terugverwijst naar de achttiende dan naar de negentiende eeuw). Ook dat theater, een genre
waarmee Steiner, tenzij als literaire tekst, weinig of geen affiniteit
heeft, spreekt mee in het debat; weliswaar, door zijn aard, niet in de
vorm van het strikt opgebouwde vertoog, maar-opnieuw-voor wie
horen wil niet minder duidelijk.
Wat Steiner het 'verval van het woord' heeft genoemd, gaat ieder ter
harte die zelf dat woord hanteert en, is het geen ethisch, dan op z'n
minst esthetisch onderscheidingsvermogen bezit. Maar, anders dan
hij, geloof ik niet dat dit verval allereerst in de hand wordt gewerkt
door de beeldcultuur, in de ruimste zin van het woord, maar door het
uithollen van dat woord van binnenuit. De overproductie van drukwerk leidt tot een inflatie van het woord, waarvan die beeldcultuur,
zou ze het erop hebben aangelegd, nimmer had durven dromen. Het
is cynisme, het botte winstbejag, dat uitgevers er toe brengt liever een
boek te veel dan te weinig uit te brengen. De jacht op debuten, beloftes, trends, gehonoreerd door een dito beleid van besprekingen in bladen en kranten: 'Hit or miss' en 'Take the money and run' zouden het
devies kunnen vormen van menige uitgeverij.
In Duitsland verschijnen op het ogenblik te zelfder tijd drie concurrerende edities van Goethes Verzameld Werk, terwijl er nog twee eertijds bejubelde edities compleet leverbaar zijn. Het heeft er de schijn
van dat Steiner op zijn wenken wordt bediend. Hoeveel dierbaarder
dan een dergelijk naargeestig en geesteloos mausoleum zal ook hem
een stukgelezen paperback zijn, getuige van een botsing tussen een
boek en een hoofd ... Aan de literatuur en daarmee, naar Steiners begrip van literatuur, aan de humaniteit valt, dunkt mij, geen slechter
dienst te bewijzen dan vormendienst.

J. F. Vogelaar

Een charmante machine
I

Makarov: Hier in dit boek staat alles geschreven over onze verlangens
en de vervulling ervan. Lees dit boek en je zult inzien, hoe ijdel onze
wensen zijn. En je zult tevens begrijpen, hoe gemakkelijk het valt andermans wensen te vervullen, maar hoe moeilijk de vervulling van het
eigen verlangen is.
Peterson: Je bent me wel erg plechtstatig aan de gang. Zo spreekt een
indianenhoofd.
Makarov: De aard van het boek brengt met zich mee dat men zich genoopt voelt er op een verheven toon over te spreken. Ik hoef er maar
aan te denk-en, of ik neem mijn muts al af.
Peterson: En voordat je het boek ter hand neemt, was je je handen zeker!
Makarov: Inderdaad, je handen moet je wassen.
Peterson: Het kon geen kwaad als je dan tegelijk je voeten waste.
Makarov: Dat is flauw en grof.
Peterson: Hi-hi-hi!
Makarov: Het boek heet MALGn.. (Peterson verdwijnt).
Makarov: Mijn lieve God! Wat is dat nou? Peterson!
De stem van Peterson: Wat is er gebeurd! Makarov! Waar ben ik?
Makarov: Waar ben je? Ik zie je niet!
De stem van Peterson: En jij? Waar ben jij? Ik zie je ook niet: wat
zijn dat voor ballonnen?
Makarov: Wat doen we nou? Peterson, hoor jij mij?
De stem van Peterson: Ja! Maar wat is er gebeurd? En wat zijn dat
voor ballonnen daar?
Makarov: Kun je je bewegen?
De stem van Peterson: Makarov! Zie je die ballonnen?
Makarov: Wat voor ballonnen?
De stem van Peterson: Laat me los! ... Laat me los! ... Makarov!
(Het is stil. Makarov is in ontzetting blijven staan, dan pakt hij het
boek op en slaat het open).

Makarov (leest): ' ... Zo verliest de mens allengs zijn menselijke gedaante en verandert in een ballon. En, eenmaal een ballon geworden,
raakt de mens al zijn verlangens kwijt.'
Deze eenakter is afkomstig uit een cyclus, Voorvallen, die de Russische schrijver Daniil Charms in 1939 heeft samengesteld (vertaald in
de bundel Bam en ander proza, 1978). Charms was een van de vele
pseudoniemen van Daniil Ivanovitsj Joevatsjov (1905-1942) en een samentrekking van twee lettergrepen uit de door hem bewonderde Sherlock Holmes. Ik schrijf het voorval hier over om een serie deraillerende gedachten over 'lezen' weg te kunnen strepen. Is lezen immers niet
in de eerste plaats uitlezen? Lezen in de toekomst-die tegelijkertijd
dubieuze en intrigerende figuur roept vragen bij mij op die voor het
merendeel boven mijn macht gaan. Hoe kan het anders, wanneer je
het over je eigen executie lijkt te moeten hebben. En wie spreekt er
graag over de strop in het huis van de gehangene? Juist, de gehangene!
Dat had Charms ook al in de gaten, getuige een beschrijving van een
tijdgenoot, Vladimir Lifsjits: ' ... zijn kamer was leeg en kaal, er stond
alleen het allernoodzakelijkste. In dat vrijwellege vertrek viel in een
hoek een vreemd voorwerp op. Het bestond uit stukken plaatijzer,
planken, lege sigarettendoosjes, springveren, fietswielen, touw en
conserveblikken. Toen ik hem vroeg wat dit moest voorstellen, antwoordde Charms: "Een machine."- "Wat voor machine?"- "Zo
maar, een machine in het algemeen.''-' 'En waar heb je hem vandaan?"-"Zelf gemaakt!" zei Charms trots.-"En wat doet die machine?"- "Hij doet niks.''- "Hoe zo, niks?"- "Nou, gewoon
niks."- "Waar dient hij dan voor?"- "Ik wou thuis een machine hebben.''- Hij noemde het geen collage, geen beeldhouwwerk, geen objet
trouvé, maar gewoon een machine die niks deed.'
Dit kan gelezen worden als een zen-definitie van literatuur. Daarmee zou de diskussie over de toekomst van het lezen, tenminste voor
zover het om het lezen van literatuur gaat, op dood spoor gezet, voor
gesloten kunnen worden verklaard. Ja, als het boek gewoon een ding
temidden van andere natuurlijke dingen was of gewoon een artefact.
Het is echter samengesteld uit tekens én betekenissen, en ook indien
het uitsluitend naar zichzelf verwijst, zegt het iets over iets anders dan
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zichzelf, al was het maar in de tijd. Tussen wat geschreven wordt en
de werkelijkheid bestaat een betrekking, of men dat nu wil of niet; en
meestal staan boeken en werkelijkheid zelfs op gespannen voet met elkaar. Hans Blumenberg heeft in zijn grote studie Die Lesbarkeil der
Welt een aantal episoden uit die eeuwenoude strijd beschreven: leesbaarheid als utopie, leesbaarheid van de wereld als belofte waarin de
mensheid zich telkens bedrogen uit zag komen zonder dat iemand ooit
heeft kunnen aangeven, welke verwachtingen het dan wel geweest zijn
waarin men beschaamd werd. Je mag veronderstellen dat lezen in die
uitgebreide zin met een streven naar macht te maken heeft, op z'n
minst met de drang om de wereld waarin we zijn opgesloten te beheersen en naar onze hand te zetten. (Tegen mijn gewoonte in, zeg ik maar
ons, het is zo algemeen.) Het boek heeft steeds, concurrerend met Het
Boek, de al of niet uitgesproken pretentie gehad een eenheid en samenhang tot stand te brengen die buiten het boek ver te zoeken is maarnaar analogie van datzelfde boek (als metafoor)- verondersteld wordt
aanwezig te zijn, zij het tot nader order in het verborgene. Dat is vermoedelijk ook de reden waarom men van een boek niet accepteert wat
men dagelijks wel van krant en ander drukwerk voor lief neemt, dat
men een weliswaar voorgesorteerde maar verder niet samengevoegde
hoeveelheid heterogeen materiaal krijgt voorgeschoteld. Om mij nu
verder van speculaties over het lezen in uitgebreide en beperkte zin te
onthouden, wil ik nogmaals een passage overschrijven, uit het inspirerende boek van Marthe Robert L 'ancien et Ie nouveau (1963), waarin
zij aan de hand van Don Quichot en Het Slot het conflict tussen boek
en werkelijkheid als kern van de hele moderne literatuur behandelt.
Het is in ieder geval waar dat, als je goed kijkt, vrijwel alle belangrijke
werken uit de literatuur (ook) over lezen blijken te gaan. 'Welke plaats
hebben boeken in de werkelijkheid? Zijn ze absoluut waar of alleen
in heel relatieve zin, en als ze het wel zijn, hoe bewijzen ze hun waarheid? Deze vraag en alle andere vragen die ermee verbonden zijn,
vormen het uitgangspunt en het beoogde doel van de donquichoteske
roman, zijn datgene wat hem niet zomaar tot uitgangspunt van een
theoretische verhandeling maakt, maar regelrecht tot onderwerp van
een drama. Want zijn de boeken waar, dan kunnen ze het niet zonder
dat er iets uit volgt; ze moeten op een of andere manier hun waarheid
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laten zegevieren en zich door een verandering van het leven waarmaken. Zijn ze onwaar, dan toont juist hun verleidelijke aantrekkingskracht aan hoe nutteloos of gevaarlijk ze zijn; dan moeten ze als van
nul en gener waarde of als nietgebeurd beschouwd worden, of, nog
beter, verbrand worden. Zo moet het autodafé gezien worden waarmee Don Quichot begint en waaruit in het leven van Kafka een echt
offer ontstond (... ). Maar hoezeer de vernietiging van de literatuur
voor het donquichoteske zoeken altijd een mogelijke uitweg moge
zijn, de meest heroïsche en in zekere zin ook meest consequente uitweg, toch verschaft die noch een oplossing noch een bewijs. Vooral
kan ze het werk dat telkens aan het ontstaan is er niet voor vrijwaren
dat het voor zichzelf een vraag en steeds als het ware een nieuwe plaats
voor zijn proef op de som zal zijn.'
Het zoeken-door de romanfiguren als noodzakelijk ervaren, zonder dat het waarom ervan ooit komt vast te staan, hetgeen niet verhindert dat de queeste onherroepelijk ten einde gevoerd moet wordenblijft niet tot het doen en laten van de romanpersonages beperkt, maar
contamineert ook het boek dat erover vertelt: het is iets onmogelijks
geworden, niettemin moet het steeds weer geschreven en van voren af
aan begonnen worden. Geen wonder dat Don Quichot en Het Slot onvoltooid zijn gebleven; hetzelfde geldt voor projecten als Bouvard et
Pécuchet, de Ideën, Der Mann ohne Eigenschaften. Maar als je het
begrip boek ruim neemt, blijken de afzonderlijke, wel afgeronde werken van andere, verwante auteurs eigenlijk niet meer dan fragmenten
te zijn van een schrijfwerk dat in de ware zin van het woord onbegonnen, onmogelijk werk is. Het is ook nooit uit te lezen.
Het toneelstukje van Charms is zo een proef op de som van de onverenigbaarheid van boek en werkelijkheid.
2

Lezen in de toekomst. Wat zou het mooi zijn als we in de toekomst
konden lezen, al was het maar dat we zouden weten hoe de literatuur
er over vijftig jaar uit zal zien. Als-van dat onnozele woordje schijnt
de toekomst af te hangen, niet minder dan de literatuur trouwens. De
schrijvende lezer Borges heeft dat helderder gezien dan wie ook: 'Een
boek is niet iets geïsoleerds: het is een relatie, het is een as van ontelba-
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re relaties. De ene literatuur verschilt van de andere, ervoor of erna,
niet zozeer door de tekst dan wel door de manier waarop zij gelezen
wordt: als het mij vergund was een willekeurige bladzijde van nu- deze, bij voorbeeld- te lezen zoals zij gelezen zal worden in het jaar tweeduizend, zou ik weten hoe de literatuur er in het jaar tweeduizend uitziet.' (De cultus van het boek)- Nog even en we weten het.
Maar wat weten we eigenlijk weinig over lezen. Wat over de toekomst ervan te zeggen, wanneer we nauwelijks weten hoe er in het verleden gelezen werd! Vandaar dat de vroegere geletterdheid zo gemakkelijk tot ideaal verheven kan worden. Over de fysieke stofwisseling
van onze voorouders zijn we beter ingelicht dan over hun geestelijke.
De tegenstelling boek-werkelijkheid, waarnaar ik in de vorige paragraafverwezen heb, is een vraagstelling die intrinsiek verbonden is met
een historische periode die in het teken van het schrift stond. Inmiddels, zo wil men ons van alle kanten doen geloven, hebben we het tijdperk van de Rede verlaten en zijn we het Informatietijdperk binnengeloodst. De journalistiek heeft met de geschiedenis kennelijk even veel
haast als met de dagelijkse kopij. Had het begrip 'informatie' tot voor
kort een semantische inhoud, het is nu een puur kwantitatieve term
geworden voor elke communicatieve uitwisseling, voor alles wat gecodeerd kan worden voor communicatie van een zender naar een ontvanger, ongeacht de inhoud. Een (alles neutraliserend) toverwoord dat te
pas en te onpas wordt aangesproken door een gigantische high techindustrie. Theodore Roszak heeft in zijn boek De informatiecultus.
Computerfolklore en de kunst van het denken (1986) een scherp requisitoir tegen het nieuwe bijgeloof gehouden, niet om als een 2oe eeuwse
Iudiet de computer af te zweren maar om hem tot zijn ware proporties,
die van een instrument, terug te brengen. Roszak geeft de beperkingen
aan van de opvatting over het menselijk denken die aan de computer
ten grondslag ligt- het menselijk denken geïdentificeerd met het informatieverwerkende model- en laat zien hoe die opvatting beperkend op
het denken terugwerkt bij het, bijvoorbeeld, massaal inzetten van de
computer in het onderwijs. 'Een oplossing op zoek naar problemen',
zo heeft Joseph Weizenbaum de computer eens omschreven, het kan
met nog meer reden gezegd worden van de manier waarop de machine
het (Amerikaanse) onderwijs is binnengemarcheerd. De kritiek van
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Roszak klinkt overtuigend. Toch wordt, net als bij George Steiner en
Neil Postman, mijn argwaan gewekt door de weinig kritische, bijna
hulpeloze manier waarop een bepaalde, gedateerde leescultuur verdedigd wordt, en meer dan dat: ze wordt een panacee tegen de geest van
deze tijd ' ... dat wat de jongeren het meest nodig hebben om voor hun
belangen op te kunnen komen, is een opleiding waarin ze geleerd hebben onverbloemde, kritische vragen te stellen over deze sombere vooruitzichten. Waarom zit de wereld zo in elkaar? Wie heeft hem zo gemaakt? Kan het ook anders? Er zijn vakken die, mits goed onderwezen, kunnen helpen bij het zoeken naar een antwoord op deze vragen.
Die vakken heten sociologie, geschiedenis en filosofie, en stuk voor
stuk wortelen ze in de ouderwetse geletterdheid die leergierige geesten
toegang verschaft tot boeken, tot ideeën, tot ethische inzichten en tot
een maatschappelijke visie.' (Roszak, a.w.)- Alsof de waarde van dat
ouderwetse soort geletterdheid een onomstotelijk bewezen feit is-het
adjectief ouderwets roept al associaties op met de verheerlijking van
oude ambachten- alsof eens en voor altijd is komen vast te staan wat
de inhoud van die geletterdheid is.
Om te weten hoe relatief die is, hoef ik geen cultuurhistorisch betoog te houden, het is voor mij voldoende, mijn eigen humanioraopleiding in herinnering te roepen. Latijn leerden we, zo hield men ons
voor, om logisch te leren denken en begrip te krijgen voor taal; Grieks
was er voor de schoonheid. Ik heb zinnen ontleed en ontraadseld, geleerd er grammaticale regels in bevestigd te zien en de uitzonderingen
als literaire vrijheden te beschouwen, voorbehouden aan de grote
kunstenaar. Zinnen lazen we, geen teksten. Alsof we kippig waren. Ik
heb leren vertalen; vreemde talen passief leren 'beheersen'. Kortom,
ik heb lezen geleerd, dat wel, maar zonder bril. Dat alles op hoog, zeer
hoog nivo- helaas zat er niets tussen dat nivo en de rest van de wereld.
Of ik er spijt van heb? Nee, integendeel, ik heb nu in elk geval een vermoeden hoe de machine van Charms werkt. Maar of ik dat humaniora
moet noemen! Nee. Het voornaamste wat ik geleerd heb is: niets, gevoel voor het overbodige, smaak voor luxe (én hard werken). Dát is
wat ik van mijn gymnasium onthouden heb, de rest heb ik mezelf afgeleerd. Geletterdheid, daarvan ben ik overtuigd, dient er in verhouding
tot een veranderde wereld anders uit te zien. De arrogantie van de ge-

1

77

letterde ten aanzien van de nietlezer is alleen al misplaatst wanneer je
bedenkt dat dezelfde geletterde een analfabeet is op het gebied van
techniek en de bèta-wetenschappen. Als er ooit van twee culturen sprake is geweest, dan nu. Helaas zal, wanneer de kloof tussen beide niet
op een of andere- ik zou haast zeggen: wonderbaarlijke- wijze gedicht
wordt, over de invloed van beide beslist worden door het feit wie zich
in de schaduw van de macht genesteld heeft. De voormalige elite van
geletterden heeft lange tijd die eer mogen smaken, vandaar haar hooghartigheid, die in haar huidige marginale positie evenwel ronduit belachelijk geworden is.- Het volgende is daarom een kleine oefening in
bescheidenheid.

3
Is het geschreven woord gedoemd te verdwijnen? En zijn we, zoals
keer op keer gesteld wordt, het tijdperk van het beeld binnengegleden?
Te gemakkelijk wordt het een aan het ander gekoppeld. Als er op de
eerste vraag al een zinnig antwoord mogelijk is, zou dat misschien eerder gezocht moeten worden in de overdaad die er is ontstaan dan in
een verdringing door het beeld. Nog niet zo lang geleden was hèt trefwoord voor zwartkijkers: informatieverschraling; inmiddels is het
grootste probleem juist de overvloed aan 'informatie' geworden. Recente schattingen wijzen uit dat er over de hele wereld jaarlijks 6o tot
100 miljoen pagina's tekst geproduceerd worden; rond de 180 persagentschappen scheiden 4 miljoen woorden af, en per jaar verschijnen
er 4 miljoen wetenschappelijke bijdragen in 90.000 technische en wetenschappelijke tijdschriften. Het begrip boek is alleen al drastisch
veranderd door het feit dat het nog maar een bescheiden plaats inneemt in het geheel van de tekstproductie. Drukwerk te over dus. Hoe
iemand nog een woord op papier durft te zetten, is mij een raadsel.
Hoe iemand zelfs maar kan beweren de literatuur bij te houden, is,
gezien het aantal titels dat jaarlijks verschijnt, eveneens een raadsel.
Wie schrift en beeld louter als tegengestelden ziet, gaat voorbij aan
de overeenkomsten en overlappingen. Het schrift doet meer een beroep op het begrip, het beeld wordt directer waargenomen. Toch heeft
ook het schrift een visueel aspekt waarvan effecten uitgaan die aan de
bewuste waarneming ontsnappen en daarom doorgaans buiten be-

schouwing blijven. En in zekere zin wordt het beeld net zo goed gelezen als een tekst. Waarom zou je niet van een lectuur van een schilderij
kunnen spreken? Zo ja, dan toch zeker van een lectuur van reeksen
beelden. Het filmbeeld wordt vrijwel altijd verbaal (én muzikaal) begeleid, het televisiebeeld kan niet eens zonder. Maar ook het stadsbeeld wordt gelezen.
Nee, ik geloof eerder dat we op het ogenblik een verschuiving van
oog naar oor meemaken. Het zintuig dat lange tijd voor het hoogste
en meest geestelijke werd aangezien, wordt van z'n plaats verdrongen
door het gehoor, het 'middelste' zintuig dat zich ophoudt tussen het
zien op afstand en de direct lichamelijke tastzintuigen. Toch kan niet
zonder meer van een terugkeer of herontdekking van een orale traditie
gesproken worden. Vóór de uitvinding van de boekdrukkunst dienden
retorische middelen en verteltechnieken als middelen voor het geheugen. Met het schrift- en daarna op grotere schaal met het gedrukte
woord- werd het geheugen voor een deel veruitwendigd, over- of zelfs
afgedragen aan een materiële geheugensteun buiten het bewustzijn.
Dat proces wordt door de computer alleen maar versneld, verfijnd en
uitgebreid. Zonder die ballast krijgt de menselijke geest-in principe
althans- meer ruimte voor een andere, meer synthetiserende vorm van
herinnering.
Al valt moeilijk te zeggen hoe er in vroegere tijden geluisterd werd,
het is aannemelijk te veronderstellen dat het gehoor- uiteraard niet alleen door het schrift-een duidelijke regressie heeft ondergaan. Ik zou
wel eens willen weten wat zelfs intellectueel geschoolden van een voorlezing, een lezing of een forumdiscussie onthouden, tenminste wanneer ze niet meeschrijven of notities maken. Wie kan na afloop een
redenering weergeven? Blijft er meer hangen dan een paar zinnen, een
stelling (mits vaak genoeg herhaald), een anekdote of het voorkomen
en de wijze van optreden van de spreker? Het is trouwens de vraag of
het voor het lezen anders is. Wat heeft iemand gelezen als hij een boek
uitheeft? En wie leest er, behalve degene die beroepshalve leest, boeken meer dan één keer (een enkellievelingsboek uitgezonderd); terwijl
een tweede lectuur menigmaal tot een heel ander oordeel leidt. (Niet
herlezen maakt dat men vaak decennia lang doet met een oordeel over
een boek of auteur, zonder het ooit te herzien.) En wie kan precies zeggen hoe hij de krant leest?
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Een ietwat langere zin op papier stelt de gemiddelde lezer al voor
problemen, hoe moet het dan wel niet zijn met een samengestelde zin
die wordt uitgesproken? Het onvermogen om enigszins gecompliceerde schriftelijke mededelingen te verwerken, wordt vermoedelijk in de
hand gewerkt doordat het schrijven ondergeschikt is gemaakt aan het
praten. En wanneer het geschreven woord zozeer in kwantiteit is toegenomen (voor dezelfde mededeling zijn veel meer woorden nodig, de
herhaling zou wel eens het gevolg kunnen zijn van de technische reproduceerbaarheid), is een van de oorzaken daarvan gelegen in het feit
dat schrijven steeds meer de vorm van praten heeft aangenomen. Praten is misschien wel de ernstigste milieuverontreiniging die de mensheid treft, om ook eens een apocalyptische slagzin de lucht in te slingeren. Er is langzamerhand niets meer in het leven dat niet wordt omhuld
met een glibberige slijmlaag van praat. Wat ketchup is voor de Amerikaanse hap, is voor de consumptie van het leven een scheut klets. Als
we nog niet zijn bezweken onder de vele tonnages drukwerk, zullen
we toch zeker verdrinken in het gebabbel en geleuter. Voor tekst en
beeld kun je desnoods nog de ogen sluiten. Maar aangezien we nu eenmaal een en al oor zijn, kunnen we ons nergens aan de verbale en muzikale ruis onttrekken. H~or de sirenes! Onafgebroken gaat er een
stroom van woorden en geluiden door de mens heen, een woordenstroom in de ether, door de telefoon, op de buis, op papier; een
oeverloze stroom die alle kanten uitkan doordat de taal in losse onderdelen, in bits, uiteengevallen is.
Zolang het schriftelijk verkeer zich afspeelde in de betrekkelijk homogene sfeer van geletterden, zolang de traagheid van het schrift nog
in overeenstemming was met die van het transport, representeerden de
grammatica en de retorica een overgeleverde hiërarchie van waarden.
Die was bepalend voor de cultuur gedomineerd door de geletterden,
een andere cultuur bestond er niet of werd althans niet als zodanig
waargenomen. De telegraaf en de pers, vooral de combinatie van beide- Neil Postman wijst daarop in zijn boek Wij amuseren ons kapothebben informatie en taal versplinterd tot contextloze slagzinnen. De
snelheid van transport- en communicatiemiddelen en de ontwikkeling
van de metropool hebben de beleving van tijd en ruimte zodanig veranderd, dat de lineariteit van het schrift onvermijdelijk in het ongere-
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de is geraakt. De simultaniteit van het leven heeft het taalgebruik
drastisch veranderd; Döblin, Joyce, Dos Passoshebben daarvan al
vroeg getuigenis afgelegd.
Ook hier geldt dat niet de overgang van schrift naar beeld bepalend
is geweest, maar de versplintering: die van de bladzijde in zinnen of
zelfs alleen maar losse woorden of zinsdelen, en van het totaalbeeld
in detailopnamen. De mechailisering van het schrijven bevestigt d:'l,t:
degene die op de machine schrijft ziet geen hele zinnen meer voor zich,
op een display een paar regels en op het scherm nooit meer dan een
halve bladzijde. Degene die praat ziet helemaal niets en degene die
luistert hoort flarden. Deze algehele oplossing van de taal heeft het
paradoxale gevolg dat er van de ontvangers een veel actievere rol
wordt geëist, ze moeten immers zelf samenhang aanbrengen en uit die
woordenstromen zinnen bij elkaar vissen (lezen dus). Kortom, er
wordt een geheel nieuwe leesvaardigheid vereist, en wel een waarbij
oog én oor in het spel zijn. Het lezen verdwijnt, tenminste volgens de
'idealen van het geletterde denken in de oude betekenis' (Steiner),
waarvoor stilte, aandacht, afzondering de eerste vereisten zijn. Maar
door de idealen van een Republiek der letteren eens en voor altijd als
norm te stellen, houdt men zich doof voor andere vormen van ervaring. De continuïteit van de ervaring is verstoord, dat valt niet te ontkennen, ondertussen is er echter wel een nieuw idioom aan het ontstaan- een idioom bestaande uit mengvormen van uitdrukkings- en

communicatiemiddelen-waarvoor een nieuwe leesvaardigheid ontwikkeld moet worden. Ik weet niet of die bij voorbaat voor de vroegere onder hoeft te doen. Je zou het een integraallezen kunnen noemen
dat vooral een beroep doet op het combinatievermogen. In tegenstelling tot de 'multiplicateur de progrès' (Rimbaud) is 'combineren' èen
omgang met al bestaande gegevens en mogelijkheden, dus ook een andere omgang met de traditie.-Hiermee spreek ik eerder een wens of
zelfs een eis uit dan een verwachting waarvan ik denk dat ze vanzelf
uit zal komen.
Ik zal niet ontkennen dat we overspoeld worden door wankultuur.
Daarbij mag men echter niet vergeten dat die beschamende troep voor
een belangrijk deel geproduceerd wordt door mensen die zichzelf onbeschaamd geletterden noemen. Ter verdediging verwijzen ze naar de

wensen van het publiek, een revérence die hun minachting voor datzelfde publiek nauwelijks verhult. En wat te denken van degenen die
overal tekenen van cultureel verval bespeuren, waaraan ze trouwens
een niet gering genoegen schijnen te bleven, zoal niet aan dat verval
zelf dan toch op z'n minst aan hun scherpzinnige vivisectie of autopsie. Wat mij verbaast, is dat dezelfde mensen er blijk van geven vrijwel
geen literatuur van recentere datum te hebben gelezen, naar moderne
muziek niet te (kunnen) luisteren, zelfden of nooit een film te zien, om
van dans en schilderkunst nog maar te zwijgen. Ook uit de essays van
Steiner spreekt resignatie. De slag is verloren, bij voorbaat al. Daarbij
doet hij het voorkomen alsof we het allemaal al hebben, alsof we alleen maar iets te verdedigen hebben: de bibliotheken zijn vol, er hoeft
niets bij, waardevols is er genoeg, het is enkel nog zaak er kennis van
te nemen. Goedbeschouwd heeft Steiner het alleen over passief kunstgenot. Nergens geeft hij een indicatie hoe er productief, dus actief, op
die vermaledijde ontwikkelingen te reageren is. En kennelijk heeft hij
evenmin oog voor pogingen in de moderne kunst van deze eeuw om
op nieuwe ontwikkelingen in waarneming en beleving in te spelen.
Veel in de Amerikaanse cultuur is namaak, dat is vaker gezegd, en William Gaddis heeft op dat gegeven een schitterende roman geschreven,
Recognitions. Het opmerkelijke is dat het eclecticisme, in de moderne
Amerikaanse literatuur sardonisch tot methode omgesmeed (en misschien is er nog alleen maar een eclectische lectuur mogelijk), werk
oplevert dat allesbehalve namaak is, of liever: het onderscheid echt en
onecht doet er niet meer toe, evenmin als dat tussen hoog en laag. Niet
verwonderlijk dat het schrijven dan zelf in hoge mate een vorm van
lezen wordt.
4

Horen en zien vergaat bij de overdaad aan beeld, geluid, praat en
praatpapier. Daar had ik mijn eigen Charmante leesmachine tegenover willen stellen. Ik zeg niet: in stelling willen brengen, want ik vind
het weinig passend mijn eigen kijk op de wereld en mijn eigen tijdsbesteding- die van iemand voor wie lezen en schrijven van even vitaal
belang zijn als in- en uitademen- als norm voor anderen te stellen. Het
enige dat ik opeis is het recht op mijn eigen lectuur-wat ik willezen

en hoe ik wil lezen. Ik had het willen hebben over lezen met de pen
op papier. Maar hoe moet je het recht op luxe formuleren, een voor
mij noodzakelijke luxe, bovendien een luxe die werk inhoudt, lezen
als werk, niet minder dan schrijven werk is, vrije arbeid. Lezen is
moeilijker dan men denkt. Het is een uitvoeringskunst waarvoor evenveel studie, oefening en inzet vereist is als voor het vertolken van muziek of toneelspelen. En niemand verwacht na het kopen van een instrument meteen een moeilijk stuk te kunnen spelen, en evenmin kan
niet iedereen die rekenen heeft geleerd eisen dat een wiskundige verhandeling meteen toegankelijk voor hem is. En zo ook is er vrij veel
literatuur die alleen voor gevorderde lezers goed te lezen is. Maar de
verwijdering tussen de gewone en de ontwikkelde lezer-een verwijdering die zienderogen tot een kloof aan het worden is- het verschil tussen passief en actief lezen, het lezen voor ontspanning en het lezen
met de pen op papier, lijkt me tegelijkertijd desastreus voor de literatuur. Ik heb het nu niet over niet-literaire teksten die al gelezen zijn
wanneer ze geschreven worden, maar over het literaire boek dat z'n
lezer nog moet vinden of zelfs maken. Tijdens het schrijven is er maar
één lezer in het spel, de ideale lezer. Maar een tekst die alleen maar
een ideale en geen reële lezer krijgt, blijft onuitgevoerd werk. Ik zal
het er niet over hebben, daar ik niet goed weet of er nog plaats is voor
die lees- en schrijfmachine die ik tegenover de overdaad aan drukwerk
en woorden had willen stellen. Zodra je het over lezen met de pen op
papier hebt, word je met een scheef oog aangekeken. Lezen doe je op
je rug of in een fauteuil; lezen doe je voor je lol, bij wijze van ontspanning. Tegenover zulke literatuurliefhebbers valt moeilijk uit te
leggen dat het je toeëigenen van een tekst, wat inspanning en tijd kost,
een intens genoegen verschaft. Daarvoor kom ik op. Ik begin langzamerhand echter in te zien dat dit recht op leesgenot (te onderscheiden
van leesplezier) niet zozeer verdedigd moet worden tegenover nietlezers als wel tegenover mensen die van het geschreven woord of van
de literatuur leven en menen uit te kunnen maken wat tot de literatuur
behoort en wat niet, wat de canon zou zijn en wat kwaliteit heeft of
niet. Voor de literatuur zou de huidige overdaad het gunstige gevolg
kunnen hebben dat er voldoende is voor elke interesse, ook voor de
meer excentriek ingestelde minderheden. In werkelijkheid blijkt er

steeds meer van hetzelfde op de markt te komen en is het getal-de afzet-nagenoeg de enige norm geworden. Het feitelijke gevolg is daarom vooral onverschilligheid ten aanzien van alles wat buiten de door
de literaire journalistiek begeleide en gestimuleerde hoofdstroom valt.
Nieuwsgierigheid neemt evenredig af aan de disproportionele aandacht voor het nieuwe. Zoals ook de belangstelling voor literatuur het
aflegt tegen het spectaculaire van toevallig deze schrijver of dit boek.
Lezen en lezen is twee. Het ene soort lezen, het klakkeloos absorberen
van praat, is enorm toegenomen en heeft steeds minder te maken met
het actieve lezen. In een machinepark zou Charms machine onmiddellijk vermalen worden. Lezen met de pen op papier heeft veel weg van
die kringloopmachine. Lezen in die zin betekent tussen boeken lezenen tussen boeken en andere vormen van werkelijkheidsbeleving- betekent uitlezen, uitkiezen, verzamelen, vergelijken, herinneren en corresponderen, betekent ook op boeken doorlezen in andere boeken.
Dat soort lezen lijkt een specialisme te worden, maar wat is daar op
tegen zolang het niet de oorspronkelijke drijfveer verdringt, de behoefte aan informatie, kennis, inzicht in geheimen, inzage in andere
werelden, aan het meebeleven van andere, onbekende en onbereikbare
levens(wijzen}, het verlangen ergens anders te zijn, anders te denken,
zichzelf te veranderen- om dezelfde redenen als kinderen lezen. Lezen
is dan minder een liefhebberij dan een passie, een passie die zich onder
meer kan uiten in de wens om een tekst te gebruiken als springplank.
Het cruciale punt van de literatuur-de plaats waar de vele schrijfvormen, die afkomstig zijn uit meerdere culturen en onderling verbindingen of schermutselingen aangaan, samenkomen- is de lezer, niet de
schrijver. De actieve lezer wel te verstaan, die leest in de zin zoals Roland Barthes het eens in een vraagggesprek heeft geformuleerd: 'Ik
ben ervan overtuigd dat een theorie van het lezen (het lezen dat altijd
het arme familielid is geweest van de literaire creatie) volstrekt schatplichtig is aan een theorie van het schrijven: lezen is-op het nivo van
het lichaam, en niet op dat van het bewustzijn-terugvinden hoe iets
geschreven is: je begeeft je in de productie, niet in het product (... )
lezen is echt schrijven: ik schrijf-ofherschrijf-de tekst die ik lees, beter en verder dan z'n auteur heeft gedaan'.
Een dergelijke lezer is een ingewijde, natuurlijk. Dat woord blijkt

voldoende om zelfs (of juist) de liefhebbers kopschuw te maken.
Iemand als Steiner opteert voor de liefhebber, maar zelfs hij spreekt,
als hij het heeft over kritiek en commentaar, denigrerend over 'een
sport voor ingewijden', terwijl hij het elders, hoopvol, heeft over een
cenakel van 'geletterde mannen en vrouwen', die, in afwachting van
een nieuwe 'klasssieke periode van leeskunst', de traditie van de 'cultuur van het citaat' in ere houden. Als Steiner, oog in oog met een wereld die beheerst lijkt te worden door rekenkundigen, zijn blik afwendt
en alleen maar nostalgisch terugblikt op het gespaarde cultuurgoed,
met voorbijzien aan de noodzaak van een nieuwe manier van lezen (en
herlezen) en schrijven (en herschrijven), kies ik liever voor het koppig
doorgaan tegen de stroom in, schrijven tegen de niet aflatende stroom
van woorden en beelden in, tegendraads lezen. Of om Saul Friedländer te citeren (Ref/ections of Nazism. An essay on Kitsch and Death):
'De eindeloze stroom van woorden en beelden wordt een steeds dichter
scherm dat het verleden aan het zicht onttrekt, terwijl de enige toegang
wellicht in stilte en eenvoud gelegen is, in de voortdurende aanwezigheid van het ongezegde, in de voortdurende verzoeking van het zwijgen'.
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J.Bemlef

Heel het raderwerk

Een brief

BesteP.,
Het is je dus ernst? Na vijfendertig jaar wil je je opnieuw in Nederland gaan vestigen en nu vraag je mij wat ik daarvan vind, of ik het je
aan- of afraad. Een vijfendertigjarig verblijf in een Zweedse ijskast is
je kennelijk in je botten getrokken en nu wil je hier komen om ze te
ontdooien.
'Het rommelige van Nederland trekt mij aan, • schrijfje, •wat zo in
contrast staat met de gladgestreken maatschappij hier waar alles aan
commissies, stichtingen en hulpverlenersinstanties is uitbesteed. De
bemoeizucht van de overheid begint me hier meer en meer te
benauwen. Ondertussen sterven de mensen en zijn niet gelukkig. •
Dat laatste zinnetje herkende ik. Het was een muurtekst die zo
rond 1972 overal in Amsterdam op de muren stond te lezen. Tja P.,
de mensen sterven nog steeds en ook hier zijn ze nog steeds niet
gelukkig en wat onze overheid betreft, die is nog steeds typisch
Nederlands: terwijl het humane karakter onze maatschappij in de
vorm van drastische bezuinigingen op gebieden van gezondheidszorg, ouden van dagen- zorg en onderwijs ontnomen wordt, is er
altijd wel een bewindsman te vinden die deze maatregelen verdedigt
met een moralistische boodschap over een nieuw •sociaal élan • dat
nodig zou zijn, een •zorgzame maatschappij' (wat niets anders is dan
een pleidooi voor een goedkopere en dommere maatschappij).
'In wat voor cultureel klimaat kom ik daar terecht, • vraag je me.
Ik kan daar alleen vanuit mijn eigen ervaringen over spreken en die
hebben grotendeels betrekking op de literatuur.
Laatst had ik twee studenten op bezoek (voor een scriptie, je weet
wel). Meestal voert er een het woord en zit de ander zenuwachtig in
vragenlijsten te bladeren. Die heeft dan meestal de vragen bedacht.
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Tot nu toe was ik gewend dat ze de boeken waarover ze iets wilden
vragen ook gelezen hadden. Maar deze twee waren geheel anders te
werk gegaan (in verband met tijdgebrek, zeiden ze). Ze hadden een
boekje met uittreksels gelezen en wat kritieken over een paar boeken.
En nu legden ze mij de vragen en opmerkingen van de uittrekselmeneren en literatuurcritici voor. Voorzichtig informeerde ik of het
misschien zo was- of ik dat dus niet verkeerd begrepen had- dat ze de
boeken in kwestie echt niet gelezen hadden. Ze gaven het zonder
enige vorm van schaamte toe. Er circuleerden een paar gecopieerde
hoofdstukken uit enkele romans van mij in hun werkgroep, dat wel,
maar daar hadden ze nog niet de hand op weten te leggen. Boeken
zijn duur. Dat zeiden ze ook nog, met een verwijtende blik in mijn
richting.
'Maar wat willenjullie eigenlijk, ik bedoel wat doenjullie hier
dan?' Ze wilden een goed cijfer. Het was natuurlijk karaktervoller
geweest wanneer ik ze op dat moment woedend de deur had gewezen,
maar ze zaten er nu toch, het was drie uur en het bier stond koud.
Het waren eigenlijk niet eens onaardige jongens. Ze hadden Nederlands gekozen omdat de literatuur hen wel een interessant terrein
leek. Er gebeurt veel, zei de een. Er wordt voortdurend over
geschreven. Wilden ze zelfmisschien ook schrijver worden? De
zenuwachtige kreeg een kleur maar de ander schudde beslist zijn
hoofd. 'Ik zou wel iets bij de radio willen, 'zei hij, 'of zoals die
Boudewijn Büch, een beetje er omheen praten op de TV. Dat lijkt me
wel geinig.' Dat leek hem wel geinig.
Maar hoe waren ze op het idee gekomen om hier te komen, dacht
ik. Misschien hielden ze niet van mijn werk, maar wel van dat van
andere schrijvers.
Op mijn vraag begonnen ze allebei enthousiast door elkaar te
praten. Brakman. Ja, die vonden ze mooi. Op de middelbare school
al. Ze hadden een abonnement op het tijdschrift Bzztohbulletin. Dat
waszo'n handig tijdschrift. Ieder nummer was aan het werk van een
bepaalde schrijver gewijd. Artikelen, interviews, alles wat er over
zo'n man of vrouw geschreven was, werd door de redactie bij elkaar
geharkt en in zo'n nummer gezet. En als je dat dan gelezen had, dan
wist je alles over die schrijver wat je weten moest. Dat lazen die twee,

al jarenlang. Hun hele kennis van de literatuur was gebaseerd op
meningen van anderen. Een enkele maal lazen ze wel eens een boek,
als het wekenlang op de bestsellerlüst stond tenminste. Het is
tenslotte leuk als je met anderen over boeken kan praten, zei de
geinige.
Ik haalde nog wat bier. Ik begon er schik in te krijgen. In een paar
uur tüd bespraken wij de hele naoorlogse literatuur. Met geleende
meningen gaven zü antwoord. Nu weer eens hoorde ik Nuis uit de
mond van de een komen, tegengesproken door Piet Grijs uit de mond
van de ander. Ze hielden, met Wam de Moor, zielsveel van Van
Oudshoorn en ze waren het met K. L. Poll eens dat er niet bezuinigd
moest worden op letterenfaculteiten en de romans van Walter Scott
waren ook zeer de moeite waard (hadden ze ergens in een interview
met Maarten 't Hart gelezen). Maar het meestfascinerende was wel
dat zü zich niet bewust waren van hun papegaaiepraat. Waarschünlük wisten ze niet eens wie wat geschreven had en waar. Het was
alleen maar in hun hoofd blüven hangen als een op afroep van een
schrüversnaam beschikbaar algemeen gebabbel over literatuur.
Na die ontmoeting met de twee scriptieschrüvers begon het fenomeen van wat ik nu maar even 'literair schaduwboksen, noem mü
pas goed op te vallen. Op feestjes en in sommige inne cafés hoorde ik
overal om me heen de recent in VN, HP, NRC-Handelsblad en
andere bladen geventileerde meningen van de spraakmakende
gemeente van Nederlandse critici, die zonder bronvermelding als
gespreksstof dienst deden.
Er deed zich hier iets voor waarbü de compilerende activiteiten van
de Readers Digest nog kinderspel waren. Alsof mensen alleen nog
maar kennis van schilderkunst namen door het beküken van reproducties. Natuurlijk, er worden nog steeds veel boeken (teveel als je
het mü vraagt) gepubliceerd en natuurlijk is er ook altüd nog een
flinke groep mensen die ze leest, maar ik heb het gevoel dat er steeds
meer mensen komen die de literatuur vrüwel uitsluitend via de media
'bijhouden'. Kranten, weekbladen, radio en televisie zorgen er aan
de ene kant voor dat er nog nooit zoveel aandacht aan literatuur is
besteed en aan de andere kant schermen ze met hun informatie de
lezer af van het object waar het allemaal om begonnen was: het boek
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zelf. Zo ontstaat er langzaam een groep quasi-geletterden voor wie
het lezen en praten over literatuur belangrijker is geworden dan de
literatuur zelf.
(Hier moest ik deze brief even onderbreken voor een telefoontje.
Een meneer uit Breda wilde me uitnodigen voor een Nacht van het
Boek, gewijd aan het thema De Liefde. 'Het is de bedoeling dat dit
thema via een diversiteit van literaire kunstvormen (en ook enige
andere invalshoeken) belicht zal gaan worden. Uiteraard ligt tijdens
de Nacht de nadruk op het boek als literair medium. Maar de Nacht
heeft ook eenfeestelijk karakter, • haastte hij zich daar aan toe te
voegen. 'Tussen de lezingen door zal het publiek vermaakt worden
door de zgn. "entre•acts ... •En of ik nu maar mee wilde doen. Mijn
ontkennende antwoord verbaasde hem, hij klonk zelfs een beetje
gebelgd. 'De mensen hier willen u graag eens zien, • zei hij.
Je ziet, ik ben dus niet erg optimistisch over dat culturele klimaat,
P! Wat zich als cultureel klimaat voordoet is een schimmenspel met
acteurs die geleende teksten uitwisselen in de stellige overtuiging dat
ze zelf aan het woord zijn.
En dan heb ik het nog niet eens over de poëzie gehad. Waar de
steun van een navertelbare anecdote ontbreekt laat de kritiek het
grotendeels afweten en dus valt er voor het publiek niks over te
zeggen. Om van het kopen maar te zwijgen. Poëzie leent zich niet
voor het hapklaar maken ervan via de media. Ze is er (gelukkig) te
eigenzinnig voor. Dat resulteert dan weer in een ander soort bijeenkomsten.
Laatst bevond ik mij op zo •n poëzielezing. Het ging niet over de
liefde en ook waren er geen entre•acts. De lezing speelde zich af in
een keldertje achter een boekhandeltje in Amsterdam, gedreven door
enige idealisten. Veertig mensen waren er en er werd met ware
hartstocht gepraat over de toekomst van de poëzie. Ik stelde me voor
dat een dissidentenbijeenkomst ergens in Oost-Europa ongeveer zo
zou verlopen. Buiten de boze, onverschillige wereld, binnen breekbare illusies gehuld in wolken sigaretterook. Toen ik weer op straat
liep had ik even het gevoel dat me ook op poëziefestivals wel eens een
ogenblik overvalt.
Wat er ook gebeurt, we geven niet op. (Je kunt nu ook bandjes

kopen waarop succesauteurs hun werk voorlezen. voor in de auto. als
je in de file staat want ja. dat moet ik je wel even zeggen, los van het
culturele klimaat. je kunt hier beter niet met de auto naartoe komen.)
Ligt er al sneeuw bij jou? Bij ons laten de laatste bladeren zich
vallen. De poëziekalender op mijn plee meldt voor vandaag: •Er was
een kok in Loenen/Die last had van vizioenen. • Uitstekend papier.
die kalender. Niet te zacht. niet te hard. En de gedichten geven niet
af.

Wat te doen. om met je oude jeugdvriend te spreken. Voor jou als
schilder ziet het er beter uit. De mensen worden steeds bee/dgerichter.
Met je expressionistische doeken zit je vandaag de dag goed. Hoe het
er morgen uitziet valt niet te zeggen. dus haast je wat dat betreft!
Ieder kwartaal wordt er weer een nieuwe stroming ontdekt. Overal
duiken figuren op die ervoor hebben gestudeerd om onze kunst te
begeleiden. uit te leggen. te inventariseren en wat er verder allemaal
nog aan gemutileerd kan worden. (Van de week was er een aap op de
televisie die het woord •aap • op de leesplank kon aanwijzen. Knap
hè? En de minister van sociale zaken vergeleek beeldende kunstenaars met oude uitgestorven ambachten. Goed hè?)
Zullen we een manifest uigeven! Manifest voor een langzame
kunst. De nieuwe traagheid kunnen we die richting noemen. We
moeten daar echter wel snel mee zijn. P. want voor je het weet zijn
alle kranten en tijdschriften ter ziele en zonder publiciteit kun je als
kunstenaar tegenwoordig niet meer bestaan. Ken je dat verhaal van
Kurt Schwitters over die man die op straat stilstaat. Zomaar. hij staat
stil. Een een kind begint te vragen waarom hij daar zo stil staat. Er
beginnen zich steeds meer mensen mee te bemoeien en het resultaat is
tenslotte het begin van een revolutie. Heel het raderwerk staat stil als
uw machtige hand het wil. We geven niet op.
je
B.

Over de medewerkers
Robert Anker (1946). Publiceerde
Waar ik nog ben (poëzie, 1979) en
Van het balkon (poëzie, 1983). Is literair medewerker van Het Parool.
Hans W. Bakx. Hoofdzakelijk werkzaam als toneelvertaler.
H.H. ter Balkt (1938). Debuteerde in
1969 met Boerengedichten. Verkeerde raadhuizen verscheen in 1986.
Zijn nieuwste bundel, Aardes deuren, verschijnt dit jaar.
H.C. ten Berge (1938). Recente publikaties: Texoanse elegieën (poëzie,
1983), een vertaling van de Zweedse
dichter Gunnar Ekelöf, De Byzantijnse trilogie (1985), Zelfportret met
witte muts (novelle, 1986) en Het geheim van een opgewekt humeur (roman, 1986).
J. Bernlef (1937). Recente publicaties: Hersenschimmen (roman,
1984), Wolftoon (poëzie, 1986), Publiek geheim (roman, 1987), Op het
noorden (essays, 1987).
Matthijs van Boxset (1957). Comparatist, werkzaam aan een proefschrift over Robert Musil en de kritiek der domheid. Publiceerde eerder
in Raster 33 en is redakteur van 'De
encyclopedie van de domheid', waarvan tot dusver twee delen verschenen
zijn.

Maarten van Buuren (1948). Werkzaam als medewerker algemene literatuurwetenschap aan de katholieke
universiteit van Nijmegen. Publicaties: Ongebaande wegen (1985) enDe
la Métaphore au Mythe (proefschrift, 1985). In 1986 verscheen van
zijn hand een bloemlezing van vertalingen uit Les jleurs du Mal van Baudelaire.
Jan Fontijn. Als wetenschappelijk
medewerker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Is literair
criticus bij Vrij Nederland. Hij
schreef essays o.a. over Hermans,
Gombrowicz, Carry van Bruggen,
Frans Coenen, Jan Arends, Couperus, Voskuilen Van Beden. Hij stelde
samen met Diny Schouten een documentatie samen over Carry van Bruggen en samen met Gideon Lodders
over Frans Coenen. Een aantal essays over de relatie mystiek, literatuur, muziek en decadentie bundelde
hij onder de titel Leven in extase, in
1983 bij Querido verschenen. Hij
schreef verder over de literatuur van
het interbellum, over massaliteratuur
en avant-gardeliteratuur. Over de
laatste twee onderwerpen stelde hij
verzamelbundels samen: Populaire
literatuur (1978) en Historische
avant-garde (1982). Hij schrijft momenteel een biografie over Van Beden.

Oerrit Kouwenaar (19.23). Zeer binnenkort verschijnt van hem de dichtbundel het ogenblik: terwijl.
Jacques Kruithof (1947). Essayist,
dichter, criticus; doceert Nederlands
aan D'Witte Leli te Amsterdam; recente publicaties: Slaapvertrek (poëzie, 1984), Hoe ik om het leven kwam
(essays, 1985).
Stanisaw Lem (19.21) in Lwów (Polen. Nam tijdens de oorlog deel aan
het verzet. Werkte tot aan de bevrijding als automonteur en studeerde na
de oorlog medicijnen in Kraków. Hij
hield zich vervolgens bezig met toegepaste psychologie, wiskunde en cybernetica, en vertaalde wetenschappelijke boeken. Sinds 1973 docent
Poolse literatuur. Behalve een groot
aantal fantastische en SF-verhalen,
waarvan er enkele in het Nederlands
zijn vertaald zoals 'Waanzinnige wereld', 'Eden', 'Het dagboek in de badkuip', 'De onoverwinnelijke' en 'Komisch avontuur', schreefhij theoretische werken als Summa technologioe, Het fantastische en de futurologie
en een bundel Dialogen over filosofie, theologie en cybernetica. Het in
dit nummer vertaalde verhaal is afkomstig uit een bundel met analyses
en kritische besprekingen van nietbestaande boeken; daarnaast schreef
Lem ook nog een boek met inleidingen bij boeken die zijn verschenen
tussen 1990-.20.29.
Cees Nooteboom (1933). Publiceerde o.a. Open als een schelp-dicht als
een steen (poëzie, 1978), Rituelen
(roman, 198o),Aas(poëzie, 198.2),/n
Nederland (roman, 1984) en De

zucht naar het westen (reisverhalen,
1985).
Cyrille Offermans (1945). Recente
publikatie: De mensen zijn mooier
dan ze denken (essays, 1985).
Daniël Robberechts (1937). Recente
boekuitgaven: Dagboek '64- '65 en
Bezwarende geschriften. Redakteuruitgever van het eenmans-tijdschrift,
waarin hij sinds '77 werk in de maak
publiceert.
Bert Schierbeek (1918). Recent verschenen van hem Binnenwerk (198.2)
en de poëziebundel De tuinen van
Suzhou (1986). Het hier gepubliceerde fragment maakt deel uit van een
werk in voorbereiding.
George Steiner (19.29), studeerde in
Frankrijk, Engeland en de USA en is
hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap aan de universiteiten van
Cambridge en Genève. Is actief als
criticus, cultuur- en literatuurtheoreticus. Vanaf zijn eerste boeken en
speciaal de omvangrijke bundel essays Language and Silence (1967) cirkelen Steiners gedachten rond de
vraag in hoeverre het woord, dat in
deze eeuw van twee wereldoorlogen
zo machteloos is gebleken, het nog
op kan nemen tegen de barbarij. Een
daarbij aansluitende diepzinnige, humanistische reflectie over wezen en
functie van de taal biedt A/ter Babel:
Aspects of Language and Translation (1975), terwijl een zelfde humanistische blik, maar nu gericht op literatuur en literatuurwetenschap,
door Steiner wordt voorgestaan in
On Difficulty and Other Essays

(1978) en de opstellen Word and Logos en Real Presences (1985). Zijn
laatste grote boek is Antigones

(1984), waarin hij zijn theorieën toepast op oorsprong en doorwerking
van de gelijknamige Griekse mythe.
Verdere boekpublicaties: Tolstoy or

Dovstoevsky: An Essay in the 0/d
Criticism (1959); The Death of Tragedy (11)61); In Bluebeard's Castle:
Some Notes towards the ReDefinition of Culture (1971); The
Porlage to San Crislobal of A:H:
(1979).

Hans Tentije (1944). Meest recente
publikatie: Schemeringen (1987).
Rob

Verkerk (1947). Beeldend
kunstenaar. Woont te Bergen (N.H.)

J. F. Vogelaar (1944). Recentste publikatie: Het geheim van de bolhoeden (kinderboek, 1986). Binnenkort
verschijnt de essaybundel Terugschrijven, Operaties 4·
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10 jaar Raster
40 Boeken
1977
R4fleT r: Wat wil Raster?
Sybren Polet - Louis Ferron - Oerrit Kouwenaar - Antonio Porta - Edoardo Sanguineti
- H.C.ten Berge- J.Bernlef- Jacq Firmin Vogelaar- Rolf Orthel-Pieter de Meijer
- Alberto Asor Rosa

Raster r Avantgardel?
Jacques Kruithof- H.R. Heite - Rein Bloem - S. Lapinski - Anthony Mertens - Georges
Adé- K.Beekman- H. Verdaasdonk- Sybren Polet- Aldo Camini- l.K.Bonset- Bert
Schierbeek - Ivo Miebiels- Lidy van Marissing- Claude Simon-Françaisevan RossumGuyon - J. Bernlef - Göran Sonnevi - Göran Palm - Gösta Friberg - Tobias Berggren
- Göran Tunström - Kerstin Ekman

Raster .1: Muziektheater
H.C. ten Berge - J. Ritzerfeld - Rudy Koopmans - Willem Breuker - Misha Mengelberg
- Leo Cuypers- Louis Ferron- Louis Andriessen- Michel Waisvisz- Douwe Jan Baldeer
- Cor Blok- Sybren Polet- Jacq Firmin Vogelaar

Raster 4-· Literatuurwetenschop
Breyten Breytenbach- André Brink- Hans Tentije- J. Bernlef-Pieter de Meijer- Viktor
Sklovskij - Laurence Sterne- Jan van Luxemburg - B. F. Scholz- Mojmfr Grygar - Han
Verhoeff- Peter Nijmeijer- Roy Fisher- Geoffrey Hili- Tom Raworth- Charles Tomlinson

I"S
Raster 5 Portugese poëzie
Pol Hoste - H.C. ten Berge - Huub Beurkens - Gottfried Benn - Breyten Breytenbach
- K. Beekman - Koba Swart - Ronnie Appelman - Maurice Roche - Alberto Oiacometti
- August Willemsen - Armando Silva Carvalho - E.M. de Melo e Castro - Casimiro de
Brito- Bert Schierbeek- Johan Woldendorp

Raster 6: De kunst van het machinelezen
Dick Raaijmakers - J. F. Vogelaar - Raymond Roussel - Lars Gustafsson - J. Bernlef Maria Mulder-Gwamoeboegnoe- Daniël Robberechts- Jacques Northe- Kenneth White
- Stefaan van den Bremt - Jacques Hamelink - Roswitha Wiegmann - Heiner Müller Volker Braun - Rainer Kirsch - Irmtraud Morgner - Klaus Schlesinger
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Raster r. Literatuuronderwijs:

Claude Sirnon - Alain Porson - Jean Paul Goux - H.C. ten Berge - Lucebert - Aldert
Walrecht - Bert Schierbeek - Cyrille Offermans - Peter Blue Ooud - Leo Pleysier J. Bernlef-Pieter de Meijer- Jaap Tempelman-Oerrit Kouwenaar- Anthony Mertens
- J.F.Vogelaar- E.Balibar- P.Macherey- Clifford Geertz Jr.

Raster 8: Semiotiek
H.C.ten Berge- Hans W.Balcx- Robert Walser- Lidy van Marissing- J.F. Vogelaar
- Umberto Eco- Julia Kristeva- Roland Barthes- Groupe p.- Jean Deman- Jean Pierre
Faye- Jacques Roubaud- Danielle Collohert- Joseph Guglielrni- Paul Louis RossiMartin Reints- Jorge Luis Borges

1979

Raster g: Het nieuwe subjectivisme
Jean Genet- Antonio Porta-Louis Ferron- Breyten Breytenbach- Martin Reints- Donald Barthelme- Remco Carnpert- Per Olof Sundman- Heila S. Haasse- Anthony Mertens- Cyrille Offermans- Léon de Winter- Jacq Firmin Vogelaar- Jacques Hamelink
- Egil Törnqvist

Raster ro: Intellectuelen en de macht
J. Bernlef- Lawrence Raab- Hannelies Taschau- Giorgio Manganelli- Oerhard Amanshauser - Cyrille Offermans - Heila S. Haasse- Koba Swart -A. X. Otterspeer - W. J. van
Wouten- Leendert Witvliet- Emilio Tadini - Michel Foucault - Gilles Deleuze - Christine Buci-Glucksmann - August-Hans den Boef - Pieter de Meijer

Raster n: Wrener Gruppe
J. Bernlef- Hans W. Balcx- Friedrich Achleitner- H.C. Artmann - Konrad Bayer - Oerhard Rühm- Oswald Wiener- Theo Hermans - Antonio Cisneros- Leo Pleysier - Huub
Beurskens- Jaap van der Harst- Hans Tentije- Jan Starink- Sandor Weöres- lngeborg
Lesener- Jean Paul

Raster u· De Stad
Julio Cortázar - J. F. Vogelaar - Michel Zéraffa - John Dos Passos - Jean Paul - Daniël
Robberechts- Lars Gustafsson- Jean Baudrillard - Wladimir Krysinski- Guillevic - ltalo Calvino- J.Bernlef- Jan de Heer- Kees Vollemans- Edward Hopper

Il}8o

Raster 13: Over het vertellen
Cyrille Offermans-Walter Benjamin- Alexander Kluge- Anthony Mertens- J. Bernlef
- Jean-Claude Montel- Johan van der Keuken- F.B.Hotz- Nathaniël Tarn
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Rarter 14: Verboden Tsjechen

Mojmir Grygar - Bohumil Hrabal - Jan Procházka - Jan Bene8 - H.C. ten Berge J.F. Vogelaar- Edoardo Sanguineti- J.Bemlef- Öyvind Fahlström- C. 't Hart- Jan
H. Mysjkin - W. J. van Wouten - B. Zwaai - Jerome Rothenberg - Lars Gustafsson Hans Magnus Enzensberger

Rarter .rs: Internationale poëzie

H.C. ten Berge- Cyrille Offermans-Oerrit Kouwenaar- Rutger Kopland- Remco Campert- André Brink- Douglas Dunn- Hans Tentije- Wiel Kusters- J.Bernlef- JeanClarence Lambert- Gunnar Harding- Jacques Hamelink- H.H.ter Balkt- Gregor
Laschen - Ton Naaijkens - Theodore Enslin - Hans Faverey - Jan Kuijper - Martin
Reints- Lela Z~kovié- Julian Komhauser

Rarter I6: Rondom Maurice Güliams
Maurice Gilliams - J. Bernlef - Frans Boenders - H.C. ten Berge - Willem Bijsterbosch
- Eddy de Mondt- Jan H. Mysjkin- Paul Louis Rossi- Henrik Stoute- David Sylvester
- Francis Bacon - J. F. Vogelaar

I9BJ
Rarter rr. Roland Barthes
Roland Barthes- Thomas Mortel- C. 't Hart- Frans van Dixhoom- Bert Schierbeek
- Louis Andriessen - Elmer Schönberger - W. J. van Wouten - Pieter de Meijer - Carlo
Ginzburg - Oerhard Amanshauser

Rarter r8: Omtrent 'Bouvard et Pécuchet' van Gustave F/aubert
Rutger Kopland- Julio Cortázar -ltalo Calvino- Alfonso Berardinelli- Lidy van Marissing - Gösta Friberg - Kees Mercks - Miroslav Holub - Stan Lapinski - Martin Reints
- Wolf Wondratschek - Hans W. Bakx - J. F. Vogelaar - Gustave Flaubert - Raymond
Queneau - Michel Foucault - Roland Barthes - Maria Mulder

Rarter rg: Een vrolüke begrqfenis van de jaren '60
J. Bernlef- Elmer Schönberger - Dick Raaijmakers - J. F. Vogelaar - R. Lucassen - Daniël Robberechts - Rolf Orthel - Louis Andriessen - Misha Mengelberg - D. Hillenius
- Cyrille Offermans- Jürgen Habermas- Richard Stamelman- Francis Ponge-Oerrit
Krol - Wiel Kusters

Rarter XJ: AutobiogrqfiSChe schetsen
Lawrence Raab- J.F. Vogelaar- Jan H.Mysjkin- Jacques Roubaud-H.H.ter Balkt
- Wilfred Oranje - Saul Steinberg - Sergej M. Eisenstein - Italo Calvino - J. Bernlef Koba Swart- Hans Bakx- Alice ter Meulen - Hans Tentije- H.C. ten Berge- Christopher Middleton - Thomas Bernhard

II)Ó

Raster n: Michail Bachtin/Michel Leiris
Pieter de Meijer - Michail Bachtin - Hans Tentije - J. Bernlef - Walker Evans H.H. ter Balkt - Tomas Tranströmer - Wiel Kusters - H.C. ten Berge - Christopher
Middleton - Peggy van der Leeuw
Raster :u: Proza en poëzie in Nederland
Siet Zuyderland - Oerrit Kouwenaar - Cyrille Offermans - J. F. Vogelaar - Oerrit Krol
- Gust Gils - J. Bernlef-Hans Faverey- H.C. ten Berge- Willem Jan Otten- Willem
van Toorn - Cees Nooteboom - Martin Reints - Wiel Kusters - Dick Raaijmakers
Raster 23: Het Fragment
S.Dresden- Paul Valéry- J.F. Vogelaar- Henri Michaux- Eddyvan Vliet- J. Bernlef
- Gerard Verbart- Hans van Pinxteren- Rutger Kopland- Remco Ekkers- Peter Rosei
Raster 24: Gestoorde teksten
J. F. Vogelaar- Antonin Artaud- Jacques Rivière- Hans van Pinxteren- Oskar Panizza- RobertWalser-Ernst Herbeek- Bert van der Meer-Adolf Wölfli- Danielle Sarréra- Harald Kaas- Jan van den Berg- Emile Josome Hodinos- Michel Thévoz- Airnabie Jayet - Paul Moyaert - Christian Delacampagne - Laure - Unica Zürn - Michel
Foucault- Jean-Paul Brisset- Ferdinand de Saussure- Jean Starobinski- Michel Pierssens - Louis Wolfson- Gilles Deleuze- Ir. P. Kuperus - Johanneke van Slooten- Henri
Michaux

Raster 25: Samuel Beckett I Glasarchitectuur
Samuel Beckett- Theodor W. Adorno- Hans Tentije- Italo Calvino- Lars Gustafsson
- Alice ter Meulen - Erika Dedinszky - H.C. ten Berge - Peter Zonderland - J. Bernlef
- Hans W. Bakx - Pau! Scheerbart - Naoem Klejman - Sergej M. Eisenstein
De Mythe
Pieter de Meijer- Marcel Detienne- Rolf-Peter Janz- Furio Jesi-Frans Budé- Peter
Rosei - H.H. ter Balkt - Arie van den Berg - Johan van der Keuken - Frans van der
Staak- Kees Hin- A. Hagenaars- B.Zwaal- Thomas Graftdijk- Jean Starobinski
- Yves Bonnefoy
Raster~:

Raster 27/28: Americana
J. Bernlef- William Carlos Williams- Wallace Stevens- Frank R. Rossiter- Charles
lves- Charles Sheeler- Samuel Charters-Siet Zuyderland- John Ashbery- Robert
Creeley- Charles Simic- Lawrence Raab- Johan Thielemans- Thomas PynchonDonald J. Greiner- John Hawkes- Studs Terkel- Donald Barthelme- Graa Boomsma
- William Gaddis
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11}84

Raster 29: Prozagedichten
Dick Raaijmakers - J. Bernlef - Francis Ponge - André du Bouchet - Pierre Reverdy
-Michel Butor- Gilles Lapouge- Oerrit Kouwenaar-Oerrit Bakker- Hans van Pinxteren- J. F. Vogelaar- Rein Bloem- Wiel Kusters- Bert Schierbeek- Daniël Robberechts
- Walter Benjamin- Jürgen Becker- Robert Bly- W.S.Merwin- Elizabeth Bishop
- Tomas Tranströmer- Joäo Cabral de Melo Neto- Zbigniew Herbert- Huub Beurskens - Felix Philipp Ingold - Remco Ekkers - Frank Joosteos
Raster .JO: Het Groteske
Hans W.Bakx- Gustave Flaubert- J.F. Vogelaar- Michail Bachtin- Thomas Graftdijk - Cyrille Offermans - Carl Einstein- Giorgio Manganelli - Ivo Miebiels - Cyrille
Offermans- Lucebert- Urmuz- Martijn Rus- Gust Gils- Joyce & Co- John Barth
Raster .]I: Utopie tegen utopie
J. F. Vogelaar- Raymond Trousson - Tommaso Campanelia - Gilles Lapouge- Maarten Vonder- Charles Fourier- Cyrille Offermans- Robert Musil- Annechien Vink
- Julio Cortázar - Hans Magnus Enzensberger
Raster p: Poëzie en kritiek I Mallarmé
Oerrit Kouwenaar- Hans Tentije- Marc Reugebrink - Hans Faverey- Rutger Kopland
- J. Bernlef- Rein Bloem - Huub Beurskens - Peter Nijmeijer - Cyrille Offermans Hans W. Bakx- Jürgen Beeker- Maurice Blanchot - Stéphane Mallarmé- Han Evers
11}85
Raster .JJ: Satire
Cyrille Offermans-Jan Blokker- Jonathan Swift- Matthijs van Boxsel- Karl Kraus
- Walter Benjamin- Witold Gombrowicz- J. Bernlef- Oerhard Amanshauser- John
Barth - Ruud Ploegmakers - Clarice Lispeetor - Martijn Rus - Eugène Savitzkaya Goya

Raster 34: Julio Cortázar, de eeuwige speler
J. Bernlef- Julio Cortázar- Erik van Zuylen- Cyrille Offermans- Barber van de Pol
- Carol Dunlop- H.C. ten Berge- Jan H. Mysjkin- André du Bouchet- J. F. Vogelaar
-Erika Dedinszky- János Pilinszky- Hans W.Bakx- Maria vanDaalen-Ingamar
von Kieseritzky
Raster .JS: Duras I Bacon
Marguerite Duras- Annechien Vink- Tenny Frank- Maurice Blanchot- Stefan Hertmans- Gisela von Wysocki- Francis Bacon- J.Bernlef- J.F. Vogelaar- David Sylvester - Michel Leiris - Ljerka Mifka - Pol Hoste - Graa Boosma - William Gaddis

Raster ;6: Het Geheugen
Hans W. Bakx- Douwe Draaisma- Sigmund Freud- K. Schippers- Paul de Wispelacre
- J. Bernlef- Johan van der Keuken - Maarten van Buuren - Elmer Schönberger - Ivo
Miebiels - Julio Cortázar - Roland Barthes - Willem Frijhoff- Alessandro Portelli Selma Leijdesdorff- Pieter de Meijer- Anthony Mertens - Wim Broens - Hans Tentije
- René Magritte - Luis Buftuel
11}86

Raster 37: Poëzie in vertaling
Peter Nijmeijer- Charles Tomlinson- Ruud Ploegmakers- Joäo Cabral de Melo Neto
- Hans Tentije- Hans Arp - Lucebert- Lela Zeèkovié- J. Bernlef- Harold Schellinx
- Huub Beurskens - Melchior Vischer - Elizabeth Bishop - Maria van Daalen - Eddy
van Vliet - Guillevic - H.H. ter Balkt - Willem van Toom - W. S. Graham - Tomas
Tranströmer
Raster ,]8: Beckett I Kï§ I Kluge
Samuel Beckett - K. Schippers -August Hans den Boef- J. F. Vogelaar - Cyrille Offermans - Alexander Kluge - Danilo KB
Raster 39: De Zinnen
Italo Calvino- Cyrille Offermans- Paul Klee- J.F. Vogelaar- J.M.G.Le ClézioJohanneke van Slooten - Ossip - Guido Ceronetti - Maarten van Buuren - Henri Michaux- Dirk van Weelden- Jacques Rigaut
Raster 40: Lezen in de toekomst
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Lezen in de toekomst
Lem, Steiner, Kruithof,
Fontijn, van Buuren,
Robberec hts, Anker,
Offerman s, Tentije, Bakx,
Vogelaar, Bernlef,
TerBalkt
Gedichte n van Cees Nootebo om
en Gerrit Kouwena ar
Teksten van Bert Schierbee k
en H. C. ten Berge

