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REDACTIE

IJ DIT NUMMER
DE SCHADUWBIBLIOTHEEK

Een bibliotheek bevat altijd meer boeken dan je kunt of wilt lezen.
Zelfs in een privébibliotheek staan meestal meer ongelezen boeken dan
de eigenaar lief is - sommige op grond van de fatale inschattingsfout
van een gulle schenker, andere omdat het geschikte moment voor de
lectuur nog niet is aangebroken, en nog weer andere misschien omdat
de interesse die er bij aankoop wel degelijk was, inmiddels is vervlogen.
Er zijn vele redenen om een boek ongelezen te laten, maar de treurigste en verkeerdste reden is wel dat men eenvoudig vergeten is dat het
bestaat. Toch is dat, bij het huidige tempo van de boekenproduktie,
misschien wel de meest voorkomende reden. Zelfs de gulzigste boekenverslinder moet altijd meer laten liggen dan hij kan verstouwen, en zo
raken steeds meer boeken steeds sneller verzeild in die schemerzone,
waarin ze alleen nog bestaan als titels: je hebt er wel eens over gelezen
of van gehoord, maar de tijd ontbrak om er ook in te duiken. Voor je het
weet zijn zulke boeken ook weer uit de winkel verdwenen en dan rest
alleen nog het onberekenbare toeval dat je soms aan hun bestaan herinnert.

4

Nu zijn er genoeg boeken waarvoor de vergetelheid als een vorm van
barmhartigheid beschouwd kan worden. Daarover zullen we dankbaar
zwijgen. Maar er zijn er ook veel die het waard zijn om nog eens met
een enthousiaste klap op tafel gelegd te worden. Voor die boeken zijn
wij graag bereid, het toeval een handje te helpen.
Je hoeft maar met een paar lezers om een tafel te gaan zitten en binnen een half uur heb je een flinke lijst van titels en auteurs die je een
bruisender Nachleben toewenst dan ze ten deel is gevallen. Natuurlijk is
zo'n lijst altijd onvolledig, en dus niet ontbloot van willekeur. Maar niet
willekeuriger dan de bestsellerslijstjes - en een waardige tegenhanger
daarvan. Onze lijst, met goddelijke nonchalance bij elkaar geplukt uit de
overvloed van het alweer-voorbije, berust op niets anders dan persoonlijke voorkeuren, maar omvat in elk geval een breed gebied: niet alleen
literatuur, maar ook politiek, kunstgeschiedenis, filosofie en wetenschap.

En zoals een schaduwkabinet de contouren uittekent van een ander
soort regering, met de belofte van een ander beleid, zo kan deze schaduwbibliotheek een beeld geven van de mogelijkheden van een alternatieve leespolitiek Het grote en verheugende verschil is dat je als lezer
geen verkiezingen hoeft af te wachten om van leesbeleid te veranderen.
De schaduwbibliotheek die in dit nummer is verzameld, kan misschien enkele van uw inmiddels vergeten 'beleidsvoornemens' nieuw
leven inblazen. Of er nieuwe aan toevoegen. Bekijk uw eigen planken
en stel vast welke mogelijkheden u tot dusver heeft laten liggen. Wat
nieuw is kan best even wachten, want wat goed is, bederft niet zo gauw.
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ernst jandl

bibliotheek

al die letters
die niet uit hun woorden kunnen
al die woorden
die niet uit hun zinnen kunnen
al die zinnen
die niet uit hun teksten kunnen
al die teksten
die niet uit hun boeken kunnen
al die boeken
met al dat stof erop
de goede schoonmaakster
met de plumeau
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VERTALING: JAN H. MYSJKIN

GERRIT KROL
EN NEUROTISCH
BOEK

over Viktor Sjklovski, Zoo, of brieven niet over liefde

Viktor Sjklovski schreef in I 92 3 een klein meesterwerk, Zoo of brieven
niet over liefde, dat geloof ik slechts weinigen kennen, maar dat mij
regelmatig inspireert. Als ik even niet weet hoe het moet, dat schrijven,
dan lees ik in Zoo.
Soms lees ik alleen die leuke titel en dan weet ik het weer. Niet over
liefde. Door deze ontkenning gaat het over alles, min of meer, in briefvorm verteld en dat alles is volgens de logische operator 'of' samen te
vatten tot een dierentuin en wel de Berlijnse dierentuin, in de tijd dat de
tuin het meest in het nieuws was, bij monde van een leger Russische
immigranten dat daar in de buurt was neergestreken: Kurftirstendamm,Savignyplatz, Zoo ...
Of je het boek een roman kunt noemen, staat nog te bezien. Het
werkje, dat nauwelijks IOO bladzijden telt, omvat een briefwisseling
tussen twee jonge mensen, van wie de één een geliefde is en de ander
per se niet. De man houdt van de vrouw, schrijft dagelijks een of meer
brieven en de vrouw, Alja heet ze, houdt niet van de man en schrijft om
hem dat goed duidelijk te maken enkele malen een brief terug. Ze laat
hem weten dat ze bereid is zijn brieven te lezen, zolang hij maar niet
schrijft over zijn liefde voor haar. Hij zal het dus al schrijvende over
iets anders moeten hebben, over het weer, over de Russische cultuur,
over de Duitsers enz. Man en vrouw, schrijft Sjklovski, zijn van verschillende cultuur en dat zet hem, de man, tot schrijven: hij heeft ondanks het embargo iets te vertellen. Over zijn liefde zwijgt hij voorbeeldig, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: alle beschrijvingen, zo deelt de schrijver ons in zijn voorwoord mee, ontpoppen zich
als metaforen van de liefde.
Om u een idee te geven: de eerste brief is van Alja die, schrijvend
aan haar zusje, een ongeneerde schildering van haar aanbidders geeft.
Het is nog niet geheel duidelijk, wie van de drie de bewuste schrijver
IS ...
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Tweede brief. Daar heb je hem. Een treurige man die gauw in tranen
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uitbarst. 'Dat komt door Rusland, mijn liefje, en door onze gewoonten.
Wij houden er zo'n plompe manier van lopen op na. Wij eten de soep
door de mond naar de lepel te brengen, vlak boven de soep in plaats dat
we, zoals in het Westen, de lepellangs onze kaarsrechte gestalte verheffen tot onze verheven mond.' (En daarmee neemt hij ons, lezers, voor
zich in, want zo is de Rus nietwaar? Zwerft met zijn mond ter hoogte
van soepspiegel, van zulke Russen houden wij. Russen die plomp zijn,
baarden dragen, maar fijngevoelig zijn en muzikaal, en omdat in Russische romans Russen zich altijd vergelijken met het beschaafde Westen,
houden wij daarvan. Dat is onze band met de Russen. Want zij doen
wat wij niet meer in ons hoofd zouden halen. Zij zijn wat wij niet meer
zijn, alleen in de literatuur, daar zijn we het nog een beetje. De Rus. De
Rus is nog erger dan de Duitser, zeiden wij na de oorlog en we huiverden.)
Derde brief, van Alja. 'Schrijf mij niet over de liefde. Doe dat niet.
Ik ben erg moe. Ik heb je nodig: jij verstaat de kunst mij uit het slop te
halen. Schrijf me alleen niet over je liefde.' Heerlijk. Een vrouw die afstoot en aantrekt. Is dat niet om te huilen? 'Dadelijk ga ik een bad nemen' klaagt ze verder. 'Misschien zien we elkaar vanmiddag nog.'
Vierde brief. 'Ik zal niet over de liefde schrijven, ik zal het alleen
maar over neutrale zaken hebben. Mooi weer vandaag in Berlijn. Algemeen treurige zaken, mag dat? Ons resten de gele, zonverlichte muren
der huizen, onze boeken en heel onze beschaving die wij op weg naar
de liefde hebben opgebouwd. Maar als het erg veel pijn doet? De opdracht luidt onveranderlijk: Vertaal alles in het kosmische, neem je hart
tussen je tanden en schrijf je boek!'
U ziet, Sjklovki is een schrijvers' schrijver. 'Een schrijver kan geen
landbouwer zijn, hij is een nomade en trekt met zijn kudde en zijn
vrouw voortdurend naar nieuwe weidegronden. Je kunt geen boek meer
in de oude trant schrijven!' Vind ik ook, lees ik graag. 1923! Om een
meesterwerk te schrijven, breng je je mond naar de soep, niet andersom. 'Al wie met zijn tong het water opslurpt als een hond, dien zult ge
afzonderen .. .' 'Wij hangen in de wereld de dwaas uit om vrij te kunnen
zijn.' Zo is de vijfde brief voor de lezer die 'schrijver' is een broedplaats van leefregels. 'Ik zal mijn schrijversambacht, mijn vrije gang
over de daken niet opgeven voor een Europees kostuum, gepoetste laarzen of harde valuta. Zelfs niet voor Alja.' 0 zo!
Zesde brief. Een kijkje in de Dierentuin. 's Winters is alles gesloten.
Ga maar kijken!
Zevende brief. Een technische brief geheel zonder klacht, en zonder
liefde.
Achtste brief. Een allerliefste brief. Van Alja.
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Negende brief. 'De dingen hebben de mens totaal veranderd, de machines in het bijzonder. Laten we liever nutteloze, onmetelijke dingen
bouwen. Als ze maar nieuw zijn.'
Tiende brief. De schrijver houdt van auto's. 'Een man die aan een
groot werk zit te schrijven lijkt op een chauffeur, wiens 300 PK auto
hem als het ware uit eigen beweging tegen de muur kwakt. Van zulke
auto's zeggen de chauffeurs: die zal je kapot maken.'
Elfde brief. 'Wat een wind. Alja, wat een wind! De wind doet de wijzers van de Gedächtniskirche heen en weer schudden. Bij zo'n wind
stijgt in Petersburg het water, Alja. Op zulke dagen luidt de stormklok
in de Peter en Paulvesting elk kwartier, maar niemand luistert ernaar.
Men telt de kanonschoten. Buiten, aan de Kaiserallee is het nog donker.
Om half elf mag ik je opbellen. Vier en een half uur en daarna weer
twintig lege uren met er tussenin jouw stem. Je hebt mooi verteld van
die oceaanstomer. Ik ben de spaarpot vanjouw woorden.'
Zeventiende brief. 'Je hebt me verteld dat je op zo'n schip de hele
tijd voelt hoe het je voorttrekt. Niet de beweging als zodanig voel je,
maar juist die stuwkracht, het vooruitgaan, de potentie van het vooruitgaan. Een auto heeft dat ook. Een goede auto geeft je een heel plezierige steun in de rug en lijkt je als een hand voort te duwen. Ik heb nooit
een oceaanstomer gezien. Maar ik ben verliefd op zo'n schip en begrijp
hem. Het moet heel plezierig zijn om op een zich voortbewegende
vloer te dansen, te kussen en te denken, wanneer je gedachten bij de beweging wat achterop raken, zoals je hart dat soms doet bij het dalen van
een lift.'
Dat was in 1923. Toen werden auto's, automobielen, nog beschreven.
Toen pasten ze nog in de literatuur. Het meeste van een goede automobiel was nog zichtbaar en elementair. Bij Elsschot en Hordewijk lezen
we van 'oldtimers' die toen nog geen oldtimers waren. In termen van
literatuur zijn nieuwe auto's lelijk en oude auto's mooi, tenminste zo is
het vandaag. Steinberg tekende auto's op hun lelijkst; eenmaal getekend
waren ze mooi van lelijkheid, maar dat gold ook voor de mensen die hij
tekende, de vrouwen met name, en voor Grosz, die tekende ze het
lelijkste van allemaal. Denk aan Knorrende beesten; het is de stijl die
de auto maakt.
De rustige, conventionele lezer, die na elke regel de volgende regel
tot zich neemt, zal Zoo een 'onrustig' boek vinden. Het verloop is
springerig, vindt hij. Springend, vind ik. Alles binnen de lijst van de
correspondentie. Het boek bevat veel wit, dat maakt het springen en
daarmee het lezen overzichtelijk. Maar gelukkig, de onrust blijft. In een
essay, 'De paardesprong', schrijft Sjklovski: 'Kies niet. Alles is waar. In
Rusland is zowel het een als het ander. In Rusland is alles zo met elkaar
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in tegenspraak, dat we allemaal geestrijk geworden zijn.' Zo'n zin zou
ik willen inlijsten- als hij niet al ingelijst was.
De roman telt 34 brieven. Daarenboven:
• een voorwoord van de schrijver bij de 1ste druk
• een epigraaf van Chlebnikov
• een naschrift
• voorwoorden bij de 2de, 3de en 4de druk (1964)
• een nawoord van de vertaalster Maya de Vries
• aantekeningen
Als u gevoel voor humor hebt (en wie heeft dat niet) hebt u, de citaten lezend, vast wel 's moeten grinniken. Humor is een neurose die
dient om ander neurotisch leed te verbergen; de schrijver kan er niets
aan doen dat hij zo is.
In Zoo wordt veel leed verborgen, maar op andere plaatsen komt het
in alle schittering tevoorschijn.
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Viktor Sjklovski, Zoo. of brieven niet over liefde. Vertaald door Ma~ja de Vries. Uitgeverij
Van Oorschot, 1979.

TIJS GOLDSCHMIDT
OUTE TRANEN

Over Konstantin Paustovskij, De Baai van Kara-Bogaz
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In 1847 verkende de Russische luitenant Zjerebtsov te voet de oostelijke kusten van de Kaspische Zee. Een dun bevolkt woestijngebied dat
tot dan toe door Russen als de pest gemeden was. Over deze streken
werden verschrikkelijke verhalen verteld. Er gingen hevige woestijnstormen te keer. Het was er gloeiend heet en stoffig en boven de baai
van Kara-Bogaz in Toerkmenistan hing een rode lucht die zeelieden
angst inboezemde. Het water van deze baai was zo bijtend zout dat een
schip moest blijven varen om niet onmiddellijk te worden aangevreten.
Een scheepskok die eens in de baai wilde gaan zwemmen ondervond
aan den lijve dat zijn soortelijk gewicht daarvoor te gering was. Hij
gleed en spartelde op het wateroppervlak, terwijl zijn huid verbrandde.
Schoon drinkwater was langs deze kusten een uiterst schaars goed.
In de baai Van Kara-Bogaz mondde geen enkele beek of rivier uit. Zo
groot was het gebrek aan zoet water dat de schaarse Toerkmeense nomaden die in deze omgeving van oudsher rondtrokken, zich niets verleidelijkers konden voorstellen dan een aak mineraalwater uit Nargaz.
Schoon zoet water, onbedorven en zonder rode vlokken van onbestemde
herkomst. Zjerebtsov bracht de kust in kaart, schoot enkele flamingo's,
waarvan hij nooit had geweten dat ze buiten Afrika voorkwamen, en
verrichtte enkele peilingen. Tijdens die bezigheden kreeg hij een onzalig plan.
'Zwarte Muil' schijnt Kara-Bogaz in het Toerkmeens te betekenen,
een naam die slaat op de gulzigheid waarmee de baai het water van de
Kaspische zee en de dode vissen die erin ronddrijven opslokt. Zjerebtsov meende dat de baai schadelijk was voor de natuur, alsof ze daarvan
zelf geen deel uitmaakte, en vatte het plan op de baai in te dammen en
er een meer van te maken. Op het laatste moment weerhield de befaamde ontdekkingsreiziger Karelin hem ervan zijn idee aan de Russische
regering voor te leggen. Karelin wees Zjerebtsov op de buitengewone
waarde van de baai in zijn natuurlijke staat. Die bevatte de grootste
voorraad ter wereld van het glauberzout of mirabiliet, een zogenaamd
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periodiek mineraal dat halverwege november uitkristalliseerde, waarna
het omstreeks maart weer oploste in het water. Mirabiliet, wist Karelin,
is een onontbeerlijke grondstof voor de glasfabricage. Het zou een
stommiteit zijn de baai in te dammen en daarmee de toekomstige industriële exploitatie van dit bijzondere zout onmogelijk te maken .
Met de tocht van Zjerebtsov en zijn bezoek aan Karelin begint Paustovskij's roman De baai van Kara-Bogaz uit 1932. Al tijdens de eerste
confrontatie tussen deze twee Russen wordt het hoofdthema van het
boek ingeleid: ofwel de natuur beschermen en haar zoveel mogelijk in
haar waarde laten, vermoedelijk het particuliere standpunt van Paustovskij, ofwel haar temmen en meedogenloos exploiteren voor menselijke doeleinden. Dat het gebied alleen al bescherming zou verdienen
omdat er regelmatig tienduizenden pelikanen, flamingo's en ganzen
vertoefden, kwam in de tweede helft van de negentiende eeuw in nog
maar weinige hoofden op.
De baai van Kara-Bogaz en de aangrenzende woestijn zijn in dit
boek ten minste even belangrijke personages als de mensen die erin
voorkomen. Hun ontwikkeling in de loop van de negentiende en in de
eerste decennia van de twintigste eeuw wordt diepgaander uitgewerkt
dan de karakters van de meeste mensen. Op een enkeling na, zoals de
geoloog Sjatski, duiken de menselijke personages in het verhaal op en
verdwijnen weer zonder dat je intussen erg veel over hen te weten bent
gekomen. Paustovskij besloot zijn werk een roman te noemen, maar in
plaats van die kwalificatie had er, denk ik, evengoed 'Exploitatiegeschiedenis van een tierende baai' of' Sovjetgeleerden en woestijnnomaden' als ondertitel op het omslag kunnen staan. Naar eigen zeggen heeft
Paustovskij veel informatie uit zijn bronnen weggelaten, wat me onvermijdelijk lijkt, maar in zijn literaire herinneringen* vermeldt hij niet
hoeveel hij er zelf bij heeft verzonnen. Niet veel meer dan nodig was
om het verhaal te kunnen vertellen, vermoed ik. Alleen al daardoor
heeft het boek grote documentaire waarde. Het bevat een bijzonder
'first contact'-verhaal, gespeend van obligate romantiek, waarna de
ontwikkelingen worden beschreven waartoe de eerste ontmoetingen
tussen Russen en Toerkmeense nomaden hebben geleid.
Paustovskij, die zelf tochten langs de kusten van de Kaspische zee
maakte, laat achtereenvolgens een groot aantal ontdekkingsreizigers,
zeelieden, geologen, chemici en meteorologen aan het woord. Voornamelijk mannen. Avontuurlijke onderzoekers die zich inzetten voor de
wetenschap tot heil van de toekomstige inwoners van Rusland. Behalve
aan drinkwater, denken zij met droge tongen over aardgas, oliewinning
en over de aanleg van zoutbekkens. Ze hebben overwegend een praktische instelling. Vrouwen krijgen in Paustovksij 's verhaal zelden reliëf.
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In de weinige passages waarin zij opduiken, zijn ze in tranen, of voeren
ze een gesprek over de eigenschappen van sulfaat. Heel veel meer dan
dat ze verdriet respectievelijk verstand van sulfaat hebben, kom je niet
te weten. Wel completeren zij het beeld van een natuurwetenschappelijk ingestelde expatriate gemeenschap in islamitisch Toerkmenistan.
De meteoroloog Remizov had een zilveren buisje in zijn keel. Dat
verleende zijn stem een vreemde galm en wanneer er wat speeksel in
het buisje lekte, floot hij wanneer hij iets probeerde te zeggen. Hij bestudeerde het weer en het effect ervan op de woestijn met grote intensiteit en beschouwde zijn bezigheden meer als een kunst dan als een wetenschap. Hij hoopte nog lang en ongestoord zijn werk te blijven doen.
Maar zelfs tot deze uithoek op aarde drong de burgeroorlog door die hij
zo graag had willen ontlopen. Remizov kon zich voor zijn gevoel niet
langer afzijdig houden.
Paustovskij beschrijft indringend hoe een grote groep gevangen genomen bolsjewieken door militairen van het witte leger in het kielruim
van een gammel stoomschip, de Nikolaj, werd gedreven. Ze waren verbannen naar Kara-Ada, een afgelegen en verlaten eiland vol slangen,
maar zonder drinkwater. Hun verbanning stond gelijk aan een doodvonnis. 'Kondig hier het Sovjet-bestuur maar af,' wordt de bolsjewieken
cynisch verteld, voordat ze over boord worden gezet.
Voordat er hulp komt van Remizov, dankzij een stel nomadische Kirgiezen die vuren op het eiland zagen brandden, is het grootste deel van
de gevangenen al omgekomen. Onder de overlevenden bevond zich ook
Sjatski, die al eerder door een gelukkig toeval driemaal onstnapte aan
een executiepeloton en een Armeense lerares, zijn toekomstige vrouw.
Ze huilt dagenlang aan één stuk door en hoewel ze daartoe reden genoeg heeft, ga je je toch afvragen of ze dat dankzij het extreem hoge
zoutgehalte van de zee zo lang weet vol te houden. Voordat ik het wist,
had Paustovskij me geïnfecteerd met de scheikundige overwegingen
van zijn wetenschappelijk ingestelde personages, terwijl ik me toch liever had laten meeslepen door hun emoties. Niet direct het effect dat een
romanschrijver bij zijn lezers teweeg wil brengen, dunkt me, en toch
vond ik De baai van Kara-Bogaz een indrukwekkend boek.
Paustovskij putte, behalve uit wetenschappelijke rapporten, ook uit
reisjournalen van karavaanleiders, uit verhalen van Toerkmeense nomaden en uit aantekeningen van zeelieden en opvarenden van feloeken. Zo
geeft hij een prachtig beeld van bolsjewistische Russen van wie het merendeel heilig gelooft in de vooruitgang. Ondanks de hitte en het alomaanwezige glauberzout, keukenzout, Kirkoeoeliezout en Toerkmeens
zout, zullen mensen in de toekomst nooit meer dorst hebben.
'Wij zullen de woestijn verpletteren als een rolspin,' zegt de directeur
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van de zoutwerken Chrorobrych vastbesloten. De woestijn zal door
middel van bevloeiingsystemen veranderen in een bloeiende boomgaard. Vijgen en zoete meloenen zullen bekroond worden op landbouwtentoonstelllingen. Blijmoedige arbeiders zullen het mirabiliet industrieel winnen. De Toerkmeense kinderen zullen onderwijs krijgen
en verantwoorde medische zorg. De Toerkmeense vrouwen mogen
voortaan vrijuit spreken en hoeven niet meer als galeislaven te werken
voor hun aan opium verslaafde mannen .
De mannelijke Toerkmenen en wie weet ook de vrouwen, waren
minder blij met deze vooruitzichten. Ze deden een moord om op pelgrimstocht naar Mekka te kunnen gaan, want ze wilden niets liever dan
hadji, heilig worden. Van nieuwigheden moesten de meesten niets hebben en zeker niet als daardoor hun eigen terrein zou worden beschadigd. Paustovski voert een oude Toerkmeen op die waarschuwt tegen
het boren van gangen in een mergelberg. In de mergel zou een kwade
geest huizen die "verschrikkelijk wraak zou nemen op iedereen die tot
in het hart van de berg zou doordringen." Door de beschrijving van al
deze botsingen van natuurwetenschappelijke en traditionele culturen
zou je De baai van Kara-Bogaz kunnen zien als een van de eerste boeken over ontwikkelingssamenwerking. Mocht iemand van plan zijn op
andermans terrein goede daden te gaan verrichten, lees dan eerst dit
boek alvorens te vertrekken.
Aan het einde van de negentiende eeuw werd in St-Petersburg een
wereldcongres van geologen gehouden. Daar werd het plan opgevat om
een chemisch complex aan te leggen dat de hele wereld van glauberzout zou voorzien, schrijft Paustovskij: 'Het zou werken met sulfaat uit
de baai van Kara-Bogaz. Franse, Engelse en Belgische kapitalisten zouden aan het hoofd ervan staan. Maar de tsaristische regering weigerde
voor de Baai van Kara-Bogaz en Tseleken een concessie te verstrekken.'
In een roman verwacht je eventueel mensen die eenzaam liggen te
tieren, niet een baai die verbolgen is, omdat er tijdens de Eerste Wereldoorlog door geen onderzoeker naar wordt omgekeken. Uit die projectie van menselijke eigenschappen op een baai spreekt het haast lyrische optimisme van de bolsjewiek. Alsof de baai naar zijn aandacht zou
smachten. Peil mij, carteer mij, exploiteer me, pomp mijn water in uw
bekkens, win mijn glauberzout en bevoorraadt de wereld. Ik vraag u ten
slotte met klem, transformeer mijn zout tot doorzichtige steen en maak
er ramen van, zodat de mensen voortaan licht in hun donkere huizen
zullen hebben. De industriëlen meenden ook dat het een grove vergissing van de natuur was geweest om zo'n kostbare voorraad mirabiliet
uitgerekend te laten neerslaan op een plaats zonder drinkwater en
brandstof.

Hieruit spreekt een weerzinwekkend antropocentrische mentaliteit.
Mogelijk hebben de traditionele Toerkroenen tijdens die oorlogsperiade
juist gedacht dat de baai er eindelijk weer tevreden bijlag. Ongestoord
kabbelend. Na de oorlog toen de exploitatie werd hervat en er baggerzuigers arriveerden, blaften de Toerkmeense honden tegen die vreemde
machines die nog groter waren dan postkamelen.
Onder de Russische wetenschappers bevinden zich ook onorthodoxe
denkers. Sjatskij bijvoorbeeld, die na zijn traumatische ervaring op
Kara-Ada af en toe krankzinnig is, maar desondanks zinnige plannen
uitdenkt voor de exploitatie van het mirabiliet. Hij is ervan overtuigd
dat het winnen van zonne- en windenergie de enige juiste weg in deze
hete streek met woestijnstormen.
Behalve dat je dorst krijgt van de droogte en het vele zout, valt er in
de Baai van Kara-Bogaz ook opmerkelijk veel te ruiken: de geur van
rottend leer, een zoete lijkenlucht, biermout, vis, oesters, de geur van
vers brood en van tussen de vingers fijn gewreven noten. En De baai
van Kara-Bogaz bevat sterke beelden die soms met geluid worden onderstreept: 'De kameel liet een verachtelijke hik horen en schreed
plechtstatig voort. Hij trok een kleine boerenwagen voort. Een Kazachenvrouw en haar zuigeling lagen erin te slapen en uit de blikken
hoorn van een koffergrammofoon steeg schetterend lawaai op.'

* Paustovskij wijdde aan deze herinneringen het boek De gouden roos. Passages hieruit die
slaan op het ontstaan van De baai van Kara-Bogaz zijn in een nawoord bij de recente Nederlandse vertaling van Wim Hartog opgenomen.
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Konstantin Paustovskij, De Baai van Kara-Bogaz. Roman. Uitg. De Arbeiderspers, 1998.
vertaling Wim Hartog. Eerste uitgave in het Russsisch r 932.

HANS W. BAKX
EN FILOSOOF
VAN DE WARMTE

Over Vasili Rozanov, Roem is een slang. Solitaria

1&

Doen de omstandigheden er toe waaronder een boek een lezer vindt?
Soms wel.
In de winter van I 9·. verbleef ik twee maanden in de oude gouvernementsstad W Een middeneuropese stad, met een uitgesproken landklimaat. Onderdak had ik gevonden in een authentieke zogeheten substandaard woning aan de rand van het centrum. 'Sub-standaard' wilde
zeggen dat de woning, in dit geval bestaande uit één niet al te ruime
kamer, niet beschikte over een eigen douche, bad of wc. Een gedeeld
privaat, te openen met een reusachtige sleutel, bevond zich op de galerij, die blootgesteld was aan weer en wind. Eerdere generaties hadden
daar bij een gemeenschappelijke kraan ook hun water gehaald, dat ze
vervolgens kookten op het altijd brandende fornuis: de enige, en toereikende, warmtebron in deze huizen. Dit fornuis had de verhuurder
vervangen door een kookplaatje met gasfles en een kleine elektrische
kachel.
De woning had nog één eigenaardigheid: ze was niet groot, maar kathedraalachtig hoog, alsof de bouwer, ergens aan het begin van de negentiende eeuw, gemeend had in de hoogte te kunnen goedmaken wat
hij op het vloeroppervlak beknibbelde.
Op de dag van mijn komst daalde de temperatuur tot min negentien
graden en bleef daar. Het kacheltje moest redding bieden, maar deed
dat niet. Ook op de hoogste stand warmde het niet meer dan luttele
vierkante meters; het meeste van de kostelijke warmte trok naar boven,
waar aan de zoldering een paar spinnewebben tevreden deinden op de
luchtstroom. Het was als stoken in een liftschacht.
Zo werd mijn verblijf, dat een studieverblijf had moeten zijn, een
leergang koudebestrijding.
Kou. Hoewel grammaticaal vrouwelijk, stelde ik hem mij voor als
een nijdige oude man met een snotpegel aan de neus. Onvermoeibaar
belaagde hij mijn onderkomen. Hij vond de kleinste kieren bij deur en
raam, het te korte gordijn, een slecht sluitend bovenlicht, zelfs via de
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kale vloer drong hij binnen, niet als vlaag maar als een opkruipende
kille hand. Voor een eenvoudige gang naar de wc moest ik mij kleden
als voor een pooltocht Onder deze omstandigheden bleek de woning
uiteindelijk bewoonbaar in slechts twee posities: liggend in bed en zittend op een stoel met de knieën aan weerszijden van de kachel en een
deken over de schouders.
Het was dát, of de straat op gaan. Vreemd genoeg, als je kamankelend van de kou naar buiten kwam, leek de temperatuur daar opeens behaaglijk. Misschien kwam het door de beweging of doordat de oude
man nu zijn aandacht over velen moest verdelen, maar buiten was te
prefereren boven binnen.
Ik begon lange wandelingen te maken, afgewisseld met bezoek aan
musea en koffiehuizen. Alles was beter dan mijn ijshoL
Op een van die wandelingen, in een buitenwijk, ontdekte ik een
tweedehands-boekenwinkeltje.
De winkelier, die naast een loeiende houtkachel de krant zat te lezen,
groette vriendelijk, zij het wat lodderig. Naast zijn stoel stond een buikige flacon.
Ik keek de kasten door, en de moed zonk mij in de schoenen. Niet alleen waren de boeken nauwelijks geordend, althans niet volgens een
herkenbaar principe, ze waren voor het merendeel ook vuil, gevlekt en
gescheurd. Toch kon ik er niet toe besluiten de winkel te verlaten, de
kachel was sterker dan het verstand, en opeens was het te laat.
Bij een bezoek aan een antiquariaat komt er een onbepaalbaar maar
intuïtief aangevoeld moment waarna het niet meer fatsoenlijk is zonder
boek heen te gaan. De bezoeker die wat vluchtige blikken werpt, hier
en daar iets oppakt en vertrekt, laat de antiquaar achter met de geruststellende gedachte dat de schatten die voor het grijpen lagen hem simpelweg ontgaan zijn. Maar neemt een bezoeker ruim de tijd en verlaat
dan alsnog met lege handen de winkel, dan geeft dat de antiquaar het
idee dat feitelijk niets in zijn voorraad de moeite van het kopen waard
is.
Ongemerkt was ik van vluchtige bezoeker een zoeker geworden, één
die door niets te kopen een vonnis zou vellen over deze winkel en zijn
bezitter. In lichte radeloosheid tilde ik stapels op, liet mijn ogen over
sleetse ruggen gaan en had al half besloten de antiquaar het affront dan
toch maar aan te doen ('Het spijt mij .. .'), toen een klein, rood boekje in
mijn blikveld schoof: Solitaria van een zekere Rosanow, een Rus ongetwijfeld. Het was vooral de titel die trok: een geheimzinnig neologisme,
Solitaria, iets dat het midden hield tussen sanatorium en cafetaria. Was
de schrijver een medegast in het grand hötel Solitude? Zijn boekje bevatte aantekeningen, deels van zeer persoonlijke aard, die in lengte va-
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rieerden van twee regels tot een bladzijde. Maar wat de doorslag gaf,
was een zinsnede in de inleiding, waarin Rosanow (hier verder, in de
Nederlandse transciptie, Rozanov te noemen, met het accent op de eerste lettergreep) werd aangeduid als de 'filosoof van de warmte'. Geen
filosoofkon meer welkom zijn!
Ik kocht het boekje en trotseerde opnieuw de oude man.
In de weken daarna dwaalde ik ermee door de stad, nu en dan op een
beschutte plek een stukje lezend en gesterkt mijn weg vervolgend .
Zelfs mijn onderkomen werd er bewoonbaarder door; ik mocht het
koud hebben, maar wat was dat vergeleken met de kou in St. Petersburg, waar deze Rozanov geleefd en gewerkt had?
Wat fascineerde in deze notities was de uiterst persoonlijke toon, de
sfeer van intimiteit waarin de lezer betrokken werd. Hij luisterde als het
ware naar een gesprek van de schrijver mét zichzelf óver zichzelf, en
niets was daarin te privé of te onbeduidend. Een indruk die later bevestigd werd in de memoires van Zinaïda Hippius, die Rozanov goed gekend had. Tijdens de hooggestemde culturele avonden die zij organiseerde verveelde hij zich vaak zichtbaar: 'Hij verstond niet de kunst
deel te nemen aan het algemene gesprek; hij was alleen in staat - met
wie dan ook - een vertrouwelijk gesprek te voeren.' Dat was het precies. De lezer van Solitaria voelt om zo te zeggen voortdurend de hand
van Rozanov aan zijn elleboog, de schrijver buigt zich naar hem over
en doet confidenties. Je kunt dat ergerlijk vinden of juist hartverwarmend, die toon is hoe dan ook uitzonderlijk.
In de bibliotheek van W, een van de mooiste van Europa, zocht ik
naar nadere gegevens over Vasili Vasiljevitsj, zoals Rozanov voluit
heette. Hij was geboren in r856, in een gat in de provincie, zo'n driehonderd kilometer ten noordoosten van Moskou, en opgegroeid in behoeftige omstandigheden. Zijn moeder, vroeg weduwe geworden, had
het te druk met de wal bij de sloot te houden om haar kinderen veel
liefde te geven. Een wonde waarop Rozanov meer dan eens terugkomt.
Hij studeerde rechten en filosofie en trouwde met de veertien jaar oudere Apollinaria Soeslova, een vrouw die de minnares was geweest van
Dostojevski en in verschillende van diens romans figureerde als het
type van de Onmogelijke Vrouw. De ramp voltrok zich, de echtelieden
gingen uit elkaar, maar een formele scheiding werd door de kerk onmogelijk gemaakt. Toen Rozanov eindelijk zijn grote liefde tegenkwam,
de weduwe Varvara Rudnjova, kon hij dan ook alleen in zonde met haar
samenleven. In het Rusland van de negentiende eeuw geen genoegen,
en een tweede kwetsuur waarop hij herhaaldelijk terugkomt.
Na een betrekking als leraar in de provincie kwam hij naar St. Petersburg, vond een post als ambtenaar en later als vast medewerker aan een
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conservatief dagblad. Na de revolte van I905 schreefhij onder pseudoniem ook in progressieve bladen, iets wat hem zwaar werd aangerekend.
Door de Revolutie verloor hij huis en haard en zocht met zijn gezin een
heenkomen in een klooster. Daar stierf hij van honger en ontgoocheling
in I9I9.
Voor zijn dood had hij nog de kerkelijke zegen gevraagd en gekregen. Niet ongewoon, ware het niet dat Rozanov een deel van zijn publicitaire leven juist besteed had aan de bestrijding van het christendom.
Het is een van de paradoxen die hem in de ogen van tijdgenoten tot
zo'n dubieuze figuur maakten.
Zijn boeken, een filosofische verhandeling en bundels met opstellen
over religie, staat en politiek, moraal en gezin, zijn het revier van cultuurhistorici geworden, met uitzondering van de drie waaruit de Solitaria waren samengesteld: Solitaria (in het Russisch Oejedinennoje,
'Eenzaamheid'; I9I2), Gevallen bladeren, Ie korf(r9I3) en Gevallen
bladeren, 2e korf (I 9 I 5).
Uit deze drie ook, aangevuld met fragmenten uit een laatste, onvoltooid gebleven tekst (Apocalyps van onze tijd), verscheen acht jaar geleden een keuze in het Nederlands, onder de wat merkwaardige titel
Roem is een slang. Het vertrouwde 'Solitaria' was nu ondertitel geworden; kennelijk durfde de uitgever dat vreemde woord als eerste titel niet
aan. Geholpen heeft het niet. Hoewel het boek een stuk of wat geestdriftige besprekingen kreeg, zonk het roemloos naar de bodem van de
literaire vijver.
Waarom verdient het een beter lot?
Omdat het een boek is als geen tweede. Rozanovs 'vaste' onderwerpen (zie boven) komen er opnieuw in aan de orde, maar nu als fragmenten en gebonden aan zijn persoonlijke biografie, als 'flarden van de
ziel', zoals het in een van de notities heet. Een volgorde of een logisch
verband ontbreekt: een bespiegeling over God of de ziel (Rozanov blééf
tenslotte een Rus of, zoals D.H. Lawrence het vertederend noemt, 'een
puppy uit de kennel van Dostojevski') wordt gevolgd door een boutade
over het weer of een herinnering aan zijn schoonmoeder. Over de
schijnbare chaos die dat oplevert, schrijft Rozanov zelf:
'Losse dwarsliggers. Brokstukken. Zand. Steen. Geulen.
- Wat is dat? Reparaties aan de weg?
-Nee, dat zijn de Werken van Rozanov. En over de rails snelt rustig
de tram voort.
(op de Nevski, herstelwerkzaamheden)'
Het geeft meteen een indruk van Rozanovs eigenzinnige blik en zijn
onverwisselbare geluid, dat wat je de 'Rozanov-toon' zou kunnen noemen. Er is die merkwaardige vermenging van het abstracte en het con-

111
D

z
c

>
11.

0
0

UI

0

....
11.

z

111
111

><
~

c

ID

UI

z
c

:1:

20

crete: het is niet ongebruikelijk om te spreken van 'brokstukken' waar
het om literair werk gaat, maar het beeld wordt opgerekt en van nieuw
leven voorzien door daar de dwarsliggers, het zand etc. aan toe te voegen. Vervolgens valt de openhartigheid op waarmee de schrijver de banale bron van zijn inval prijsgeeft (wegwerkzaamheden op de Nevski
Prospekt); de lezer ziet het idee ontstaan. En dan is er nog die typerende bondigheid: Rozanov gebruikt liever een woord te weinig dan te
veel.
Deze combinatie maakte hem, literair gesproken, tot een randfiguur.
De kringen waarin hij verkeerde waren die van de symbolisten en 'decadenten'; persoonlijkheden die zich meer thuis voelden in Parijs, Byzantium of het Rome van Leo X dan op de Nevski Prospekt. Het was
de era van het purperen woord, waarin schrijvers priester of magiër waren, of tenminste ziener. Naast zulke gestalten verbleekte Rozanov tot
een burgerman. Sterker, hij maakte een cultus van die burgerlijkheid.
Terwijl zijn vriend Merezjkovski in gedachten in Klein-Azië verwijlde,
schreef Rozanov:
'Sluit de deur van het huis krachtig, zodat het niet gaat tochten.
Doe hem niet te vaak open. En ga niet de straat op.'
En:
'Ga de trap van je huis niet af, daar beneden is het kwaad.
Buitenshuis is het kwaad, want daar begint de onverschilligheid.'
Huisbakkener kan het niet. Het lijkt een naklank van Pascals verzuchting dat alle rampspoed voortkomt uit het onvermogen van de
mens om op een stoel in zijn kamer te blijven zitten. Maar waar Pascal
in die kamer alleen wil zijn met God, daar heeft de aardsere Rozanov
gezelschap van zijn gezin. Vele van zijn notities hebben betrekking op
zijn vriendin en op zijn vijf kinderen. In de oorspronkelijke uitgave van
Gevallen bladeren waren zelfs familiefoto's opgenomen.
Je zou Rozanov de kampioen van de intimiteit kunnen noemen. Hij
verkent in zijn laatste boeken een binnenwereld, inventariseert 'de onzichtbare bewegingen van de ziel... de spinnewebben van het bestaan'
en hakt verbeten in op wat van buitenaf die webben dreigt te verstoren.
Dat brengt het gevaar met zich mee van kneuterigheid en sentimentaliteit, maar dat wordt bezworen door zijn wonderlijke, abrupte stijl. Een
instrument van eigen makelij, dat zich in de typografie onderscheidt
door een overvloedig gebruik van aanhalingstekens, cursiveringen en
interpolaties. Het is alsof hij de quasi-objectieve bladspiegel weer tot
handschrift wil maken, een medium dat heftiger ontboezemingen verdraagt dan het koele, gedrukte woord.
Het is ook die persoonlijke, intieme toon die Rozanov in staat stelt
begrippen als 'ziel' en 'God' te gebruiken, zonder dat de sceptische
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twintigste- of eenentwintigste-eeuwer de neiging voelt besmuikt weg te
kijken. Solitaria en Gevallen bladeren zijn, onder andere, een individuele zoektocht naar wat die woorden mogelijkerwijs betekenen.
Het orthodoxe christendom wees Rozanov af- hoewel hij ook daarvan bij tijd en wijle terugkwam- omdat het de ascese en het lijden verheerlijkt. Zijn evangelie is er een van het vlees en niet van de geest, een
van seksualiteit en niet van onthouding, van vruchtbaarheid en niet van
steriliteit, dat van een weelderige moedergodin en niet van de sobere
Christus, van de zon in plaats van de maan, van warmte in plaats van
kou.
Warm is het leven, en niet logisch. In die constatering lijkt Rozanov
vooruit te lopen op de in de jaren dertig roemruchte 'irrationalist' Sjestov. Het is ironisch dat ze uit de mond komt van iemand die tot dan toe
zijn brood had verdiend met het schrijven van intellectuele commentaren, het grossieren in denkbeelden en redeneringen. Rozanovs trits is in
zekere zin een revanche op dat verleden, een demasqué van het intellectualisme: geen ander heeft zozeer gedemonstreerd, of willen demonstreren, dat denkbeelden aan particuliere sensaties en ervaringen ontspruiten. Gevoelen en gedachte zijn twee aggregatietoestanden van dezelfde stof. En verandert het een dan verandert ook het ander, waarbij
Rozanov het primaat toekent aan het gemoed:
'Het is niet zo dat we onze gedachten wisselen als handschoenen,
maar onze gedachten worden afgedragen als handschoenen. Te wijd. Ze
omsluiten de hand niet meer. Ze omsluiten de ziel niet meer( ... ).'
Is er verschil tussen gedachten en opwellingen? Hoe 'zuiver' is ons
denken? Rozanov relativeert een en ander door geregeld te vermelden
onder welke omstandigheden een gedachte bij hem opkwam, met als
hoogtepunt een notitie op de zool van een badslipper. Het banale en het
sublieme zijn familie, en misschien zelfs elkaars keerzijde.
Wat Rozanov prijsgaf- durfde prijsgeven- over zijn innerlijke kamer is hoogst ongewoon, en al helemaal in het Rusland van I 9 I I. Zijn
'ongewervelde denken' gaf aanstoot; na verschijning van Solitaria werd
hem zelfs een proces aangedaan wegens 'pornografie'.
Intimiteiten als de zijne worden doorgaans pas na de dood van de
schrijver gepubliceerd. Het heeft er de schijn van dat hij deze levenslange tegenstander die, vaak afgekort tot een kruisje, over zijn bladzijden spookt een stap voor heeft willen zijn. Nauwgezet registreerde hij
de reacties van tijdgenoten, die uiteenliepen van bewondering tot ontsteltenis. Een kleine eeuw later schrikken wij niet zo snel meer, maar
het prikkelende is gebleven. Door de treffende formuleringen ('Mijn
hoofd wiegt heen en weer onder de wolken. Maar wat zijn mijn benen
slap.'). Door de aandacht voor het nietige ('Kleine dingen zijn mijn
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"goden".'). Door de onvervaardheid waarmee Rozanov zichzelfkeer op
keer tegensprak. Hij is een schrijver voor onzekere tijden, en het lijkt
geen toeval dat in Rusland zijn boeken begin jaren negentig, na de instorting van het Sovjet-rijk, voor het eerst sinds de Revolutie zijn herdrukt.
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Vasili Rozanov, Roem is een slang. Solitaria. Gekozen en vertaald door Yolanda Bloemen.
De Arbeiderspers, 1993.

JACQ VOGELAAR
EN KLEINE
STAL IN

Over Andrej Platonov, D'!jan
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'Als ik ervan afzie om Platonov een groter schrijver dan Joyce of Musil
of Katka te noemen, is dat niet omdat zulke classificaties van slechte
smaak getuigen of omdat hij in de bestaande vertalingen eigenlijk ontoegankelijk is. Wat aan zulke classificaties mankeert is niet slechte
smaak (welke bewonderaar heeft zich daar ooit aan gestoord?) maar de
vaagheid van de hiërarchie die zo'n opvatting van superioriteit veronderstelt. Wat de tekortkomingen van de beschikbare vertalingen betreft,
daar kunnen de vertalers niets aan doen; de schuld ligt bij Platonov
zelf, of liever, bij het stilistische extremisme van zijn taal. Dat, en ook
de extreme aard van de menselijke problemen die Platonov behandelt,
zorgt ervoor datje afziet van een dergelijke hiërarchisch oordeel...'
Ik citeer hier Joseph Brodsky, want het was in een groot stuk van
hem over een eeuw Russische literatuur, 'Luchtrampen', een lezing uit
I 984 opgenomen in de bundel Tussen iemand en niemand, dat ik in
1987 voor het eerst op de naam Platonov stuitte, althans voor het eerst
iets over hem las dat mij nieuwsgierig maakte. De twaalf lyrische pagina's die Brodsky aan Platonov wijdde bevatten voldoende signalen om
van deze onvertaalbare schrijver iets te willen lezen - zo werkt dat;
toen ik het werk daarna grotendeels zelf gelezen had, zag ik wat voor
onzin Brodsky had uitgekraamd; dan heb ik het nog niet eens over de
apodiktische uitspraken over De literatuur en De geschiedenis waarin
hij altijd al grossiert, en zelfs niet eens over de regelrechte fouten bij
het navertellen van Platonovs boeken. Een daarvan is potsierlijk. In
Tsjevengoer is de hoofdpersoon, de onbekookte Kopjonkin, een wat
simpele man die er stellig van overtuigd is dat het socialisme ergens in
de buurt, in de stad Tsjevengoer, gerealiseerd is en deze stad onverwijld
in 'Communisme' wil omdopen. Dus bestijgt hij zijn paard om het
socialisme vandaag nog te zoeken. In de roman heet het paard 'Proletarenkracht', Brodsky noemt het 'Rosa Luxemburg'; wie weet was het
een grap van Brodsky: een voortvarend socialist op een paard zo groot
als het Ros Beiaard en die knol heet ook nog Rosa Luxemburg. In de
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roman draagt de held een foto van Rosa Luxemburg op zijn borst, aan
de binnenkant van zijn jas, dat is al komisch genoeg. De naamsverwisseling is geen verschrijving want verderop maakt Brodsky dezelfde
fout. Alleen denk ik nu dat men bij Platonov wel vaker iets anders onthoudt dan het er staat (mea culpa: uit mijn hoofd zei ik dat Kopjonkin
Rosa Luxemburg op zijn hart droeg, hij blijkt haar portret aan de binnenkant van zijn muts genaaid te hebben), niet alleen omdat wat er staat
soms volkomen krankzinnig lijkt, maar vooral omdat bijna alles op meer
dan één manier gelezen kan worden, en dubbelzinnigheid is nu eenmaal
moeilijk te onthouden. En juist over Platonovs taalgebruik zegt Brodsky
zinnige dingen: 'Hij had gewoon de neiging om woorden tot hun logische - dat wil zeggen absurde, dat wil zeggen volledig verlammende slotsom te voeren.' De zin die volgt doet deze uitspraak helaas weer helemaal teniet: 'Anders gezegd, als geen enkele schrijver voor of na hem
was Platonov in staat om binnen de taal zelf een element van zelfvernietiging, van eschatologie, bloot te leggen en dat was weer uiterst onthullend voor de revolutionaire eschatologie die de geschiedenis hem als
stof bood.' Na u, zou ik zeggen. Maar Brodsky is wel iets op het spoor.
Wat men vaak voor ironie heeft aangezien, dat eenvoudige mensen
klakkeloos communistische spreuken nabauwen, is waarschijnlijk het
effect van het feit dat Platonov er ook zelf in geloofde. En een lezer kan
zich nu eenvoudig niet (meer?) voorstellen dat iemand zo lichtgelovig
kan zijn, en denkt daarom met persiflage te maken te hebben. Op z'n
minst veronderstel je dat het een geloof tegen beter weten in is geweest,
maar de dubbelzinnigheid is die van de lezer, vrees ik, niet die van de
schrijver en zijn personages. Tot die slotsom kwam Brodsky ook. Na
een zin waarin hij beweert dat elke taal de geschiedenis te buiten gaat,
zegt hij: 'Het interessante van de stijl van Platonov is echter dat hij zich
opzettelijk en volledig onderworpen lijkt te hebben aan het vocabulaire
van zijn utopie ( ... ) Het schrijversinstinct daargelaten, lijkt deze bereidheid, om niet te zeggen deze overgave, waarmee hij de nieuwspraak
omarmde, een aanwijzing te zijn dat het geloof in de beloften waarmee
de nieuwe samenleving zo gul was tot op zekere hoogte door hem werd
gedeeld.' Waarschijnlijk zal niemand ooit weten tot op welke hoogte. In
elk geval waren er in de jaren dertig genoeg lezers, onder wie collega's
en autoriteiten, die Platonov grif op zijn woord geloofden en in hem
een voorbeeldig socialistisch schrijver wensten te zien; en hij van zijn
kant was tot alles bereid om aan dat beeld te voldoen. Misschien ging
het mis omdat zijn overgave té groot was. Roomser dan de paus, om
niet te zeggen: stalinistischer dan Stalin, werden zijn verhalen ongewild
parodistisch, waarbij hij niet alleen de goedgelovige proletariërs naäapte maar meer nog hun baasjes en hun epische heroïsering.

2

s

Platonov zag zichzelf dus allerminst als een dissidente schrijver. Tot die
categorie had ik hem voorheen gerekend, om wat voor reden dan ook,
want toen ik Brodsky las en in mijn boekenkast keek, bleek daar al tien
jaar Platonovs roman De bouwput te staan, ongelezen omdat ik kennelijk even geen zin meer in Russische dissidenten had gehad. In deze roman sluit de arbeider Wosjtsjev, die ongelukkig is sinds hij is gaan denken, zich aan bij een stelletje ongeregeld dat in een stad bezig is een
enorme bouwput te graven voor een gemeenschapshuis waar alle arbeiders, het hele proletariaat van de stad, een onderkomen zullen vinden.
Vreemdere roman had ik zelden in handen gehad, des te verontrustender omdat ik ook na afloop niet goed wist wat ik gelezen had. Stak daar
nu iemand de draak met alle revolutionaire vroomheid of was hier een
supergelovige aan het brevieren? Uiteraard las ik het boek in vertaling,
in I 976 gemaakt door Kees Verheul, die zowaar in I 990 dezelfde roman opnieuw vertaalde. En in die versie was de roman nog vreemder.
Verheul had destijds zijn eigen opvatting, als zouden Platonovs zinnen
zo natuurlijk zijn, kracht willen bijzetten, vooral om diens vermeende
naturel te behoeden voor inlijving in het kamp van het modernisme.
Maar uit andere vertalingen had ik al begrepen dat bij Platonov bijna
elke alinea door een of andere dwarse zin ontspoort. Dat is meestal een
zin die een bewering zo aandikt en overdrijft dat ze prompt omvalt; dit
veroorzaakt het soms bijna duizelingwekkende effect van een telkens
kantelende tekst. Neem bij voorbeeld een zin over een personage in het
verhaal 'Waar het elektriek geboren werd': 'Hij was zijn lichaam en
alle kwellende krachten van de natuur meester. De magische spanning
van scheppende kracht was een voortdurende vreugde voor zijn hart,
dat geloofde aan het machtige lot van de proletarische mensheid.' Of:
'Een bolsjewiek moet een leeg hart hebben om voor alles plaats te maken .. .' In dat vroege verhaal gaat een student elektrotechniek naar een
dorp om de bewoners in hun strijd tegen de honger bij te staan. Zo'n
verlosserstype komt in meer verhalen voor, ook in de roman Dzjan,
waarover dadelijk meer. Er is trouwens bij Platonov wat goedgelovigheid betreft nauwelijks verschil tussen gestudeerden en ongeletterden,
naïef zijn ze allemaal. Ook de werkers zijn vaak denkers, maar denken
bekomt hun slecht: zolang ze denken met hun handen zijn ze in hun
element, maar owee als ze beginnen te prakkizeren, dan maakt denken
hen ongelukkig; dan knapt hun hoofd en gloeit hun lichaam. Gelukkig
degene die denkt 'zonder duidelijke gedachten, zonder de complicatie
van woorden .. .'
Een voorbeeld van een rechtlijnig denker is de boer Makar in het
verhaal 'Makar krijgt twijfels'. Makar is een leeghoofd met knappe
handen die begint te denken zodra hij niets om handen heeft - daarop
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slaat de titel, die allerminst twijfel aan het socialistische ideaal inhoudt,
integendeel. Hij gaat naar Moskou op zoek naar het proletariaat, omdat
hij op een spandoek gelezen heeft dat het proletariaat de weg van de industrie dient te gaan. In Moskou vraagt hij aan een agent het adres van
het proletariaat en komt dan bij een nachtasiel terecht, 'waar de arme
klasse 's avonds het hoofd te ruste legde'. Wanneer hij vervolgens in het
gebouw van de Arbeiders- en Boereninspectie terechtkomt, samen met
een pokdalige man die op zijn manier Lenin heeft gelezen, zeggen ze
tegen de hoogste chef: 'We zijn lid van de werkende klasse ( ... ). We
hebben verstand opgepot, geef ons de macht over dat knechtende klerkenzootje'. 'Pak aan. Ze is van jullie,' zei de hoogste chef, terwijl hij
hun de macht overhandigde.'
Van dit soort kortsluitingen wemelt het in de verhalen: 'Nu eenmaal
is gezegd dat land socialisme is, moet het ook zo worden.' De stad
Tsjevengoer is in 'Communisme' omgedoopt, maar voordat daar de
twaalf communisten hun intrek nemen moet eerst het toneel een beetje
veranderd. Daartoe worden de gevels verplaatst en dient de lokale
bourgeoisie een kopje kleiner te worden gemaakt, wat niet zoveel moeite kost want bourgeois zijn immers geen mensen.
Aanleiding om de roman Dzjan te herlezen is dat er in 1985 een uitvoeriger versie is opgedoken waarvan een jaar geleden een Franse vertaling is verschenen (Andreï Platonov, Djann, uitg. Robert Laffont).
Het is de definitieve versie, waarin het werk van de censuur nog zichtbaar is, maar het is wel de laatste versie die door Platonov zelf vervaardigd is. De drukgeschiedenis van het boek is een afspiegeling van Platonovs leven. Ter gelegenheid van de viering van tien jaar integratie van
Centraal Azië, toog een brigade socialistische schrijvers in 1934 naar
de sovjetrepubliek Toerkmenië. Platonov schreef vervolgens de roman
Dzjan die hij in het barre Zuiden situeerde. Omdat degenen die over de
uitgave moesten beslissen het einde voor een jubileum niet positief genoeg vonden, stelde Platonov een ander einde in het vooruitzicht. Sinds
1929 had hij ernstige problemen met de autoriteiten; zo werd de uitgave van de roman Tsjevengoer op de valreep tegengehouden. Platonov
was er daarom alles aan gelegen dat nieuw werk gepubliceerd werd.
Dzjan verscheen pas in 1964, dertien jaar na de dood van de auteur,
maar dat was de eerste, korte versie. De langere versie verscheen in
1978 en geldt sindsdien in Rusland als de enige echte. De uitgevers van
de nieuwe Franse vertaling hebben het echter over een manuscript dat
in 1985 boven water kwam. De roman is vier hoofdstukken langer dan
de eerste uitgave, en voor de Franse vertaling speciaal met de manuscripten in het archief vergeleken. Dat is allemaal goed en wel, mij in-
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teresseerde meer wat Platonov heeft gedaan om de censuur door te komen.
Het meest curieuze is dat hij de naam Stalin expliciet noemt op diverse plaatsen waar hij eerst Lenin of een onbegrijpelijke verwijzing
had staan. En als de censuur daar zelf rechtstreeks de hand in heeft gehad, getuigt ze van een bijna Freudiaans gevoel voor de Vatersuche.
Waarschijnlijker is dat de censuur in de korte versie Stalin geschrapt of
door Lenin vervangen heeft. Maar eerst iets over het verhaal van de roman. In het begin besluit Nazar Tsjagatajev (die ik hierna voor het gemak maar met zijn veelzeggende voornaam Nazar zal aanduiden) naar
zijn volk in Toerkmenië terug te keren om deze arme mensen het geluk
deelachtig te laten worden. De alinea waarin dit besluit valt is niet in eigen woorden na te vertellen: Hij [Tsjagatajev] had van jongs af een hekel aan verdriet en nu hij met de jaren, van anderen en uit boeken, de
strijd om het geluk van de mensheid had geleerd en een ontwikkeld
man geworden was, beschouwde hij verdriet als iets verachlelijks en
had besloten op zijn geboortegrond een wereld van geluk te grondvesten, anders begreep hij niet wat hij moest met zijn leven en waar hij eigenlijk goed voor was. In de trein op weg naar huis ziet hij op de stations portretten van vadertje Stalin hangen (voorheen 'leidersportretten') en als hij in zijn geboortestreek ergens op goed geluk uitstapt en
te voet Tasjkent bereikt, blijkt hij daar door het Centraal Comité van de
Partij verwacht te worden. De secretaris vertelt hem dat er een noodlijdend volkje van gemengde nationaliteit rondzwerft, dat bestaat uit
Toerkmenen, Karakalpaken, Oezbeken, Kazachen, Perzen, Koerden,
Beloetsjen en enkele andere van nog buitenissiger pluimage. Nazar
wordt dus onbezoldigd verlosser, vier collega's zijn hem voorgegaan.
Hij legt de partijbons uit waarom het volkje, dat op dat moment niet
meer dan 47 zielen telt, onder wie 20 zieken resp. gekken, Dzjan heet:
Dat betekent ziel of leventje. Dat was hun hele bezit - een ziel en een
leventje, dankzij de moeders die hen gebaard hadden.
Het was waarschijnlijk de verre lokroep van zijn moeder die Nazar
ertoe bewoog zijn volk weer op te zoeken, het is ook zijn kromgegroeide moeder die hem nu vindt, vrijwel op dezelfde plaats waar ze hem
toen hij klein was de woestijn oftewel de wereld instuurde omdat ze
wilde dat zijn vader, een passerende soldaat, een vreemde voor hem
zou blijven. Daarna vond hij in Stalin een nieuwe vader, aan die man
en aan het Sovjetbewind had hij zijn leven en ontwikkeling te danken.
In feite was zijn moeder vervangen door de Sovjetmacht die in de uitgebreide versie vergeleken wordt met een weduwe met talrijke kinderen
voor wie een mond meer geen kwaad kon. Wat zal de censuur gesmuld
hebben van deze nieuwe heilige familie.
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Nazar trekt als een Mozes met de overblijfselen van het samenraapsel Dzjan door de woestijn. Die tocht levert scènes op die mij meer dan
eens aan dwaaltochten van personages van Beckett hebben doen denken. De mensen lijken te slaapwandelen, zo gewend aan honger dat ze
nauwelijks meer kunnen eten, ze leven zelfs van nat zand. Niettemin
kan Platonov schrijven: De mensheid zag de woestijn als een onherbergzame saaie wildernis met een treurige herder die in het donker zit
te dutten boven de modderige slenk van Sary-Kamysj, waar zich nog
eens een menselijk drama heeft afgespeeld dat ook al weer verleden tijd
is en waarvan alle slachtoffers verdwenenen zijn. In werkelijkheid was
zowel hier aan de Amoe-Darja als vroeger in Sary-Kamysj een complete ingewikkelde wereld met zijn lot bezig. Het enige wat de mensen van
Dzjan zoals vrijwel alle mensenen in de verhalen van Platonov in beweging houdt, is de droom die iedereen min of meer sluimerend in zich
bergt, ieder zijn eigen liedje van verlangen. Maar als Nazar in slechte
tijden, dat wil zeggen op een dieptepunt van eeuwige ellende, het hele
volk bijeenbrengt, nog zo'n tien man, en vraagt of het wenst te leven,
geeft niemand antwoord. Dit volk wil helemaal geen communisme, begrijpt Nazar, maar vergetelheid; het liefst slaapt men. Het volk heet
ziel, maar het is zijn ziel bijna kwijt. Als Nazar (in de nieuwe versie)
zegt dat de ziel het eerst sterft, is de oudste van het volk het niet met
hem eens: Nee, de ziel wordt een vreemde (. ..) Zij belooft wat nooit zal
bestaan, zij denkt wat er niet is. In de onlangs teruggevonden roman De
gelukkige Moskou, over het weesmeisje Moskou, ongeveer uit dezelfde
tijd als Dzjan maar door Platonov nooit voor publicatie aangeboden,
staat ook zo'n plastische zin over de ziel: 'Je ziet het!' zei Sambikin,
terwijl hij het lege stuk tussen het voedsel en de ontlasting beter openlegde. 'Deze leegte in de darmen zuigt de gehele mensheid in zich op en
beweegt de wereldgeschiedenis. Dit is de ziel, ruik maar!'
Samen met een meisje van twaalf, Ajdym, op zijn voorstel tot actieleidster gekozen, begint Nazar vier lemen hutten te bouwen. Ajdym
stelt als rechtgeaarde activiste op een gegeven moment voor, een grote
kuil te graven waar iedereen die het niet leuk vond op de wereld dan in
kon gaan liggen. 'Ongelukkigen kunnen we hier niet gebruiken'.
Ten einde raad gaat Nazar in de winter op weg naar de stad om steun
te halen, maar almoeder Partij is hem voor want onderweg stuit hij op
twee vrachtwagens die met hulpgoederen onderweg zijn naar het volk.
Ook nu slapen de mensen halve dagen, maar met gezichten die onophoudelijk glimlachen; eindelijk kennen zij het gevoel dat alle volkeren,
behalve zij kenden- het gevoel van egoïsme en zelfverdediging. Nazar
denkt dat nu het ogenblik is aangebroken waarop het socialisme gerealiseerd zal worden, maar op een ochtend moet hij toezien hoe de tien,

twaalf gelukkige overlevenden vertrekken, elk een andere kant op. En
daarmee eindigde de korte versie. Ik vond de reactie van Nazar indertijd wel een wijze anticlimax: Tsjagatajev glimlachte zuchtend: hij had
hier vanuit zijn kleine hart, zijn beperkte bezieling en verstand, op de
rand van Sary-Makysj, de hellepoel van de oude wereld, voor het eerst
een waarachtig leven willen stichten. Maar de mensen zouden zelf wel
beter weten wat het beste voor hen was. Een Duitse vertaling ging echter twee zinnen verder: Het was voldoende dat hij hen geholpen had in
leven te blijven. Ze konden het geluk nog altijd voorbij de horizon gaan
zoeken ...
Als betrof het een virtuele roman, heeft Platonov indertijd om de
autoriteiten terwille te zijn een gunstiger afloop voor het volk Dzjan en
zijn verlosser bedacht. Nazar gaat opnieuw op pad om het verstrooide
volk bijeen te brengen met als lichtend voorbeeld Stalin, die het wel
wat zwaarder had dan hij want die moest de hele mensheid bijeenbrengen. Als Tsjagatajev zich Sta/in niet als een vader had voorgesteld, als
de weldadige kracht die zijn leven behoedde en verlichtte, zou hij de
zin van zijn bestaan nooit hebben leren kennen ... 'En inderdaad vindt
hij na de nodige omzwervingen ettelijke leden van het volk die weer
nieuwe aanwas meebrengen; tezamen noemen zij zich weer Volk van
Dzjan, overigens een bijnaam die hun ooit door de rijken is gegeven.
Nu bezitten de armen iets waarvan de rijken te weinig hadden: het vermogen tot voelen, lijden, denken en strijden, dat is de rijkdom van de
armen ... Nazar gaat weer naar Moskou, waar een geliefde op hem
wacht; hij wordt keurig bedankt door de Partij, die hem zegt dat de
mensen van Dzjan niet in hun verre uithoek zouden blijven maar op eigen kracht de grote weg zouden vinden: Het geluk is altijd immens
groot, gelijk aan de totaliteit van het socialisme.'
En nu zou ik moeten uitleggen waarom mij deze immense treurigheid en het onverbeterlijke optimisme van een geëxalteerde padvinder
als Nazar Tsajgatajev ook deze keer weer met stomheid slaan? Dat lukt
me niet, laat staan dat ik begrijp waarom ik dat alles nog steeds zo
geestig vind; het is de humor van Beckett en Buster Keaton. En dat
voor een parabel over de grote familie van Sovjetvolken, niet te geloven. Ik zou nog eens kunnen kijken hoe geestig ik Stalins taaltheorie
vind, die zelfs in de jaren zestig nog door sommigen serieus genomen
werd.
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Andrej Platonov, Dzjan, Uit het Russisch (1964) vertaald door J.R. Braat; met een nawoord
van Th. Langerak Uitg. Pegasus 1987, herdrukt in 1994.
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Over Stéphane Courbois e.a., Zwartboek van het communisme
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'Het is, van 1945 tot in onze dagen, heel gebruikelijk om van Auschwitz te spreken, van Dachau, van Treblinka, van Sobibor, van BergenBelsen. Een beetje spreker of schrijver weet wat zijn publiek van hem
verwacht, en hij zorgt er dus voor dat hij althans een van die namen van
tijd tot tijd ter sprake brengt. Maar het was en is helemaal niet reçu om
al te vaak de naam van een Russisch kamp te noemen, het was en is
niet erg delicaat en vooruitstrevend om al te vaak woorden als Magadan, Kolyma, Vorkoeta en zo te laten vallen. De meesten van u hebben
die namen denk ik zelden of nooit gehoord. Toch zijn daar meer mensen vermoord dan in die Duitse kampen. Af en toe denk ik daaraan.'
Aldus Karel van het Reve, tijdens een discussiemiddag die op 14 januari I 990 in het Amsterdamse Paradiso was belegd onder het motto
Het gelijk van rechts.
In dat motto zat meteen al een curieus element van halve linkse spijt
verscholen: we zijn misschien wel blij dat de Muur is gevallen, maar
jammer dat de 'tegenpartij' nu victorie mag kraaien.
In Nederland leidde het definitieve démasqué van het reëel bestaande socialisme o.a. tot de zelfbespiegeling van een aantal 'kinderen van
de jaren zestig', die in de bundel Alles moest anders van dat dubbele
sentiment getuigden.
'De bevrijdende val van de Muur,' schreven de samenstellers in hun
inleiding, 'gaf het laatste zetje om het eigen geweten nog eens grondig
af te tasten.' Maar, vervolgden ze: 'Aan de andere kant bekroop ons een
gevoel van ergemis toen het debat over het Gelijk van Rechts werd geopend in de media. Hoe naïef ons geloof in een ander maatschappijtype
ook geweest mocht zijn, de oppervlakkige analyse die de "gelijkhebbers" van onze stommiteiten maakten, deed geen recht aan de oorsprong van ons linkse levensgevoel, noch aan de inzet en de diepgang
van de gevoerde discussies.'
De ontboezemingen werden alom vriendelijk ontvangen. In een
waarderend nawoord schreef H.J.A. Hofland: 'Deze verzameling mé-
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moires van het ongelijk voert niet automatisch tot de conclusie dat de
anderen dus wèl gelijk hebben gehad.'
Daarmee was de discussie in Nederland eigenlijk gesloten. Ze herleefde ook nauwelijks meer door de provocerend bedoelde uitspraken
van de vvo-fractievoorzitter Frits Bolkestein, die het verschil in behandeling gispte tussen ex-communisten en ex-nazi's (waarom Marcus
Bakker geëerd met een eigen zaal op het Binnenhof, en Joris lvens
postuum bewierookt, terwijl die toch eigenlijk niet anders was geweest
dan een linkse Leni Riefenstahl?), noch ook via de recente ophef over
Joschka Fischer, het knuppelende Duitse kind van de jaren zestig. Het
'linkse levensgevoel' had zich niet een, twee, drie in discrediet laten
brengen.
Misschien heeft nergens dat sentiment van halve spijt en halve inkeer
zich zo sterk gemanifesteerd als in Frankrijk - het enige Europese land
waar de communistische partij haar naam onveranderd heeft gelaten, en
afgezien van Italië ook het enige land in Europa waar communisten
meeregeren. Bijna daags na de verschijning, in november 1997, van Le
livre noir du communisme: crimes, terreur, répression, stelde de rechtse UDF in de Assemblée vragen aan premier Jospin. Had hij het boek
over de bijna honderd miljoen slachtoffers van het communisme gelezen, en zo ja, hoe dacht hij alsnog al diegenen ter verantwoording te
roepen die zulke mensonterende misdaden niet alleen hadden gedoogd,
maar zelfs ondersteund?
Jospin liet zich niet kennen.
'De oktoberrevolutie van 1917,' antwoordde hij, 'was een van de
grote historische gebeurtenissen van onze eeuw. Hoe men ook over
Stalin wil denken, de Sovjet Unie was onze bondgenoot tegen het Duitse fascisme. Natuurlijk moeten de goelag en het stalinisme veroordeeld
worden, en mogelijk hebben de Franse communisten dat te laat ingezien. Maar voor mij heeft het communisme te maken met het Volksfront, met de verzetsstrijd en met de kabinetten van 1945 en 1981. Ik
ben er trots op dat communisten in mijn regering zijn vertegenwoordigd.'
Het linkse levensgevoel was andermaal gesauveerd. Dat een paar leden van de UDF verontwaardigd wegliepen werd in de staande ovatie van
socialisten, communisten en groenen nauwelijks opgemerkt. De Gaullisten bleven trouwens zitten- de generaal had na de oorlog de communisten van de Résistance tenslotte zelf beloond met drie ministersposten.
Wie had verwacht dat het volumineuze verslag van tachtig jaar communistische wreedheden in Europa, Azië, Latijns Amerika en Afrika tot
veel meer zou hebben geleid dan tot dat relletje in het Franse parle-
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ment, is waarschijnlijk bedrogen uitgekomen. Het intellectuele discours
waarvan men in Frankrijk over het algemeen toch niet vies is, raakte
vroegtijdig als het ware gesmoord in ruzie-achtig rumoer over de man
die als eindredacteur en inleider van de uitgave onmiddellijk het mikpunt werd van overwegend kwaadsappige kritiek en ideologisch getinte
verdachtmakingen, en van wie twee van zijn negen co-auteurs zich
zelfs publiekelijk en demonstratief distantieerden.
Wat de negen aan wreedheden in Rusland, Oost-Europa, China,
Noord-Korea, Vietnam, Cambodja, Cuba, Nicaragua, Peru, Ethiopië,
Angola en Mozambique hadden geïnventariseerd werd niet of nauwelijks in twijfel getrokken - daar waren hun rapportages ook te feitelijk
voor. Alle boosaardigheid richtte zich op Stéphane Courtois, die hun
bevindingen in een beginhoofdstuk had geïnterpreteerd, en er in een slothoofdstuk vragenderwijs nog een aantal conclusies aan had verbonden.
Dat Courtois het totaal-generaal van 'communistische' moorden begaan met alle middelen: van conventionele executies via ophanging,
verdrinking, letterlijke doodslag, vergiftiging en uithongering tot aan
weloverwogen uitputting en verzieking toe - op 100 miljoen raamde,
werd hem in zeker zin nog het minst kwalijk genomen .
Het aantal is overigens aanvechtbaar: de optelsom die gemaakt kan
worden uit de afzonderlijke deelhoofdstukken leidt tot een getal van
nog geen tachtig miljoen - maar alleen een cynicus kan zich, zou je
zeggen, kwaad maken over die 'meevaller' van twintig, zoals ook alleen
cynici een 'wetenschappelijk' onderscheid gemaakt hadden willen zien
worden tussen de doden die vielen in de door Lenin begonnen 'dekozakisatie', de doorStalinter hand genomen 'dekoelakisatie' en de later in
de jaren dertig door dezelfde Stalinuitgevoerde Grote Zuiveringen.
Courtois muntte - methodologisch niet helemaal zuiver op de graat het begrip 'klassen-genocide', en voorzover met dat woord alleen al
een analogie met het fascisme (en nationaal-socialisme) werd geopperd, pleegde hij een regelrechte aanslag op het in Frankrijk nog veel
meer dan in Nederland vigerende 'linkse levensgevoel'.
De eerste reacties - in paneldiscussies op televisie, en overigens
vooral in ingezonden brieven in Le Monde- waren bovenal emotioneel.
Met een brok in de keel verzekerde een lid van het oude, gestaalde kader: 'Aan het fascisme ligt de haat ten grondslag, aan het communisme
de liefde' en bij de begrafenis van Georges Marchais- de oude, stalinistische voorman van de Parti Communiste, die toevallig in diezelfde
roerige novembermaand van I 997 de laatste adem had uitgeblazen werd het in andere bewoordingen nog eens herhaald: 'Het nazisme is
ondenkbaar zonder gaskamers, het communisme is heel wel denkbaar
zonder concentratiekampen.'
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Maar niet volgens Stéphane Courtois, die onder niet veel meer dan
een miniem voorbehoud het communisme, als een 'criminogene ideologie', wel degelijk met Hitiers terreur, en dus de IOO miljoen doden van
Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Kim 11 Sung en de 'kleinere' communistische leiders, met de 25 miljoen slachtoffers van nazi-Duitsland vergeleek. Zo opende hij de weg voor een Franse 'Historikerstreit' - met
genuanceerder middelen dan Ernst Nolte tien jaar tevoren in Duitsland
teweegbracht, want zonder diens bijgeleverde grofkorrelige theorie dat
Lenin en Stalin met hun goelag Hitier bij wijze van spreken op een idee
hadden gebracht, laat staan diens impliciete suggestie dat Hitier in zijn
door miljoenen gedeelde doodsangst voor het bolsjewistische gevaar
min of meer was verontschuldigd.
Maar zoals gezegd: de guerre des historiens bleef steken vooraleer
ze goed en wel had kunnen beginnen.
Waarom?
Merkwaardig genoeg had Courtois zelf al het antwoord gegeven.
Aan het eind van zijn inleiding stelde hij vast dat 'het Westen' tegenover de communistische propaganda altijd 'een buitengewone verblinding' had betoond, waarvoor hij drie 'meer specifieke verklaringen'
aanvoerde: de aantrekkingskracht van de revolutie, de rol van de Sovjet
Unie in de tweede wereldoorlog, en de 'uniciteit' van de holocaust die
in zijn gruwelijkheid 'andere gebeurtenissen van dezelfde orde in de
communistische wereld' naar de achtergrond zou hebben geschoven.
Drie taboes- in oplopende graad van zwaarte. Het is opmerkelijk dat
ze alle drie al doorklonken in Van het Reves bijdrage aan de Amsterdamse discussiemiddag waaruit ik hierboven citeerde. Al ver vóor JeanFrançois Revel zijn Tentalion totalitaire schreef (I 976) had Van het
Reve in o.a. zijn Geloof der kameraden (1969) al memorabele zinnen
geschreven over onze diepgewortelde fascinatie voor revolutionaire onderdrukkingssystemen. 'Naast een grote behoefte om vrij te zijn, met
rust gelaten te worden, zijn eigen gang te gaan, anderen met rust te laten', hadden de kinderen van de jaren zestig al vroeg in het Nederlands
kunnen lezen, 'heeft de mens ook, geloof ik, een zeer sterke neiging tot
tyrannie - zowel tot het uitoefenen als tot het ondergaan ervan.'
Ook over het (glorieuze) aandeel van het Rode Leger in de oorlog tegen Hitier, maar vooral over de wijze waarop de Sovjet Unie de strijd
tegen het fascisme na 1945 als louter en alleen haar strijd heeft gemonopoliseerd en misbruikt, heeft hij behartenswaardige dingen gezegd en hij niet alleen overigens: lees de Parallel lives waarin de oude Bulloek Hitier en Stalin portretteerde.
En in het citaat waarmee ik dit opstel begon werd het zwaarste van
de drie taboes aangestipt: Auschwitz of Treblinka dient men zo nu en
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dan ter sprake te brengen - maar van Magadan, Kolyma of Vorkoeta
hebben de meeste mensen buiten de voormalige Sovjet Unie inderdaad
nog altijd nooit gehoord; in het zwartboek staat, vóór het imposante
hoofdstuk van Nicolas Werth (Un état contre son peuple) een kaart afgedrukt waarop het reusachtige land van Smolensk tot noordoost Siberië bespikkeld is met kampplaatsen en hele kampstreken-werkelijk als
een Goelag-Archipel.
Kon in Nederland, althans door Karel van het Reve, aangesneden
worden wat in Frankrijk blijkbaar nog altijd verstopt moet blijven, al
was het maar uit vrees dat de 'tegenpartij' er anders profijt van zou
trekken? Dat laatste dreigde onmiddellijk: Le Pen eiste een 'communistisch' Neurenberg, en de advocaat van Papon wilde het zwartboek bij
zijn dossier voegen .
Maar de eerlijkheid gebiedt te bekennen dat Van het Reve in alle
twintig en meer jaren dat hij 'het gelijk van rechts' uitdroeg is doodgezwegen door de spijtoptanten van Alles moest anders, die zelfs toen ze
begonnen 'hun eigen geweten nog eens grondig af te tasten' kennelijk
geen van allen nog eens hebben teruggebladerd, want zijn naam komt
in de bundel niet voor. Van het Reve heeft met zijn 'gelijk' evenmin een
werkelijke discussie in Nederland ontketend, als Courtois met zijn essay over Les crimes du communisme. Zoals gezegd: in Frankrijk werd
het debat in de kiem gesmoord vanwege een gekwetst links levensgevoel, en in Nederland is er- ondanks een snelle en iets te haastige viermansvertaling - niet eens een begin mee gemaakt.
Alleen in Duitsland heeft bij mijn weten één historicus (Heinrich August Winkler) een zekere lans gebroken voor het Franse onderzoek. Hij
bepleitte op basis van wat Courtois en de zijnen als 'een voorlopige balans' hadden aangeboden, een hervatting van de vastgelopen Historikerstreit, al was het maar omdat men na de weerlegging van Noltes centrale stelling een aantal legitieme vragen had laten liggen, en men in
het oosten van Duitsland nog altijd zit opgescheept met een onverwerkte geschiedserrenis van de oude DDR.
Maar met een vrome wens - uitgesproken in een aan de zaak gewijd
katern van Die Zeit-maak je nog geen discussie.
Er is misschien nog iets anders. Hitier exporteerde zijn moordpraktijken tot ver buiten Duitslands grenzen: tot in Rusland, Polen, Joegoslavië, Noorwegen, Frankrijk en Nederland. Dat betekende een oorlog aan
het eind waarvan het Duitse fascisme met wortel en tak was uitgeroeid.
God mag weten wat er was gebeurd als hij z'n criminele anti-semitisme
'binnenshuis' had gehouden- de Engelse thrillerschrijver Robert Harris heeft er in Fatherland ooit een spannende parabel van gemaakt. Het
wereldgeweten, voorzover toen al aanwezig, heeft na de Kristallnacht

van 1938 ach en wee geroepen, maar ingegrepen is er niet: naar internationale rechtsnormen kon Hitier in eigen land z'n gang gaan.
Alle communistische misdaden tegen de menselijkheid daarentegen
zijn van de Sovjet Unie, China en Cambodja tot in Cuba en Afrika altijd 'binnenlandse aangelegenheden' gebleven, en geen enkel communistisch regime is in een oorlog verslagen - het is in de meeste gevallen
eenvoudig ingestort. En dat maakt des te groter verschil omdat het
communisme Hitiers aartsvijand was, en alle communisten in de tweede wereldoorlog dus 'onze' bondgenoten waren geworden. 'Niets bewijst de morele en emotionele oppervlakkigheid van onze tijd schrijnender,' schreef George Orwell in juni 1941 in zijn dagboek, 'dan het
feit dat we nu allemaal ineens pro-Stalin zijn. Deze weerzinwekkende
moordenaar staat vooralsnog aan onze kant, dus de zuiveringen en zo
zijn plotseling vergeten.'
En zou, los van dit alles, het overdonderend materiaal in het Franse
zwartboek misschien niet ook domweg te vroeg zijn aangereikt voor
een wereldwijde maatschappelijke of zelfs maar wetenschappelijke discussie? Auschwitz en Treblinka waren onthuld in 1945. Niettemin heeft
het zeker nog vijftien, twintig jaar geduurd voor de verschrikkelijke
waarheid van de Holocaust allengs kon worden 'ingepast' in de geschiedschrijving van de twintigste eeuw.
Nog één opmerking tot slot.
Bijna alle auteurs van het Livre noir zijn in enigerlei fase van hun leven vanuit een virulent links levensgevoel actief geweest. De meesten onder wie Courtois, die in r 948 werd geboren - zijn van dezelfde generatie als de Nederlandse 'kinderen van de jaren zestig'. Maar het stadium van de licht-berouwvolle nostalgie naar de dagen dat alles anders
moest, zijn ze als manmoedige waarheidszoekers ruimschoots gepasseerd.
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Stéphane Courtois e.a. Zwartboek van het communisme, Uitgeverij De Arbeiderspers,
Amsterdam, z.j.

WILLEM VAN TOORN
E ANDERE BLIK

Over Walter Kempowski, Tadellöser & Wolf!

s Morgens hadden we nog in de oude woning op grijze pakkisten geze-

ten en koffie gedronken (is dat van ons, wat hierin zit?). Lichte vormen
op het nagedonkerde tapijt. En de grote kachel, hoe die toen ontplofte.
Middageten zouden we al in de nieuwe woning doen.
De kamerpalm kreeg de tuinman cadeau, die konden we nergens meer
neerzetten. Fantastisch, hoe die zich in al die jaren had ontwikkeld. {..}
Mooi zou het worden in de nieuwe woning, heerlijk. Dat zouden we wel
zien: betoverend. Van het balkon af een uitzicht- zalig. En geen kachels
te stoken, dat was ook wat waard.

3 &

Zo begint de in I 97 I verschenen roman Tadellöser & Wolff van Walter
Kempowski, in Duitsland vele malen herdrukt en indrukwekkend tot
tv-film bewerkt, in Nederland vrijwel onbekend. Voorin het boek staat
als motto 'Alles frei erfunden! ',oftewel 'Allemaal zelf bedacht!', en vervolgens vertelt het werk bijna vijfhonderd pagina's lang de belevenissen van het kleinburgerlijke gezin Kempowski in Rostock, tussen het
begin van de Hitiertijd en de intocht, in I945, van de Russen. Over die
intocht gaat de slotscène, waar het bovenvermelde balkon met zijn zalige uitzicht weer een rol in speelt. De stad is door het garnizoen en door
de meeste inwoners verlaten. Zelfs de door moeder Kempowski zo vertrouwde Dr. Krause, die toch had gezegd 'Wir bleiben ja alle hier, Frau
Kempowski' , is hem gesmeerd. 'De ratten verlaten het zinkende schip,'
zei mijn moeder. Buurman Quade had ook nog gezegd, dat weggaan het
slechtste was wat ze konden doen. Ze hadden niets te vrezen, ze waren
gewoon allemaal het slachtoffer geworden van de gruwelpropaganda
over de Russen: 'Tsjaikovsky en Gogo/, dat waren toch ook Russen geweest, zeer beschaafd. Gogo!, "De Revisor", ontzettend komisch!'
Nu zit wat er van het gezin nog bijeen is, moeder, grootvader en
jongste zoon, op het balkon en wacht tot de Russen zich op de uitgestorven weg zullen vertonen. En dan is het zover:

'Ik geloof dat ze er nu zijn,' af en toe een schot in de verte. Ik ging naar
de voorkamer en gluurde uit het raam, daar stond een motor met zijspan, met een Rus erop. De zijspan vol schoenen, weggehaald bij de
schoenmaker naast ons.
Snel het gordijn dicht laten vallen en terug op het balkon. 'Ja, nu zijn
ze er.'
Eigenlijk hadden we natuurlijk naar beneden moeten gaan om ze te
begroeten. 'Hoera' roepen of 'Bravo'. Toch maar liever boven blijven,
die waren vast vreselijk kwaad op ons.
Het schieten kwam dichterbij.
'0 hemel,' zei mijn moeder, stond op en gaf de tradescantia water. En
nu ook dichtbij, verspreide schoten, vreugdeschoten waarschijnlijk.
En daar ging er één: rang! door de perenboom. Bloesemblaadjes
zeilden omlaag.
'Hoe is 't nou toch mogelijk,' zei mijn moeder. 'Ik geloof dat we maar
naar binnen moeten.'
Tussen die beginscènes van de verhuizing en de afsluitende balkonscène neemt Kempowski de hele oorlog door in duizenden mini-taferelen,
soms maar enkele regels lang:

Bij de Heinemanns twee zoons gesneuveld. Eerst platgebombardeerd
en dan twee zoons bij het grof vuil. Nu alleen nog het dochtertje over.
Maar de werkplaats godzijdank onbeschadigd. Goeie man. Katholiek
overigens.
Of:

Ik kwam langs de groene villa vanfabrikant Samuel. In november 1938
lagen daar grammofoonplaten op het gazon, gordijnen waaiden uit de
kapotgeslagen ramen.
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Het is een techniek die de lezer op een andere manier door de oorlogsjaren voert dan die van enig ander literair werk dat ik ken. Kempowski
voegt aan zijn 'frei erfunden' galerij van karakters en gebeurtenissen in
een Duitse provincieplaats geen commentaar toe, geen wijsheden achteraf; hij toont mensen zonder heldhaftigheid, vaak in hun kleine lafheid en besluiteloosheid, die zich zo'n beetje door de oorlog heenslaan
in de hoop dat hij hen zoveel mogelijk met rust zal laten. En hij typeert
zijn figuren door middel van kleine aanwendsels, tics, dialect, uitdrukkingen. Ze waaien op een doodenkele na met alle winden mee, met als
enige doel zo ongeschonden mogelijk te overleven. Ergens halverwege
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het boek vraagt de moeder zich af of ze toch ook maar niet een portret
van Hitier moeten ophangen, maar aan het eind schaart ze zich vol
overtuiging aan de 'goede' kant- als het duidelijk wordt dat het met het
Duizendjarige Rijk toch wel definitief is afgelopen:

s

En de nazi bij het grof vuil, dat tuig.
De oorlog hadden wij gewonnen, dat mocht wel duidelijk zijn.
'Wat zeg je, Gretekind?' vroeg mijn grootvader, liet zijn Rosegger
zakken en legde zijn hand achter zijn oor.
'Ik zeg: de oorlog hebben wij gewonnen! De kerk en de goede krachten!' Dat was iets om te vieren! Proost!

-

Ook deze laatste scène op het balkon. In de prachtige verfilming van
Tadellöser & Woljf, door Eberhard Fechner, zie je ze zitten: de moeder,
die voortdurend aan het woord is, in haar zondagse japon, de grootvader en de zoon, bange kleine mensen, kletsmeiers geconfronteerd met
de ondergang van alles wat veilig leek.
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Walter Kempowski werd in I 929 in Rostock geboren, beleefde daar de
Hitiertijd en de oorlog, werkte na de bevrijding voor het Amerikaanse
leger, keerde terug naar wat de 'Ostzone' was geworden en werd daar
prompt tot 25 jaar dwangarbeid veroordeeld wegens politieke onbetrouwbaarheid. Hij kwam na acht jaar vrij. Zijn eerste boek, Im Block
(1969), werd onderscheiden met de Lessing-Prijs, en sinds die tijd werkt
hij aan een soort kroniek van de Duitse geschiedenis, neergeschreven in
een veelheid van vormen, maar altijd in dezelfde eigenaardige objettrouvé-techniek. Die kroniek omvat niet alleen twee vervolgdelen op
Tadellöser & Wolff. Uns geht sja noch gold en Ein Kapitel für sich, en
de in 1978 verschenen 'inleidende' roman Aus groszer Zeit-maar ook
zulke wonderlijke ondernemingen als het op een echte 'Umfrage' gebaseerde boek Haben Sie Hitier gesehen?- waarin honderden tijdgenoten
deze simpele vraag beantwoorden, de lezer als het ware door een kier
in het gordijn een blik gunnend op het toneel van het Derde Rijk - en
de titanenarbeid waar de schrijver nog steeds aan werkt, Das Echolot.
Dit bestaat (nu al een aardig rijtje dikke gebonden delen lang) geheel
uit dagboekfragmenten, uit alle windstreken bijeengelezen, van Winston Churchill en Ernst Jünger tot volslagen onbekende frontsoldaten,
huismoeders, verloofden- aangevuld met gevonden lijstjes, foto's, registers, krantenberichten. Kempowski past, heb ik eerder (Raster 75)
over zijn werkwijze geschreven, de lichtheid van de Barbarher-methode
toe op gevonden materiaal van een bijna ondraaglijk groot soortelijk
gewicht.
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In Tadellöser & Wolf! zit de lichtheid in de consequent volgehouden
'naïeve' toon van de vertelde fragmenten. Het hele boek door citeert de
ik-verteller de speciale Kempowski-familie-kringtaal waarmee de gezinsleden verbazing, schrik, bewondering en emoties van allerlei aard
verleuken, zelfs als het om de verschrikkelijkste gebeurtenissen gaat.
Zo belandt er het hele boek door van alles en nog wat im Eimer, wat ik
hierboven heb vertaald met 'bij het grof vuil'- niet alleen de idealen
van vóór de oorlog, het simpele kleine-stadsleven en uiteindelijk zelfs
de nazi's, maar ook de twee gesneuvelde zoons van een mede-middenstandgezin. Zelfs de titel, Tadellöser & Wolf!, die een firmanaam suggereert, is een melige uitdrukking van de vader, die het hele gezin overneemt. Het betekent zoiets als 'super': Hij ging voor het weekend naar
Berlijn, zei Michael. 'Tadellöser & Wolf!' Als gevolg daarvan worden
ook andere kwalificaties in de vorm van firmanamen gegeven. Over iemand die zijn kleren altijd in de uitverkoop aanschaft en er dus niet uitziet, wordt gezegd: 'Faulmannsdörfer & Jenssen.' Door deze kringtaal
en het regelmatig opduikende lokale dialect word je als lezer gedwongen het perspectief van de verteller te delen of af te haken. Een ander
middel is het domweg naast elkaar zetten van de meest tegenstrijdige
uitspraken van de optredende figuren, vooral van de moeder, die het
meest geciteerd wordt en daardoor een soort spreekbuis wordt van de
hele angstige kleine burgerij. Ik haalde boven al haar uitspraken over
het portret van Hitier aan, maar ook een uitspraak als Maar de werkplaats godzijdank onbeschadigd als het gaat over een gezin dat twee
zoons plus zijn huis heeft verloren, spreekt boekdelen als het om de gedachtenwereld van de middenstand gaat. Waarschijnlijk is het dit taalgebruik dat Kempowski vrijwel onvertaalbaar maakt (al zijn er wel pogingen ondernomen), maar het lijkt mij ook heel goed mogelijk dat zijn
weinig heldhaftige perspectief en de afwezigheid van uitgesproken morele oordelen ervoor gezorgd dat Kempowski nauwelijks over de grens
is gekomen (al getuigt zijn hele kronieken-onderneming natuurlijk wel
degelijk van een moreel standpunt, en van een bezetenheid de lezer
daarmee aan de hand van het verzamelde materiaal te confronteren).
Zijn werk deelt daarmee het lot van de foto's van Otto Weber, die Hans
Magnus Enzenberger uitgaf in 'Die andere Bibliothek', onder de titel
Tausend ganz normale Jahre. Ein Photoalbum des gewöhnlichen Faschismus. Het zijn tussen 1933 en 1945 door een fotograaf in een kleine stad gemaakte opnamen, die laten zien hoe steeds meer uniformen
het straatbeeld vullen, hoe het stille plein met het ruiterstandbeeld verandert in een paradeplaats voor Hitlerjugend en Wehrmacht-garnizoen,
hoe de enkele hakenkruisvlag in een straat langzaam uitgroeit tot een
zee van vlaggen. Die foto's en Kempowski's kronieken zeggen meer
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over de manier waarop het nazisme zich van Duitsland meester maakte
dan menige studie. Ze laten de waarheid zien van Enzensbergers uitspraak: 'Het fascisme was namelijk niet alleen massa-ritueel en massamisdaad; het was ook de dagelijkse leefwereld, om niet te zeggen het
vaderland, van miljoenen mensen die noch vlaggendrager noch KZ-bewaker waren, maar blokhoofd, Blitzmädel, publicist, korporaal, draagster van het moederkruis, ambtenaar, welp bij de Hitletjugend en andere ariërs, aan wie het enige waarvan je de haren te berge rijzen hun gewoonheid was.'
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Walter Kempowski, Tadellöser & Woljf. Ein bürglicher Roman (Albrecht Knaus Verlag,
Hamburg 1978).

DOUWE DRAAISMA
ET TWEEVOU·
DIGE BREIN
VAN ARTHUR
WIGAN

Over Arthur Wigan, The Duality of the Mind

4 1

Na zijn dood in 1847 loste de Engelse huisarts Arthur Ladbroke Wigan
weer op in de schaduw waar hij zich bij leven dankzij één idee en één
boek voor even uit had weten los te maken. Dat ene idee was dat onze
linker- en rechterhersenhelft niet twee delen van één orgaan zijn, maar
twee afzonderlijke breinen, elk met hun eigen gevoelens, gedachten,
impulsen en herinneringen. Dat ene boek was The Duality of the Mind,
waarin hij alles had verzameld wat hij maar aan psychiatrisch en neurologisch bewijsmateriaal had kunnen vinden. Hij schreefhet op zijn zestigste, kort na het neerleggen van zijn praktijk. Het boek verscheen in
de herfst van I 844 en wist korte tijd de aandacht van de medische wereld te trekken.
Maar daarna: schaduw. Over Wigan zelf, om mee te beginnen. Er is
geen enkel portret van hem. Aan persoonlijke bezittingen rest alleen
een korte brief. Er is één handtekening, in het register van het Royal
College of Surgeons. Zijn naam figureert niet in brieven, dagboeken of
autobiografieën uit die tijd. Er is geen testament bewaard, zelfs waar
hij ligt begraven is niet bekend. Schaduw ook over zijn boek: het is extreem zeldzaam, in heel Engeland heeft alleen de bibliotheek van Cambridge een exemplaar, in Nederlandse bibliotheken zoekt men het tevergeefs. Antiquarische exemplaren doen woekerprijzen.
Een nog veel diepere duisternis viel over de leer van de twee breinen.
Recensies oordeelden gereserveerd in het gunstigste geval, vaker neerbuigend en sarcastisch. Na die eerste ronde van besprekingen kwam
niemand er meer op terug. Zelfs een voortbestaan als historisch curiosum, als noot in neurologische handboeken, was Wigans ene idee niet
gegund.
Een jaar of dertig geleden gebeurde er iets vreemds met The Duality
of the Mind. Het licht werd er plotseling boven aangeknipt, een paar
handen bladerden er haastig doorheen en even plotseling ging het licht
weer uit. De aanleiding was een reeks experimenten met 'split brains'
van de Amerikaanse neuroloog Roger Sperry. Proeven met chirurgisch
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gescheiden hersenhelften wezen uit dat beide hemisferen tot op zekere
hoogte elk een eigen repertoire van functies hebben. Wigan leek opeens
van fantast in een pionier veranderd. Die rehabilitatie was van korte
duur: toen na vluchtige inspectie bleek dat Wigan iets heel anders met
zijn twee breinen bedoelde werd The Duality of the Mind weer dichtgeslagen .
Dit waren in grote lijnen de lotgevallen van Wigan en zijn theorie. En
nu heeft zijn boek drie avonden lang voor me op tafel gelegen, in een
plasje licht van mijn burolamp. Heerlijke avonden! Zijn psychiatrische
gevalsstudies zijn met sympathie geschreven en even meeslepend als
die van Oliver Sacks. De autobiografische gedeelten zijn hier en daar
op het ontroerende af: Wigan was een sensitief waarnemer van wat er
omging in zijn eigen geest en had de moed ook het pijnlijke met zijn
lezers te delen. De verhalen over zijn patiënten zijn opgetekend met
oog voor detail, tijdens de lange jaren dat hij praktijk voerde moet hij
zijn ogen goed de kost hebben gegeven. Maar wat je werkelijk helemaal meeneemt als je begint te lezen is hoe één enkel idee, als je er zelf
maar in gelooft, kan veranderen in een allesordenend beginsel. In de afgelopen kwart eeuw, vertrouwde Wigan de lezer in het voorwoord toe,
had hij zijn hypothese over de twee hersenen bijna van dag tot dag van
een vermoeden voelen rijpen tot een vaste overtuiging. Als lezer weet
je dat er iets heel anders is gebeurd: dat dubbele brein was voor Wigan
de enige mogelijkheid iets van zichzelf en de wereld te begrijpen.
Moordlust die uit het niets lijkt te komen, onbegrijpelijke persoonlijkheidsveranderingen, hallucinaties, déjà vu s, het vermogen van krankzinnigen om hun stoornis te verbergen en nog tientallen soortgelijke
raadsels van de menselijke geest - Wigan hield er de magneet van zijn
theorie onder en zag hoe het ijzervijlsel zich schikte in een elegant patroon.
Over onze hersenen, legde Wigan uit, moeten we niet in termen van
twee helften denken. Zelfs 'hemisferen', halfronden, is al misleidend,
want samen vormen de twee hemisferen nog niet de helft van een echte
bol. In werkelijkheid dragen we onder ons schedeldak twee hersens, elk
met een zelfstandig, bewust leven. Dat we geen tweevoudig bewustzijn
ervaren is omdat het ene brein in gewone omstandigheden dominant is,
het andere ondergeschikt. Dat in de annalen van de neurologie tientallen gevallen zijn gedocumenteerd van mensen die een volledige hersenhelft misten, door ziekte of verminking, en toch dezelfde persoon bleven, bewijst al dat elk van beide organen het substraat van onze geest
kan vormen. Wigan verwees herhaaldelijk naar Cruveilhier, de grote
Parijse patholoog-anatoom, die in zijn atlas verschillende platen had

( Atrnphiu.)
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opgenomen van hersenen waarvan de ene hemisfeer was verschrompeld tot de helft van zijn gewone omvang en de intacte hemisfeer toereikend was gebleken voor een normaal leven.
Van die twee hersens in dat ene hoofd merken we vaak pas iets als
een van beide is aangetast door ziekte, uitputting of overspanning.
Soms kan de dominantie van het gezonde orgaan de miserabele toestand van het andere tijdelijk aan het oog van de buitenwereld onttrekken. Wigan vertelde wat de Franse psychiater Pinel was overkomen.
Samen met een paar collega's ondervroeg hij een man om te onderzoeken of deze voldoende was hersteld voor ontslag. De man gaf op alle
vragen volmaakt redelijke antwoorden. Tenslotte werden de ontslagpapieren gereedgemaakt en ter ondertekening aan hem voorgelegd. Toen
Pinel ze terugkreeg zag hij de handtekening: 'Jezus Christus' . Wigan
kende een soortgelijk geval in Edinburgh. Een man trachtte in een
rechtszaak zijn ontslag uit een krankzinnigengesticht af te dwingen.
Zijn rechters onderwierpen hem aan een langdurig verhoor. Hij verried
geen enkel teken van krankzinnigheid tot een getuige die door een ongeluk was opgehouden aan het eind van de zitting kwam binnengesneld
en langs zijn neus weg vroeg: 'Nog nieuws van de planeet Saturnus?'
Zo rechtstreeks toegesproken kon het aangetaste brein zich niet meer
stilhouden en was er voor het gezonde brein geen redden meer aan: 'he
instantly relapsed into incaherenee'.
De lange verhalen die geestesgestoorden vaak afsteken zijn trouwens
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alleen maar op het eerste gehoor verward, vond Wigan. Hij schreef een
van die verhalen verbatim op, nummerde de zinnen van I tot en met I o
en vroeg zijn lezers eerst de oneven zinnen en daarna de even zinnen
achter elkaar te lezen. De eerste reeks was een samenhangend verslag
van zijn opname en de vernederingen die hij in het gesticht had ondergaan, de tweede reeks een opsomming van zijn wanen. De verwarde
monoloog van de ongelukkige bleek een ordelijke dialoog tussen zijn
twee breinen.
Vereenvoudiging door verdubbeling, dat is het thema dat door alle
bevindingen en observaties loopt. George IV kon razendsnel stukken
signeren en onderwijl een conversatie voeren over onderwerpen van het
grootste gewicht. In iedere Londense bank waren klerken te vinden die
door konden praten terwijl ze lange reeksen cijfers optelden. In tijden
van zorg en spanning, schreefWigan, kon hij zich er niet van weerhouden zijn passen te tellen, zelfs niet als iemand hem vergezelde en in een
gesprek betrok. Was hij eenmaal uitgerust, dan verdween dit vreemde
vermogen. Al deze verschijnselen volgen met volmaakt gemak uit de
leer van de twee breinen. Het ene brein doet het ene, het andere het andere en als het verstandigste van de twee in beslag is genomen door
zorgen krijgt het andere de kans zijn curieuze talenten en impulsen aan
ons handelen op te dringen. Het zijn ook niet voor niets telkens twee
handelingen tegelijkertijd, zelfs George IV zou onder het paraferen en
converseren niet intussen nog over iets anders kunnen fantaseren.
Maar het tweevoudige brein verklaarde ook wat verder verwijderde
verschijnselen. Waarom hebben wiskundigen nauwelijks aanleg voor
krankzinnigheid? De uiterste concentratie die deze wetenschap vereist
is alleen bereikbaar als beide breinen zich gelijktijdig op hetzelfde kunnen richten. Beide organen moeten daarvoor in optimale conditie zijn.
Een geringe aangeboren zwakte in het ene maakt iemand al ongeschikt
voor wiskunde. Bovendien, het beoefenen van wiskunde versterkt de
natuurlijke dominantie van het leidende brein in een mate die overeenkomt met absolute tirannie. Uit het ondergeschikte brein zal na verloop
van tijd geen enkele impuls meer doordringen in het bewustzijn van de
wiskundige. Met kunstenaars ligt dat, helaas, anders. Zij cultiveren juist
hun invallen en fantasieën. In de hoop te profiteren van hun verbeelding leggen ze de teugels van het rationele denken neer en later merken
ze dat ze die niet meer kunnen opnemen. Hun constitutie maakt ze ongeschikt voor geconcentreerde studie; de neiging toe te geven aan grillen verhoogt hun vatbaarheid voor waanzin.
Wigan, lijkt het, was geobsedeerd door de keer ten kwade die een leven kan nemen als het goede brein door ziekte wordt aangetast en langzamerhand alle zedelijkheid uit het handelen begint te verdwijnen. Met

groot mededogen beschreef hij het geval van een heer aan wie na een
voorbeeldige loopbaan de leiding over een groot kantoor was toevertrouwd. Hij was weduwnaar, zijn kinderen waren vroeg gestorven. Hij
mocht zich verheugen in de genegenheid van zijn ondergeschikten, zijn
bewind over hen was vaderlijk. Hoewel hij een ruim salaris genoot,
hield zijn goedgeefsheid hem arm. Toen hij tegen de zestig liep begon
hij naar babbelzucht te neigen. Zijn conversatie, tevoren waardig en terughoudend, nam nu af en toe een bedenkelijke wending. Berispingen
hadden slechts tijdelijk effect. Ten slotte werden zijn opmerkingen regelrecht obsceen. Ontslag was onvermijdelijk. Thuisgekomen pakte hij
wat kleren bij elkaar, stopte nog wat kleingeld op zak en begon doelloos rond te zwerven. Men verloor hem uit het oog. Na drie maanden
werd hij in een afgelegen deel van het koninkrijk dood aangetroffen op
een mesthoop, waar hij wat warmte had gezocht. De onmiddellijke
doodsoorzaak was honger. Maar toen de schedel werd geopend constateerde men in de linker hemisfeer een aanzienlijke verweking. De rechter hemisfeer was evenmin vrij van ziekte.
Wat nu precies zijn ondergang had veroorzaakt vond Wigan moeilijk
te zeggen. Misschien was het rechter brein gaan muiten of hadden de
krachten van het linker brein het begeven, misschien een combinatie
van beide. Maar de zelfbeheersing die deze voortreffelijke heer al zo
vroeg in zichzelf had opgekweekt moest nog lang de werkelijke omvang van de ravage hebben gemaskeerd: 'we may conceive many struggles and victories before the contest was finally given up, and he gave
way to the full impulses of the grosser passions'.
In al ons denken en handelen zitten die twee breinen, hun effect is verdubbeling, herhaling, afwisseling, spiegeling, dialoog. Mensen die hallucineren weten dat ze hallucineren, ze zien een geestverschijning maar
beseffen ook dat ze er doorheen kunnen kijken.
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Geestesgestoorden wisselen wanen af met heldere momenten. Een patiënt die tijdens kerkdiensten de onbedwingbare impuls kreeg godslasterlijke en liederlijke taal uit te slaan - men zou hem nu als lijder aan
het Tourette-syndroom diagnosticeren - voelde zich tijdelijk beheerst
door een ander. Weer een andere patiënt van Wigan riep eens vertwijfeld uit: 'Het is alsof iemand anders met mijn brein denkt!'
Ook wie niet gestoord of ziek is kan in zijn geest soms een wonderlijke verdubbeling waarnemen, wist Wigan uit eigen ervaring. In I 8 I 7
overleed onverwachts prinses Charlotte van Engeland. Wigan had connecties aan het hof en mocht assisteren bij de plechtige bijzetting in de
kapel van St. George. Na in de nacht voorafgaand aan de ceremonie
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nauwelijks rust te hebben gehad, was Wigans geest, zoals hij schreef,
'in een toestand van hysterische prikkelbaarheid geraakt'. Die toestand
verslechterde nog door verdriet, uitputting en honger, want in heel
Windsor was door de algehele verwarring van 's ochtends vroeg tot het
tijdstip van de bijzetting, twaalf uur middernacht precies, geen voedsel
meer te krijgen. Tijdens de plechtigheid stond Wigan vier uur zonder
onderbreking naast de kist. Hij had het gevoel dat hij ieder moment
flauw kon vallen. Nadat het 'Miserere' van Mozart was gespeeld hield
de muziek op en werd het doodstil. Langzaam begon de kist te zakken,
zo traag dat Wigan alleen beweging zag door de rand van de kist te vergelijken met een blinkend voorwerp verderop. Al starend gleed hij weg
in een soort verdoving, tot hij plotseling wakkerschrok door de weduwnaar die nu ook had gezien dat de kist langzaam in de diepte verdween
en een kreet van verdriet slaakte. Wigan: 'Ogenblikkelijk voelde ik niet
alleen de indruk, maar de overtuiging dat ik dit hele tafereel al eens
eerder had gezien, bij een vroegere gelegenheid, en zelfs de woorden
had gehoord die Sir George Naylor tot mij richtte.'
Deze vluchtige ervaring- waarvoor pas een halve eeuw later de term
déjà vu in zwang zou raken - paste organisch in zijn eigen theorie .
Dankzij de dubbele uitvoering van ons brein kan het ene orgaan rusten
terwijl het andere werkt. Bij uitputting zal vaak maar één orgaan actief
zijn. Hierin school de verklaring voor wat hem naast de baar van prinses Charlotte was overkomen. Op het moment net vóór zijn déjà vu was
slechts een van beide hersens actief, zodat alleen een relatief zwak
beeld van de zintuiglijke ervaring voorhanden was. Toen op het volgende moment door de onverwachtse kreet ook de tweede ontwaakte leverde dezelfde scène opeens een veel scherper beeld op. Zijn bewustzijn
interpreteerde het scherpe beeld als het heden en het nagenoeg identieke maar vage beeld als een onbepaald vroeger. Geen wonder dat in een
déjà vu àlles zo bekend voorkomt: in werkelijkheid liggen er hooguit
een paar tellen tussen beide beelden. Geen wonder ook dat een déjà vu
als een herhaling, een tweede keer voelt: 'Never is it supposed to be the
third time.' We hebben nu eenmaal twee breinen, niet drie.
The Duality of the Mind is een boek dat een boek verdient. Ik zou het
graag schrijven. Die twee breinen van Wigan, het ene gezond en wilskrachtig, het andere volgzaam, morbide, verward; het ene corrigerend,
sussend, verstandig, het andere impulsief, wellustig - wat voor demonen, vraag je je af, heeft Wigan zelf moeten bezweren? What s done ye
partly may compute!But never whats resisted, citeert hij op een van de
laatste pagina's. Hij zag in de calculus van het gemoedsleven ook de
aanvechtingen en de inblazingen en verdisconteerde die in zijn oordeel

over de uitkomst. Met zijn fascinatie voor discipline, zelfbeheersing en
de lust en waanzin die daaraan ontsnappen werd hij een van de Victoriaanse onderstromen die weer aan de oppervlakte kwamen in een boek
als The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, twee generaties later
geschreven.
Tussen de regels lezend is nog veel meer te vinden. Over zijn onzekere professionele status bijvoorbeeld. Als 'surgeon' bezette Wigan een
van de laagste medische rangen, maar amper boven de apotheker. Hij
had formeel niet eens geneeskunde gestudeerd, maar het vak in de
praktijk geleerd, als assistent van een huisarts. Toen hij begon te publiceren liet hij stilletjes 'M.D.', Medical Doctor, achter zijn naam zetten,
al heeft niemand kunnen achterhalen waar en wanneer hij dan wel was
gepromoveerd, niet in Engeland in ieder geval. Zijn stijl is die van de
geestdriftige dilettant. Op drie, vier plaatsen zinspeelde hij op de omwenteling die zijn leer in de neurologie teweeg zou brengen en de weerstand die dat bij de gevestigde medici opriep, daarbij verwijzend naar
Galileï. Die vergelijking was toen al ruim een eeuw wat ze nog steeds
is: het zelfgekozen waarmerk van de autodidact aan wiens revolutionaire ideeën geen geloof wordt gehecht. Over de betekenis van zijn eigen
werk schreef hij intussen in de vleiendste termen. Als je het touw waarmee een dier aan het spit staat met de helft verlengt, legde hij in het
voorwoord uit, zul je zijn bewegingsruimte verdubbelen; welnu, hij,
Wigan, had in feite niets meer gedaan dan een paar extra schakels invoegen in de keten van het onderzoek naar hersenen en geest. Verderop
vergeleek hij zijn leer met een eerste spoorlijn, die altijd de hoofdlijn
zal blijven in het dichtvertakte net van de toekomst, een behendig gekozen metafoor in een land dat juist een snelle expansie van het spoornet
beleefde.
Na de publicatie van The Duality of the Mind bleef Wigan nieuw bewijsmateriaal zoeken. Hij reisde naar Napels, Sardinië, Lombardije en
Holland, bezocht dolhuizen en spinhuizen, woonde autopsies bij, inspecteerde anatomische kabinetten. Zijn laatste jaren waren eenzaam
en ziekelijk, zijn vrouw was overleden in het jaar dat hij zijn hoofdwerk
schreef. Wigan stierf op 7 december 1847, kort nadat hij een artikel had
voltooid over de ziekelijk vervormde schedel van een geestesgestoorde
jongen. 'This,' schreef de Lancet vier dagen later, 'was the last thing he
penned.'

47

Wigans boek heet voluit: A New View of Insanity: the Duality of the Mind, Proved by the
Structure, Functions, and Diseases ofthe Brain and by the Phenomena of Mental Derangement, and Shown to be Essenfiat to Moral Responsibility. In 1985 verscheen een heruitgave
met een voorwoord van de neuroloog Joseph E. Bogen. Deze is niet meer in de handel.

STANISLAW LEM
E VOLLEDIGE
LEEGTE
PSEUDORECENSIES

4

a

Recensies over niet bestaande boeken schrijven is geen uitvinding van
Lem; dergelijke pogingen zijn niet alleen bij een hedendaagse schrijver
als J.L. Borges te vinden (bij voorbeeld als 'Beschouwing over het
werk van Herhert Quain' in de bundel Ficciones), het idee gaat verder
terug, en ook Rabelais is niet de eerste geweest die het toepaste. Maar
'De volledige leegte' is in zoverre uniek dat het boek een bloemlezing
van uitsluitend zulke kritieken wil zijn. Systematische pedanterie of
systematische humor? We verdenken de auteur van humoristische bedoelingen, en die indruk wordt ook door de inleiding niet weggenomen,
een ellenlange, theoretische inleiding waarin men leest: 'Romans schrijven is een vorm van het verlies van creatieve vrijheden ... Verder is het
recenseren van boeken een nog lagere vorm van dwangarbeid. Over de
schrijver kan men tenminste zeggen dat hij zichzelf aan banden heeft
gelegd - door de keuze van zijn thema. De criticus bevindt zich in een
ongunstiger positie; als een dwangarbeider aan zijn kruiwagen zit de
recensent aan het besproken werk vastgeklonken. De schrijver verliest
zijn vrijheid in zijn eigen boek, de criticus in dat van een ander.'
De overdrijving van deze vereenvoudigingen is te opzichtig om serieus genomen te worden. In een andere alinea van de inleiding ('Autosoit') staat: 'De literatuur heeft ons tot nu toe over fictieve personen
verteld. Wij gaan verder, wij zullen fictieve boeken beschrijven. Dat is
een kans om de creatieve vrijheden te heroveren en tevens het huwelijk
tussen twee tegenstrijdige geesten, de belletristische auteur en de criticus.'
Het 'Autosoil', zet Lem verder uiteen, moet de vrije creativiteit 'in
het kwadraat' zijn, want de criticus van de tekst zal, als hij zich er eenmaal vertrouwd mee gemaakt heeft, meer bewegingsvrijheid hebben
dan de verteller van de traditionele of niet-traditionele literatuur. Daar
kunnen we mee instemmen, omdat de literatuur tegenwoordig inderdaad moeite doet, een grotere distantie tot het geschapene te verwerven, zoals de hardloper probeert op de juiste manier adem te halen. Erg
genoeg dat deze geleerde inleiding op een gegeven moment blijft steken. Lem vertelt over de positieve kanten van het niets, over ideale ma-
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thematische objecten en nieuwe metaniveau's van de taal. Voor een
grap is dat net iets teveel van het goede. Sterker nog - met deze ouverture brengt Lem de lezer (en misschien ook zichzelf?) op een dwaalspoor. Want 'De volledige leegte' bestaat uit pseudorecensies die meer
dan een verzameling grappen zijn. Ik wil ze in tegenstelling tot de
auteur in drie groepen indelen:
I. Parodie, pastiche en spot. Hiertoe behoren de 'Robinsonades',
'Niets of de consequentie' (beide teksten maken op verschillende manieren de nouveau roman belachelijk), en eventueel ook nog 'Jij' en
'Gigamesh'. Weliswaar is 'Jij' een tamelijk riskant geval, want een
slecht boek bedenken dat je kunt afkraken omdat het slecht is, is te gemakkelijk. In formeel opzicht is de roman 'Niets of de consequentie'
het origineelst, omdat beslist niemand hem zou kunnen schrijven; de
toegepaste truc van de pseudorecensie maakt dus een acrobatisch
kunststuk mogelijk: de kritiek van een boek dat niet alleen niet bestaat
maar ook niet kan bestaan. 'Gigamesh' beviel mij het minst. Het gaat
erom dat de zon alles aan het licht brengt. Maar levert het echt iets op,
met zulke grappen meesterwerken af te doen? Misschien, als je er zelf
geen schrijft.
2. Schetsen en ruwe versies (want uiteindelijk zijn het merkwaardige
kladversies) zoals 'Groepsleider Loclewijk de zestiende', 'De idioot' en
ook 'De kwestie van het tempo'. Elk daarvan zou- wie zal het zeggen
- het embryo van een goede roman zijn. Maar deze romans moeten nog
geschreven worden. Een inhoudsopgave, kritisch of niet, is tenslotte
toch alleen maar een voorgerecht dat onze eetlust wekt voor een hoofdgerecht dat in de keuken niet voorhanden is. Waarom is het niet voorhanden? Een kritiek met insinuaties is unfair, maar ik wil ze mij eens
veroorloven. De auteur had invallen die hij niet in staat was ten volle te
realiseren; hij kon ze niet op papier krijgen en hij vond het jammer dat
hij ze niet op papier kreeg- dat is de hele genesis van dit deel van 'Volledige leegte'. Intelligent genoeg om juist dit verwijt te voorzien, heeft
Lem besloten zich achter de inleiding te verschuilen. Daarom heeft hij
het in 'Autosoil' over de armetierigheid van de prozawerkplaats, over
het handwerk van het schaven en vijlen aan beschrijvingen, 'om vijf
uur verliet de markiezin haar huis'. Maar een goede werkplaats is niet
niks. Lem schrok terug voor de moeilijkheden die elk van de drie door
mij alleen maar als voorbeeld genoemde titels in petto had. Hij riskeerde liever niets, hij heeft zich gedrukt, hij is het probleem uit de weg gegaan. Als hij zegt dat elk boek 'een graf is voor talloze andere, die het
heeft vernietigd en verdrongen', geeft hij te kennen dat hij meer invallen tot zijn beschikking heeft dan biologische tijd (ars longa, vita brevis). Maar zoveel belangrijke, veelbelovende invallen heeft hij in 'Vol-
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ledige leegte' helemaal niet. Hij laat soms zien hoe handig hij is, dat
heb ik gezegd; maar dan neemt hij zijn toevlucht tot grappen. Ik vermoed dat er iets serieuzers achter steekt, namelijk - een verlangen dat
niet te verwerkelijken is .
3. De overtuiging dat ik mij niet vergis, ontleen ik aan de laatste
groep werken in deze bundel, zoals 'De impossiblitate Vitae', 'De cultuur als fout' en- vooral! - 'De nieuwe kosmogonie'.
'De cultuur als fout' zet opvattingen op hun kop die Lem meer dan
eens verkondigd heeft, zowel in zijn belletristische als in zijn meer
theoretische boeken. De eruptie van de technologie, daar als liquidatrix
van de cultuur gebrandmerkt, wordt hier tot bevrijdster van de mensheid verheven. Andermaal betoont Lem zich een apostaat in 'De Impossibilitate Vitae'. De amusante absurditeit van de lange causale ketens
van deze familiekroniek mag ons niet misleiden - het gaat niet om een
komische anekdote, maar om een aanval op het allerheiligste van Lem,
de waarschijnlijkheidsleer, dus het toeval, dus de categorie die aan allerlei opvattingen van hem ten grondslag ligt. De aanval vindt in een
bizarre situatie plaats, dat moet de scherpte ervan afzwakken. Was de
aanval misschien toch eventjes niet grotesk bedoeld?
Twijfel wordt gezaaid door 'De nieuwe kosmogonie', waarlijk een
pièce de résistance van het boek, erin verborgen als de Grieken in het
Trojaanse paard. Het is noch een grap noch een fictieve recensie. Wat
is het dan wel? Het staat zo boordevol zware wetenschappelijke argumenten dat het voor een grap nogal omslachtig is - men weet toch hoezeer Lem encyclopedieën verslonden heeft, je hoeft hem maar te
schudden en er rollen hele reeksen logaritmen en formules uit. 'De
nieuwe kosmogonie' is de fictieve redevoering van een Nobelprijswinnaar waarin deze een revolutionair beeld van het universum schetst. Als
ik nooit een ander boek van Lem gelezen had, zou ik op het eind kunnen veronderstellen dat het als een grap voor dertig ingewijden bedoeld
was, dat wil zeggen voor de fysici en andere relativisten over de hele
wereld. Toch lijkt mij dat onwaarschijnlijk. Derhalve heb ik het vermoeden dat het weer om een idee ging dat hem te binnen schoot, maar
waarvoor hij terugschrok. Natuurlijk zal hij dat nooit toegeven, en ik
noch iemand anders zal hem het bewijs kunnen leveren dat hij de kosmos als spel serieus heeft genomen. Hij kan zich te allen tijde op het
grappige karakter van de context beroepen, op de titel van het boek
('De volledige leegte' - alsof het nergens over gaat); bovendien - de
beste schuilplaats, de beste smoes is de licentia poetica.
Niettemin ben ik van mening dat er achter al deze teksten iets serieus
schuilgaat. De kosmos als spel? Intentionale fysica? Als aanbidder van
de wetenschap die voor haar heilige methodologie op z'n buik ligt, kon
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Lem zich niet als haar eerste ketter en afvallige opwerpen. Hij kon deze
gedachte dan ook in geen enkel theoretisch betoog onderbrengen. Anderzijds, als hij van de idee van de 'kosmos als spel' de rode draad van
een handeling had gemaakt, zou hij weer eens een zoveelste doorsnee
Science Fiction-boek geschreven hebben.
Wat bleef er over? Voor het gezonde mensenverstand niets anders
dan te zwijgen. Boeken die een schrijver niet schrijft, waaraan hij wat
er ook gebeurt niet eens begint, waar men fictieve auteurs voor kan verzinnen - hebben zulke boeken niet door het feit alleen al dat ze niet bestaan bijzonder veel weg van ostentatief zwijgen? Kan men zich nog
meer van heterodoxe gedachten distantiëren? Als men over deze boeken
of deze optredens praat alsof het uitingen van anderen zijn, dan is dat
bijna alsof men zwijgend spreekt. Vooral wanneer dat zich in een grappige context afspeelt.
Dus, waaruit is De volledige leegte ontstaan? Uit jarenlang onder het
hart gedragen hongeren naar een voedzaam realisme, uit gedachten die
in krasse tegenspraak met de eigen opvattingen staan en daarom niet direct kunnen worden uitgesproken, uit alles waarvan men vergeefs
droomt. De theoretische inleiding, die ogenschijnlijk de grondslag voor
een 'nieuw literair genre' legt, is een afleidingsmanoeuvre, een opzichtige beweging waarmee de goochelaar opzettelijke onze aandacht afleidt van wat hij werkelijk doet. Het is de bedoeling dat wij denken dat
hij bewijst hoe handig hij is, hoewel dat niet zo is. Deze werken zijn
niet ontstaan dank zij de truc van de 'pseudorecensie', zij hebben zich
zelf, vergeefs naar uitdrukking snakkend, van deze truc bediend als excuus en voorwendsel. Zonder deze truc zou alles in de sfeer van het
verzwijgen gebleven zijn. Het gaat hier namelijk om een verraad aan de
fantasie ten gunste van een goedgeaard realisme, om een verloochening
in de empirie, om een ketterij in de wetenschap. Zou Lem echt geloofd
hebben dat zijn manipulatie niet doorzien zou worden? Terwijl die erg
eenvoudig is: lachend hardop uitroepen wat iemand in ernst niet eens
zou durven fluisteren. Ondanks alles wat de inleiding zegt, hoeft de criticus niet aan het boek vastgeketend te zijn als de dwangarbeider aan de
kruiwagen; zijn vrijheid bestaat er niet uit dat hij een boek de hemel in
kan prijzen of kan kraken, maar dat hij door het boek als door een microscoop de auteur kan bestuderen. Maar dan doet 'De volledige leegte' zich kennen als verhaal van datgene wat iemand wil hebben maar
niet heeft. Het is een boek vol onvervulde dromen. En het enige foefje
dat de als een haas hakenslaande Lem nog zou kunnen uithalen, is de
tegenaanval in de vorm van de bewering dat niet ik, de criticus, maar
hij zelf, de auteur, deze recensie hier geschreven heeft en er een aanvulling van de 'Volledige leegte' van heeft gemaakt.
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Twee besprekingen uit De volledige leegte
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Joachim Fersengeld: Perycalypsis (Editions de minuit- Parijs)
Joachim Persengeld [Joachim Hielenlichter] is een Duitser, hij heeft
zijn Perycalypsis in het Nederlands gschreven (deze taal kent hij nagenoeg helemaal niet, wat hij in de inleiding toegeeft) en in Frankrijk uitgegeven, dat bekend staat om zijn vreselijke correcties. De schrijver dezer regelen kent eigenlijk ook geen Nederlands, maar is door de titel,
de Engelse inleiding en de paar woorden die in de tekst te begrijpen
zijn tot de conclusie gekomen dat hij desondanks geschikt is als recensent.
Joachim Persengeld wil in een tijdperk waarin iedereen een intellectueel kan zijn, er geen zijn. Ook wil hij niet voor literator worden aangezien; alleen in die gevallen kan iets waardevols geschapen worden,
wanneer het materiaal of de mensen tot wie het geschapene zich richt,
weerstand bieden. Daar men echter na de dood van de door religie en
censuur uitgevaardigde verboden alles en nog wat kan zeggen en na het
verdwijnen van aandachtige, om ieder woord trillende toehoorders wie
dan ook wat dan ook kan toeschreeuwen, is de literatuur met haar hele
humanistische habitus een lijk waarvan het hardnekkig voortschrijdende verval door de Engelse familie verdonkeremaand wordt. Wie iets wil
scheppen, moet dus nieuwe gebieden zoeken waarin men op weerstand,
op een situatie van bedreigingen en risico's en daarmee van ernst en
verantwoordelijkheid stuit.
Zo'n gebied, zo'n onderneming kan tegenwoordig alleen het profeteren zijn. Omdat hij onmogelijk is, zou de profeet, dus iemand die bij
voorbaat weet dat hij gehoord noch erkend noch geaccepteerd zal worden, zich a priori op stomheid moeten instellen. En stom is zowel degene die zwijgt als degene die zich als Duitser na een Engelse inleiding in
het Nederlands tot Fransen richt. Persengeld gaat dan ook te werk in
overeenstemming met zijn eigen vooronderstellingen. Onze machtige
beschaving, zegt hij, streeft naar de vervaardiging van zo onhoudbaar
mogelijke producten in zo houdbaar mogelijke verpakking. Het onhoudbare product moet snel door een nieuw product vervangen worden, wat de afzet bevordert; en de houdbaarheid van de verpakking bemoeilijkt het opruimen, wat gunstig is voor de verdere ontwikkeling
van techniek en organisatie. Zo redden de kopers het best alleen met de
aan de lopende band geproduceerde rotzooi, maar voor het opruimen
van de verpakking zijn er speciale milieubeschermings- en saneringsprograma's vereist, een coördinatie van de inspanningen, plannen, grote
reinigingsinstallaties enzomeer. Vroeger kon men erop rekenen dat de
toename van vuilnis dankzij natuurkrachten als regen, stormen, rivie-
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ren, aardbevingen binnen redelijke grenzen bleef. Nu is datgene wat
voorheen het afval wegspoelde en wegpoetste, zelf een excrement van
de beschaving geworden, want de rivieren vergiftigen ons, de atmosfeer
verschroeit onze longen en ogen, de winden strooien industrie-as op
ons hoofd, en de verpakkingen van kunststof zijn omdat ze elastisch
zijn zelfs tegen aardbevingen bestand. Op die manier vormen de uitwerpselen van de beschaving het normale landschapsbeeld en zijn de
natuurreservaten tijdelijke uitzonderingen. In een landschap van verpakkingen die van producten zijn afgehaald, roeren zich monter de
massa's, bezig met het verbruik van wat is uitgepakt evenals met het
laatste natuurlijke product, dat is de seks. Maar ook die heeft men van
een grote hoeveelheid verpakkingen voorzien, want dat zijn het toch:
de kleding, shows, rozen, lippenstift en andere reclame-omhulsels. Ook
naaktheid is immers al doorzichtige verpakking geworden. Daardoor is
de beschaving alleen in afzonderlijke delen bewonderenswaardig, net
als alleen de precisie van het hart, de lever, de nieren of de longen bewonderenswaardig is, want als deze organen goed werken heeft dat zeer
zeker zin, hoewel het werken van het uit deze perfecte onderdelen bestaande lichaam geen zin heeft indien dit het lichaam van een gek is.
Hetzelfde proces, zo verkondigt de profeet, is ook op het gebied van
de geestelijke producten gaande, want de verschrikkelijke machine van
de beschaving is, eenmaal op dreef, een melkmachine van de muzen
geworden. Ze blaast de bibliotheken op, overspoelt boekhandels en
krantenkiosken, verwart de beeldschermen en hoopt zich dusdanig op
dat alleen al haar kwantitatieve macht tot de zekere ondergang leidt.
Wanneer zich in de Sahara veertig zandkorreltjes bevinden waarvan de
redding van de wereld zou afhangen, worden ze net zo min gevonden
als de veertig verlossende werken die al geschreven zijn maar onder hopen oud papier begraven liggen. En deze werken zijn vast en zeker geschreven, daarvoor staat de statistiek van geestelijke geboortes borg die
in het Nederlands door Joachim Persengeld mathematisch berekend is,
wat de recensent in goed vertrouwen herhaalt zonder de Nederlandse of
de wiskundige taal machtig te zijn. Maar voordat wij de zielen met
deze openbaringen laven, verstikken we ze in afval, want daarvan is er
vier miljard meer. Ze zijn trouwens al gestikt. Wat de profetie verkondigt, is al geschied, het is alleen in alle haast niet opgemerkt. De profetie is bijgevolg postfetie en heet daarom perycalyps en niet apocalyps.
De vooruitgang daarvan herkennen we aan tekens als verveling, vervlakking, afstomping, maar ook: acceleratie, inflatie, masturbatie. Geestelijke masturbatie is zelfbevrediging met aankondigingen in plaats van
met vervullingen. Eerst heeft de reclame ons tot uitputtens toe geonaneerd (ze is de ontaarde vorm van openbaring waartoe het goederen-
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denken zich - in tegenstelling tot het personen-denken - kan verheffen), vervolgens heeft de zelfverkrachting zich - als methode - van de
rest van de kunsten meester gemaakt. En dat alles omdat men aan de
verlossende werking van marktartikelen niet met hetzelfde succes kan
geloven als aan de invloed van Onze Lieve Heer.
Voorzichtig groeien van talenten, het langzame rijpen ervan, de zorgvuldige selectie, de natuurlijke teeltkeus op het vlak van een zorgvuldige en krachtige smaak - dat zijn kinderloos uitgestorven fenomenen
van het verleden. De laatste prikkel die nog effect heeft is het oorverdovende gebrul; maar aangezien er steeds meer mensen brullen en steeds
sterkere versterkers gebruiken, zullen eerder de trommelvliezen barsten
dan dat de geest iets verneemt. De namen van vroegere genieën, die
steeds vergeefser worden aangeroepen, zijn nog slechts holle klanken;
dus Mane Tekel Phares, tenzij gedaan zou worden wat Joachim Persengeld adviseert. Men moet een Humanity Salvation Foundation oprichten, een stichting tot redding van de mensheid, met een inleg van zestien miljard aan goudwaarde tegen een rente van vier procent jaarlijks.
Uit deze stichting moeten alle scheppenden betaald worden: uitvinders,
geleerden, technici, schilders, schrijvers, dichters, toneelschrijvers, filosofen en plannenmakers, en wel op de volgende manier. Wie niets
schrijft, niets ontwerpt, niets schildert, niets voorstelt en op niets een
patent aanvraagt - ontvangt een levenslang stipendium ter hoogte van
36.ooo dollar per jaar. Wie iets van de genoemde activiteiten doet, ontvangt naar rato minder.
De Perycalypsis bevat een volledige lijst van kortingen voor alle vormen van creatieve bezigheden. Bij een uitvinding of twee boeken per
jaar krijgt men geen stuiver meer; bij drie titels moet men voor het geschapene zelf bijbetalen. Derhalve zal alleen een echte altruïst, alleen
een asceet van de geest, die zijn naaste liefheeft maar zichzelf niet in
het minst, nog iets scheppen. Daarentegen zal de productie van goedverkopend afval ophouden; dat weet Joachim Persengeld uit eigen ervaring, want hij heeft zijn Perycalypsis op eigen kosten- met verlies! uitgegeven. Hem is daarom duidelijk dat totale onrendabiliteit nog helemaal geen totale vernietiging van alle creativiteit betekent.
Egoïsme treedt daarentegen op als begeerte naar de mammon, verbonden met begeerte naar roem; om ook die te blokkeren, introduceert
het reddingsprogramma een volledige anonimiteit van de scheppenden.
Om lui zonder talent het indienen van aanvragen voor stipendia onmogelijk te maken, zal de stichting door bevoegde organen de kwalificaties van de kandidaten laten onderzoeken. De authentieke waarde van
een idee waarmee de kandidaat zich aanmeldt, heeft niet het minste te
betekenen. Belangrijk is alleen of het project marktwaarde heeft, dat
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wil zeggen of het te verkopen is. Als dat het geval is, wordt het stipendium terstond toegekend. Voor ondergrondse creatieve activiteiten
wordt door het apparaat van de reddingsinspectie een systeem van straffen en represailles vastgelegd in het kader van een juridische vervolging; ook wordt er een nieuw type politie ingevoerd, namelijk de Antopates (Anticreatieve Onderzoeks-Patrouilles). Volgens het wetboek van
strafrecht wordt wie in het geheim schrijft, verspreidt, bewaart of zelfs
alleen maar zwijgend in het publiek een of andere creatie zichtbaar
maakt teneinde met dit initiatief winst of roem te behalen, met isolatie
of dwangarbeid gestraft en bij recidive met opsluiting in het donker,
met daarbovenop een harde brits en stokslagen op elke vetjaardag van
de overtreding. Op het binnensmokkelen van ideeën in de openbaarheid, waarvan de tragische invloed op het leven te vergelijken is met de
auto-, film- en televisieplaag en dergelijke, staan hoge straffen tot aan
de hoogste, de schandpaal en de verplichting om de eigen uitvinding levenslang te gebruiken. Strafbaar zijn zelfs pogingen, en doelgerichte
plannen leiden tot onterende merktekens, dat wil zeggen: op het voorhoofd wordt met niet-afwasbare inkt het woord 'Mensenvijand'gestempeld. Daarentegen is grafomanie, die niet op winst uit is, als geestelijke
ontucht niet strafbaar; daarvan beschuldigde personen worden evenwel,
omdat ze een gevaar vormen voor de orde, van de samenleving geïsoleerd en in speciale gesloten inrichtingen ondergebracht, die hun op
humanitaire gronden grote hoeveelheden inkt en papier verschaffen.
Vanzelfsprekend zal de wereldcultuur door dergelijke maatregelen
niets verliezen, maar juist opbloeien. De mensheid zal zich tot de
prachtige werken uit het eigen verleden wenden; want het aantal standbeelden, schilderijen, toneelstukken, romans, apparaten en machines is
groot genoeg om daarmee vele eeuwen te volstaan. Ook wordt niemand
belet zogenaamde baanbrekende ontdekkingen te doen, mits hij ze verzwijgt.
Nadat hij de dingen op deze manier geregeld heeft, dat wil zeggen de
mensheid gered heeft, gaat Joachim Persengeld over tot het laatste proheem: Wat te doen met de ontstellende overdaad die reeds is ontstaan?
Als iemand die onomwonden voor zijn mening durft uit te komen,
zegt Fersengeld: wat tot dusver in de twintigste eeuw geschapen is,
stelt, ook als er briljante ideeën tussen zitten, over het geheel genomen
niets voor, omdat deze briljanten in de afval-oceaan nooit te vinden zullen zijn. Daarom postuleert hij de totale vernietiging van alle producten, films, tijdschriften, ansichtkaarten, partituren, boeken, wetenschappelijke studies, kranten, want deze aktie zal - in een historische balans
van Kosten en Baten van de mensheid - een behoorlijke opruiming van
de Augiasstal zijn. (Onder andere worden alle gegevens over kernener-
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gie vernietigd, wat de actuele bedreiging van de wereld zal opheffen.)
Joachim Persengeld merkt op dat hij zeer wel op de hoogte is van de
schandalige verbranding van boeken of zelfs van hele bibliotheken.
Maar de autodafé's uit de geschiedenis - bij voorbeeld in het Derde
Rijk - zijn schandalig omdat ze reactionair waren. Alles hangt ervan af
vanuit welke standpunten men iets verbrandt. Hij stelt daarom reddende, progressieve, heilzame autodafé's voor, en omdat Joachim Persengeld een uiterst consequente profeet is, adviseert hij in de laatste zin
om te beginnen zijn eigen profetie te verscheuren en in brand te steken!

lU
Q

lE

...

lU

56

VERTALING: JACQ VOGELAAR

JAN H. MYSJKIN
ARGET A:
ABSOLITUDE
VERGETELHEID

Over Cyrano de Bergerac, De andere wereld, of de Staten en Rijken
van de maan, ofDe Staten en Rijken van de Zon

s1

In Tina of Over de Onsteifelijkheid, geschreven in 1955, vertelt Arno
Schmidt hoe een heer in groene loden jas hem op een dag naar het
Schaduwrijk der Letteren uitnodigt om er het 'voortleven na de dood'
in natura te aanschouwen. De krantenkiosk onder zijn raam, uitgebaat
door een jongedame met wie hij al menig veelbetekenende blik heeft
gewisseld, blijkt als sluis te werken tussen boven- en onderwereld. De
ik-figuur, moeiteloos te identificeren als Arno Schmidt in hoogsteigen
Ego, daalt met nieuwsgierige argwaan de trap af naar het Elysium. Geleid door de heer en de jongedame tuimelt de verteller van de ene verbazing in de andere.
Allereerst stoot hij op het standbeeld van ene Omar, de slaaf die de
bibliotheek van Alexandrië in de fik heeft gestoken en daarvoor door
de gezamenlijke nadoodse gemeenschap als een held wordt vereerd.
Vervolgens wordt hij door zijn gids achter de massieve leuning van een
stenen bank geduwd wanneer James Fenimore Cooper voorbijkomt;
Arno Schmidt wil de auteur van Pioneers juist aanschieten om hem
zijn bewondering kenbaar te maken, maar de gids houdt hem met brute
kracht tegen. Later verneemt hij dat Johannes Gutenberg zich in woeste
wouden en eenzame bergkloven verbergt; toch weten schrijversbenden
hem geregeld op te drijven om hem in elkaar te rammen, zodat de uitvinder van de boekdrukkunst het grootste deel van zijn hellebestaan in
het gips doorbrengt. Vóór de afdaling in de onderwereld had de heer in
groene loden jas hem al voorgehouden dat men alleen boeken zonder
titelblad zou moeten uitgeven. De onthutste Arno Schmidt had bovendien de raad gekregen weinig te schrijven, 'of, nog beter, helemaal niet
meer! Dan leeft u ongestoord op aarde, en hoeft u zich ook na uw dood
niet meer af te beulen.' Voorhoofdsfronsende vraagtekens van de ik-figuur.
De heer in groene loden jas filosofeert dat iedereen na zijn dood nog
een poosje voortleeft. Zo blijven overleden ouders en grootouders be-
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staan in de herinnering van kinderen, echtgenoten, kleinkinderen en
kennissen. Met de dood van de herinnerende groep sterft de herinnerde
groep een tweede keer, voorgoed. Schrijvers daarentegen hebben zoveel
van hun persoonlijkheid in hun boeken gelegd dat ze blijven leven zolang ze kunnen worden gelezen. Letterlijk. Het is op deze wereld dat
Ludvig Holberg alludeert in Nicolai Klimii iter subterraneum, Jules
Verne in Voyage au centre de la terre of Ludwig Tieck in Reise ins
Blaue hinein. Want alle drie hebben ze eveneens het voorrecht genoten
in levenden lijve onder de doden te verkeren. Naar de getuigenis van
Arno Schmidt in Tina of Over de onsterfelijkheid is voortleven in het
dodenrijk geen sinecure. Althans op de lange duur. De eerste tien jaar
neuken de pas aangekomen zielen zich eindeloos in het zweet; daarna
vervallen ze enkele decennia in een diepe lethargie (waarvoor heel attent uitgestrekte zandsteenwoestijnen en zoutmeren zijn aangelegd); tot
slot aanvaarden ze gelaten een baantje in het Elysium, in de hoop dat ze
ettelijke honderden jaren later het eeuwige met het tijdeloze mogen
verwisselen. Dat kan pas wanneer iemands naam noch in gesproken,
noch in geschreven vorm meer voorkomt boven de aarde. Schrijvers
zijn er het slechtst aan toe, want zolang er nog één exemplaar bestaat
van hun eigen boeken of van boeken waarin ze worden genoemd, zolang zijn ze onder de aarde tot leven verdoemd. Knokken is in het Elysium aan de orde van de I ooo-urige klok; wanneer bijvoorbeeld de biograaf van een overleden schrijver op zijn beurt de pen aan Maarten
geeft, moet hij rekenen met een flink pak rammel, telkens wanneer hij
in het Schaduwrijk der Letteren zijn gewezen studiepersoon tegen het
lijf loopt. Nee, de schrijvers zijn allerminst gelukkig met het Eeuwige
Leven dat hun door hun boeken beschoren is.
Daar outrimpelen zich de vraagtekens. Omar wordt vereerd omdat
hij door zijn daad in één klap talloze manuscripten inclusief naamsvermeldingen vernietigde. Gutenberg daarentegen wordt veracht omdat
hij door zijn uitvinding de naamsverspreiding juist verzoveelvoudigde.
De heer in groene loden jas blijkt niemand minder te zijn dan Christian
August Fischer, die in I 82 I als eerste een grondige uitgave van Cooper
had bezorgd, waardoor diens sprong in het niets van het Niets enkele
eeuwen verder de eeuwigheid in werd verschoven. Daarom kan hij
zich dus maar beter drukken voor de hitsige woudloper, evenals Arno
Schmidt, die geen boek kon schrijven of Cooper kwam erin voor. Na
alle ellende die hij daaronderwaarts moet waarnemen, is Arno Schmidt
wat blij dat er in zes jaar amper 902 exemplaren van zijn 'pronkstuk'
Leviathan zijn verkocht. Is werk gespaard voor later, want toen Arno
Schmidt de heer Christian August Fischer boven de aarde leerde kennen, had die net zijn ronde langs de antiquaren achter de rug, waar hij
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zoveel mogelijk exemplaren van zijn boeken opspoorde om deze te vernietigen. (Maar het voortleven heeft ook zijn voordelen. Zo profiteert
Arno Schmidt van de smachtende erotiek die de kioskjuffrouw hem
toedraagt, ene Tina Halein, wier vlees niet aanvoelt als van een 154-jarige. 'Hier niet. En daar niet. En ginder al helemaal niet!' We moeten
de verteller op zijn woord geloven.)
Na bovenstaand relaas wacht ik er mij wel voor om een boek uit de
bibliotheekschaduw te halen, vooropgesteld dat ik dat zou kunnen - in
die schaduw zit ik namelijk zelf ook, en als het mij al niet lukt mezelf
eruit te werken ... Bovendien ben ik niet alleen een 'schrijver in de schaduw', maar vaker nog een 'schaduwschrijver' , als dat laatste als wisselwoord voor 'vertaler' mag gelden. Een boek uit de schaduw halen?
Heilige Nodier, mijn hele bibliotheek bestaat uit schaduw!
Liever dan te spreken over een boek uit mijn al-te-veel titels tellende
Schaduwbibliotheek, wil ik een boek aanstippen dat ik eraan zal toevoegen. Het gaat om mijn laatste aanwinst op de Marehé du Livre ancien et d 'oeeassion, die elk weekend plaatsvindt in het Pare Georges
Brassens (zoiets als de boekenmarkt vrijdags op het Spui, maar dan tien
keer zo groot)- Voyage dans mes poehes. Voor je zo'n kleinood koopt,
moet je het om en om draaien, al is het maar opdat het verlangen in
verhouding zou komen te staan tot de prijs, of omgekeerd. J0yage dans
mes poehes is een 188 pagina's tellende editie uit het jaar VII van de
Republiek (d.i. I 799 ), in halfbezaanse band met versierde rug, een coeditie van J.J. Paschoud, boekverkoper te Genève en Paradan, boekverkoper te Parijs, 'rue Pavée I No 16 près celle André des arts', een straat
die niet langer op het stadsplan is ingetekend. De schrijver was zo
voorzichtig zijn naam niet op het titelblad te vermelden. Helaas voor
Mme Castegrain draagt dit wel de ronde stempel van haar 'Cabinet de
Lecture', gesitueerd in de 'rue de Paris No 6I. Au Havre'. Uit een vergeelde, ingeplakte catalogussnipper (vermoedelijk 1954) leer ik dat het
boekje zeldzaam is, ja dat het niet is opgenomen in Barbier (d.i. de
Dietionnaire des ouvrages anonymes, het meermaals aangevulde standaardwerk op dit gebied, begonnen door Antoine-Alexandre Barbier,
bibliothecaris van Napoleon m).
Toch werd mijn aandacht in de eerste plaats getrokken door de titel.
Ik ben dol op het soort avonturen als Reis op de Maan en de Zon van
Cyrano de Bergerac, Reis rond mijn Kamer van Xavier de Maistre of
bovenstaande Reis door het Elysium van Arno Schmidt. De anonymus
van J0yage dans mes poehes had niet meer nodig dan zijn broek- en
vestzakken om zich op weg te begeven. Chap. 1. Introduction ... Chap.
11. La manie des voyages ... Chap. m. Les Poches ... Chap. IV. La Douairière ... en daar wieg ik mee op de graciele cadans van de prerevolutio-
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naire salons. Voyages dans mes poehes haalt niet het niveau van Xavier
de Maistre, het expliciet genoemde model, maar voor een avond is het
boek een even amusante als leerrijke reis in het verleden .
Straks verdwijnt het boek in de schaduw van mijn bibliotheek, waaruit het waarschijnlijk pas na mijn hellevaart weer op een of andere boekenmarkt in het licht zal treden, tot leesplezier van een boekenminnaar
- voorzover biblioclasten als Christian August Fischer of Tina Halein
het niet eerder op hun ronde hebben ontdekt om Paschouds, Paradans
of Mme Castegrains rust in de Absolitude Vergetelheid te bespoedigen.
Naschrift. Sommige auteurs hoeven niet te wachten op de biblioclasten
van het Elysium om van de aardbodem te verdwijnen, althans het Nederlandse deel ervan. Ik hoef maar te kijken naar mijn eigen schrijf- en
vertaalpraktijk, waaruit ik één voorbeeld pik: Cyrano de Bergerac. Begin jaren negentig deed ik een poging om hem in de vitrine van de Nederlandse boekhandel te krijgen door zijn twee imaginaire reizen te
vertalen: De andere wereld of De Staten en de Rijken van de Maan, en
het vervolg daarop, De Staten en de Rijken van de Zon .
Mijn fascinatie door deze zeventiende-eeuwse Franse auteur stamt
uit mijn kinderjaren. In de jeugdliteratuur was Cyrano de Bergerac een
van de twee hoofdpersonages van welgeteld tien avonturenromans van
Paul Féval Fils, voor het eerst verschenen tussen 1925 en 1932. De romans parasiteerden op een historische setting die door De drie musketiers was doorgedrongen in de fantasie van de massa. In zijn woord
vooraf bij het eerste deel loopt Paul Féval Fils vooruit op mogelijke
verwijten door uitdrukkelijk te wijzen op 'een nalatigheid van Alexandre Dumas'. De drie musketiers eindigt namelijk in 1628; Twintig jaar
later neemt, zoals de titel aangeeft, de draad weer op in 1648. De onwaarschijnlijke Paul Féval Fils kwam op het idee om de tussenliggende
twintig jaar te vullen met de heikele verhouding tussen D' Artagnan en
Cyrano de Bergerac. In een eerste reeks van vier delen onder de overkoepelende titel D 'Artagnan contre Cyrano neemt Cyrano de Bergerac
het op tegen de elegante musketier. Aangezien ze aan elkaar gewaagd
zijn, opereren beiden nadien als een onafscheidelijk en onoverwinnelijk
duo in een tweede reeks van drie delen, D 'Artagnan et Cyrano réconciliés. Tot slot was Cyrano de Bergerac op z'n eentje goed voor nog eens
drie delen, Les exploits de Cyrano. Het was de kip met gouden eieren;
de oplagecijfers liepen in de honderdduizenden per deel. Vandaag mag
je van geluk spreken als je in de schaduw van de boekenstalletjes langs
de Seine een min of meer gaaf exemplaar van die bestsellers van toen
op de kop kunt tikken. Rouwig hoeven we daar niet om te zijn: Paul Péval Fils is de gedegenereerde versie van Paul Féval Père, die zich in de
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negentiende eeuw had geprofileerd als een geduchte rivaal van Eugène
Sue met Les mystères de Londres en van Alexandre Dumas met Le Bossu (door Philippe de Broca in I 997 voor de achtste keer verfilmd).
De mantel- en degenheld van de avonturenromans heeft met de reële
schrijver en denker alleen de naam gemeen. Al stond Cyrano de Bergerac wel degelijk bekend als 'de schrik van de schermers van zijn
tijd', zoals het heet in een Dictionnaire historique van I 772. Paul Féval
Fils had een goede reden om in de jaren twintig Cyrano de Bergerac als
tegenpool van D' Artagnan neer te poten. Hij had het 'cyranisme' meegemaakt, dat Frankrijk na I 897 overspoelde als gevolg van het toneelstuk van Edmond Rostand, dat nu juist Cyrano de Bergerac heet. Het
publiek kende hele passages ervan uit het hoofd, zó goed dat Constant
Coquelin, voor wie de rol was geschreven, op een avond door de zaal
werd gekapitteld toen hij een paar verzen oversloeg: 'Le texte, monsieur, le texte!' Daarnaast werd de Man met de Lange Neus een geliefd
profiel op medaillons, koekjes, bonbons, potloden, waaiers, pijpen,
champagneflessen, luciferdoosjes, gelukspoppetjes, enzovoort. De kern
van zijn toneelstuk had Edmond Rostand ontleend aan Cyrano de BergeracsLettres amoureuses, gericht aan ene 'Madame', die op het toneel
de naam Roxane kreeg. De scène onder het balkon van Roxane, waarin
Cyrano de teerbeminde in andermans naam zijn liefde verklaart, is een
klassieker geworden. De ironie van de geschiedenis wil evenwel dat
eind negentiende eeuw in een duistere kelderhoek van de Bibliothèque
Nationale een doos werd gevonden, met daarin de autografen van Lettres amoureuses. De liefdesbrieven bleken gericht aan mannen! Vanwege de censuur ten tijde van de kardinalen Richelieu en Mazarin had Cyrano de Bruinwerker van de 'hij' een 'zij' gemaakt, iets wat in het Frans
grammaticaal vrij gemakkelijk kan door hier en daar een doffee toe te
voegen.
Ondanks, of moet ik zeggen: vanwege, het immense succes van Cyrano de Bergerac kregen zowel de toneelschrijver als het publiek ook
felle kritiek te verduren. In zijn dagboek haalt Jules Renard snierend uit
naar Edmond Rostand, 'de dichter van de massa's die denken dat ze tot
de elite behoren'. Ja, maar... Zou het kunnen dat Cyrano de Bergerac
als auteur in Frankrijk een plaats binnen de 'hoge' cultuur heeft verworven omdat hij als personage zo sterk verankerd is in de 'afgeleide',
'lage' cultuur van pubHekstoneel en jeugdliteratuur? De Reis op de
Maan en de Zon werd pas in de canon opgenomen na, dus misschien
als gevolg van het 'cyranisme'. Er verschenen naast elkaar dure, gelimiteerde edities voor gesloten bibliofiele kringen, academisch verantwoorde transcripties van teruggevonden manuscripten, en goedkope
colportage-uitgaven of pockets. Vandaag heerst er zowaar een wedijver
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tussen de doctoren Madeleine Aleover en Jacques Prévot, die elk een
kritische editie van Cyrano de Bergeracs werken hebben voorbereid.
In I 990 kende de volksheld een opleving toen twee topsterren van de
Franse showbizz zijn rol incarneerden: Jean-Paul Belmondo op het toneel, en Gérard Depardieu in de verfilming door Jean-Paul Rappeneau.
In de Lage Landen leidde het succes van de film in I992 tot de creatie
van Cyrano, de eerste grootschalige, originele Nederlandse musical.
Aangezien ik voordien al op eigen initiatief het openingsfragment van
L'autre monde had vertaald, achtte ik het moment gekomen om de Nederlandse uitgevers met de echte Cyrano de Bergerac af te dweilen .
De echte Cyrano de Bergerac, dat is de auteur die tussen zijn geboorte in I6I9 en zijn dood in I655 talrijke literaire brieven heeft geschreven, een komedie (die schaamteloos door Molière werd geplunderd),
een tragedie (die door Mazarin wegens blasfemie werd verboden) en
twee romans (die tot de voorlopers van de science-fiction worden gerekend). Ik was als jongen bij de echte Cyrano de Bergerac terechtgekomen via een populariserend werk over de verovering van de ruimte
(niet voor niets vielen mijn kinderjaren samen met de Apollovluchten
en de eerste Man op de Maan). Cyrano de Bergerac bleek echt te hebben bestaan, hij had eeuwen vóór de ingenieurs van Cape Canaveral allerlei manieren bedacht om naar de maan op te stijgen, en hij was er
nog terechtgekomen ook! Toen ik dan eindelijk de boeken van Cyrano
de Bergerac las - waarin hij niet door een ander maar door zichzelf als
romanpersonage wordt opgevoerd - bleek de auteur veel kleurrijker,
veelzijdiger, intelligenter, grappiger te zijn dan de meer of minder geslaagde ledenpoppen van Féval en Rostand. Ik leerde een zeventiendeeeuwse libertijn kennen die uit dezelfde plasticine is gekneed als de
dadaïst Hugo Ball. Door zijn oneerbiedige manier van denken, beweeglijke verbeelding, uitdagende levenswijze is Cyrano de Bergerac de vertegenwoordiger bij uitstek van de avant-garde van zijn tijd. In vergelijking met zijn tijdgenoten komt hij over als de kruising van een kwajongen en een geleerde, een kruising die me niet onwelgevallig is.
In het zog van de film van Jean-Paul Rappeneau verscheen al in
I 99 I een Duitse vertaling van de maanreis in de mooie, goedkope en
handige Insel-Bücherei: Die Reise zum Mond. Een kleine tien jaar later
is het boek aan zijn zevende oplage toe. In Duitsland heeft de bekendheid van het personage dus bij het publiek ook redelijk wat belangstelling voor de auteur gewekt. De Nederlandse uitgave werd een complete
afgang, waarschijnlijk omdat ze te goed is. Ik had de oorspronkelijke titels gerespecteerd, in plaats van die naar het voorbeeld van Franse,
Duitse en Italiaanse uitgaven platweg Reis op de Maan en Reis op de
Zon te noemen. Bovendien was ik op het onzalige idee gekomen om

mijn vertalingen tweemaal te voorzien van een vrij lang voorwoord, en
een flinke hoop aantekeningen die als intertext moesten fungeren.
Maanden aan een stuk liet ik ondergestofte namen en titels uit de Boekentoren halen. Pierre Gassendi, Tristan L'Hermite, François de La
Mothe Le Vayer, Charles Sorel, Béroalde de Verville ... prachtige schrijvers naar wie ik binnen de Nederlandse letteren nooit een verwijzing
ben tegengekomen ... ik heb ze allemaal gelezen. Het was moeite voor
niets. Ik projecteerde mijn eigen leergierigheid op de lezer, die nu juist
wordt afgeschrikt door zoveel eruditie.
In overeenstemming met de bepalingen van het modelcontract heeft
de uitgever de onverkochte exemplaren van zowel De andere wereld of
De Staten en de Rijken van de Maan (1993) als De Staten en de Rijken
van de Zon (1995) twee jaar na publicatie naar De Slegte gedragen. Dit
had tot ongelukkig effect dat de eerste roman in de ramsj kwam te liggen toen de tweede het nog moest waarmaken in de reguliere boekhandel. Van de ene op de andere dag was De andere wereld ook bij De
Slegte niet meer te vinden. Zelfs in de ramsj wilde niemand het hebben.
Toen is het slapende restant terechtgekomen in de pulpmolen, naast
boekverbranding de meest efficiënte manier om een auteur onverwijld
naar de Absolitude Vergetelheid te versassen.
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Cyrano de Bergerac, De andere wereld, of de Staten en de Rijken van de Maan, en De Staten en Rijken van de Zon. Vertaald en ingeleid door Jan H. Mysjkin. Houtekiet, 1993, 1995.

CYRILLE OFFERMANS
E ONEGOÏSTISCHE
AANDRIFT

Over Friedrich Nietzsche, Menselijk, al te menselijk

&4

Als het om ten onrechte vergeten of door de kritiek ondergewaardeerde
boeken gaat, zijn we geneigd aan minder bekende namen, aan onopvallende randfiguren of excentriekelingen te denken, bij voorkeur van buitenlandse origine. Begrijpelijk, er is de laatste jaren zoveel belangwekkends vertaald dat niemand nog een overzichtelijk beeld heeft, of zelfs
kan hebben, van de literatuur als geheel, zeker als we dat begrip in
klassieke zin ruim opvatten en er ook de filosofie, antropologie, cultuurgeschiedenis en essayistiek toe rekenen. Vanuit dat perspectiefblijft
bijna elk boek relatief onopgemerkt. Een criticus kan nog zo enthousiast zijn over - ik noem maar wat recent vertaalde auteurs die ik belangrijk vind - Gianni Celati, Giorgio Bassani, Giuseppe Tornasi di
Lampedusa, Guido Ceronetti, Claudio Magris, Ivo Andrié, Danilo Kis,
Simcha Guterman, Jaan Kross, Lothar Baier, Michael Krüger, Andrej
Platonov of Joiio Guimariies Rosa, als hij geen publicitaire bijval krijgt
van collega's, kunnen de betreffende meesterwerken een paar maanden
na verschijnen voor een prikje bij De Slegte worden opgehaald. Tussen
kwaliteit en bekendheid bestaat allang geen enkele relatie meer, positief
noch negatief. Het heeft geen zin daarover te klagen, want zo is de situatie nu eenmaal en het ziet er vooralsnog niet naar uit dat die zal veranderen.
Maar bedenkelijker is het - en dat is een nieuw fenomeen op de literaire markt - dat er evenmin nauwelijks nog een relatie bestaat tussen
een onomstreden reputatie in professionele literaire kring en lezersaandacht in het algemeen. Klassieke auteurs waren ooit auteurs wier gezag
gold door de tijden heen, aan hen werd al het nieuwe getoetst zoals zij
aan de nieuwe historische omstandigheden werden getoetst. Nieuw aan
de huidige situatie lijkt me dat die toetsing niet meer serieus plaatsvindt. Waar de confrontatie nog met zoveel woorden wordt gewaagd,
lijkt het eerder te gaan om afrekeningen. Niets is in Nederland zo succesrijk als de populistische toon: wat moeilijk toegankelijk is, wat ik
niet onmiddellijk begrijp, is onzin. Men denke aan Maarten 't Hart over

Musil, Amon Grunberg over Proust, Rudy Kousbroek over de hele moderne, niet-Angelsaksische filosofie, Elly de Waard, Gerrit Komrij en
vele anderen over de Vijftigers. De namen van de grote vernieuwers,
die zelf korte tijd een klassieke status genoten, leven voort, natuurlijk,
maar niet meer dan dat. Pro forma worden ze nog af en toe als vernieuwers aangeroepen, als bakens hebben ze hoogstens nog een toeristische
functie.
Te somber, dit alles? Het lot van een aantal recent vertaalde moderne
klassieken wijst niettemin in die richting. Proust, Joyce, Musil, Canetti,
Benjamin, Kafka, Rimbaud - zelfs de literaire kritiek nam en neemt ze
nog maar nauwelijks waar. In nog droeviger mate geldt dat voor Nietzsche en Freud. Het verzameld werk van Freud in het Nederlands, een
vertaalprestatie van de eerste orde, kon men aan de straatstenen niet
kwijt - veelzeggend genoeg in dezelfde tijd waarin de onkritische, holistische, op onmiddellijke aanpassing gerichte psychokitsch niet aan te
slepen was. En de nieuwe vertaling van Nietzsche is het niet beter vergaan. De oude, daterend uit de jaren zeventig, was aan vernieuwing toe,
maar de kritiek liet het volledig afweten, deel na deel; de kopers dus
vanzelfsprekend ook. Zo gaat de Nietzsche-bibliotheek van de Arbeiderspers linea recta deel uitmaken van Rasters schaduwbibliotheek
Wat Freud en Nietzsche betreft zal een deel van de verklaring wel
gezocht kunnen worden in het feit dat zij hun werk in zekere zin al gedaan hebben. Iedereen 'kent' de centrale noties uit hun oeuvres; geen
middelbare scholier (nou ja) of hij weet van droomduiding en verdringing, van de herwaardering van alle waarden en alle lust die eeuwigheid wil. Nietzsche heeft trouwens helemaal niets te klagen. Diens oproep tot een hard en meedogenloos individualisme bleek in de twintigste eeuw niet aan dovenmansoren gericht; zijn wil tot de macht, aanvankelijk de revolutionaire leus van artistieke en maatschappelijke
avant-gardes, is niet veel later bestanddeel geworden van elk ietwat eigentijds bestaan. Met andere woorden: iedereen kent de filosoof met de
hamer uit eigen ervaring, ook als hij geen letter van hem gelezen heeft.
De vraag is alleen wat daarbij van de schrijver is achtergebleven. Heel
veel, ben ik van mening. Zijn 'bekendheid' heeft zijn werk allerminst
uitgeput. Sterker: de kern van zijn oneigentijdse opvattingen is nog altijd even oneigentijds als eertijds.
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Over Nietzsche dus. Als we van één pionier van het modemisme nog
het nodige kunnen leren, dan van hem. Een vermoeden daarvan geeft
trouwens al de oppervlakkigste kennis van de eigentijdse filosofie, die
vrijwel zonder uitzondering van betekenis als een voetnoot bij Nietzsche kan worden gelezen. Men neme de proef op de som - op iedere
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willekeurige pagina van Nietzsche staan formuleringen waarvan we de
echo's bij latere denkers maar al te goed kennen.
Deze compacte filosofische diagnose van 'de cultuur in onze tijd'
komt uit het vroege werk, de Oneigentijdse beschouwingen (I 873I876), die stilistisch trouwens nog geen inbreuk op de bestaande verhoudingen betekenen. Anders dan 'die filosofieprofessoren die zo met
de staat in hun schik zijn' - aldus Nietzsche - heeft de niet-academische, in de cultuur geïnteresseerde filosoof 'bijna de indruk alsofhij de
symptomen van een volledige uitroeiing en ontworteling van de cultuur
waarneemt, als hij aan de algemene haast en toenemende valsnelheid,
aan het einde van alle contemplatie en eenvoud denkt. ( ... ) De wetenschappen, zonder maat en regel en aan een blind laisser faire onderworpen, versplinteren en ontwrichten alles waarin men vast geloofde; de
ontwikkelde standen en staten worden door een uiterst verachtelijke
geldeconomie meegesleurd. Nooit was de wereld méér wereld, nooit armer aan liefde en goedheid. De geleerde standen zijn geen lichtbakens
of toevluchtsoorden meer temidden van al deze onrustige verwereldlijking; zij worden zelf met de dag onrustiger, gedachte- en liefdelozer.
Alles staat in dienst van de komende barbaarsheid, de huidige kunst en
wetenschap inbegrepen.'
Deze zinnen uit het fragment over 'vrije tijd en lediggang' komen uit
De vrolijke wetenschap (I 88 I- I 882 ), ze zijn meer dan een eeuw later
alleen maar geldiger geworden. 'Tegenwoordig schaamt men zich al
voor zijn rust; lange overpeinzingen bezorgen iemand bijna gewetenswroeging. Men denkt met het horloge in de hand, zoals men het middageten gebruikt met het oog gericht op het beursblad, men leeft zoals
iemand die voortdurend "ergens te laat kan komen". (... ) En zoals alle
vormen zichtbaar te gronde gaan aan de haast van deze werkezels, zo
gaat ook het vormbesef zelf, het oog en oor voor de melodie der bewegingen, te gronde. Het bewijs hiervoor is te vinden in de thans allerwegen vereiste plompe duidelijkheid in al die situaties waarin iemand onder de mensen wil zijn( ... )- men heeft geen tijd en energie meer voor
de ceremonies, voor het contact met omwegen, voor alle esprit van het
amusement en, kortom, voor alle otium. Want het leven op jacht naar
gewin dwingt er voortdurend toe, zijn geest volkomen uit te putten
door zich voortdurend anders voor te doen dan men is, voortdurend iemand te slim af te zijn: de eigenlijke deugd is thans iets in minder tijd
te doen dan iemand anders. ( ... ) 0, deze toenemende verdachtmaking
van alle vreugde! De arbeid krijgt steeds meer het goede geweten aan
zijn kant: de drang tot vreugde noemt zich nu al "behoefte aan ontspanning" en begint zich voor zichzelf te schamen. "Men is het aan zijn gezondheid verplicht" - zo praat men wanneer men op een uitstapje be-
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trapt wordt. Ja, binnenkort zou het nog wel eens zo ver kunnen komen
dat men niet zonder zelfverachting en een kwaad geweten toegeeft aan
een drang tot vita contemplativa (dat wil zeggen: tot wandelingen met
gedachten en vrienden).'
En dit is ten slotte een niet geheel willekeurig, want zeer beroemd,
fragment uit Genealogie der moraal (r887): 'Hoe geef je het mensdom
een geheugen? Hoe prent je dit botte, domme momentverstand, deze
vleesgeworden vergeetachtigheid iets in, zodat het de mens bijblijft?'
Dit oeroude vraagstuk is, zoals men zich wel kan voorstellen, nu niet
bepaald met zachtaardige antwoorden en middelen opgelost; misschien
is zelfs niets van de hele voorgeschiedenis van de mens zo vreselijk
en sinister als zijn mnemotechniek. "Je brandt iets in om het in de herinnering te laten blijven hangen: alleen dat wat niet ophoudt pijn te
doen blijft in de herinnering bewaard" - dat is een hoofdbeginsel van
de alleroudste (en jammer genoeg ook allerhardnekkigste) psychologie
op aarde. (... ) Het is altijd met bloed, martelingen, offers gepaard gegaan als de mens het nodig vond een geheugen te fabriceren; de afschuwelijkste offers en panden (waartoe de eerstgeborenenoffers behoren),
de weerzinwekkendste verminkingen (bijvoorbeeld de castraties), de
wreedste riten van alle religieuze cultussen (en iedere religie is in diepste grond een systeem van wreedheden)- dat alles spruit voort uit het
instinct dat in de pijn het machtigste hulpmiddel van de geheugenkunst
bevroedde.'
Vermoedelijk zullen niet alle implicaties en complicaties van vooral
het derde fragment onmiddellijk duidelijk zijn, evident is wel de literaire kwaliteit ervan, de indringende bondigheid en directheid, waarvan de
spontaniteit overigens in zoverre bedrieglijk is - naar Nietzsches eigen
zeggen, elders - dat zij een lange voorgeschiedenis heeft in het oefenen
en schaven. Het is alsof Nietzsche met zijn dwingende vragen, zijn
angstaanjagende opsommingen en zijn hamerende cursiveringen iets
van het repeterende geweld imiteert waarvan de 'mnemotechniek' gebruik maakte.
Nooit eerder werd het gewelddadige karakter van het civilisatieproces zo verbluffend aanschouwelijk, zo provocerend onverbloemd en
eenzijdig onder woorden gebracht als hier, in de Genealogie der
moraal. Hoe de mens met weerzinwekkende martelingen en straffen tot
rede werd gebracht, hoe hem 'een geheugen van de wil' werd bijgebracht dat van hem 'een dier (maakte) dat beloften mag doen' om aldus
tot samenleven in staat te zijn - het lijkt alsof Nietzsche die hele gruwelijke voorgeschiedenis van de mensheid aan den lijve heeft ervaren
en die ervaring nu op zijn beurt met kracht in het geheugen van de lezer
wil prenten.
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Nietzsche was eerder schrijver dan geleerde, iemand in wiens 'centaurische geest' (zoals een van zijn vele zelftyperingen luidt) kunst en
theorie, filosofie en literatuur versmolten. Dat kennis van de wereld en
zelfexpressie tot definitief gescheiden gebieden van het moderne leven
behoren, weigerde hij te geloven. Geen denker voor Nietzsche heeft zo
duidelijk het verband gedemonstreerd tussen denken en schrijven.
Gedachten bestaan niet los van de taal, een echte schrijver 'heeft' ze
niet voor hij gaat schrijven, eerder wordt hij er - naar een formulering
in Ecce homo- door 'overvallen'; en een paar pagina's verderop in dat
boek, nog steeds schrijvend over inspiratie: 'Met het minste of geringste restje bijgeloof in je lijf zou je de indruk niet meer dan incarnatie,
dan mondstuk, dan medium te zijn van hogere machten nauwelijks van
je af kunnen zetten.' Bij Nietzsche dus geen slappe, wollige formuleringen, geen academische plichtplegingen of professorale loyaliteitsclichés; alle geliefde omwegen ten spijt is zijn proza van een mimetische directheid, die zeker aan de universiteit (Nietzsche was aanvankelijk hoogleraar klassieke filologie in Bazel) als schokkend moet zijn
ervaren.
Maar direct is niet hetzelfde als doelgericht. Zijn denken heeft geen
doel los van de weg die het aflegt; het nestelt zich nooit comfortabel in
zijn eigen consequenties, maar kant zich vaak onverwachts, na een perspectiefwisseling, tegen zichzelf. Bij Nietzsche is denken een lust meedenken niet minder - vanwege de ongekende productiviteit van zijn
lucide argwaan. Want Nietzsche zoekt het niet zozeer in het exploreren
van het onbekende, eerder heeft hij een voorkeur voor de bekende,
overbekende gebieden van het leven, waar de taboes, de gedragscodes,
de 'waarden' onwrikbaar vast liggen. En dat doet hij allesbehalve gedistantieerd en neutraal, maar als betrokkene: nadat hij in zijn eigen ervaring en gedrag op ongerijmdheden, fricties, tegenstellingen, en vooral: schaamte en weerzin is gestuit.
Daarom kon hij het aan de universiteit ook niet uithouden: hij kon
niet zomaar denken over iets, in het kader van een onderzoeksprogramma, 'met het horloge in de hand', en in opdracht van een ander. Dat
geldt weliswaar voor bijna alle grote Europese denkers van de nieuwe
tijd - voor Spinoza, Hobbes, Montaigne, Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau, Lichtenberg - maar nergens werden originele geesten
nog in de negentiende eeuw zo fanatiek van de universiteit geweerd als
in Duitsland, zoals het geval-Schopenhauer bewijst. Ná Nietzsche is
academische filosofie, die uitgaat van een zuivere scheiding tussen te
onderzoeken object en subject van onderzoek, in feite onmogelijk geworden.
Bij Nietzsche zijn object en subject twee dimensies van hetzelfde
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verschijnsel: het 'subject' is de wakkere, actieve dimensie van het bestaan, de kant die registreert wat het 'object', de meegaande, passieve
kant, die wordt meegesleurd of zich laat meesleuren door al het vreemde, ondergaat. Dat maakt Nietzsches cultuurkritiek principieel anders
dan die van de moralist, die zelf buiten schot blijft. Als Nietzsche zich
tegen de matheid, de dorheid, de abstractheid, het conformisme van
zijn eigen tijd keert, keert hij zich tegen de geest van zijn tijd in zichzelf.
Hoeveel moeite hem dat kostte, zijn vlammende verbale gedecideerdheid ten spijt, bewijst de omstandigheid dat hij in zijn persoonlijke leven lange tijd tot vriendelijkheden en compromissen bereid bleek
die hij in zijn werk verafschuwde. Of, en zo ja: in welke mate hij zijn
ziektes en zijn wanen nodig had om alle innerlijke weerstanden te
slechten die het vrijuit stromen van 'de waarheid' verhinderden, zal wel
altijd onuitgemaakt blijven. Zeker is dat zijn denken van meet af wordt
gevoed door een sterke antikolonialistische impuls: als hij het terra incognita van zijn eigen innerlijk omcirkelt, dan omdat hij alle vreemde
indringers wil verjagen.
En aan vreemde indringers geen gebrek: de staat, het geloof, de wetenschap, de heersende moraal, de gemechaniseerde arbeid, het socialisme - en al zijn of haar representanten. Nietzsche zocht ze niet alleen
in het vijandelijke kamp, maar spoedig ook bij zijn leermeesters. Misschien was zijn bewondering voor hen immers alleen maar een uiting
van zwakte, van de behoefte aan medestanders.
Aan krachtige voorbeelden had de jonge Nietzsche, zeker toen hij
zich eenmaal - in geschrifte - van zijn milieu had gedistantieerd, grote
behoefte. Dat voorbeeld, schrijft hij in 'Schopenhauer als opvoeder', de
derde van de Oneigentijdse beschouwingen, dient 'door het zichtbare
leven en niet alleen door boeken gegeven (te) worden, dus op de manier
zoals de filosofen van het oude Griekenland doceerden: meer door hun
gelaatsuitdrukkingen, houding, kleding, eetgewoonte en zeden dan
door te spreken en zelfs te schrijven.' Het gaat hem niet om de filosofie
(of de kunst) als zodanig, maar om de mate waarin ze de levenskunst
bevorderen. En in Duitsland, constateert Nietzsche, ontbreekt het haast
volledig aan deze 'moedige zichtbaarheid van filosofisch leven'. De
enige uitzonderingen: Schopenhauer, die ernaar streeft 'onafhankelijk
te zijn van staat en maatschappij', en Richard Wagner, die bewijst dat
'het genie er niet voor mag terugdeinzen om in het meest vijandige
conflict met de bestaande vormen en ordeningen te komen, wanneer hij
de hogere ordening en waarheid die in hem leeft aan het daglicht wil
brengen.'
Maar ook van die voorbeelden neemt Nietzsche in 1876 afscheid.
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Dat van Wagner, met wie hij, hoewel ruim dertig jaar jonger, persoonlijk bevriend was, was het radicaalst, maar moet ook, mede blijkens
Nietzsches uitingen van bewondering voor diens muziek ná de breuk,
het smartelijkst zijn geweest. In Wagners muziekdrama had hij de wedergeboorte van de Griekse tragedie gevierd, het herstel van de mythe
als zingevende kracht in zinloze tijden. Maar tijdens de eerste PestspieIe van Bayreuth, waar hij door de componist was uitgenodigd om getuige te zijn van de historische première van de volledige, vierdelige Ring
des Nibelungen, had Nietzsche moeten constateren dat het niet zozeer
de dionysische oerkracht van de muziek was die alle mensen verenigde
en de babytonische spraakverwarring ongedaan maakte, alswel de persoon van Wagner, die geen slijmerig effectbejag schuwde om bij het
publiek van rijke kooplieden en botte filisters in de smaak te vallen.
Nietzsche vond dat walgelijk. 'Had hij [Wagner] zich dan tenminste
nog onder de varkens begeven! Maar onder Duitsers!' Voortaan zou
Nietzsche 'ohne Leitbild' (Adorno) filosoferen.
Het eerste boek waarin hij dat doet is Menselijk, al te menselijk, dat in
feite uit twee of zelfs drie boeken bestaat (I 878- I 880 ), en dat het begin
is van een ongelooflijk vruchtbare periode, waartoe ook Morgenrood
en De vrolijke wetenschap behoren. Het zijn Nietzsches rijkste en vrijste boeken, ten dele geschreven in de euforie over zijn gezondheid na
een periode van slopende pijnen en depressies, én grotendeels onder de
heldere hemel van zijn geliefde Noord-Italië. Ze zijn nog vrij van de
agressieve geldingsdrang en de mateloze zelfoverschatting waar hij in
toenemende mate het slachtoffer van wordt - ik formuleer het zo passief, omdat hij inderdaad op noodlottige wijze in de greep raakte van
ziektes en wanen, op zijn laatst al enkele jaren voor zijn definitieve instorting in I 889.
Nietzsche wil nu 'wetenschap' bedrijven, zij het een wetenschap van
een minder gebruikelijke soort. Hij zegt 'geen auteur meer (te willen)
lezen aan wie je merkt dat hij een boek heeft willen maken, maar alleen
een wiens gedachten onvoorzien een boek zijn geworden.' Een boek
willen maken - dat kan alleen als een schrijver het denkproces zelf,
met al zijn grillen en onvoorspelbaarheden, niet serieus neemt. Vandaar
dat hij kiest voor een fragmentarische opzet, met de mogelijkheid telkens opnieuw, en telkens vanuit een nieuwe invalshoek te beginnen.
Later zou hij die improviserende, experimentele houding weer ten
dele laten varen. In '86, als hij het plan voor een vierdelig hoofdwerk
ontwerpt, zijn gelukkig nooit voltooide Wille zur Macht, wil hij 'een samenhangend bouwwerk', een allesovertreffend en -verklarend Gesamtkunstwerk van wagneriaanse allure. Maar daarvan is in de jaren van

Menselijk, al te menselijk nog geen sprake. Integendeel: hier keert hij
zich juist met een ontluisterend, aan Vico's politieke theologie herinnerend anti-idealisme tegen elk monocausaal principe. Het begin der
mensheid baadde allerminst in het licht der volmaaktheid, het was duister, warrig, primitief en gewelddadig. Dat de mens nu overal in de ketens ligt mag niet - met Rousseau - tot de conclusie leiden dat hij 'vrij
is geboren'; in Nietzsches ogen kan dat niets anders zijn dan een reflex
van twee millennia platoons-christelijk, levensvijandig denken.
Menselijk, al te menselijk is een ontnuchterend boek, maar toch ook
een boek vol verwachtingen. Ondanks de radicale kritiek op de tijd
duikt het woord vooruitgang nu herhaaldelijk op, zij het vaak alleen als
'mogelijkheid', want Nietzsches houding tegenover de historische veranderingen die hij op alle gebieden waarneemt blijft hoogst ambivalent.
De oplossing van de tradities heeft, behalve veel onzekerheid, een grote
morele en esthetische pluriformiteit veroorzaakt, die hij zegt 'niet te
vrezen'. In elk geval kan er nu gekozen worden, dus ook - daarover
toont hij zich nogal optimistisch- tegen 'de lagere moraliteiten'. Aan
een grotere keuzemogelijkheid op het gebied van de materiële goederen
denkt hij overigens in het geheel niet, althans: hij maakt er geen woord
aan vuil. Vast staat: de Romantiek heeft afgedaan; een terugkeer naar
de metafysica, naar de zinvolle tijden van mythen en godsdienst acht hij
uitgesloten.
Het is trouwens opmerkelijk - ik vermeld het terzijde - hoezeer
Nietzsches formuleringen in deze context verwant zijn aan die van
Marx: 'De mensen kunnen bewust besluiten zich tot een nieuwe cultuur
verder te ontwikkelen, terwijl zij zich vroeger onbewust en toevallig
ontwikkelden: zij kunnnen nu betere voorwaarden voor het ontstaan
van de mensen, hun voeding, opvoeding, onderwijs creëren, de aarde in
haar geheel economisch besturen (... ) Deze nieuwe, bewuste cultuur
doodt de oude, die over het geheel genomen een onbewust dieren- en
plantenleven heeft geleid; zij doodt ook het wantrouwen tegen de vooruitgang, - die is mogelijk.'
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In dat opzicht is Nietzsche een kind van zijn tijd, hoogstens met meer
reserves en argwaan. Origineel is hij in zijn twijfels. Nietzsche heeft
namelijk een te scherp inzicht in de sociale en psychologische betekenis van de metafysica om te denken dat die zonder meer op rationele
gronden weerlegd en opgedoekt kan worden. 'Of God nu dood is of
niet: het is onmogelijk te zwijgen over hem die er zo lang is geweest,'
zegt Canetti in een vermoedelijk antinietzscheaans bedoeld aforisme
(in Het geheime hart van het uurwerk) dat niettemin Nietzsches standpunt exact verwoordt. Want ook het zijne is ambivalent: de dood van
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God heeft ons weliswaar van een angst inboezemende en kleinerende
autoriteit bevrijd, tegelijkertijd heeft die ons, de 'verlichte' mensheid,
met een motivatie- en zingevingsprobleem opgezadeld dat in de hele
geschiedenis zonder precedent is.
Al in de Oneigentijdse beschouwingen staat deze veelbetekenende
zin: 'De wateren van de godsdienst stromen weg en laten moerassen of
vijvers achter; de naties stellen zich weer als doodsvijanden op en willen elkaar het liefst verscheuren.' Nu, in Menselijk, al te menselijk, heeft
Nietzsche het nadrukkelijk over de noodzaak van een dubbele beweging. De eerste is die van de Verlichting: de moderne denker moet bijgeloof en religieuze angst voor erfzonde en zielenheil verwerpen. ' Vervolgens', de cursivering is van de auteur, 'is echter een beweging in
omgekeerde richting nodig: hij moet de historische en ook de psychologische rechtvaardiging in dergelijke [godsdienstige en bijgelovige]
voorstellingen begrijpen, hij moet inzien hoe de grootste vooruitgang
van de mensheid daaruit voortgekomen is en hoe men zich zonder zo'n
beweging in omgekeerde richting zou beroven van de grootste verworvenheden van de mensheid tot nu toe.'
Waaruit bestaan die verworvenheden? Wat motiveert onze 'metafysische behoeften' (Schopenhauer) in tijden waarin de metafysica voor het
verstand heeft afgedaan? Wat zijn de sociale en psychologische prestaties die we aan de metafysica danken? Nietzsche beantwoordt die vragen natuurlijk niet systematisch, hij doet wel suggesties. Daaruit blijkt
dat het in essentie gaat om een menselijke instelling die zich niet concentreert op kortetermijnbelangen. Sterker: de metafysica inspireert tot
een zekere onbaatzuchtigheid met heilzame gevolgen, ook allijkt dat in
strijd met alles wat Nietzsche elders over de onvermijdelijk egoïstische
motivaties van het menselijk streven heeft gezegd.
'Wanneer metafysische gezichtspunten ophouden te bestaan,' aldus
Nietzsche, 'is het een belangrijk nadeel dat het individu zijn korte tijd
van leven te scherp waarneemt en geen sterkere stimulansen meer ontvangt om aan duurzame, voor eeuwen gebouwde instituties te werken;
hij wil zelf de vrucht van de boom plukken die hij plant, en daarom wil
het geen bomen meer planten die een eeuwenlange, regelmatige verzorging vereisen en die ertoe bestemd zijn lange reeksen van generaties te
overschaduwen.' Dit zijn duidelijk niet de woorden van een volledig
ontremde, radicaal antichristelijke profeet, maar van een vertwijfeld
criticus van zijn tijd, die de inzichten van de wetenschap niet kan verwerpen maar toch alleen maar kan hopen dat diezelfde wetenschap 'bijvoorbeeld in de hygiënische dieetleer' - mettertijd de grondslagen
kan leveren voor nieuwe 'eeuwige werken'.
Zo leidt de lectuur van Nietzsche onvermijdelijk tot vragen van dit
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type: wie zegt dat mensen in vroegere culturen niet een veel sterker besef hadden van de baat van langetermijninspanningen en -verwachtingen? Wie zegt dat zij hun eigenbelang niet veel sterker dan wij koppelden aan voorstellingen van een algemener belang? Is het niet denkbaar
dat de metafysica hen juist mentaal overeind heeft gehouden in tijden
dat de fysieke omstandigheden geen enkele hoop meer boden? Dat de
kerk de verschoppelingen der aarde in elk geval het troostende uitzicht
op een uiteindelijke rechtvaardigheid heeft geboden, aangezien het onrecht hen aangedaan in het duister der tijden toch niet ongezien is gebleven?
Zeker is dat Nietzsche een scherp inzicht had in de verdiensten van
de godsdienst: haar bovenhistorische waarheid bood de historische
mensen een rust- en oriëntatiepunt dat het mogelijk maakte vrede te
hebben met de eigen tekortkomingen en het eigen leed. Maar in die
verdiensten zag hij, net als Hobbes en Machiavelli, een donkere, almaar
donker wordende keerzijde. Wie die vredelievendheid preekt, zet een
premie op de menselijke zwakheid en toegeeflijkheid, maakt mensen
dus tam, mat en onderdanig. Later zou Nietzsche zijn haat tegen die
moraal ongeremd uiten en de verdiensten ervan uit het oog verliezen;
alle menselijke, al te menselijke neigingen zich bij de feiten neer te leggen, zou hij meedogenloos confronteren met de 'bovenmenselijke' eis
(ook als adjectief van 'bovenmens', Wilfred Oranjes terechte vertaling
van 'Uebermensch') om hoe dan ook aan die beperkingen en dat leed
te ontsnappen.
Nietzsche wist in elk geval, ook al eind jaren zeventig, dat het onmogelijk was zich uitsluitend van het metafysische perspectief te ontdoen.
Het inzicht in de dood van God ging gepaard met de eis de 'Godscheppende kracht' te behouden. Dat zag hij als opdracht voor de filosofie en
de kunst.
Als Nietzsche niet zonder meer achter 'de banier van de Verlichting'
wil lopen, dan om deze reden: metafysica is niet uitsluitend het sluwe
priesterbedrog dat filosofen als Voltaire en Condoreet erin zagen. Ze is
eerder het geheel van verwachtingen en illusies dat de mensen de
kracht gaf te leven en zich zelfs onmenselijke inspanningen te getroosten in het besef van hun individuele eindigheid en sterfelijkheid. Dat
besef zou ondraaglijk zijn als de mensen niet in staat waren over de
grenzen van het eigen bestaan heen te kijken; alleen in een perspectief
dat die grenzen verre overstijgt wordt het mogelijk dat schamele bestaan zin afte dwingen. Zo gezien is de metafysica een enorme cultuurscheppende kracht. Sterker: zonder metafysica, in welke geseculariseerde vorm dan ook, is cultuur, alle cultuur, ondenkbaar. Alleen een
metafysisch besef maakt het mogelijk dat mensen er de zin van inzien
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vandaag nog een boom te planten, ook als ze weten dat ze morgen zullen sterven.
Voor alle duidelijkheid: dat betekent niet dat alle culturen in de onsterfelijkheid van de ziel geloven. De cultuurhistoricus en Egyptoloog
Jan Assmann herinnert in Der Tod als Thema der Kulturtheorie (2000)
aan de schok die Spinoza destijds veroorzaakte toen hij aantoonde dat
de mozaïsche wetten, 'de stichtingsoorkonden van het westelijke monotheïsme', met geen woord reppen over een hiernamaals, respectievelijk een ziel die daar terecht zou komen. Zowel de joden als de christenen hadden die gedachten al die eeuwen in de Hebreeuwse bijbel geprojecteerd. De onsterfelijkheid van de ziel, dat was een heidens geloof, iets van de Egyptenaren.
Maar Spinoza ging nog een stap verder. De Israëlieten ontwikkelden
de gedachte dat mensen na hun dood wel degelijk voortleven, namelijk
in hun kinderen en kindskinderen. 'De rekeningen die in dit leven niet
opgaan, worden in de geschiedenis vervuld, in de opeenvolging der generaties. Daarmee bewees Spinoza tegelijk de stelling dat zonder de
verwachting van een verder leven in enigerlei vorm menselijk leven
niet kan lukken( ... ).' (Assmann) Inderdaad, in enigerlei vorm: de Egyptenaren geloofden in de onsterfelijkheid van de ziel, de joden, materialistischer georiënteerd, in de heilsgeschiedenis.
Het is verleidelijk om van hieruit een sprong naar de eigen tijd te
maken, waarin het 'Après nous Ie déluge' de heersende moraal lijkt te
zijn geworden. Dat het leven na ons en buiten ons gezichtsveld doorgaat, roept nog maar nauwelijks onbaatzuchtige, niet exclusief op het
eigen leven hier en nu gerichte energieën wakker. Integendeel, en
Nietzsche constateerde het al in alle scherpte: het gaat zonder ons door,
denken we, dus is het zaak er hier en nu alles uit te halen. Nietzsche: de
mensen 'denken zo haastig en exclusief aan zichzelf als mensen nog
nooit aan zichzelf gedacht hebben, zij bouwen en planten voor één dag,
en de jacht op geluk zal nooit groter zijn dan wanneer het tussen vandaag en morgen buitgemaakt moet worden: omdat overmorgen het
jachtseizoen voorgoed gesloten kan zijn.'
Maar in die jachtigbeid schuilt ook een flinke dosis zelfbedrog, waar
Nietzsche overigens niet met zoveel woorden op wijst: het leven gaat na
en buiten ons immers niet door zonder ons, zelfs nu niet. Alles wat we
doen en laten heeft gevolgen - hoe gering, moeilijk waarneembaar of
ondergronds dan ook - voor onze sociale en natuurlijke omgeving. En
iedereen die met stoornissen, defecten, ziektes te maken heeft weet dat:
de psychotherapeut op zoek naar onverwerkte trauma's evengoed als de
bodemdeskundige die in allang vergeten afval kankerverwekkende stoffen ontdekt. Misschien zijn de verantwoordelijken dood, misschien

hebben ze werkelijk nooit weet gehad van de catastrofes die ze hebben
aangericht - maar de kans op die onwetendheid, die immers niet zelden
een gevolg is van cynische desinteresse, zou in metafysische tijden zeker kleiner zijn geweest.
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Hoe Nietzsche de nadelen van het verdwijnen van de metafysica hoopte
te compenseren, daarvan geeft Menselijk, al te menselijk nog geen
duidelijk beeld. Wel kunnen de aanzetten tot het ontstaan van een nieuwe Godscheppende kracht op uiteenliggende gebieden worden waargenomen.
Interessant - omdat ze met het hart van zijn moraal te maken hebben
- zijn Nietzsches opvattingen over het medelijden, waarvoor hij in zijn
late werk geen goed woord meer over had. Aanvankelijk lag dat anders
en beoordeelde hij het medelijden, in het spoor van Schopenhauer, positief. Nietzsche was een kenner: in zijn eigen leven moet hij vaak door
medelijden zijn overmand, maar ook vaak tot zijn ergernis. Het onwillekeurig opwellende medelijden moet hem toegeeflijker hebben gemaakt tegenover hem benauwende mensen en omstandigheden dan hij
zou hebben gewild. Dat moet hij als een pijnlijke en onwaarachtige
tweespalt hebben ervaren: in zijn persoonlijke leven was hij voorkomend, gevoelig, meegaand; in zijn geschriften nam hij afstand. Pas toen
hij zich van het christendom en, later, van Schopenhauer begon te distantiëren, durfde hij de psychologische tegenstrijdigheden die inherent
zijn aan het medelijden onverbloemd onder ogen te zien.
Wie medelijden najaagt door te jammeren en zijn ongeluk demonstratief ten toon te spreiden, aldus Nietzsche, is erop uit te merken althans nog over één macht te beschikken, 'de macht verdriet te doen'.
De ongelukkige voelt 'nog altijd belangrijk genoeg te zijn om de wereld smart te berokkenen.' De jammerklacht is zo bezien een aanklacht:
het ongeluk van de een is de schuld van de ander, en dat wordt hem
door de opzichtige klager ingepeperd. Die wordt tot medelijden gedwongen en zo van zijn geluk beroofd.
Anderzijds - weet Nietzsche - is het tonen van medelijden ook vaak
niets anders dan een demonstratie van iemands superioriteit, bedoeld
om de lijder in zijn misère en zijn kleinheid te bevestigen. Het medelijden van de gelukkige werkt dan niet heilzaam, maar als het zout in de
wonde, en dat is erger dan de wonde zelf. Blijken van medelijden hebben daardoor zelden het effect dat ze simuleren: ze halen de lijder niet
uit de modder maar trappen hem er dieper in. En dat zal hij degeen die
hem die trap verkocht heeft ooit ongenadig betaald zetten.
Nietzsche doorziet de eindeloze circulariteit in deze economie van
de deemoediging en bepleit daarom een andere, activerender en bevrij-
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dender vorm van begaanheid: die van de welwillendheid. Dit is de volledige tekst van paragraaf 49 van Menselijk, al te menselijk, een fraaie
demonstratie van Nietzsches hypergevoeligheid: 'Tot de kleine, maar
ontelbaar vaak voorkomende en daarom zeer doeltreffende dingen waar
de wetenschap meer op moet letten dan op de grote, zeldzame zaken,
dient men ook de welwillendheid te rekenen; ik bedoel die uitingen van
een vriendelijke gezindheid in de omgang, dat lachje in de ogen, die
handdrukken, dat welgevallen waarmee bijna al het doen en laten van
de mensen omvlochten is. ledere leraar, iedere ambtenaar vult wat
plicht voor hem is met dit ingrediënt aan: het is het voortdurend in
praktijk brengen van menselijkheid, als het ware de golven van haar
licht waarin alles groeit; vooral in de kleinste kring, binnen de familie
groeit en bloeit het leven alleen door die welwillendheid. Goedmoedigheid, vriendelijkheid, hoffelijkheid van hart zijn onuitputtelijke uitvloeisels van de onegoïstische aandrift en hebben de cultuur veel sterker helpen opbouwen dan de veel beroemdere uitingen van datgene wat
men medelijden, barmhartigheid en opoffering noemt. Men pleegt ze te
geringschatten, en inderdaad, ze zijn niet buitengewoon onegoïstisch.
De som van deze geringe doses is desondanks geweldig, hun gezamenlijke kracht behoort tot de sterkste krachten. - Evenzo ontmoet men
veel meer geluk in de wereld dan troebele ogen zien: namelijk wanneer
men het goed uitrekent en alle behaaglijke momenten waaraan elke dag
in elk mensenleven, ook het meest gekwelde, rijk is, maar niet vergeet.'
Deze zinnen bevestigen het eerder geuite vermoeden over de cultuurscheppende kracht van de, hoe dan ook metafysisch geïnspireerde, onbaatzuchtigheid. En ook dat die onbaatzuchtigheid, die 'onegoïstische
aandrift' toch nooit 'buitengewoon onegoïstisch' is, domweg - mag
men aanvullen - omdat die aandrift van schijnbare zelfbenadeling een
veel zwaarder tellend gemeenschappelijk voordeel oplevert, dat we cultuur plegen te noemen.
Een ander fragment, een stuk verderop in het boek, geeft indirect een
soort overtreffende trap van de welwillendheid te zien, een positief alternatief van het medelijden dat in onze cultuur zo weinig vanzelfsprekend is dat we er niet eens een woord voor hebben: het medegeluk, het
medegelukkigzijn. 'De medelijdende, bij tegenspoed altijd hulpvaardige naturen, zijn zelden tegelijk ook mensen die zich mede verheugen:
bij het geluk van anderen hebben ze niets te zoeken, zijn ze overbodig,
voelen ze zich verstoken van hun superioriteit en tonen daarom al vlug
ergernis.' Toch is dat wat de grote filosoof- Nietzsche denkt aan Lessing, Montaigne, Schopenhauer- wil: het geluk van anderen. 'De ware
denker is altijd opmonterend en verkwikkend, of hij nu zijn ernst of
zijn scherts, zijn menselijke oordeel of zijn goddelijke mildheid tot uitdrukking brengt.'

7 7

Door Nietzsches vroege werk, in het bijzonder door Menselijk, al te
menselijk, loopt deze tegenstelling: de onttovering van de wereld door
de wetenschap versterkt de behoefte aan illusies die die onttovering
draaglijk maken, dus onder meer aan kunst en filosofie.
Hij erkent en bevestigt de onomkeerbaarheid van de rationalistische
weg die het Westen in de Renaissance is ingeslagen; hij is, in de sciëntistisch overmoedige geest van zijn tijd, overtuigd van de haast totale
determinatie van het menselijk handelen door de omstandigheden; hij
meent dat alles berekenbaar en dus iedereen berekenend is, dat 'het rijk
van het onverbiddelijke, ontembare noodlot', waarin de treurspeldichter
zich in zijn element voelde, steeds kleiner wordt.
Maar desondanks bepleit hij een houding die doet alsof dat niet zo is.
Want zonder bij tijd en wijle een krachtig beroep te doen op het onlogische, het onberedeneerbare, het vreemde dat ons overvalt, is het leven
onleefbaar, aangezien het 'een vast onderdeel (is) van de hartstochten,
de taal, de kunst, de godsdienst en in het algemeen alles wat waarde
aan het leven geeft.' De uitroeiing van al het onlogische, gesteld dat dat
mogelijk zou zijn, zou met een onmeetbaar verlies gepaard gaan. Nietzsches conclusie: 'Ook de rationeelste mens heeft van tijd tot tijd de natuur weer nodig, dat wil zeggen zijn onlogische grondhouding tegenover alle dingen.'
Een te grote waarheidszin acht Nietzsche dus vijandig aan het leven.
Daarom is er behoefte aan 'compenserende' krachten die het leven in
zijn volledige ongrijpbaarheid, zijn vergankelijkheid en zijn scheppende potenties, voelbaar maken: waar de natuurwetenschap devitaliserend
werkt, hebben die geheimzinnige krachten een revitaliserend effect. In
archaïsche en religieuze tijden verwachtte men dat heil van de narcotiseerkunst van tovenaars en priesters, de moderne mens heeft daar, belaagd en gedetermineerd als hij wordt door telkens - letterlijk - indringender 'waarheden', een zo mogelijk nog grotere behoefte aan. Aan de
waarheid gaat hij te gronde, leven kan hij alleen met behulp van 'genees- en troostmiddelen van de hoogste soort'.
Daartoe behoort voor Nietzsche nog steeds vooral de muziek. Van
Wagners pan-, zo niet transmuzikale Gesamtkunst mag hij zich hebben
gedistantieerd, Beethovens voorspel daarvan, zijn negende symfonie,
laat zelfs 'de sinds lang verstomde ( ... ) metafysische snaar' onmiddellijk resoneren. Deze heroïsche, opmonterende muziek roept kosmische
visioenen in hem op, ze geeft hem het gevoel in een sterrenkoepel boven de aarde te zweven, 'met in zijn hart de droom van de onsterfelijkheid.'
Maar desondanks heeft Nietzsche zijn twijfels over de toekomst van
de kunst. Hij mag dan niet zonder kunnen, het is heel goed mogelijk
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dat 'de moderne mens', respectievelijk 'de volmaakte staat', geen enkele behoefte meer heeft aan kunst. Immers, de krachten waar de kunst
uit put, de onegoïstische, geen enkel onmiddellijk nut dienende aandriften, zullen daar wegkwijnen; en 'het plezier in het liegen ( ... ), in het
symbolische, in de roes, in de extase, kan aan de algemene verachting
prijsgegeven raken.' Kunst is opium voor de elite, het volk prefereert
goedkopere verdovende middelen, middelen die niet haaks staan op de
'wetenschappen', maar daar, op publiek succes berekend en in massa's
geproduceerd als ze zijn, eerder een ander soort effect van zijn.
Het is zeer wel mogelijk dat de kunst in de 'volmaakte staat' geen
lang leven meer beschoren zal zijn. De opmars van de natuurwetenschappen is onstuitbaar; zij hebben de woeste en gewelddadige krachten van de natuur aan banden gelegd, zeker, maar de mens ook de
noodlottige illusie gegeven dat die krachten, zowel buiten als in hem,
nu definitief zijn uitgeschakeld. Door de kunst zou hij daar alleen maar
aan herinnerd worden. Nietzsche twijfelt. Hij zoekt naar een compromis, een samengaan van de matigende krachten van de wetenschap en
de mateloze van de kunst. Want weliswaar 'is het bestaan van de gematigde cultuur op zichzelf al een vooruitgang', dat kunst en filosofie, het
genie en het uitzonderlijke individu beter gedijen in een 'tropische cultuur' is iets wat hij op zijn minst betreurt.
'Daarom moet een hogere cultuur de mens een dubbel brein, als het
ware twee hersenkamers geven, in de eerste plaats voor de ervaringen
van wetenschap, en in de tweede plaats voor die van niet-wetenschap:
naast elkaar liggend, zonder verwarring, scheidbaar, afsluitbaar; dit is
een eis van de gezondheid. In het ene gebied ligt de krachtbron, in het
andere de regulateur: met illusies, eenzijdigheden, hartstochten moet
gestookt worden, met behulp van de kennende wetenschap moeten de
kwaadaardige, gevaarlijke gevolgen van oververhitting voorkomen worden.'
In dit licht moet men ook Nietzsches antisocialisme zien. De moderne
staat stelt zijn eisen, maar als de staat te veel wil regelen dreigt ze zelfs
de 'bijzondere aard' van ieder individu 'te vermorzelen'. Nietzsche was
geen antisocialist omdat hij de arbeiders geen fatsoenlijk en redelijk
welvarend leven gunde, hij was antisocialist omdat hij ze veel meer
gunde. In Morgenrood staat een fragment waarin hij er zijn verbazing
over uitspreekt dat de Europese proletariërs zich zo'n afmattend, afstompend en geesteloos werk, waarvan elke handeling niet meer is dan
een geconditioneerde reflex, laten welgevallen, dat ze niet massaal
werk weigeren en desnoods naar Amerika emigreren.
Het socialisme was voor Nietzsche een voortzetting van het christen-
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dom met nauwelijks andere middelen. In de populistische retoriek van
de socialistenleiders hoorde hij hetzelfde ressentiment, dezelfde afkeer
van het uizonderlijke en het getalenteerde, dezelfde neiging tot gelijkmaking op het niveau dat voor iedereen haalbaar is, en dat is automatisch het laagste. Méér willen is aanmatigend. De eersten zullen de laatsten zijn; de Verelendungstheorie gokt op vergelijkbare wijze op de uiteindelijke historische gerechtigheid. Maar voor het heden geldt de verplichting tot lijdzaamheid.
De geschiedenis, die in het naoorlogse Europa aan het eind van het
tweede millennium heeft geleid tot de 'volmaakte staat', heeft Nietzsche gelijk gegeven. De beeldende kunst, haast volledig in de greep van
ordinaire geldwolven, al of niet artistiek vermomd, beleeft een ongekende regressie. Voor de muziek geldt dat zelfs het mindere werk uit de
Renaissance en Barok vitaler blijkt dan zowat alles wat er vanaf de seriële muziek gecomponeerd werd; in de radicaal academische, radicaal
solipsistische klankexperimenten van de huidige geluicisingenieurs is er
niets meer dat herinnert aan de mythische oorsprong van de muziek als
orfische verleidingskunst. De literatuur heeft het geluk dat ze economisch betrekkelijk oninteressant is en dat ze, wat het schrijfproces betreft, in essentie buiten het bereik van de computer is gebleven; mede
daardoor kan ze, haar eigen onmogelijkheid thematiserend maar vaak
op hoog niveau, in subculturen van minimale omvang overleven.
En het zijn inderdaad vooral de sociaaldemocraten die er alles aan
hebben gedaan de voor een bloeiende kunst noodzakelijke 'onegoïstische aandriften' van de mensen achterhaald te verklaren. Altijd al bleken zij tevreden met de afvalproducten van de burgerlijke cultuur, de
laatste decennia hebben ze alles wat er nog aan ambitieuze burgerlijke
cultuur restte, inclusiefhet onderwijs, met neoliberale verbetenheid onderworpen aan wat eufemistisch 'de tucht van de markt' wordt genoemd. Sociaaldemocratische cultuurpolitiek is massacultuurpolitiek,
ze onderscheidt zich niet meer van alle andere. Wat ze beoogt is 'groei',
in welke zin dan ook; het meest geëigende middel: de grootschalige organisatie van afgunst en leedvermaak, als grimmige parodie op de solidariteit die ooit bedoeld werd.
Nietzsche wilde meer. Zarathoestra preekt de zelfverheffing, het definitieve afscheid van een bijna twee millennia oude cultuur waarin het
zich schikken in het lijden als het hoogste goed werd beschouwd. De
aanzetten van Zarathoestra's leer zijn in Menselijk, al te menselijk al
overal te zien, maar zonder de eenduidigheid en de pathetische toon
van dat onmogelijke boek 'voor iedereen en niemand'. Nietzsche wilde
een eind aan de bekrompen en bangelijke economie van het geven en
nemen, de dienst en de wederdienst, de vraag en het aanbod, de dee-
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moediging en de wrok. In economische vraagstukken was hij niet geïnteresseerd, omdat zelfs de beginselen van die economie - met zijn haast
exclusieve oriëntatie op de materiële productie, het verstandige gebruik
van beperkte middelen, de gelijke ruil - hem een gruwel waren. Hij
wilde 'adellijker' gedrag, hoewel de resten van de feodale geboorteadel,
lomp, autoritair, xenofoob en antisemitisch als die vaak was, hem daarbij geenszins als voorbeeld dienden; hij wilde generositeit, onbaatzuchtigheid, de intentieloze schenking- én de restrictieloze openheid daarvoor.
De wil tot de macht heeft bij Nietzsche primair betrekking op de
macht over zichzelf, niet over anderen. Zijn filosofie wil een breuk met
de (Duitse) onderdanencultuur, die ter verwerking van de verachting
door anderen de zelfverachting cultiveert. Als onderdaan is iemand
alleen iets via zijn meerderen. Christelijk geïnspireerde opvoeding is
gericht op het blijmoedig accepteren van die ongelijkheid; onderdanigheid en gehoorzaamheid maken iemand immers tot een goed mens.
Maar de genealogie van de moraal onthult die 'goedheid' als het oorspronkelijke onvermogen tot het nemen van wraak (of het tonen van
dankbaarheid op niveau), als gevolg waarvan het verlangen naar wraak
wordt opgepot tot het moment waarop het zich ongeremd mag uiten.
Op dat eeuwenoude patroon heeft Nietzsche het voorzien. Mag de geboren onderdaan alleen 'zelfstandig' optreden door aan zijn meerdere
te refereren, Nietzsches vrije geest handelt, zelfreferentieel, zonder instemming van of goedkeuring door anderen.
Daarmee was hij zijn tijd vooruit. In de twintigste eeuw zou vrijwel
iedereen zelfreferentieel leren handelen, en meestal niet uit vrije wil,
maar, als gevolg van de economische ontwikkelingen, noodzakelijkerwijs. Door de industriële revolutie - die in Duitsland, net als in Nederland, pas in het laatste kwart van de eeuw plaats vond - en de daarmee
gepaard gaande expansie van de markt zouden niet alleen alle 'onderdanen' worden 'geïndividualiseerd', ook steeds meer vanzelfsprekende,
sluimerende aspecten van het bestaan zouden, desnoods met geweld,
'bevrijd' worden uit de kluisters van de traditie, dat wil zeggen: inzet
worden van economische en politieke, juridische en ideologische strijd.
In haast iedereen schuilt daardoor wel iets van de vrije jongen, die, als
verliezer-nieuwe-stijl, niet meer om medelijden vraagt, maar respect
eist. Het verschil met Nietzsches vrije geest is cruciaal, alleen al omdat
het licht gekwetste, gepantserde ego van de 'mondige burger' uit onze
dagen zelden wordt gemotiveerd door onegoïstische aandriften.
In zijn latere werk legt Nietzsche steeds meer de nadruk op de wil
als zodanig, op de intentie los van het gewilde; hij wist uit ervaring
hoeveel nietsontziendheid er nodig was om zich uit de vicieuze cirkels

van verachting en zelfverachting los te scheuren, hoeveel eenzaamheid
hij aan moest kunnen. Maar paradoxaal genoeg is zijn wil tot de macht
uiteindelijk gericht op een volstrekt willoze toestand - ook dat is een
beslissend verschil met alle door frustratie en ressentiment, nijd en verbittering ('de bekende vervelende eigenschappen van oude honden en
mensen die lang aan de ketting hebben gelegen') gevoede varianten van
die wil die de twintigste eeuw te zien heeft gegeven. Nietzsches hele
krachtsinspanning van de wil is nodig om niets meer te willen. Zijn
'machts' -fantasieën materialiseren zich dan ook bij voorkeur in kosmische beelden, aan gene zijde van goed en kwaad, in steen-, ster- en zonmetaforen.
Hij wil 'zonder afgunst of ergernis' afzien van 'veel, van bijna alles
wat voor de andere mensen waarde heeft', heet het in Menselijk, al te
menselijk; 'het vrije, onbevreesde zweven boven mensen, zeden, wetten
en de traditionele waarderingen van de dingen' is voor hem het meest
begerenswaardig. 'Zijn genoegen over deze toestand deelt hij graag
mede en hij heeft misschien ook niets anders mede te delen,- wat natuurlijk een ontbering, een verzaking te meer betekent. Wil men desondanks méér van hem, dan zal hij met een welwillend hoofdschudden
naar zijn broeder wijzen, de vrije mens van de daad, en een lichte spot
misschien niet ontveinzen: want diens "vrijheid" is weer een heel ander
verhaal.'
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Friedrich Nietzsche, Menselijk. al te menselijk (vertaling Thomas Graftdijk, voor deze editie herzien, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Hans Driessen), Amsterdam,
De Arbeiderspers 2000.

JORIS NOTE
EN VUUR NAAST
MIJN TENT

Over Raymond P. Scheindlin, Wine, Wo men and Death en The Gazelle
1 Lelijke omslagen
Je ziet het voor je: hoe de aanbidder dwaas en opgewonden binnenstommelt in het huis van de geliefde - en daar zitten ze allemaal rond
de tafel, zwijgend kijken ze hem aan, hij krimpt stotterend ineen:

s

I skip like a gazelle at passion cal!
To see ·my love, secluded in her hall.
Arriving there, Ifind my darling in,
With mother, father, brathers - all her kin.
I take one look and grimly shrink away,
As if she didn 't matter anyway.
Them I fear; but her, my love, I rnaurn
Like a mother mourning her first barn.

a2

Als deze verzen me zonder context waren voorgelegd had ik misschien
wel gedacht dat ze twintigste-eeuws waren. Maar ze werden, in het Hebreeuws, geschreven door lsaak Ibn Chalfoen, die leefde in de tweede
helft van de tiende en de eerste decennia van de elfde eeuw. Er is weinig bekend over hem; hij moet lange tijd in Córdoba verbleven hebben,
maar reisde veel en werkte in dienst van steeds wisselende opdrachtgevers: waarschijnlijk was hij de eerste Hebreeuwse dichter die leefde
van zijn poëzie. We mogen ons lbn Chalfoen dus voorstellen als een
soort bohémien of vagant, en dat geldt ook voor de spreker in het gedicht: hij is iemand van 'buiten', terwijl zijn aanbedene 'binnen' wordt
gehouden door haar welgestelde familie.
Ibn Chalfoen hoort thuis in het 'Gouden Tijdperk' (950-1 150) dat de
Hebreeuwse poëzie beleefde in het Arabische Andalusië. Die bloeitijd
begon tijdens het in 929 uitgeroepen kalifaat van Córdoba en duurde
tot de invallen van de fundamentalistische Noord-Afrikaanse Airnohaden (1 147), die een einde maakten aan de relatieve tolerantie tegenover
joden en christenen.

De Spaans-joodse dichters worden vaak hoveling-rabbi's genoemd.
Het waren meestal geleerde en wereldwijze mannen, die de literaire traditie van de Arabische elite geabsorbeerd hadden en beslagen waren in
de moderne wetenschap en filosofie; ze integreerden zich in de maatschappelijke omgeving (lbn Chalfoen is een weinig typische figuur),
maar bleven tegelijk trouwe, vrome joden en bekleedden soms belangrijke posities in hun gemeenschap. Als schrijvers beperkten ze zich niet
tot poëzie. Juda Halevi bijvoorbeeld schreef in het Arabisch het beroemde Koezari, een reeks dialogen over het jodendom; van Mozes lbn
Ezra bleven er in dezelfde taal enkele literair-theoretische verhandelingen bewaard; Abraham lbn Ezra wijdde zich aan studies over astronomie, wiskunde en grammatica, en zijn bijbelcommentaren worden tot
op vandaag gebruikt; Solomon Ibn Gabirol schreef een belangrijk filosofisch traktaat (waarvan men eeuwenlang gedacht heeft dat het van
een moslim of christen was: dat zegt iets over de intellectuele kruisbestuiving in het Spanje van die tijd).
De Andalusiërs vernieuwden de liturgische poëzie en schiepen voor het eerst in de geschiedenis - een wereldlijke Hebreeuwse poëzie,
die onmiddellijk grote en blijvende invloed begon uit te oefenen op de
joden in andere landen. Die nieuwe dichtkunst ontleende aan haar Arabische voorbeelden niet alleen thema's en motieven maar ook technische kenmerken: men hanteerde een kwantitatief metrum (korte en lange lettergrepen) en beoefende de moewassjaha (strofisch gedicht) en
vormen die gebaseerd zijn op de qasida ('ode'); in dit laatste genre rijmen alle versregels op één rijmklank en bestaan ze uit twee even lange
hemistichen.
Uit het werk van deze intrigerende joden heeft de Amerikaanse hebraïst Raymond P. Scheindlin twee magnifieke boeken samengesteld,
die in 1999 herdrukt werden: een met korte wereldlijke verzen (Wine,
Wamen and Death, 1986) en een met liturgische (The Gazelle, 1991).
In beide boeken staan een dertigtal gedichten (met het Hebreeuwse origineel erbij), voorzien van uitgebreide inleidingen en analyses.
De 'juistheid' van de vertalingen kan ik niet beoordelen, maar het
zijn goede Engelse gedichten (waarin wijselijk is nagelaten het oorspronkelijke monorijm na te bootsen). Scheindlins commentaren betekenen altijd een verrijking, ze maken wezenlijk deel uit van de omzetting; ze zijn van de eerste tot de laatste regel erudiet en scherpzinnig,
informatief en helder, beknopt en nokvol, noodzakelijk en ter zake.
Ziezo, hogere lof kan ik niet zingen - gelukkig heeft de uitgever voor
een nogal lelijke vormgeving gezorgd, anders bezwijmde ik van kritiekloze bewondering.
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2 Wrekende koeien
De middeleeuwse Andalusiërs waren de eerste Hebreeuwse dichters die
niet alleen 'anonieme' gemeenschapspoëzie schreven maar zich ook als
aparte persoonlijkheden lieten kennen. Toch vertrekken Raymond
Scheindlins bloemlezingen niet van de individuen en hun biografie: ze
tonen veeleer een globaal beeld van deze poëzie in haar culturele omgeving. Maar boeken mag je gebruiken zoals je wil - ik zet de zaak
hier dus even op zijn kop en geef wat voorbeelden uit het werk van één
dichter.
Samuel lbn Nagrila 'de Nagid' (993-1056) was volgens Scheindlin
de machtigste jood van de middeleeuwen en 'the very archetype of the
courtier-rabbi'. Hij werd geboren in Córdoba en ontvluchtte die stad
toen ze in I o I 3 door een Berberleger werd veroverd. In het pas gestichte Granada, waar andere Berbers aan de macht waren, maakte Ibn Nagrila naderhand snel carrière; van I038 tot zijn dood was hij zelfs vizier (eerste minister), wat onder meer inhield dat hij met succes de Granadijnse legers aanvoerde op het slagveld. Zijn levensstijl moet mondain geweest zijn en hij stond zijn mannetje in de hofintriges, maar hij
was ook leider (nagid, vorst) van de joodse gemeenschap en steunde
joodse dichters en denkers. Hij polemiseerde met moslim-geleerden,
schreef Talmoed-commentaren, een Hebreeuwse grammatica en een
groot aantal wereldlijke gedichten. De geschiedenis van lbn Nagrila
laat zien hoe ver joden het konden brengen in het islamitische Spanje,
maar tevens hoe precair hun situatie was: in I020 raakte hij een tijdlang
uit de gratie - en in de gevangenis; zijn zoon, die hem bij zijn dood
opvolgde, kwam in I o66 samen met duizenden anderen om bij een
pogrom.
Aan de liturgische poëzie heeft Samuel de Nagid blijkbaar geen bijdrage geleverd (en alleen in Wine, Wamen and Death staat er dus werk
van hem), maar in zijn talrijke wijngedichten maakt hij vaak op een
handige manier gebruik van elementen uit de joodse godsdienst. Hier is
een klein voorbeeld, dat eros en alcohol laat samengaan; de 'fawn'
(hertenjong - een van de standaardbenamingen voor de geliefde) is een
jonge schenkster:

Take from a fawn the crystal filled with blood
Of grapes, as bright as hailstones filled with fire.
Her lips are a scarlet thread; her kisses, wine;
Her mouth and body wear the same perfume.
Her hands are crystal wands with ruby tipsShe tints her fingers with her victim blood.

s
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De wijn, die koud smaakt maar het lichaam verwarmt en bloedrood is
maar geschonken wordt in witachtig kristal, biedt een vereniging van
vuur en ijs, en de schenkster lijkt op hem, onder andere omdat de toppen van haar witte vingers rood geverfd zijn - niet met henna, maar
met bloed van haar aanbidder. Het gedicht bestaat bijna geheel uit vaste
motieven van Arabische komaf, maar het eerste beeld wordt versterkt
met een erg joodse vergelijking: de met vuur gevulde hagelstenen zijn
een rabbijnse interpretatie van Exodus 9:24, de zevende plaag van
Egypte (in de Statenvertaling: 'En er was hagel, en vuur in het midden
des hagels vervangen').
Een ander wijngedicht van Samuel de Nagid is opgezet als spotsermoen (een genre dat ook bij ons bestond: het komt ter sprake in Herman Pleijs boek over Het gilde van de Blauwe Schuit). De spreker onderbouwt zijn oproep tot drinken met bijbels gekleurde aanprijzing van
de ouderdom van de wijn: een wijn uit Adams tijd of van net na de
zondvloed, een wijn zoals koning David al te drinken kreeg. De slotstrofe luidt:
The day they poured that wine into the drum,
King David's singer Jerimoth would strum
And sing: 'May such a wine as this be kept
Preserved and stared in sealed-up kegs and saved
For all who crave the water of the grape,
For every man who holds the cup with ski!!,
Who keeps the rule Ecclesiastes gave,
Revels, and fears the tortures of the grave.'

a5

'Jerimot' was ook voor het oorspronkelijke publiek een moeilijke verwijzing, want deze tempelzanger wordt in de bijbel maar één keer, zeer
terloops, genoemd (I Kronieken 25:4), en hier wordt hij helemaal verwereldst om te kunnen optreden bij een Andalusisch drinkgelag. In de
laatste regel van het citaat zit wellicht een allusie op Prediker I 1 :9
('laat uw hart zich vermaken in de dagen uwer jongelingschap ... maar
weet, dat God, om al deze dingen, u zal doen komen voor het gericht').
Roezige parodie gaat hier erg plotseling over in oprechte doodsangst de Andalusiërs waren mannen van twee werelden, de huidige én de komende.
Koning Davids zanger Jerimot: die twee namen hadden voor de dichter een bijzondere betekenis. Jerimot was een leviet, en Samuel de Nagid beriep zich graag op zijn levitische afkomst en een daarmee verbonden erfelijke poëtische begaafdheid. Anderzijds was de grote koning
zelf een rolmodel voor hem in ernstige gedichten: 'In momentsof self-
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doubt,' zegt Scheindlin, 'he looked to David - like himself, a man of
God with bloody hands - as the biblical paradigm of his own career as
statesman, warrior, and poet.'
De ideale drinker drinkt niet om laveloos in slaap vallen maar om
een aangenaam heldere, contemplatieve toestand te bereiken (waarin
hij bijvoorbeeld over Prediker kan mediteren), en zo onderscheidt hij
zich van de ordinaire anderen:
Wake friend! The watchers with their sullen looks
Are bound by wine and cast in slumhers pit,
But I am still awake 'mid vines in bioom,
With two or three who know what drinking is ...

De 'watchers' in deze regels stammen uit de liefdespoëzie - in de Middelnederlandse literatuur kennen we ze als de niders, buitenstaanders
die de hoofse geliefden schade willen berokkenen; vremden, heten ze
bij Hadewijch: 'Hets oversoete in minne verdolen I Hare wilde weghe
die minne doet gaen. I Het blijft den vremden wel verholen ... '. Hier zijn
de watchers suffe lieden die geen verstand van het ware drinken hebben. In het slotvers van het gedicht werd de dichter wellicht geïnspireerd door zijn legerervaringen:
The sky is like a troop asleep at night,
Each soldier with a fire beside his tent.

Doordat dit beeld aansluiting zoekt bij het begin krijgt het iets beklemmends: de sterren zijn de kosmische tegenhangers van de watchers wat daar kampeert is een vijandelijk leger, dat de drinkers omsingeld
heeft.
In een van Samuel de Nagids mooiste gedichten klinkt zijn positie
als generaal duidelijker door. Hij vertelt hoe hij zijn soldaten laat overnachten bij een stad die lang geleden door vijanden verwoest werd: onder hun slaapplaats slapen de doden. Die situatie leidt tot bespiegelingen over de vergankelijkheid: ubi sunt, waar zijn ze nu allemaal gebleven, de bouwers en de bewoners en de vernietigers, de rijken en de armen, de verwekkers en de doders? Van hun woning op aarde zijn ze
verhuisd naar de aarde zelf, en daar vormen ze een veel talrijker krijgsmacht dan de gezellen van de spreker; stel je voor dat ze zouden ontwaken:
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... should they lift their heads and leave those graves,
How easily they ä overwhelm our troops!

En zo is de dichter bij zijn eigen dood aanbeland.
De gedachte aan de overmacht van de doden vinden we elders terug
- en naar mijn gevoel onthutsender: in de beschrijving van een slagersmarkt; levend en dood vlees staat en ligt daar bij elkaar:
Cattie too many to count, like schools offish,
Andflocks offowl were all awaiting death.
Blood was congealing over clotted blood,
While butchers, rank on rank, were spilling more.
Nearby was the fishers 'market, filled with fish,
And crowds offishermen with hook and net;
Next was the bakers' market, where the ovens
Burn all day and get no rest at night.
Men were baking, men were eating,
Men were hearing home their kilt...

De dichter vraagt aan de menigte waarom de dieren moeten sterven,
terwijl ze toch nauwelijks van mensen verschillen (ook zij hebben een
ziel en een wil), en hij geeft zelfhet antwoord:
Tofeed these beasts to you is Gods design;
IJ it we re otherwise they ä not he dead.
IJ he restored their life - how easily
They would destray us, their destroyers, every one!
Was ever there a time when no one died,
Or when begetting and begotten wereforgot?

Ieder mens zal eindigen zoals dit vee, zegt de Nagid.
Doden en gedood worden. Het is fascinerend hoe het beeld van de
geslachte dieren uit zijn voegen barst en de onbloedige bakkersmarkt
besmeurt - zoals bekend moet immers ook het graan sterven. Zo werd
ik herinnerd aan het gedicht van Gezelle dat begint met ''k En ete niet,
of 't gene ik ete, I 't heeft de dood gesmaakt'; de tweede strofe luidt:
Het kooren, dat de landman levend
uit de velden voert,
wordt doodgepletterd, eer het, vleesch- en
voedselgevend,
mij den honger snoert.
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3 Wilde varkens
VanGezellenaar The Gazelle. De liturgische gedichten in dat boek zijn
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ondergebracht in twee afdelingen: de ene over God en de ziel, de andere - waartoe ik me hier beperk - over de liefdesverhouding tussen God
en Israël.
Het traditionele beeld van Israël en God als minnaars in de woestijn,
dat bekend is uit het Hooglied, werd door de Andalusiërs vermengd met
de woestijnomgeving van de Arabische liefdespoëzie. Vaak beginnen de
pre-islamitische qasida's, die in latere eeuwen als klassieke literatuur
gekoesterd werden, met een nostalgische evocatie: een spreker stopt
met zijn gezellen bij een verlaten en vernield kamp, waar hij ooit zijn
geliefde ontmoette. Een echo daarvan is bijvoorbeeld te horen bij Mozes Ibn Ezra:
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Hurry to the lovers 'camp,
Dispersed by Time, a ruin now;
Once the haunt of love s gazelles,
Wolves 'and lions '!air today.

Scheindlin weet aannemelijk te maken dat de Hebreeuwse dichters in
dit Arabische motief een variatie zagen op een verhaal uit hun eigen
erfgoed: hoe enkele rabbi's halt houden bij de ruïnes van de Tempel,
waarin nu de wilde dieren huizen.
De invloed van het Hooglied (hoofdstuk 5) is overduidelijk in het
volgende verlossingsgedicht van Solomon Ibn Gabirol (ca. 1020-ca.
1057):
'The gate long shut Get up and throw it wide;
The stag long fledSend him to my side.
When one day you come
To Zie between my breasts,
That day your scent
Wil! cling to me like wine.'
'How shall I know his face, 0 lovely bride,
The lover you are asking me to send?
A ruddy face, and lovely eyes?
A handsome man to see? '

8 8

:4ye, thats my love! Aye, thats my friend!
Anoint that one for me!'

De verlaten bruid Israël vraagt aan God om haar minnaar (de 'stag',
hertenbok) weer naar haar toe te zenden - de Messias dus; maar in de
tweede strofe wordt de aangesprokene zelf erotisch benaderd. God en
de Messias lijken hier bewust verward te worden, hun beelden overlappen elkaar. Vooral in de zes laatste regels is dat belangrijk: ze zijn gemodelleerd op Hooglied 5:9 e.v. (waar de vriendinnen van de bruid vernemen hoe haar liefste eruitziet - 'blank en rood') en dus zouden ze
volgens de gangbare interpretatie de minnaar met God moeten identificeren; maar in dezelfde adem verwijst lbn Gabirol naar een Messias uit
Davids geslacht, door I Samuel I 6: I 2 te citeren, dat over David gaat:
'hij nu was roodachtig, mitsgaders schoon van ogen en schoon van aanzien; en de HEERE zeide: Sta op, zalf hem, want deze is het.' De oude,
verre tekst wordt spannender als je weet krijgt van zulke dingen.
Ik besluit met een gedicht van dezelfde lbn Gabirol; er wordt opnieuw gesmeekt om de poort te openen:
Open wide the gate, my love,
Open wide the gate,
For terror s in my heart, my love,
The storm does not abate.
My mothers maid is mocking me,
Her heart is great with pride,
Because the Lord once listened
To her little one when he cried.
Since midnight I 'm chased from place to place,
Pursued by the desert-ass;
Trampled befare by the forest-boar,
Everywhere harassed.
Keeping the end concealed, love,
Only makes worse the pain.
In ignorance I suffer, love,
With no one to explain.

a9

Dit klinkt bijna als een simpel volksliedje, maar toch zijn er enkele verklaringen nodig. 'My mother's maid' is Sara's slavin Hagar, de moeder
van lsmael, die traditioneel als stamvader van de Arabieren beschouwd
wordt; in Genesis I 6: I 2 zegt God aan Hagar dat haar zoon 'een woudezel van een mens' zal zijn, en zo werd de wilde ezel (hier 'desert-ass')
in de Hebreeuwse poëzie een vaste aanduiding voor de Arabieren. Het
wilde zwijn in de volgende regel, dat teruggaat op Psalm 8o: q, staat
voor de christenen- die trouwens varkensvlees eten. 'Keeping the end
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concealed' verwijst uiteraard naar het onbekende tijdstip van de verlossing.
4Coda
Komaan, we weten het nu wel, waar is al dat citeren goed voor? Heb ik
echt niets beters te doen?
Misschien wordt er verwacht dat ik nu eindelijk aan de ongeduldige
hedendaagse mens ga uitleggen waarom deze poëzie lezers verdient: en
of ze wel eigentijds en relevant genoeg is, of ze 'ons nog iets te zeggen
heeft' - maar dat vertik ik. Wie door het bovenstaande niet meteen
wordt aangesproken zal ik toch niet overtuigen. En wie bij goede literatuur een verantwoording nodig heeft is al reddeloos verloren.
Of misschien wordt er verwacht dat ik ergens voor pleit? Vooruit dan
maar. Ik pleit voor de poëzie van Samuel, Solomon en de anderen. Ik
pleit voor de onbeschaamd leerzame analyses van Raymond Scheindlin, die met verbluffende aandacht en deskundigheid inzicht geeft in zowel tittels en jota's als een hele cultuur. Ik pleit voor een zorgvuldige
omgang met oude literatuur.
Vanzelfsprekend is dat allemaal niet - niet in ons taalgebied. Nederlandse vertalingen van de joodse Andalusiërs zijn mij niet bekend, áls
ze bestaan liggen ze ergens onder een vuistdikke stoflaag of in een
marginaal tijdschrift verborgen; in dit taalgebied gaat Gerrit Komrij
door voor een groot dichter, hij bracht het zelfs tot nationale bard;
Komrij 's ijdele krantenstukjes gelden voor velen als een summum van
poëziecommentaar; Benno Bamard oogstte in 1999 bijval met een onnozel artikel (in NRC en Knack) waarin hij met elegante frasen en zonder kennis van zaken Gezelle weglachte. Het zijn maar voorbeelden.
Nog eentje: een voortreffelijke uitgave van Hadewijchs Visioenen, uit
1996, werd nauwelijks besproken in de pers en is ondertussen alweer
verramsjt. En trouwens, oude literatuur, komaan zeg, val ons niet lastig,
we vinden amper tijd genoeg voor alle meesterwerken van het afgelopen jaar. En hebben we eigenlijk wel nood aan buitenlands gedoe? Jeroen Vullings, de nieuwe redacteur van VN's boekenbijlage, noemde in
zijn eindejaarslijstje voor De Standaard der Letteren (14-12-2000) bijna alleen Vlaamse boeken en gaf ons meteen een - echt niet helemaal
ironisch bedoelde- les in provincialisme: 'Vlaamse lezer [... ]! Laat u
niets wijsmaken door de plaatselijke zuursmoelreptielen! U kunt voor
mooie boeken ook dichtbij huis terecht.'
Wie van poëzie houdt en een beetje Engels kent zou de boeken van
Raymond Scheindlin moeten lezen. Ze verwarmen hart en geest.
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MARJOLEINEDE VOS
EN DICHTER
HEEFT ALTIJD
EEN VOORRAAD
IN HUIS

Over Marina Tsvetajeva, Ik loop over de sterren

9 2

Misschien eerst maar een bekentenis. De grote namen van de Russische
poëzie - Blok, Mandelstam, Achmatova, Pasternak, Tsvetajeva, noem
ze maar op, zelfs Brodski - ik kan ze eigenlijk niet lezen. Dat wil zeggen, ik kan wel vertalingen van hun werk lezen en inleidingen waarin
staat dat het hier om grote, ja, zeer grote poëzie gaat - maar als ik dan
lees, dan zie ik dat niet. Stijf. Gerijmel. Zware beelden, grote woorden,
gewrongen regels, onbegrijpelijke beeldtaal... Nooit sprak Achmatova
eens direct mij aan, nooit zag ik waarom Tsvetajeva zo'n onvergetelijk
dichteres was. Ik geloof de kenners wel, daar gaat het niet om, maar
meer dan braaf aannemen is het niet.
Het zal wel aan de vertalingen liggen, of eigenlijk: het zal wel aan de
poëzie liggen, die van een soort is die in vertaling moeilijk tot zijn
recht komt. Een rijmvondst in het Russisch zal allicht geen Nederlands
equivalent opleveren. Over Tsvetajeva wordt gezegd dat haar Russisch
uiterst 'gelaagd' is, ze maakt gebruik van volksliedjes, van verheven
taal, van straattaal en zo weeft ze geschiedenis, eigenheid, Russischbeid in haar gedichten. Dat gaat noodzakelijkerwijs in het Nederlands
verloren. En los daarvan: vormvaste, rijmende, muzikale dichters komen nooit tot hun recht in een andere taal dan de hunne. Wie zou 'Über
alle Gipfeln ist Ruh' ooit een groot gedicht hebben gevonden als hij of
zij alleen maar de vertaling kende - hoe goed, misschien zelfs briljant
die vertaling ook was? De vertaler zit vast, aan het origineel, aan de
vorm daarvan, de betekenis, aan de mogelijkheden van de ene en de onmogelijkheden van de andere taal. De dichter is vrij.
Dichters die zichzelf minder beperkingen opleggen, pratende, denkende, vrije-vorm dichters, reizen beter. Zbigniew Herhert of Wislawa
Szymborska kun je in allerlei talen lezen en in al die talen klinkt hun
eigen toon. Wat wij buitenlandse lezers dan lezen zal wel niet zijn wat
de Poolse lezers onder ogen krijgen, maar toch. Het is mogelijk van
hun dichters te houden.
Er zijn mensen die wel degelijk dwars door al die moeilijkheden

heenkijken en zien: Mandelstam is een groot dichter. Maar de meeste
mensen die dat zien zijn Slavist of Rus. Hoe dan ook, tot die mensen
behoor ik niet en ik betreur dat. Heel die wereld, waarvan ik denk dat
het een ongelooflijk interessante wereld is, die van de Russische poëzie
aan het begin van de twintigste eeuw, tijdens de revolutie en de jaren
daarna, blijft voor mij gesloten. Als een huis met de luiken toe.
Er is, een jaar of vier geleden, bij De Bezige Bij een boekje verschenen met twee prozaschetsen van Marina Tsvetajeva, Levend over
levend. Verrukkelijk proza, levend en eigenzinnig, waarin ze onder meer
een onvergetelijk portret geeft van de dichter en criticus Max Volosjineen beer van een man van wie ook de lezer onbedwingbaar gaat houden. In zijn huis op de Krim, Koktebel, logeerden allerlei mensen, ook
mensen die elkaar niet mochten, maar Volosjin weigerde partij te kiezen in zulke gevallen. Er kwamen sloten dichters over de vloer, er werd
gelezen, gekookt, gelachen, gepraat - geleefd op een manier die niet
meer bestaat. Die al snel niet meer zou bestaan - op een dag in I 9 I 7
vertrekt Tsevetajeva naar Moskou, Volosjin drukt haar op het hart om
snel terug te komen, maar ze zal hem nooit meer zien. De Krim is in de
jaren daarna onbereikbaar ver weg.
De wereld die in Levend over levend opgeroepen wordt is de pre-revolutionaire, de wereld zonder geldzorgen, de wereld met personeel en
mooie kleren - dat wil zeggen in de kringen waarin Tsevatejava zich
begeeft. In het boek met schetsen, dagboekfragmenten en brieven van
Tsvetajeva, Ik loop over de sterren, dat in I999 verscheen, stort die wereld in elkaar.
Daarover zo meer.
Maar eerst dit: in Levend over levend had ik de stem, de toon, de
hartstocht van Tsvetajeva leren kennen. Ze is, schriftelijk, een ongelooflijke aanwezigheid en knap is degene die niet onder haar bekoring
komt. Dus, bekoord en wel, naar haar gedichten gegrepen, in de hoop
dat ik ze met nieuwe ogen, met een tot nu toe onbekende stem in mijn
hoofd zou kunnen lezen.
Niets. Ze bleven gesloten als altijd.
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Ik loop over de sterren is een uiterst merkwaardig boek. Het bestaat uit
flarden, uit namen, uit hartstocht en pathetische brieven. Er is niets van
te begrijpen zonder hulp. Wie zijn al die mensen, al die Alja's en Asja's
en Misja's en Doenja's, wie is Tanja, wie zijn de Zjoekovski's? En waar
hangen we uit: in treinen, in Moskou, ergens op het platteland, hoe wat
waar wanneer waarom? Commentaar is onontbeerlijk en dat staat gelukkig ook in dit boek. De fragmenten worden aan elkaar geregen en
toegelicht door Irina Grivnina, een kenster van het werk. En iemand
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met een sterke opinie, een opinie die helemaal vóór Tsvetajeva is en tégen iedereen die maar de geringste twijfel durft te uiten over haar gedrag. Tsvetajeva's gedrag is boven elke kritiek verheven. Zij is namelijk
een dichter. Dat lezen we steeds weer. Ook Tsvetajeva zelf vindt wel
dat dichters andere mensen zijn dan niet-dichters, zij leeft nog in de tijd
dat de dichter gevleugeld was, dat hij in allerlei opzichten verheven was
boven andere mensen, dat zijn werk hem alles was. Tsvetajeva's werk is
haar alles, bijna angstaanjagend hoezeer ze daardoor de wereld aan kan,
het leven aan kan, in een tijd waarin dat waarachtig niet vanzelf sprak.
Maar het is eigenaardig om Grivnina steeds weer te lezen beweren dat
eigenlijk niemand de dichter begrijpt, zelfs haar eigen man, Sergej
Efron niet. Efron beklaagde zich in een brief dat in de tijd dat hij voor
het laatst in Moskou was omdat hij wegmoest om te vechten (hij had
zich aangesloten bij de Witte Garde), zijn vrouw haar tijd verdeelde
tussen hem en 'een ander'. Grivnina: ' ... Sergej vergist zich: Marina kon
haar tijd verdelen, maar niet haar gevoelens. (-) Sergej begreep niet dat
Marina's gevoelens (zoals de gevoelens van iedere dichter, ongeacht of
die man of vrouw is) van tijd tot tijd een schok nodig hebben .. .'
Die geëxalteerde, dweperige toon van Grivnina is irritant. Maar niet
alleen maar. Hij klinkt als een stem uit een verdwenen wereld, de wereld waarin dichters nog godgelijk waren (als ze dat al ooit waren- niet
alleen Sergej Efron heeft wel eens kritiek op het gedrag van zijn dichter) of waarin het in ieder geval nog was toe gestaan om te dwepen, om
pathetisch te zijn, om grote woorden en grote beelden te gebruiken. Die
woorden en beelden zijn vast en zeker ook onderdeel van het probleem
dat aan de poëzie van de grote Russen kleeft. En, ik zeg het er maar bij,
ik weet dat ik niet de enige ben die maar niet doordringt in die vertaalde grootheden. Er zijn er meer, lezers die heus wel wat aan kunnen.
Misschien is dit, meer nog dan het verslag van een leeservaring, de geschiedenis van een doordringing. Nu ja: een doordringinkje.
In de wereld van Marina Tsvetajeva is het misschien niet gezwollen om
te beweren, zoals zij doet: 'Een dichter kan geen heerser dienen- want
heersen doet hij zelf.' Een citaat waarmee Ik loop over de sterren begint. Een vriendin kon in die wereld blijkbaar schrijven: 'Duizendmaal
kus ik je handen - die slechts bedoeld zijn om gekust te worden, maar
die kasten verschuiven en zware dingen optillen - hoe mateloos bemin
ik ze daarom.'
Het is niet meer zo hedendaags, en misschien was het toen ook al
een tikje geëxalteerd. Mandelstam, - ooit Tsvetajeva's minnaar en bewonderaar- schreef in 1922 afkeurend over het 'vibreren op de allerhoogste tonen' van Tsvetajeva. Blijkbaar was ze zo iemand, iemand die
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altijd hevig sprak, schreef, dichtte. Iemand die al snel beweerde van
iemand te houden om hem na een jaar weer te laten gaan, iemand die
probeerde alles wat haar heilig was hoog te houden. Niet gewoon hoog.
Zeer Hoog.
Het is op een bepaalde manier ook benijdenswaardig, dat vermogen
om pathetisch te zijn. Wij zijn het kwijt. Schrijven over het kussen van
handen doen we niet eens meer als we verliefd zijn, laat staan in
vriendschap. Maar het betekent wel dat wij minder registers tot onze
beschikking hebben - de luide, de hoge, de schrille, de jubelende tonen
hebben we afgezwakt. Tsvetajeva niet.
Het is zeker ook daarom dat ze zo aanstekelijk schrijft. En omdat ze
niet gespeend is van humor. Ze schrijft in de verzameling flarden die Ik
loop over de sterren is, over haar dagelijks leven èn over de gedachten
die ze heeft. Het dagelijks leven is zwaar, erg zwaar. Haar man is ergens in het zuiden en ze krijgt zelden of nooit bericht van hem, op een
gegeven moment twee jaar lang niet, zodat ze wel moet denken dat hij
omgekomen is. En van hem houdt ze echt, ondanks de vele minnaars
en bevliegingen, wat ze voor hem voelt is niet ineens over. Ze staat er
dus alleen voor, voor het voeden en opvoeden van haar twee kinderen,
de verstandige Alja met wie ze één is, de kleine, zwakke, ziekelijke !rina. Ze heeft geen cent, ze verkoopt de spullen die er te verkopen vallen,
maar haar spullen wil niemand want ze zijn allemaal kapot: 'En een
vleugel waarvan de pedalen niet werken! En een mahoniehouten draaiorgeltje - dat overigens nooit heeft gespeeld. (Het liet zich in het begin
haast per ongeluk twee maten van de "Schlittschuhläufer" ontvallen en zweeg, of liever begon zo te grommen, dat wij zwegen!). En drie
eekhoornkooien-zonder eekhoorns en zonder deurtjes! ( De geur is
gebleven.) En een kinderbadje met lamgedraaide kraan en ingedeukte
zijkant! En het grote zinken bad, groen uitgeslagen als een scheepshelling, hopeloos als een doodskist!' Zo gaat het nog even door.
Ze woont op de zolderkamer van haar huis, zonder brandhout, zonder eten, anders dan een mud aardappelen onder het bureau en soms
wat grutten. Op een gegeven moment valt ook het water nog uit. Aan
een vriendin schrijft ze:
'Ik leef- werkelijk- als op een toren, Alja en ik regeren de wereld
vanaf onze zolder. Irina is ook op zolder, maar regeert niet.
In het gewone leven verkoop ik en loop ik de maaltijdverstrekkingen af.'
Het is ook zeker die combinatie van verhevenheid (we regeren de
wereld vanaf onze zolder) met nuchterheid (ik loop de maaltijdverstrekkingen af) die Tsvetajeva's proza zo aanstekelijk maakt. Het bruist
almaar van leven, van geest, van invallen en meningen. Ze zal wel onmogelijk geweest zijn, maar wel op een uiterst originele manier.
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Ze is een meesteres in het sterk verkort weergeven van dialogen. Ongetwijfeld is er een en ander aan verzonnen en gestileerd, het lijkt me
dat zij niet anders kon dan verzinnen en stileren, zelfs als ze zogenaamd 'direct' schreef. Maar die stileringen en verzinsels maken haar
verslagen alleen maar waarachtiger, het is alsof ze, op springerige wijze, meteen de essentie van gebeurtenissen te pakken heeft en niet de temerige, chaotische buitenkant.
Zo'n dialoogje bijvoorbeeld, met een vrouw die ze op straat ziet
sjouwen met een veel te zware tas die ze aanbiedt te helpen dragen. Ze
raken in gesprek, blijken een gemeenschappelijke kennis te hebben. Bij
het afscheid vraagt de dame aan T.:
"'Is uw vader gestorven?"
"Voor de oorlog."
"Je weet niet wat je moet, bedroefd of blij zijn."
"Leven. En anderen helpen leven. God geve het u!"
"Dank u. U ook."'
Door deze brieven en aantekeningen, en door alles wat je van haar gaat
weten, en door alles waar je van gaat houden al lezend, wordt er een
brug geslagen naar sommige gedichten. Bijvoorbeeld naar het gedicht
'Mijn zolderpaleis is een waar paradijs' waarin ze, in ieder geval in de
vertaling van Anne Stoffel, op bijna Annie M.G. Schmidt-achtige wijze
schrijft over de zolder waarvan wij weten dat hij een dagelijkse plaag is
('Hier is 't waar die berg manuscripten verrijst') met zijn lekkage, zijn
chaos en smerigheid ('Neem plaats op die koffer en zie nu eens aan/
Hoe Brussels die spin hier te werk is gegaan'). Ze schrijft over haar
dochters, 'twee zolderprinsesjes in stijl', beweert iets over 'een luchtig
diner' dat ze zal bereiden en laat de bezoeker vragen: 'Maar als u geen
hout meer hebt voor uw fornuis?' Waarop het antwoord luidt: 'Een
dichter heeft altijd een voorraad in huis/ Van woorden die vuur evenaren.' Dat is maar te hopen, maar in haar geval zou je het gaan geloven .
Allaten haar gewone aantekeningen wel eens een minder relativerende kijk op de zaak zien, ook daarin blijft ze vrolijk. Ze beschrijft een
dag uit haar leven, een dag die bestaat uit kou, rommel, water halen,
aardappels koken in de samowar die ze stookt met kolen ('de voortdurende brandwonden van de kolen die ik (ongeduld? afstomping?) gewoon met mijn handen vastpak'), over het zagen en hakken van hout,
hout dat uit het huis zelf afkomstig is ('de vliering- geen trap (opgestookt)- ik hijs me op aan een touw- om balken te halen'), uit tochten
langs de winkels om iets te verkopen of te kopen. 'Ongenoteerd is het
belangrijkste: de vrolijkheid, de scherpte van denken, de uitbarstingen
van vreugde bij het geringste succesje, de hartstochtelijke doelgerichtheid van mijn hele wezen'.

e7

Toch kan ook haar vuur niet overal tegenop en kan ze met haar gedichten geen kinderen voeden. Ze brengt aan het begin van de winter
1919/20 haar twee dochters naar een Sovjet-kolonie, waarvan mensen
in haar omgeving beweren dat het er beter is dan in Moskou, beter dan
op die koude, smerige zolder. Alja, de oudste, wordt al gauw emstig
ziek en Tsvetajeva haalt haar terug naar Moskou en staat doodsangsten
uit aan haar ziekbed. Het toch al slecht gevoede, magere kind heeft
soms meer dan veertig graden koorts. Tsvetajeva waakt- 'zij heeft niemand behalve mij, ik heb niemand behalve haar'- en stelt een bundel
samen van haar jeugdpoëzie, geschreven tussen 1913 en 1915, tussen
haar 21'1e en 23'1e. Het werk voert haar weg van de werkelijkheid, terug
naar gelukkiger tijden, ze gaat er helemaal in op- 'Ik werd wakker en
zong, ik vloog langs de winkels- zalig! - Alja en gedichten.' En ze vergeet? heeft geen tijd voor? wil niet denken aan? haar jongste dochtertje
dat nog altijd in het kindertehuis zit, waarvan Tsvetajeva toch met eigen
ogen heeft kunnen zien dat het er lang niet zo goed en warm en van
voedsel voorzien is als men beweert. In een brief aan goede kennissen
lijkt ze zich daarvoor te verontschuldigen: 'Niemand steunt mij, ik heb
geen vader, geen moeder, geen grootouders, geen vrienden. Ik ben hemeltergend alleen, daarom ben ik overal toe gerechtigd. - Ook tot misdaad! -'. Maar als kort daarna het bericht komt van Irina's dood, van
zwakte gestorven, maakt ze zichzelf bittere verwijten. 'En het is mijn
schuld. Ik was zo in beslag genomen door de ziekte van Alja (-)en was
zo bang om naar het tehuis te gaan (bang voor wat er nu gebeurd is),
dat ik maar op het lot vertrouwde.' Ze doet nog een schokkende bekentenis: 'En ik ben niet eens naar de begrafenis gegaan- Alja had die dag
40,7- en- zal ik de waarheid zeggen?- ik kon het gewoon niet.' Een
moeder die niet eens haar eigen kind gaat begraven. Haar verwijten aan
zichzelf klinken ook vreemd, ver weg: 'Veel begrijp ik nu: het komt allemaal door mijn avontuurlijkheid, mijn luchtige houding tegenover
moeilijkheden, en tenslotte - mijn gezondheid, mijn monsterlijke uithoudingsvermogen. Als je het zelf gemakkelijk hebt dan zie je niet dat
een ander het moeilijk heeft.' Hm. Dan zie je niet dat je kind sterft?
Het is gruwelijk, in alle opzichten: de onverschilligheid waarmee een
kind in een tehuis behandeld wordt; de toestand waarin een vrouw die
het nog maar een paar jaar daarvoor goed had, terecht is gekomen; de
onverschilligheid van vrienden die nog wel iets te eten of te verstoken
hebben; de wanhoop van Tsvetajeva, haar verlatenheid - en de verlatenheid van het kleine meisje, maanden alleen in een vreemde omgeving, ziek, nooit bezocht.
Vrienden spreken en schrijven afkeurend over Tsvetajeva's gedrag,
de vrouw die haar man, zoals zij menen, naar het Witte leger heeft ge-
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stuurd, die hem voortdurend ontrouw is, die haar kinderen slaat en
vooral de jongste verwaarloost, zo erg dat ze sterft ... Irina Grivnina
roept de lezer in haar commentaar op om toch vooral niet, 'gezien dit
onvervalste verdriet van een Dichter en Moeder' en vanwege Tsvetajeva's zelfmoord in 1941 'haar nagedachtenis [te] bezoedelen met postume afkeuring'. Dichters mogen van haar alles. Tsvetajeva's biografe
Viktoria Schweitzer geeft een wat genuanceerder beeld, zij citeert ook
de afkeurende brieven van de vrienden en laat zien hoe Tsvetajeva die
eerst de schuld op zich nam, geleidelijk aan een versie fabriceert waarin Irina's dood de schuld is van anderen, vooral van de zusters van haar
man: 'Ze hebben Irina laten omkomen in een kindertehuis, omdat ze
mij haten. Dat is de simpele waarheid.' Dat klinkt heel anders dan de
brieven die ze vlak na Irina's dood schreef.
Een paar maanden na de gebeurtenis schrijft Tsvetajeva een gedicht
over de dood van haar dochtertje, met ook daarin een versie van de gebeurtenissen die anders klinkt dan wat ze eerder schreef:
Mijn twee handen houden zachtjes even
't Kleine hoofdje van mijn kind omvat.
Tot voor kort nog was het mij gegeven
Dat 'k voor elke hand een hoofdje had.
Door hen dicht tegen mij aan te drukken,
En mijn armen om hen heen te slaan,
Kon ik de oudste aan de nacht ontrukken,
Maar de jongste moest ik laten gaan.
'Door hen dicht tegen mij aan te drukken'- maar dan wel op grote afstand. Ach, misschien is ook deze versie wel waar. Ze deed tenslotte
haar kinderen in dat tehuis omdat ze dacht dat ze het daar beter zouden
hebben - zoals ze overal en steeds weer herhaalt kon ze bijna niet leven
zonder haar oudste dochter, dus het was zeker geen onverschilligheid
dat ze die wegstuurde. Of dat voor de jongste ook geldt is maar de
vraag. Maar hoe dan ook. De waarheid heeft veel gezichten. En dit is
een prachtig gedicht. De laatste strofe gaat zo:
Als een steeltje met een bloem erboven
Was de tere hals, het hoofdje blond!
En ik kan nog altijd niet geloven
Dat mijn kindje rust onder de grond.

9 8

Vertaling Margriet Berg en Marja Wiebes

Ben ik het prachtig gaan vinden door het lezen van al die brieven en
aantekeningen? Vermoedelijk wel. Ik weet niet of ik dat rijm, die
zwaarte 'de oudste aan de nacht ontrukken' zonder dat alles wel op
prijs had gesteld. Maar een feit is dat ik het nu mooi vind, dat ik eigenlijk niet meer echt goed zie wat er verkeerd aan zou zijn. Het is misschien wennen, net zoals het tegenwoordig niet makkelijk meer is om
Boutens een groot dichter te vinden, terwijl de mensen die dat wel vinden meer gelijk hebben dan degenen die niet in staat zijn het in te zien.
Die zijn alleen maar niet in staat.
Dus zoiets als dit, vind ik nu ook mooi:
Het aards gericht is wankel; zit
Niet op de rechterstoel.
En maak een raaf niet zwart met wit
Voor zwaan en duif bedoeld.
Maar trouwens, hoe jij mij ook zag,
't Kan zijn dat ik, die vrij
Van allen hield, die zwarte dag
Wel witter blijk dan jij!
vertaling Marko Fondse

99

Marina Tsvetajeva: Ik loop over de sterren. Schetsen, dagboekfragmenten en brieven over
de Russische Revolutie. Samenstelling, inleiding en commentaar Irina Grivnina. Vert. Anne
Stoffel. Uitg. De Bezige Bij, 2000.

MAARTEN ASSCHER
E TRILOBIET
EN DE DODO

Over Alan Lightman, Binsteins dromen
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Er zijn van die kindervragen over de geheimen van de omringende werkelijkheid die nooit beantwoord worden. Vanaf een bepaalde leeftijd
houd je simpelweg op om ze te stellen, omdat je tot de ondervinding
komt dat het blijkbaar heel goed mogelijk is om zonder antwoorden
verder te leven. Hoe werkt de zwaartekracht precies? Waarom lekt er
geen electriciteit uit het stopcontact? Hoe is het mogelijk dat een postduif over duizenden kilometers precies de weg terug naar huis kan vinden? Waarom lijkt de maan aan de horizon groter dan wanneer hij hoog
aan de hemel staat? Dat soort vragen. Volwassenen hebben er zelden
een volledig bevredigend antwoord op, al denken ze misschien zelf van
wel.
Een vraag in die categorie waar ikzelf als kind mee tobde, en die
nooit helemaal verdwenen is, is de volgende. Stel dat alle klokken ter
wereld kapotgaan, is er dan nog een manier om te achterhalen hoe laat
het is? Kun je dan nog nagaan waar de tijd zogezegd 'gebleven' is, vanafhet moment dat de klokken stilstonden?
Het is best mogelijk dat ik mijn vraag indertijd niet duidelijk genoeg
stelde of niet aan de juiste mensen. Feit is dat ik geen afdoende antwoord kreeg. Dus besloot ik mijn eigen maatregelen te nemen, voor het
geval de gevreesde 'black-out' van alle klokken zich inderdaad zou
voordoen. Ik zaagde een rechthoekig plankje en sloeg er - een beetje
bij de rand, halverwege een van de lange zijden- een stevige spijker in,
die ik een eind liet uitsteken. Op wat een zonnige zomerdag beloofde te
worden, zorgde ik ervoor 's ochtends vóór de zon op te staan.
Al was het hartje zomer, het bleek buiten nog aardig koud te zijn, zo
in de vroegte. Op mijn pantoffeltenen door het natte gras lopend, legde
ik het plankje met de spijker bij het terras, waar altijd de hele dag de
zon scheen, evenwijdig aan de rand van de terrastegels. Vervolgens
ging ik naar binnen om de radio aan te zetten en alvast een pen te pakken. Mijn ouders en mijn jongere broer sliepen nog, maar het geluid
hoefde ook niet hard. Het ging mij uitsluitend om de piepjes van 6 uur.
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Zodra die klonken, zou ik naar buiten rennen om op het plankje te
kijken waar de schaduw van de spijker viel, klaar om een eerste streepje te zetten. Helaas, toen het zover was, bleek er op dat uur nog niets te
scoren. Er was al wel licht, maar nog geen zon en dus ook nog geen
schaduw.
Om 7 uur kon ik het eerste streepje noteren, om 8 uur het tweede, en
zo verder, de godganse vrije zomerdag door. De hele dag lag ik bij de
radio te niksen, om eenmaal per uur met een explosie van energie naar
buiten te rennen teneinde mijn heilige streepje· te markeren, op de terugweg links en rechts iedereen bezwerend dat ze van mijn plankje af
moesten blijven.
Na een dag aldus hard nietsdoen hoefde ik nog slechts de streepjes
door te trekken en voilà, de uren waren feilloos af te lezen. De plaats
voor de streep van drie uur moest ik gokken, want toen had ik door de
piepjes heengedut Nu beschikte ik over het gewenste instrument om los van alle klokken ter wereld- zelf de tijd te kunnen bepalen. Dat gaf
een niet gering gevoel van overwinning en onafhankelijkheid.
Groot was dan ook de ontgoocheling toen enkele weken later bleek
dat er afwijkingen begonnen te ontstaan tussen de klokkentijd en de
door mij geregistreerde uren. Het bleek dat de zon, en ook de andere
planeten, door het jaar heen van stand veranderen. Daardoor zouden de
op een bepaalde dag genoteerde zonnestanden altijd alleen voor die tijd
van het jaar kunnen gelden. Daarna ontstaan er kleine of zelfs grote afwijkingen.
Aan mijn vader, die met behulp van een assortiment fruit het verschil
tussen een maansverduistering en een zonsverduistering kon demonstreren, legde ik het probleem voor. Hij zag het niet zo als een probleem.
'Als je een uurwerk dagelijks opwindt,' zo zei hij, 'dan blijft het gewoon functioneren.' Dat was mij duidelijk, net als bij de Zaanse klok in
de huiskamer, waarvan iedere avond de peervormige gewichten omhooggerateld moesten worden. Maar daar ging het mij niet om. Ik had
in diezelfde tijd met een bouwpakket eigenhandig een klok met gewichten in elkaar gezet en wist dus uit ervaring dat het ondoenlijk is
om een klok voor langere tijd exact gelijk te laten lopen, laat staan te
garanderen dat hij het eeuwig blijft doen. En bovendien: wat was 'gelijk lopen'? Gelijk aan wat?
Wat ik wilde weten is: hoe laat is het nu echt? Dat wil zeggen, los
van mensen die dagelijks bezig zijn om horloges, wekkers en klokken
op te winden? Als ik het antwoord op die vraag voor de rest van mijn
leven wilde veiligstellen, zo begon mij te dagen, dan moest ik dus voor
iedere dag van het jaar zo'n plankje met een spijker en strepen maken,
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totaal 365 plankjes. Dan zou ik om te beginnen een jaar niet naar
school kunnen, wat natuurlijk uitgesloten was. En zelfs als dat wèl zou
kunnen, welke zekerheid had ik dan dat die 365 plankjes over de jaren
heen geldig zouden blijven?
Ik probeerde het ook nog met een zelfgemaakte zakzonnewijzer, bestaande uit een schijfje van een kartonnen koker, dat ik aan de binnenzijde beplakte met een reep papier waarop de twaalf uren van de dag
waren aangegeven. Het ene metalen deksel van de koker diende als
houder van de gnomon, dat wil zeggen een lucifer die door een geprepareerd gaatje werd gestoken, het andere deksel was aan de binnenzijde
met zwart plakband van lijnen voorzien, waarmee de elevatie ten opzicht van de aarde kon worden ingesteld. Alles wat je verder nodig had
was een kompas om de preciese positie van het zuiden te bepalen, en
natuurlijk de zon. Zo lukte het me zonder hulp van klokken of horloges
om eigenhandig in een handomdraai op tien minuten nauwkeurig de
tijd te bepalen. Ik was er niet weinig trots op, maar de onnauwkeurigheid bleef mij dwars zitten.
De uiteindelijke oplossing kwam van mijn moeder, niet in de vorm
van een antwoord op mijn vraag, maar in de vorm van een groter probleem, iets wat getuigt van haar inlevingsvermogen en wijsheid. Korte
tijd later- ik meen na terugkeer van hun jaarlijkse zuidelijke vakantie à
deux- ontving ik van mijn ouders een klein, maar zwaar cadeautje. Ik
heb het zorgvuldig bewaard in hetzelfde ritselende papier waarin ik het
voor het eerst in handen kreeg. Als je dat papier erafhaalt, zie je gewoon een steen. Bij nader inzien vertoont die steen overdwars een
kronkelige barst, zodat er als het ware een doosje en een deksel is ontstaan. Wanneer je nu die bovenste helft, de 'deksel', voorzichtig optilt,
dan ligt er in de onderste helft vastgegroeid een prehistorisch beestje.
Het heeft ongeveer een lengte van 6 centimeter en een breedte van 3,5
centimeter. Zo'n beestje heet een trilobiet, werd mij erbij verteld, omdat zijn lichaam uit drie lobben ('loboi') bestaat. Het is een schaaldier
dat ooit heeft geleefd, maar dat nu niet meer bestaat. Je zou dit beestje
meteen een naam willen geven, zo trouw en enigszins droevig kijkt hij
uit zijn stenen oogjes. Maar waar het om ging bij dit cadeautje was de
vraag: hoe oud denk je dat deze zogenaamde trilobiet is? Ik had geen
idee. Het antwoord was: 350 miljoen jaar.
Dat antwoord kwam aan als een dreun uit het niets. Als een wervelwind die al mijn jeugdige nieuwsgierigheid, mijn plankje met strepen,
mijn trouwe zakzonnewijzer, alle nieuwspiepjes van de wereld, de radio's, de scholen, ja de hele wereld met zon en al in één draaikolk uit
het heelal wegblies.

*
'The best way to explain it, is to do it', zo verkondigt de Dodo in Alice
in Wonderland. Net als de trilobiet confronteert ook deze uitgestorven,
maar door Lewis Carroll weer tot leven gewekte vogel ons met een onomstotelijke waarheid. Het punt is alleen dat het soort vragen die het
verschijnsel tijd ons stelt, nu eenmaal zo moeilijk op praktische, tastbare wijze te beantwoorden zijn.
In I 992 kreeg ik als uitgever van Meulenhoff een manuscript in handen, dat voor het fenomeen tijd precies datgene deed wat de Dodo bepleit: het probleem niet uitleggen, maar het voordoen. De literaire verbeelding schoot de ondoorgrondelijkheid van de natuurwetenschap te
hulp, in de vorm van een korte roman-in-episoden, die door Bill Buford
in een gesprek dat ik met hem over het boek voerde heel treffend werd
gekarakteriseerd als 'The Einstein Variations.' Het ging om het literaire
debuut van een jonge Amerikaanse hoogleraar in de fysica, genaamd
Alan Lightman, en zijn geniale roman van nauwelijks 20.000 woorden
heette Einstein s Dreams.
Het was een van die boeken waarvan je uitgeversbloed niet slechts
sneller gaat stromen, maar gaat bruisen als champagne, omdat je zeker
weet dat dit iets dermate unieks is, dat het niet anders dan op grote internationale en Nederlandse erkenning en dito succes kan uitlopen.
Na verwerving van de Nederlandse vertaalrechten schreef ik het volgende tekstje over het boek, dat vervolgens achterop de Nederlandse
uitgave werd afgedrukt, zoals die in 1993 onder de titel Einsteins dromen in een uitstekende vertaling van Barbara de Lange verscheen:
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Alles wat men over de korte roman Einsteins dromen zegt, is ingewikkelder dan het boek zelf Dat is misschien wel de grootste verdienste
van de Amerikaanse schrijver Alan Lightman, een vooraanstaand fYsicus verbonden aan het Massachusetts Institute ofTechnology. Met Einsteins dromen brengt hij het postulaat van Einstein uit I 905, waarin
onder meer de absoluutheid van het tijdbegrip op losse schroeven
wordt gezet, terug tot de bekoorlijke eenvoud van een reeks droomachtige vertellingen.
Het jaar is 1905 en de plaats is Bern. Het is zes uur s ochtends. De
zesentwintigjare Albert Einstein heeft zojuist zijn nieuwe theorie over
de tijd opgeschreven, twintig velletjes die uitgetypt moeten worden en
die vervolgens in een Duits natuurkundig tijdschrift zijn naam zullen
vestigen. In de uren waarin hij op de komst van de typiste wacht,
droomt Einstein opnieuw de dromen over beweging, licht, ruimte en tijd
die zijn relativiteitstheorie verbeelden. Onderbroken door een aantal
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tussenscènes waarin Einstein zijn zwoegende vorderingen met deze natuurkundige theorie samen met een boezemvriend bespreekt, krijgt de
lezer een reeks van betoverende verhalen voorgeschoteld - gesitueerd
in het kleinsteedse Bern van I 90 5, met zijn apotheker, de klokketoren
op de Kramgasse, de stoffenzaak op de Amthausgasse - waarin het relatieve karakter van de tijd aanschouwelijk wordt gemaakt.
Het knappe van Lightman is dat hij met zijn fictieve dromen van Einstein diens theoriën inzichtelijk verbeeldt, zonder ze uit te leggen.
Daarmee is zijn boekje een unieke literaire synthese van alfa- en bètacultuur: wetenschap in de vorm van verhalen.
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Een adequate, voor de tegenwoordige commerciële dynamiek misschien iets te lange, maar toch intrigerende flaptekst, zou je zeggen. Er
werd nog een quote van Salman Rushdie bij afgedrukt. Die had het manuscript ook te lezen gekregen en er het volgende over opgemerkt:
'Einsteins dromen is niet alleen een intellectuele uitdaging, het is ook
ontroerend en grappig, en het is zo prachtig geschreven.' Bovendien
had ik het manuscript nog aan Oliver Sacks voorgelegd, die mij een al
even schitterend citaat gaf om Einsteins dromen mee te promoten,
waarin hij het boekje als 'wonderbaarlijk' bestempelde. Na publikatie
van de Nederlandse uitgave zongen ook Vrij Nederland ('Betoverend'),
de Volkskrant ('Lichtvoetig') en NRC Handelsblad ('Speels') eenstemmig de lof van debutant Lightman.
Maar daar bleefhet bij. Van dit kleine meesterwerk, dat in een rechtvaardiger wereld niet alleen bejubeld, maar ook grootscheeps verkocht
zou zijn, gingen in twee jaar tijd slechts een stuk of tweeduizend exemplaren over de Nederlandse toonbank. Zo'n fijnzinnig, intelligent, fantasierijk en fraai boekje, een roman waar ik een vinger van mijn linkerhand voor zou geven om hem geschreven te hebben; daar staat zowel de
tijd als je verstand bij stil.
In de Verenigde Staten sloeg het wel aan, en daar staat Einstein s
Dreams sinds jaren als bestseller te boek. Op de site van de virtuele
boekhandel Amazon wordt het vergeleken met zowel het werk van Calvino en Borges als met Stephen Hawking's klassieker A BriefHistory of
Time.
In 1995, twee jaar na de oorspronkelijke Nederlandse publikatie,
probeerden we het nog eens met een kleine gebonden cadeau-uitgave
voor slechts Fl. 25,-. Opnieuw bleef de te verwachten respons grotendeels uit. Of Einsteins dromen in nieuwe edities en herdrukken ooit zijn
verdiende succes in Nederland nog eens zal krijgen, is niet te voorspellen. Dat hangt er bijvoorbeeld ook vanaf met wat voor nieuwe boeken
Lightman, die zich intussen meer met literatuur dan natuurkunde is gaan

bezighouden, in de toekomst nog zal produceren. Maar hoe het ook
loopt, ik garandeer iedereen die de moeite neemt Einsteins dromen ter
hand te nemen, dat hij na lezing het verschijnsel tijd nooit meer als
voorheen zal ondergaan. De trilobiet en de dodo zijn mijn getuigen, al
kunnen zij het zelf niet meer navertellen.
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Alan Lightman, Einsteins dromen, vertaald door Barbera de Lange, Amsterdam. Meulenhoff, 1993.

MARIËTTE HAVEMAN
ET LAATSTE
KWART

Over Ernst van de Wetering, Rembrandt, The Painter at Work
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De universitaire studie kunstgeschiedenis zou er geweldig op vooruit
gaan wanneer die voor driekwart werd vervangen door een uitgekiende
grand tour langs de grote musea en monumenten van Europa.
Deze gedachte is niet van mij maar van de grote kunsthistoricus
E.H.Gombrich, schrijver van onder meer het zeer leesbare en leerzame
The Story of Art, en van prachtige boeken en essays over kunst zoals
Meditations on a hobby horse, Art and Illusion, !deals and Idols, The
Image and the Eye. Het zijn de boeken die mij er toe hebben aangespoord om de studie kunstgeschiedenis af te maken.
Die uitspraak over zo'n grand tour klinkt misschien een beetje
vreemd uit de mond van iemand die zijn leven heeft gewijd aan het
schrijven over kunst. Maar ik zie wat hij bedoelt. Tijdens mijn eigen
studie kunstgeschiedenis heb ik ontzettend veel tijd verdaan met het
verteren van hoeveelheden misplaatste geleerdheid, of boeken die pas
waarde kregen toen ik geleerd had hoe ik ze moest lezen: met een half
oog hier en een korrel zout daar. En hoe lang duurde het niet voor ik
bepaalde grote werken, zeg de Villa Rotonda van Palladio, in het echt
te zien kreeg. En hoe groot was mijn verbazing niet, negen van de tien
keer, wanneer ik zo'n ding dan in het echt te zien kreeg.
'Maar dit is heel anders, volkomen anders dan ik dacht', is voor mij,
zoals voor de meeste studenten kunstgeschiedenis, een vertrouwde gedachte. Alleen al de afmetingen wekten (en nog steeds) vaak mijn
stomme verbazing, te zwijgen van allerlei andere, moeilijker formuleerbare materiële eigenaardigheden, zoals bij schilderijen de gladheid
of juist pasteusheid van het oppervlak, dofheid of glans, hardheid, ruwheid of korreligheid van het materiaal, en ga zo maar door.
Toch had ik over diezelfde kunstwerken dan vaak al enkele honderden bladzijden gelezen, dia's gezien en plaatjes bekeken.
Kunstwerken lijken in dit opzicht erg op mensen: het is als met sommige mensen over wie je al veel gehoord hebt, soms zelfs intieme details, voor je ze zelfhebt leren kennen, om dan tot je verbazing te erva-
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ren dat ze in het echt heel anders zijn. Zelfs de televisie is wat dit betreft notoir onbetrouwbaar: het werkelijke formaat - letterlijk, nu eens
- van politici kan dramatisch verschillen van hun televisie-afmetingen,
zoals ik zelf ervoer toen ik Hans van den Broek eens toevalligerwijs tegen het lijf liep (met een bekertje koffie, dat maar net aan zijn kostbare
pak ontsnapte). Er waren genoeg overeenkomsten om de voormalige
excellentie onmiddellijk te herkennen (zoals ik ook de Villa Rotonda
onmiddellijk herkende toen ik haar eindelijk ontmoette). Maar de materiële verschillen waren groot genoeg om een schok te weeg te brengen.
De overeenkomst tussen Hans van den Broek en de Villa Rotonda:
hierin ligt het kernprobleem van heel veel kunsthistorische literatuur
besloten. Nu zijn die boeken niet altijd bedoeld om zo'n kunstwerk of
kunstenaar te portretteren. Zoals een boek over de buitenlandpolitiek
van Clinton niet hoeft te worden beoordeeld naar zijn weergave van het
karakter van de ex-president, zo hoeft een boek over de religieuze iconografie in het werk van Caravaggio niet te worden afgerekend op de
adequaatbeid waarmee het dat werk portretteert.
Misschien is de vrees voor zo'n afrekening ook de oorzaak dat kunsthistorici zich vaak verre houden van een dergelijke portrettering. Liever
beperken zij zich tot afgebakende, meetbare grootheden. En dat is
waarschijnlijk maar goed ook. Het zijn de ambitieuze boeken, de brede
armslagen en overkoepelende visies die de meeste schade aanrichten,
in de kunstgeschiedenis niet anders dan in de literatuur, de filosofie of
waar dan ook. In dit opzicht staat Gombrich op eenzame hoogte.
Maar het is mij er niet om begonnen een kritiek te leveren op kunsthistorische literatuur in het algemeen, en dat was ook niet de opdracht.
Er zijn wel degelijk geweldige, leerzame en inspirerende boeken over
kunst, het soort boeken waarvan je zegt dat ze je leven een beetje hebben veranderd, dat je er slimmer, minder oppervlakkig, beter van bent
geworden. En zoals slechte kunstboeken je bozer maken dan zomaar
slechte boeken, omdat ze iets aanrichten met de kunst in kwestie dat tot
op zekere hoogte onherstelbaar is, zo hebben goede boeken over kunst,
voor mij althans, een toegevoegde waarde, brengen die een bijzondere
ontroering en gevoel van dankbaarheid met zich mee.
Toen Gombrich die uitspraak deed waar ik dit stuk mee begon, zal
hij stilzwijgend wel hebben aangenomen dat die gefortuneerde reizende
student een flinke koffer bij zich had, met daarin, boven op of desnoods
onder de sokken en t-shirts, een stuk of tien boeken. Een goed overzichtsboek, een paar schitterende monografieën, en ook wat goede, onderhoudende literatuur die de wereld waarin die vreemde kunstschatten
zijn ontstaan, dichterbij brengt. Gombrichs eigen Story ofArt zou niet
mogen ontbreken, als geheugensteun maar ook omdat dit boek zo prach-
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tig duidelijk maakt hoe kunstwerken leven in een eigen element, dat
niet kan bestaan zonder het onze maar daar toch op essentiële punten
van verschilt.
Wat ook in de koffer zou mogen (handig, ook om het kleine formaat)
is Kris en Kurtz, Die Legende vom Künstler: een even onderhoudende
als beknopte uiteenzetting van alle topoi, vaste verhalen die van oudsher over kunstenaars de ronde doen. Een soort tweelingklassieker uit
dit genre is Barn under Saturn van Rudolph en Margaret Wittkower,
over eigenaardigheden in het gedrag van kunstenaars, volgens het motto dat Karel van Mander in de qde eeuw al formuleerde: hoe schilder
hoe wilder. Taste and the Antique van Francis Haskell en Nicholas Penny; en natuurlijk de Vite van Vasari, de grote biograaf van het I sde en
I 6de-eeuwse Italië, dankzij wie nog zoveel bekend is over het doen en
laten, de levens en strevens van kunstenaars uit een tijdperk dat ver van
het onze is verwijderd.
Al deze boeken zijn meer dan twintig jaar oud, sommige vijftig,
tachtig en één zelfs ruim vierhonderd - waaruit blijkt dat goede kunsthistorische boeken niet zo gauw gedateerd raken.
Maar mijn uitverkorene voor deze gelegenheid is van recenter datum, en bevindt zich ook dichter bij huis: Rembrandt, the painter at
work, door Ernst van de Wetering. Dit boek is alleen in het Engels verkrijgbaar, jammer omdat je daardoor als Nederlandse lezer vaak wordt
genoodzaakt tot geblader om het oorspronkelijke Nederlands van vertaalde citaten te lezen. Maar dat ongemak weegt niet op tegen de kwaliteiten van dit boek, een van de weinige mij bekende, geslaagde pogingen om een schilderkunstig oeuvre dichterbij te brengen.
Over Rembrandt is waarschijnlijk meer geschreven dan over welke
andere schilder ook; iemand die zich aan dat onderwerp waagt heeft ofwel iets bijzonders te vertellen, of verkeert in de waan. Weinig onderwerpen zijn zo illustratief voor mijn stelling dat slechte kunstboeken je
nog chagrijniger maken dan gewoon slechte boeken, terwijl de goede je
nog vrolijker maken.
Van de Weterings boek is een uitzonderlijk geval, alleen al door de
grondslag die het heeft in decennialang kosten noch moeite sparend onderzoek. In de chemie of de geneeskunde is het normaal dat onderzoekers in vliegtuigen stappen om, zeg, in Seattle een onderzoek te doen
dat daar beter gedaan kan worden dan in Amsterdam. Maar kunsthistorici worden alleen bij hoge uitzondering in die gelegenheid gesteld.
Vandaar dat spectaculaire kunsthistorische ontdekkingen vaak een min
of meer toevallig karakter hebben. Meestal treedt het toeval op in de
gedaante van een tentoonstelling of restauratie; vaak in een combinatie
van beide. Het is gebruikelijk dat schilderijen worden uitgeleend onder
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de voorwaarde dat ze worden schoongemaakt, of zelfs gerestaureerd.
Zulke restauraties brengen nogal eens zaken aan het licht die voordien
onbekend waren. Rembrandt vormt de grote uitzondering op deze regel,
als gevolg van het welbekende Rembrandt Research Project: misschien
het meest omstreden, en in elk geval het duurste onderzoeksproject dat
ooit aan een enkele kunstenaar is gewijd. Hoe iemand daar ook over
denkt, het Project heeft een soort van kennis aan het licht gebracht over
de schilderijen van deze meester, en I 7de-eeuwse kunst in het algemeen, die de officiële doelstelling - vaststellen in welke mate een
schilderij inderdaad van Rembrandt zelf is - volledig in de schaduw
stelt. Die kennis is te vinden in Van de Weterings boek, in een context
en op een manier die volkomen overtuigt. Als het RRP ergens een
rechtvaardiging vindt is het in dit boek. Omgekeerd kun je zeggen dat
dit boek een basis heeft van wetenschappelijk onderzoek die in de
kunsthistorische literatuur volstrekt zeldzaam is.
Rembrandt, the painter at work is geen boek dat zijn lezer vanaf de
eerste bladzij in de kraag grijpt: je moet het wel willen weten, je in dit
onderwerp willen verdiepen. Dat is een absolute voorwaarde om van dit
boek te genieten. Het begint onderaan, bij de dragers, het materiaal
waar Rembrandt mee werkte, om geleidelijk aan op te klimmen naar
het hart van het geheim: de befaamde Rembrandtieke toets, zijn gebruik van kleur, vernis en verhoudingen. Aan het eind van het boek vindt
men nog een epiloog over kunstzinnige kwaliteit in het algemeen. Die
epiloog, en trouwens alle hoofdstukken in dit boek, laten zich ook heel
goed op zichzelf lezen.
De kracht van dit boek, naast die schatkamer aan kennis die er aan
ten grondslag ligt, ligt besloten in de verhouding tussen het ongelooflijk moeilijke, tot wolligheid uitnodigende probleem - waarop berust
nu het eigene, de specifieke stijl van Rembrandt -, de bijna altijd onverwachte antwoorden, en de kompaszuivere betrouwbaarheid van die
antwoorden. Er zijn de vragen: hoe bouwde Rembrandt zijn schilderijen op? Welke stilistische en materiële middelen stonden hem ter beschikking, en hoe verschilden die van latere kunst? Wat waren de kunstzinnige idealen, en waar lagen de grenzen van de mogelijkheden om
die te verwezenlijken? En er zijn de antwoorden, die de lezer telkens
weer verrassen door hun eigenaardigheid. Zo leren we dat Rembrandt
zijn composities van achteren naar voren, opbouwde, en ook bij stukjes en beetjes, in absolute tegenstelling tot de veel globalere, uit toonschakeringen opgebouwde totalen die I 9de- en 20ste-eeuwse schilderijen vormen. Het maken van een geheel door de perfecte afstemming
van tinten, verhoudingen en onderdelen, alles wat viel onder het I 7deeeuwse begrip 'houding'; dat was waar het geheim van Rembrandts
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kunst zich voor een belangrijk deel schuilhield, binnen de schilderkunstige grenzen van zijn tijd. Die verhoudingen waren veel moeilijker
goed te krijgen dan wanneer je de beschikking hebt over een groot, negentiende-eeuws palet en verf uit tubes. Voor een zeventiende-eeuwse
schilder was het opbouwen van zo'n samenhangend tafereel, net als
schaken, een kunst die bestond uit het van tevoren rekening houden met
een hele reeks toekomstige zetten. Zelfs de relatieve dikte van de verf,
of droogheid van het penseel werkte mee in het bouwen van zo'n illusie, uit een ongelooflijk complex samenspel van gelaagde en gesluierde
verfstreken. Je moest wel heel goed kunnen schilderen om daarbij de
indruk te wekken dat het allemaal als vanzelf uit het penseel was gegroeid. Daar was Rembrandt de grote meester in, en daar schuilt ook
het verschil tussen een grote en een iets minder grote zeventiendeeeuwse meester.
Zo luidt, kort samengevat, het inzicht waarmee Van de Wetering zijn
lezers achterlaat. Daarmee, en met de overtuiging dat elk verworven
feit in dit boek inderdaad een feit is, de stevige grond onder elke veronderstelling. Het hele boek staat in dienst van de opdracht: hoe kunnen
wij deze wonderbaarlijke erfenis, dat oeuvre dat niemand met enig gevoel voor kunst helemaal onberoerd laat hoewel het afkomstig is van
een verre vreemdeling uit een volstrekt andere wereld dan de onze,
dichterbij brengen. Waarin bestond om te beginnen het ambacht dat een
schilder als Rembrandt beoefende, en waar oversteeg Rembrandt dan
de grenzen van dat ambacht? In het hele boek is voelbaar hoe persoonlijk gemotiveerd dit onderzoek voor deze auteur is, al is die motivatie
over het algemeen impliciet, verpakt in de hardnekkigheid waarmee hij
het probleem dat hem bezighoudt, probeert te vangen. Er staat geen zin
in waarvan je denkt: hier is Van de Wetering bezig zijn publiek te imponeren, of hier vertelt hij iets om te maskeren dat hij iets anders niet
weet.
Wat dit betreft zijn boeken net schilderijen: hoewel we niet allemaal
in staat zijn tot een dergelijke concentratie en toewijding en tot het zo
knap combineren van feiten en veronderstellingen, zijn we over het algemeen erg goed in het onderscheiden van een dergelijke kwaliteit. Ik
ken weinig andere boeken waarin je als lezer zozeer wordt beloond met
het gevoel dat je werkelijk iets hebt opgestoken, dat je ogen meer
zijn geopend bij het kijken naar die schilderijen, zonder ook maar even
te worden bekropen door het gevoel dat het wonder van Rembrandts
talent wordt gereduceerd tot iets kleiners, maar overzichtelijks.
Ernst van de Wetering, Rembrandt, The Painter at Work, Amsterdam University Press
1997·

BREGJE BOONSTRA
INDEREN EN
PIRATEN

Over Richard Hughes, A high wind in Jamaica

1 1 1

Van de meesterwerken die wij binnen de vaderlandse jeugdliteratuur
zouden missen lig ik zelden wakker. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat
ons nog onopgegraven schatten van eigen bodem wachten en de ruimte
voor belangrijk werk uit het buitenland is altijd groot geweest. Tenslotte
bestaat de vaste kern van wat algemeen gezien wordt als onze klassieke
kinderboeken uit buitenlandse titels: Winnie de Poeh, Alleen op de wereld, Pinokkio, Alice in Wonderland, Pippi Langkous. De internationale
uitwisseling tussen uitgevers is mede dank zij de kinderboekenbeurs in
Bologna een vaststaand gegeven en coproductie van prentenboeken is
eerder regel dan uitzondering. Zeker zijn er prachtboeken die het hier
niet echt halen vanwege hun culturele geworteldbeid in het land van
herkomst, zoals bijvoorbeeld de historische jeugdromans van Rosemary Sutcliff of van Barbara Willard.
De jeugdbibliotheek van het smartelijk gemis is in de allereerste
plaats gevuld met niet langer verkrijgbare boeken. Waarom moesten
lang gekoesterden als Kees en Keetje van Jantien Buisman, 0 wat mooi
is Panama van Janosch en Tomi Ungerers Geen kus voor moeder het
veld ruimen? En waar voor de donder zijn De Pozzebokken van Bouke
Jagt, Het berenhuis van Marilyn Sachs, Abels eiland van William Steig
of Janni Howkers De aard van het beest gebleven? Dat uitgevers zoveel
moois, fantasievols, grappigs en levensbelangrijks verloren laten gaan,
is onvergeeflijk. We kunnen voortaan toch niet allemaal uitsluitend over
Harry Potter lezen?!
Een categorie die gemakkelijk in de schaduw dreigt te raken is die
waarover volwassenen zich de onbeantwoordbare vraag stellen: 'Is dit
wel een kinderboek?' Om volmondig een kinderboek te heten is dat
werk vaak te ongrijpbaar, te beschouwend en diepzinnig of te subtiel
humoristisch. Om bij de volwassen literatuur te mogen horen zou het
niet zo simpel en helder, zo onwaarschijnlijk of fantasierijk moeten zijn
en zeker niet moeten gaan over dieren en dingen met denk- en spraakvermogen. Hierbij denk ik aan Russell Hobans Vader Muis en zijn zoon
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en Meneer Bruis bouwt zijn huis van Stefan Themerson, aan het werk
van Reiner Zimnik, de sprookjes van Godfried Bomans, de prentenboeken van Harriët van Reek en in wezen ook aan de dierenverhalen van
Toon Tellegen, die zich op wonderbaarlijke wijze uit de schaduw naar
het licht van de populariteit hebben weten te werken.
Een uitnemend voorbeeld van dit soort niet te vangen literatuur is A
high wind in Jamaica van Richard Hughes. Het verscheen in 1929, aanvankelijk onder de titel The Innocent Voyage. Het boek werd binnen
korte tijd een verkoopsucces en wordt in Engeland beschouwd als klassiek. Het verscheen niet alleen als roman, maar ook als kinderboek. De
laatste (pocket)uitgave dateert van 1998, maar is op dit moment niet
meer leverbaar. Onder de titel Kinderen en piraten (Kosmos, 1930)
kwam het boek bij ons niet verder dan een marginaal bestaan in de nu
bijna onleesbaar geworden vertaling van Robert Peereboom, omstreeks
1969 heruitgegeven in de serie Prisma Boeken. In 1965 werd het verhaal verfilmd door Alexander Mac Kendrick, de regisseur van toppers
als The ladykillers en Whisky galore.
A high wind in Jamaica is een ongewone en weerbarstige roman,
waarin een zekere verwantschap met William Goldings Lord of the flies
(1954) valt te ontdekken, maar die verder moeilijk is in te delen. Je
kunt hem lezen als een adembenemend avonturenverhaal over een
groepje kinderen dat op een schip vol ruige zeebonken van Jamaica
naar Engeland onderweg is, maar ook als een verzameling verrassende
observaties over de verschillen in levenshouding en gedrag tussen kinderen en volwassenen. Het verhaal begint omstreeks 1860 op Jamaica,
waar een koloniaal gezin dakloos wordt na een orkaan. De vijf kinderen, in de leeftijd tussen twaalf en vier, worden zonder enige volwassen
begeleiding op een schoener naar de node gemiste beschaving van het
Engelse moederland gestuurd.
De spannende, maar ook beangstigende gebeurtenissen zijn niet van
de lucht. Na een entering op volle zee komen de kinderen terecht op
een piratenschip. De vrolijke scheepsaap wordt door laveloze matrozen
van zijn staart ontdaan en een aandoenlijk, uiteindelijk voor het kombuis bestemd varken verdwijnt in de golven. De oudste broer breekt
zijn nek wanneer hij uit een pakhuis naar beneden stort (leunde iets te
ver naar buiten). Het oudste zusje Emily steekt uit zelfverdediging onbedoeld een gebonden en geknevelde zeeman dood. Men verdenkt een
ander kind, dat zonder pardon over boord wordt gezet en gelukkig door
een volgbootje weer opgevist.
Het uitzonderlijke is dat de auteur zijn jeugdige personages dit alles
laat overkomen als dingen die nu eenmaal gebeuren, want zoals de verteller van het verhaal opmerkt: 'Children have little faculty of distin-
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guishing between disaster and the ordinary course of their lives.' De
duiding en vooral het oordeel komen pas wanneer het kinderspul op
een ordentelijk stoomschip is afgeleverd dat werkelijk naar Engeland
koerst. Daar beginnen hysterische dames te vragen naar het gedrag van
de beschavingsloze kerels. Die ondernamen toch zeker wel eens pogingen tot iets onoorbaars en hoe hebben ze die zeekapitein eigenlijk gedood? De kleinen zwijgen en aangekomen in Engeland houden ze de
mond stijf dicht bij de volwassen vooronderstellingen dat uiteraard de
piraten broer John hebben gedood, toen deze de eer van zijn zusjes verdedigde. En zo worden de verkeerden berecht, omdat het beeld van
gruwelijk handelende kinderen in geen volwassen hoofd past.
Richard Arthur Warren Rughes leefde van 1900 tot 1976. Hij was
een reislustig type en had een gezin met vijf kinderen. Hij was een tijdje hoogleraar en runde een theatergroep in Wales en overigens was hij
schrijver. Zijn oeuvre is niet omvangrijk. Zelf bestempelde hij zijn literaire activiteit tegen het eind van zijn leven als 'a race between the publisher and the undertaker.' Hij schreef toneelstukken en poëzie, vier
romans en een flink aantal kinderverhalen. Die zijn geestig en onvoorspelbaar, maar aanzienlijk minder bizar dan zijn piratenroman en duidelijk gericht op een kinderpubliek In de na zijn dood uitgegeven bundeling The Wonderdog (1977) staat een verhelderend voorwoord, waarin de auteur uitlegt dat al zijn verhalen ontstaan zijn in kontakt met
jeugdige toehoorders. Die reikten hem onderwerpen en figuren aan en
vertelden later het verhaal na, zodat hij het op kon schrijven.
Blijkbaar begon hij met deze werkwijze al bij zijn debuutroman A
high wind in Jamaica, waarvoor hij als jonge man de kinderen van
vrienden raagpleegde. Dit zou iets verklaren van het ongewone inzicht
in kinderlijke beweegredenen dat Rughes aan de dag legt. Dat blijkt
met name uit de tekening van de tienjarige Emily. In alles wat haar
overkomt is er maar één gebeurtenis die haar ten diepste beroert: de afslachting door een groep wilde katten van de geliefde gezinspoes Tabby. Het bestaan van de kat was voor het meisje belangrijker dan dat van
haar moeder en de dood van de oude huisneger Sam maakt aanzienlijk
minder indruk dan die van Tabby: 'there is, after all, a vast difference
between a negro and a favourite cat.' (En dat staat er zonder uitroepteken). Wanneer Emily aan het eind van het verhaal totaal overstuur na de
rechtszaak tegen de piraten naar buiten komt, heeft ze maar één vraag:
'Father, what happened to Tabby in the end, that dreadful windy night
in Jamaica?'
Fascinerend is de manier waarop Rughes zijn tienjarige heldin voor
het eerst naar zichzelf laat kijken, als ware zij een laat twintigste eeuwse puber: 'What agency had so ordered it that out of all the people in
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the world who she might have been, she was this particular one, this
Emily: bom in such-and-such a year out of all the years in Time, and
encased in this particular rather pleasing little casket of flesh?' Ze
breekt zich het hoofd over het verschijnsel God en ziet zichzelf als buitenstaander bij de andere kinderen in hun spel, precies zoals Astrid
Lingren dat ooit zo mooi verwoordde: 'Plotseling stond ik daar en
werkte het niet meer, het was niet langer spannend. Dat inzicht was onverdraaglijk.'
Hughes heeft zijn verhaal mooi en betekenisvol opgebouwd. Het
begint met de beschrijving van een voor kinderen idyllische situatie,
gebaseerd op de vrijheid en de schoonheid van de overdadige eilandnatuur. Bemoeizuchtige, onderwijs en beschaving nastrevende volwassenen zijn ver te zoeken, afgezien van een enkele oude neger die na de
afschaffing van de slavernij de meester trouw is gebleven en vooral
mooi over Anansi kan vertellen. Uit deze paradijstuin worden de kleine
halve wilden verdreven na een soort zondvloed. Hun grote avontuur
eindigt in Engeland op een ordentelijke school, waar Emily als een
braaf meisje rondhuppelt en babbelt met de andere meisjes, alsof er
nooit piraten en bebloede messen bestaan hebben. En de lezer is door
de schrijver dusdanig beïnvloed, dat hij zeker weet dat dit ondanks de
uiterlijke schijn nooit bedoeld kan zijn als een happy ending.
Je moet A high wind in Jamaica niet speciaallezen vanwege de stijl.
Hughes schrijft weliswaar zorgvuldig, maar nergens opvallend. Het is
in de eerste plaats het verhaal zelf, dat de lezer moet leiden en verleiden. Er is een alwetende verteller die ons zijn grillig verlopende geschiedenis binnentrekt en de roman de kleuren en geuren geeft die eigen zijn aan de mondelinge traditie. Het meest uitzonderlijke aan het
boek echter is toch de visie van de auteur op de kindertijd. Die moet
zeker zijn opgevallen in de tijd van verschijnen: I929 hoort tot het tijdperk dat wel 'The Golden Age of childrens literature' genoemd wordt.
Toen had de kindertijd een warme glans en ronde hoeken en was het
voor volwassen auteurs 'bon ton' er wanhopig naar terug te verlangen.
Hughes' roman verschijnt na The wind in the willows (I 908), The secret garden (I 9 I I) en Winni-the-Pooh (I 926) en in hetzelfde jaar als
Peter Pan. En even is het gedaan met alle geestige gekneuter, het gemijmer in de vredige natuur en de rose gekleurde ontsnappingspogingen aan de werkelijkheid. Hughes observeert het kinderlijk gedrag met
een voelbare persoonlijke fascinatie en bericht op nuchtere toon en
zonder moreel oordeel over wat hij waarneemt. Hij laat zien hoe het de
volwassenen wereld is die eeuwig doende is dat gedrag een plaats te
geven op de schaal van goed en kwaad, waarmee in onschuld gepleegde handelingen wreed en verwerpelijk worden. Zo beschreef Hughes op

zijn manier toch een zeer bijbels getint geval van 'paradise lost', waar
een staat van onschuld en niet-weten aangetast raakt door kennis en het
toekennen van betekenis. En of A high wind in Jamaica een boek voor
kinderen is? Ik zou het niet weten. In elk geval is het een belangwekkend en onconventioneel boek óver kinderen, dat in een nieuwe eeuw
met een nieuwe vertaling een nieuwe kans zou moeten krijgen.
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Richard Hughes, A high wind in Jamaica, 1929. Een Nederlandse vertaling door Robert
Peereboom verscheen onder de titel Kinderen en piraten bij uitgeverij Kosmos, 1930.

KEES MERCKS
EN VRAGENLIJST
ALS ROMAN

Over Jin Grusa, Het vragenformulier. Of Gebed voor een stad en een
vriend

1 16

Het was in het voorjaar van 1985. Grusa zat in de zaal, een klein mannetje met grote capaciteiten. Zelf moest ik voor het eerst het podium
beklimmen om een vertaalprijs (de AleidaSchot Prijs voor vertalingen
uit de Slavische talen) in ontvangst te nemen. Van de Tsjechische
schrijver Grusa had natuurlijk nauwelijks iemand in de zaal gehoord en
zijn fantastische roman zou de bekende weg gaan van veel goede, maar
niet zo eenvoudig te begrijpen, vertaalde literatuur: hij werd na een
paar jaar verramsjt.
Omdat er nadien nooit meer ander werk van Grusa in het Nederlands
is vertaald, is ook zijn naam weer (nagenoeg) vergeten. Daarom even in
het kort iets over de schrijver. Hij werd geboren in 1938 in Pardubice,
een stad ten oosten van Praag en nog het meest bekend door zijn paardenraces. Grusa studeerde in Praag aan de Karelsuniversiteit filosofie
en geschiedenis en was in het politiek al iets mildere klimaat van de
jaren zestig nauw betrokken bij twee modernistische tijdschriften,
waarin druk gepoogd werd de communicatie met westerse stromingen
te herstellen. Daarnaast schreef hij enkele dichtbundels. Gebruikmakend van de censuurloze periode tijdens de Praagse Lente (1968) publiceerde hij onder het pseudoniem Samuel Lewis teksten die later, na de
inval en tijdens het terugdraaien van de politieke en culturele vrijheden,
als 'pornografisch' werden betiteld. Alle progressieve bladen werden
van hogerhand stopgezet en Grusa moest zich voor zijn literaire activiteiten verantwoorden. Hij kreeg in '69 een proces aan de broek, dat
echter niet werd doorgezet, maar dat wel als gevolg had dat er voor
hem geen plaats meer was in de 'officiële' (genormaliseerde) literaire
bladen. Vanaf dat moment was Grusa dissident.
Hij hield zich actiefbezig met de vervaardiging, redactie en verspreiding van ondergrondse literatuur, ondertekende Charta 77, kreeg twee
hoge 'dissidente' literaire onderscheidingen, o.a. voor Het vragenformulier, dat beschouwd werd als een van de beste dissidente boeken van
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de laatste jaren. En dat was nogal wat omdat hij hiermee schrijvers als
Vaculik, Hrabal en Kundera naar de kroon stak die veel bekender zijn
geworden. Naar aanleiding van die roman werd hij opnieuw opgepakt
en verhoord, maar ook nu weer na een lang voorarrest vrijgelaten. Toen
hij vervolgens de kans kreeg om met een beurs naar Amerika af te reizen, heeft hij die met beide handen aangegrepen. Eenmaal buiten de
republiek werd hij 'ontburgerd', wat in feite betekende dat iemands
paspoort werd ingetrokken, zoals dat bij de meeste prominente emigranten gebeurde. Op die manier kon hij niet meer naar zijn land terugkeren. Na enige tijd vestigde hij zich in Bonn, hield zich nog steeds met
de literatuur bezig. Zo was hij een der drijvende krachten achter het
Lexicon van verboden Tsjechische schrijvers, dat in 1982 in Toronto
verscheen, als ultieme poging om al die schrijvers die ofwel in eigen
land 'ondergronds' waren, dan wel zich in de diaspora bevonden, voor
de vergetelheid te behoeden. Ook legde hij zich zelf steeds meer toe op
het schrijven in het Duits. Hij vertaalde al werk van Kafka en Rilke,
maar begon nu ook direct poëzie in het Duits te schrijven en volgde de
Duitse vertaling van zijn Tsjechisch-Duitse proza met argusogen.
Na de Fluwelen Revolutie (r989) keerde hij terug naar zijn vaderland, waar nu eindelijk zijn roman Het vragenformulier kon uitkomen,
alsmede het Lexicon van verboden Tsjechische schrijvers. In eigen land
werd hij mede dankzij zijn ervaringen in de Bondsrepubliek al gauw
gevraagd om ambassadeur te worden in dat land. Hoewel velen het
wantrouwden dat een schrijver ambassadeur werd in zo'n groot en belangrijk land met zulke gevoelige betrekkingen met Tsjechoslowakije,
heeft Grusa veel nuttig werk gedaan in de politieke discussie tussen de
Tsjechen en de (na de oorlog verdreven) Sudeten-Duitsers, die terugkeer eisten en restitutie van goederen. Door die diplomatieke activiteiten verzandde enigszins zijn literaire ambitie en slechts na lange tijd
verscheen weer een bundel poëzie, nu al in het Duits, die voor het Tsjechische publiek terugvertaald moest worden in het Tsjechisch ...
In Nederland verscheen dus in het seizoen 1983-'84 de vertaling van
Grusa's eerste roman, Het vragenformulier. Het oorspronkelijke werk
vond nog zijn voltooiing in Tsjechoslowakije, onder de zware omstandigheden van de jaren zeventig, de periode van normalisatie onder
Husák, toen het hele politieke en culturele leven grootscheeps gezuiverd moest worden van dwarse elementen. Het manuscript circuleerde
eerst enkele maanden onder dissidente vrienden, alvorens het zijn weg
vond naar Canada waar het eind 1978 werd gedrukt in Toronto, waar de
eerder geëmigreerde Tsjechische schrijver Skvoreck)' een uitgeverij had
gesticht en waar het meeste werk van dissidente auteurs in boekvorm
verscheen. De titel van de roman heeft, in tegenstelling tot het begrip in
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het Nederlands, een uitgesproken politieke connotatie. Het ging in
Tsjechoslowakije om een uitgebreide vragenlijst die elke solliciterende
werkzoekende moest invullen voordat hij in aanmerking kon komen
voor een bepaalde baan. Daarin moest hij uitgebreid verslag doen van
wie hij was: zijn personalia, zijn gezinssituatie, geboortedatum, vroegere werkzaamheden - en die van zijn naaste familieleden en vrienden -,
maar vooral hoe zijn politieke overtuiging was, is en zou zijn - alsmede
die van de mensen met wie hij het nauwst omging. Hoe je tegenover de
Praagse Lente stond en tegenover de normalisering erna. En of je niet
toevallig een familielid 'illegaal' in het buitenland had, want dat kon je
flink opbreken. Een dergelijke vragenlijst was dus vooral bestemd om
de loyaliteit van de betrokkene te peilen tegenover de toen heersende
politiek. Ook als je al ergens jaren werkzaam was, werd je door een bedrijfscommissie aan de hand van zo'n vragenlijst scherp aan de tand
gevoeld om te bekijken of je je baan in politiek opzicht wel waard was.
Wie door de mand viel, kon elke carrière uit het hoofd zetten en was
gedoemd werk in de marge te verrichten. Zo kon het gebeuren dat politiek loyale arbeiders met een lage opleiding directeur werden en directeuren met een 'verleden' bosbouwer of glazenwasser. Zo'n vragenformulier bepaalde je politieke en daarmee ook maatschappelijke en
meestal ook je persoonlijke lot, want het leven in de periferie was geen
smecure.
Grusa gebruikte deze methode van gedwongen zelfonderzoek als ironische invalshoek voor deze roman. Hij overdrijft echter de vraagstelling, of liever de beantwoording van de vragen, zozeer dat er een hele
roman uit voort is gekomen. Die roman bestaat dan uit de constellatie
van de levensloop van de hoofdpersoon en van die van zijn naaste omgeving, familie en vrienden, van nu en vroeger (tot eeuwen terug) en
misschien zelfs in de toekomst. Het verhaal van de hoofdpersoon laat
zich moeilijk reconstrueren tot een logisch samenhangend, chronologisch geheel, al zijn wel bepaalde flarden herkenbaar en terug te voeren
tot een historische tijd. Toch vertelt hij zijn verhaal ab ovo, geboren als
hij is in 1939, de oorlog meemaakt, bevrijding; de stalinistische jaren
vijftig en het einde van de Praagse Lente. Dat zijn dan flarden van historische tijd die aan de eigentijdse geschiedenis refereren. Maar er lopen veel meer historische lijnen door de roman, die vastgeknoopt aan
andere personages voor langdurige uitweidingen zorgen en die het zicht
op het leven van de hoofdpersoon problematiseren. Daarnaast is er de
persoonlijke geschiedenis: de dingen die plaatsvinden in relatie tot zijn
ouders thuis, zijn vriendinnetjes, militaire dienst, zijn eerste baantje in
de burgermaatschappij enz.
Deze hoofdpersoon heet Jan Befka, althans in het Nederlands, want
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in het Tsjechisch heet hij Jan Kepka. De stam van dit woord is een aanduiding van het vrouwelijk geslachtsdeel, maar is zo zeldzaam dat de
doorsnee-Tsjech dat woord niet kent. Omdat ergens in de roman op de
herkomst van dat woord gezinspeeld wordt, moest het op enige wijze
worden vertaald. 'Befka' leek mij als minder opvallend woord in dat
verband het meest geschikt, hoewel de combinatie 'bef' met de Slavische uitgang -ka me wat geforceerd voorkwam. De doorslag gaf de redenering dat als ook 'Kafka' bestaat, een naam die eigenlijk 'Kavka'
zou moeten zijn (kouwtje), 'Befka' theoretisch ook zou moeten kunnen. Groot was mijn opluchting toen ik later een keer een boekje ter
hand nam en ik zag dat daarin één verhaal voorkwam met een hoofdpersoon die ook Befka heette. Nog groter was mijn verbazing toen ik er
vervolgens achterkwam dat de auteur afkomstig was uit Pardubice, de
geboorteplaats van Grusa, en dat naar diens zeggen daar ook een straat
naar de schrijver van dat boekje (M. Jahn) is vernoemd ...
Deze Befka nu vertelt zijn leven, zijn historie op een hoogst ongebruikelijke manier. Op een dag gaat hij solliciteren voor zijn eerste
baantje en krijgt een vragenformulier van kameraad Pavlenda dat zich
van alle voorgaande vijftien keren onderscheidt door een persoonlijke
opdracht: NIETS DOORHALEN. Befka vat dit zo letterlijk op dat hij zijn
leven, dat van zijn familie, ouders en voorouders erbij betrekt, tot soms
in de kleinste, intiemste details. Gelukkig voor de literaire vorm van de
roman geschiedt dit niet letterlijk als invulling per rubriek, maar is het
vragenformulier eerder een aanleiding om een roman over dat leven te
schrijven. Befka's leven heeft daarbij zijn eigen historie (lineair), maar
wordt zelf als historie doorsneden (sprongsgewijs) door de diverse histories van diegenen die zijn pad kruisen, terwijl Befka onderwijl steeds
weer ironisch terugkeert op dat vragenformulier en zijn politieke tegenspeler daarbij, kameraad Pavlenda.
Dit streven naar volledigheid wordt tot in het absurde doorgedreven.
Wat betreft zijn eigen leven brengt hij zelfs gedetailleerd en poëtisch
verslag uit van zijn prenatale toestand en kan zo zijn eigen geboorte letterlijk van binnenuit beschrijven, oftewel zijn feitelijke intocht in het
fictieve Tsjechische (Boheemse) stadje Chlumec waarnaar het eerste
deel van de ondertitel van de roman (Gebed voor een stad) verwijst en
waarvan de geschiedenis ook in ruime mate aan bod zal komen. Het
historische feit van zijn geboorte verloopt als volgt:
'Het is niet waar dat het Alice pijn deed. Ik deed mijn uiterste best
om nergens te blijven steken. Tenslotte begreep ik dat ik toch geen
andere uitweg had dan via mijn haardos. Ik had zwarte haartjes, k.
Pavlenda, terwijl er zich bij u alleen maar wit dons had gevormd,
waardoor u later albino bent geworden. Ik duwde me dus in gindse
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richting en al het water waarin ik had gespelevaard, mijn hele waterbed, stortte zich eveneens naar de uitgang, waarop deze zich ietsje
ontsloot en ik op de kruin van mijn hoofd licht voelde toen ze op mij
naar binnen schenen vanuit de zaal of Joost-mag-weten-waarvandaan, en hun geschijn was zo akelig dat ik er ondanks mijn gesloten
ogen en het beschermende water een akelig gevoel van kreeg en ik
mijn linkerhand helemaal naar mijn wenkbrauwen opzwaaide om mij
enigszins te verweren, waardoor ik mijn goede voornemens ten spijt
toch nog bleef steken. Dat deed mamma pijn, ze gaf een schreeuw en
begon te jammeren. Tot dusver was ze stil geweest, afgezien van wat
zacht gekreun, en had ze op haar handpalm gebeten, waardoor het
eerder leek of ze een glimlach verborg dan een pijnlijk vertrokken
gezicht.
Bij die schreeuw glipte ik definitief los, gleed achter mijn linkerarm aan en lag opeens op mijn gezicht, de ogen toegeknepen (pure
angst sloot ze, zoals een hand zich tot een vuist knijpt), ik wreefmet
mijn voorhoofd, neus en mond tegen het dunne vlies dat glad en
zacht om me heen lag (welke halve gare heeft daarvoor de naam
slijmvlies bedacht!), en gleed verder en wentelde me steeds maar om
en om en zei steeds maar in mezelf: lieve God, waarom is dat hoofd
van mij zo groot, en ik sloot mijn ogen nog vaster, kneep ze dicht en
nog sterker voelde ik hoe mamma's binnenste achter mij weggleed en
ik losraakte, hoe mijn wangen werden omhooggedrukt naar de oogholtes en daar helemaal in plooien en kreukels werden geduwd, en
hier bleef ik voor de tweede (maar nu laatste) keer steken. Ik wilde
stoppen, want opeens kreeg ik door waar ik terechtkwam: in Bohemen, ik was bezig Chlumec binnen te vallen, ik kon me beter maar
bedenken, alles nog maar eens goed afwegen en als het dan niet anders kon, dan de zaak tenminste even rekken, tenminste even afwachten totdat de constellatie van mijn tijdblik verschoven was,
waardoor ik mijn zon niet uitgerekend in huis nr. 8 (MORS) zou krijgen! Maar toen ineens hoorde ik mamma niet langer zuchten, het
leek me dat ze was uitgeblust omdat ik haar zo gemarteld en gepijnigd had met mijn gedraal en daarom legde ik me helemaal in de
richting van mijn linkerarm en toen Alice opnieuw (Goddank) lucht
hapte, heb ik me met de plaats van mijn verdere werkzaamheden verzoend (zie rubr. nr. 4, regel: tijdelijke verblijfplaats), ik gehoorzaamde mamma, overigens zoals altijd bij belangrijke zaken ... , en zij perste toen plotseling opnieuw, ik kroop in elkaar en schoot er zo snel
doorheen dat noch medisch dr. Brázda, noch kraamverpl. Jenista (dezelfde bij wie ik protectie genoot) kans zagen mij op tijd te pakken,
zodat ik in de porseleinen kom plonste die men onder barende vrou-

wen plaatst. Het was mij overduidelijk dat ik dreigde te verdrinken,
ik zette het dan ook op een schreeuwen.'
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Hij gaat zelfs nog verder terug in zijn ontwikkeling en stelt zijn eigen
conceptie aan de orde waarbij de ziel van de natuur op het plekje waar
'het' gebeurt, zich mengt met de genen van zijn ouders en zo een mythisch element toevoegt aan zijn genetische geschiedenis. Zijn bevindingen als vrucht in de buik van zijn nog schoolgaande moeder en zijn
eerste 'binnenbuikse' verzetsdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
in feite zijn eerste levenstekens.
Eenmaal geboren wordt hij letterlijk met de buitenwereld geconfronteerd: het leven van zijn ouders. Alice met de verdachte amandelvormige ogen, Edwin met zijn geprononceerde voortand en diens broer
Bonek met dito tand, maar geheel andere inborst. Olin, neef van moederszijde die qua leefdtijdsverschil wel Befka's oom kon zijn, is afwezig. Hij is soldaat in het Frans vreemdelingenlegioen, later Engels oorlogsvlieger. Ook zijn historie komt uitvoerig aan bod, daar hij later
Befka's beste vriend zou worden, zijn droomuitlegger en astroloog. Hij
is 'de vriend' waarnaar de ondertitel van de roman: 'Gebed voor een
stad en een vriend', verwijst.
Befka's vader, Edwin, en diens veel oudere broer Bonek, werken beiden in de plaatselijke chocoladefabriek. Bonek brengt het tijdens de
Duitse bezetting tot directeur: hij is het type dat concessies doet aan de
machthebber van dat moment en zal later, in de stalinistische jaren vijftig, carrière maken als directeur van een begraafPlaats. Deze Bonek is
tijdens de oorlog huiverig voor de amandelvormige ogen van Befka's
moeder Alice die mogelijk naar een joodse afkomst verwijzen en haar
vermeende ariërschap en zijn maatschappelijke positie bedreigen. Er
moet een vragenformulier worden ingevuld die de genealogische geschiedenis van haar ogen tot in het verste geslacht moet verhelderen:
Erklärung über die Abstammung. Befka nu, die juist steeds gefascineerd is door zijn moeders ogen die hij vergelijkt met chrysoberillen,
voegt ironischerwijs een deel van deze verklaring met stamboom, maar
nu op zichzelf van toepassing, bij het vragenformulier van kameraad
Pavlenda. De ironie- voor wie dit niet weet- schuilt in de antisemitische tendensen van het stalinisme dat op dit punt het nazisme minder
consequent bestreden heeft.
Bij het naspeuren van de herkomst van Alice's ogen in de doopcelen
van de voorouders, die in de pastorie van Chlumec opgeslagen liggen,
worden de stukjes geschiedenis van deze voorouders in elkaar gepast.
Deze geschiedenisjes, die tot aan het einde van de achttiende eeuw teruggaan, vormen tegelijk brokstukken van de geschiedenis van het
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stadje die Mgr. Rosin bezig is te schrijven, een van de vele concrete
boeken waar in deze roman naar wordt verwezen: De Geschiedenis van
Chlumec, in 19 delen, van het Palaeozoïcum tot 1914. Deze flarden geschiedenis met hun concrete voorstelling van historische figuren en fictieve romanpersonages, gesproken woord en intieme benadering doorsnijden zo het actuele en historische levensverhaal van Betka. Voor de
romanstructuur is dit natuurlijk- temeer door de verschillende historische periodes die worden opgeroepen- een sterk complicerende factor.
De logische samenhang wordt erdoor verstoord, terwijl de aandacht van
de lezer verlegd wordt naar de overeenkomsten tussen de verschillende
gebeurtenissen en verschillende tijden. Er wordt een sterk beroep gedaan op zijn eigen associatieve en creatieve gaven, zoals bij het lezen
van lyrische poëzie vereist wordt.
Betka lijkt - natuurlijk weer in verband met die ogen - het meest
gefascineerd door ene Kamila, als ik het goed tel: zijn bet-betovergrootmoeder, die als dichteres de naam koos Krasoslava Zorská, Vondeliaans vertaald als Schoonelieve Lodderoog. Befka bekent aan kameraad Pavlenda dat hij haar heeft liefgehad en dat hij niets zag in haar
huwelijk met die kruidenier Kaspar Trompetter die het nog tot burgemeester van Chlumec zou schoppen. Het speelt zich af in de jaren veertig van de vorige eeuw, toen de Tsjechisch-Duitse tegenstellingen zich
verscherpten en zouden leiden tot de maartrellen in 1848. Kaspar moet
echter niets hebben van die patriotten. Kamila nu, waar het eigenlijk
om gaat, wordt als volgt door Befka aan kameraad Pavlenda voorgesteld, waarbij het vertellen over het verleden opeens overgaat op het
vertellen vanuit het verleden:
'Haar, k. Pavlenda, heb ik later zeer bemind, niet met haar gewone
naam, maar met haar dichterlijke (en het plaatje erbij). Zij was in de
ware zin van het woord een "klaare star van o zoo korten duur" en
de naam waarmee zij zich zo oeringewikkeld had omgedoopt, sprak
uiteindelijk de waarheid: KRASOSLA vA ZORSKÁ (d.i. Schoonelieve
Lodderoog).
Zij en Kaspar Trompetter! Er kon geen grotere discrepantie in één
verbintenis schuilen - en geen betere voorwaarde voor de ondergang
van ieder zweempje chrysoberiliteit. Als Ignatius in Het Lichtbaken
alleen zijn blauw had ingebracht en de chrysoberillen met blauw had
overdekt, dan waren die ogen even ondergedoken geweest, maar deze
twee, Kaspar + Kamila hadden de kans ze geheel te verdringen.
Kamila (0, Schoonelieve) zei:
0, ktaare star van o zoo korten duur,
hoe stemt een blik ten hemel mij toch zuur!

Welk lot, voorwaar, van velerlei gezicht
verrijst voor mij in Uw held 'ren licht?

Kaspar Trompetter resp. zijn onzichtbare roede maakte haar ten antwoord zo driedubbeldoorgehaald zwanger dat het maar weinig scheelde of ook de verwekte er het loodje bij legde. Welaan, Kamila voelde
totaal geen lust meer tot schrijven. Ze ligt nu verdronken in de donzen dekbedden en hoewel het juli is, rilt ze koortsig. Ze heeft het gevoel of de verwekte, de pasgeborene die gehaald moest worden,
compleet met een ander stuk vlees uit haar binnenste is gerukt.'
Deze flarden uit verschillende historische perioden hebben met elkaar
gemeen dat zij informatie verschaffen over de conceptie en geboorte
van een nieuwe telg in het geslacht, de dood van een oude voorouder,
met daarbij een oorlogssituatie als achtergrond waartegen zich dat alles
afspeelt. Deze elementen keren op zich weer terug in het leven, de historie, van de laatste generaties. In Befka's leven als zijn eigen geboorte
en gedroomde sterven en zijn eigen erotische avonturen. Dezelfde elementen keren ook terug in het leven van Befka's neef-oom en beste
vriend Olin, maar in zijn geval spelen die zich vergelijkenderwijs voor
een deel buiten Bohemen af: in Noord-Afrika, Frankrijk en Engeland.
In Tsjechoslowakije wordt hij geknakt door het werk in de mijnen dat
hem als straf voor zijn hulp aan de geallieerden in de jaren vijftig werd
opgelegd.
Dit gecompliceerde spel met tijd en ruimte waaraan een soort oneindigheidsprincipe ten grondslag ligt, wordt in de roman gethematiseerd
door de beschrijving van het bekende Droste-plaatje. We moeten daarvoor even terug naar de chocoladefabriek Largior, waar Befka's vader
Edwin en oom Bonek werkzaam zijn en het juist hebben over het plaatje van hun eigen merk Largior, dat een wat corpulente vrouwe Fortuna
voorstelt, met als attributen een koehoorn (een hoorn des overvloeds)
en een kransje trosanjertjes.
'Of als ze,' antwoordt Edwin, 'zo'n kapje had gedragen zoals die verpleegster van Droste-cacao! En als ze precies zo'n blikje cacao in
haar hand had gehouden, met daarop weer zo'n verpleegster met net
zo'n kapje, die op haar beurt weer zo'n zelfde verpleegster had vastgehouden ... tot in het oneindige, tot ze pietepeuterig klein zou zijn,
dat zou ik nou leuk gevonden hebben, Bonek, want dat is werkelijk
een schoonheid van een plaatje.'
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Zo heeft dat Droste-plaatje een functie in de passage over de chocoladefabriek Largior, concurrerend met de wulpse vrouwe Fortuna en een
functie in de liefdesrelaties van Edwin en die van Bonek. De een valt
op het strenge verpleegsterstype van Droste, de ander meer op het hoerige type van Largior. En via dat perspectief vervullen zij een functie in
de reeks van alle vrouwentypen in de roman. Dan heeft dat Drosteplaatje een functie in alle andere vormen van geschilderde uitbeelding,
variërend van illustraties in het boek, via Befka's eigen schildermanie
en verwijst het naar schilderijen als thema in de roman, bij voorbeeld
het kerkschilderij van de Heilige Barbara, die aan het hoofd lijkt te
staan van de reeks vrouwenfiguren. Haar geschilderde uitbeelding correspondeert weer met de mondelinge uitbeelding van háár historische
verhaal in de vorm van haar legende. Beide vormen van uitbeelding
corresponderen op hun beurt weer met symbolische dromen van Befka
en Olin, die in wezen weer niet verschillen van de flarden opgeroepen
geschiedenis. En zo voort. Die eindeloze reeksen correspondenties
worden uiteindelijk weer gesymboliseerd door dat Droste-plaatje dat
een soort verbinding vormt met de eeuwigheid en de daarmee verbonden filosofische categorieën: de cirkelgang van de tijd, de opheffing
van heden, verleden en toekomst in een bewustzijn van een soort absolute tijd, waarin de geest de volmaaktheid benadert, zijn 'imago mentalis', een tijd die door getallenmagie en astrologische aanwijzingen het
leven op aarde bepaalt.
Een van de illustraties toont een heuse horoscoop van onze Jan Befka, of zoals het daar heet: een tijdblik, want ook hier spelen weer ogen,
zien, het hebben van een visie of visioen een cruciale rol. Befka blijkt
geboren in het achtste huis, het huis van de dood en zijn astronomische
kalenderdagen lijken geteld. Om zich heen ontdekt hij steeds meer tekenen die de keerzijde van het volle leven onthullen. In de geschiedenis
ziet hij steeds hoe ter dood veroordeelden of tot sterven gedoemden
zich vastklampen aan een ring:
In zekere zin zou men kunnen stellen dat deze ring de imago mentalis voorstelde, het geestelijke beeld, symbool voor de ziel. Van hen,
maar ook van ons (?). Om die reden was de delinquent aan een ring
vastgebonden (hoeveel andere methoden had men over het hoofd gezien!), dat hij in het aangezicht van de dood, een smadelijke en veruitzonderlijkte, een punt in de ruimte kon bepalen dat het evenwicht
herstelde. ( ... ) Maar die ring is ook OUROBOROS, ofwel de slang die
zich in zijn eigen staart beet om zo zichzelf, gelijk een ring op te
peuzelen. Ook die slang sloot de ruimte volmaakt en verdronk erin.
En tenslotte deed het Sint Wenceslans zelf, onze eeuwige koning,

onze rex perpetuus, de enige Tsjechische machthebber deed het tot
zinloze woede van de vroeg-middeleeuwse koningen, tenslotte houdt
ook hij zich aan de ring vast van de kerkdeur.
Deze ouroboros verwijst weer naar een mythische tijd die zich als een
constante door alle levens heen slingert, maar meestal ook verbonden is
met de dood. Deze mythische tijd creëerde mede Befka zelf door bij
zijn conceptie in zijn eigen genen te kruipen. Befka's moeder Alice gebruikt de mythe van de varaan, een onderaards reptiel dat een schat
bewaakt en de volkssprookjesvariant van de ouroboros zou kunnen
voorstellen. Maar ook Befka creëert zelf zijn mythes: als kind schiep
hij een alter ego, Mirek genaamd, die alle stoute dingen namens hem
mocht doen. Meer in de richting van het volkssprookje gaan zijn mythische poppenkastpoppen waarmee hij een eigen intieme wereld opbouwt. Zijn symbolische dromen hebben mythische trekken: heidenserotisch wanneer hij droomt dat er uit zijn buik een enorme boom opgroeit, een bloeiende appelboom vol bijen; religieus-erotisch wanneer
hij een visioen heeft van zijn geliefde Heilige Barbara. Als kind had
Befka een hondenkarretje waarmee hij naar zijn vriendinnetje Erna op
en neer reisde. In zijn visioen veranderen deze attributen in een vliegende wagen getrokken door ganzen en in de Heilige Barbara, naar wie
de kerk van Chlumec is vernoemd en onder wier patronaat Befka zijn
doopnaam Chrysostomus (= Guldemond) heeft gekregen.
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Mythisch-erotisch is ook zijn droom waarin hij met Erna's moeder, van
wie hij pianolessen had- én liefdeslessen -, op een ijsschots in de rivier dobbert. Als derde attribuut staat daarop een piano met een zwarte
klep die op een doodskist lijkt. Dit surrealistische beeld symboliseert
de onmogelijkheid van hun verhouding en tegelijk de tijdloze triestheid
van de situatie die mythische proporties aanneemt.
Meer volksmythologisch van aard is Befka's vermomming als vlinder op een gemaskerd bal en de hele geschiedenis met de vlinders die
daarop aansluit krijgt mythische dimensies, enerzijds door de gelijkenis
met de mythe van Daedalus en Icarus, anderzijds ook door de talloze
correspondenties die dit vlinderverhaal heeft met vergelijkbare andere
situaties. Befka was gefascineerd geraakt door het plan van de oude
brouwmeester Vostárek om een reuzevlinder, ornithoptera, te construeren naar het voorbeeld van de natuur. Na lang zoeken vond hij een goliath die in staat zou moeten zijn een mens te dragen. Hij maakte die na
en toen deze voltooid was, ging Befka samen met Erna deze 'reuzevlieger' oplaten. Het terrein waar het zich afspeelt, is hetzelfde waar naar
volksoverlevering de varaan zou huizen. Befka en Vostárek geloven
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heilig in de illusie, maar het einde is fataal. Vostárek stort neer en raakt
zwaar gewond. Wanneer hij enige tijd later op sterven ligt, is het juist
de tijd van het gemaskerd bal. Befka spoedt zich in zijn vlindervermomming naar de zieltogende Vostárek en kan nog net van hem afscheid nemen. Vostárek sterft en zijn ziel herwint zijn oorspronkelijke
vrijheid. De illusie van het leven wordt werkelijkheid in de dood .
Dit motief van het vliegen blijkt ook een schakel te zijn van een lange reeks die in allerlei verschillende situaties in de roman aanwezig is .
Bij voorbeeld, heel concreet, in het verhaal van Olin, die immers oorlogsvlieger was, 'flying officer'. Befka zelf vloog in zijn droom in een
ganzenwagentje naar de Heilige Barbara, een voorstelling die aan een
schilderij van Chagall doet denken. Maar als vliegen ook duiken is, dan
leerde Befka het duiken-van-de-hoge van zijn moeder. Dat gebeurt van
een hoge brug over de rivier, dezelfde als waarin hij later met zijn
pianolerares op een ijsschots ronddobberde. Aan de oever van die rivier
zou hij ook met haar de liefde bedrijven, in een wanhopige poging haar
voor zich te winnen. Op die plek stond weer die bloeiende appelboom
uit die andere surrealistische droom, die zijn witte bloesem over het liefdespaar laat dalen. Tegelijk zoeft er oorverdovend een trein langs.
Door al die symbolen ligt het voor de hand ook het vliegen freudiaans te interpreteren, en met het vliegen ook het zweven, duiken en
dobberen, die op zich weer freudiaanse eindpunten zijn van een reeks
motieven die op het zich voortbewegen betrekking hebben: de trein,
Befka's hondenkar, resp. ganzenwagentje waarmee hij Erna, zijn
'bruid', resp. de Heilige Barbara bezoekt. Zo zijn er talloze middelen
van vervoer en manieren van voortbeweging die door hun herhaalde
plaats in verschillende contexten, maar steeds weer op hetzelfde principe wijzend, steeds meer een symbolische functie krijgen. Deels is die
symboliek, zoals gezegd, erotisch op te vatten, maar Grusa zou Grusa
niet zijn als hij daaraan ook niet een metafysische factor verbond, die
op zich ook weer erotisch bepaald is, maar dan wel erotiek op zijn abstractste niveau, als oervorm, als kosmisch zingevend principe. Zo verbindt zich hier het erotisch hoogtepunt met de imago mentalis, het punt
van psychische volmaaktheid waarbij tijd en ruimte verdwijnen en een
aanknopingspunt bereikt wordt met het oerbestaan.
Het imago is echter ook het onbewust gefixeerde beeld uit iemands
jeugd overgedragen op anderen, en het object van de libido later op anderen geprojecteerd. Zo opgevat symboliseert het de veelheid van personages in de erotische relatie tot Befka: de vriendinnen uit zijn levenshistorie op één niveau, zijn inwijdsters in de liefde op een ander niveau,
al die vrouwen uit zijn prehistorie die uiteindelijk zijn bestaan mogelijk
hebben gemaakt op weer een ander niveau, met aan het hoofd zijn ei-

gen moeder Alice met wie hij als kind een haast erotisch intiem contact
heeft, en tenslotte op het 'heiligste' niveau, met uitzicht op de hemel:
de Heilige Barbara.
Een imago is echter ook een volgroeid insekt, een vlinder in zijn
eindfase, en symboliseert de 'ontpopte' Befkadiede kindeljaren achter
zich laat. Dat geschiedt in feite bij het afscheid van de stervende Vostárek, wanneer Befka in zijn vlindervermomming de gebroken vlinder
Vostárek van het leven 'bevrijdt'. Het raadselachtige verpoppingsproces van de vlinder rijmt in de roman weer met de reïncarnatiegedachte
bij poezen, die op de meest onverwachte momenten in het verhaal opduiken en weer verdwijnen. En bij de reeks poezen voegt zich een reeks
honden, Astors en Niet-Astors, ja zelfs een oud mijnpaard (in het verhaal van Olin) belandt in de hemel. Bij het vliegende gedierte voegen
zich libellen, bijen, wespen, ganzen, zwanen, ieder in zijn eigen horizontale context van het bijbehorende verhaal en in vertikale contexten
aansluitend bij algemenere principes en zo het symbolische plan versterkend.
Aan het ene uiteinde van al die corresponderende lijnen staat de hemelse gelukzaligheid - in welke zin dan ook -, aan het andere uiteinde
de helse krachten; het lijden, de gewelddadige dood, oorlog, bezetting,
verraad, collaboratie en zo voort. Beide polen slingeren zich als constanten in steeds wisselende gedaantes door het heden en verleden en
sluiten de cirkel van het bestaan.
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Over Alfred Kossmann, Een gouden beker
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a

In een interview met HP/De Tijd heeft Michaël Zeeman beweerd nooit
een boek te herlezen. Dat is namelijk niet nodig want toen hij na jaren
Ulysses weer eens ter hand nam, bleek al na een paar pagina's dat hij alles nog woord voor woord in zijn hoofd had. Ik dacht even dat ik in de
maling werd genomen, maar hij was heel serieus. Misschien heeft dit te
maken met dat merkwaardige verschijnsel dat krantenartikelen van
Zeeman op een of andere manier niet tot me door willen dringen. Er
blijft niets haken. Als ik ze uit heb, is alles weg. Ik weet niet precies
hoe het zit, maar het zou een verklaring kunnen zijn. Kunnen we misschien alleen door te herlezen onszelf als lezer kennen en leren hoe literatuur werkt?
Vorigjaar herlas ik Lawrence's Sans and Lovers. Toen ik het op achttienjarige leeftijd las, bestond er lange tijd voor mij alleen maar dat
boek. Als literatuur iets was, dan moest het dit zijn en niets anders. Niet
alleen bleek bij herlezing dat ik me nauwelijks iets kon herinneren van
de precieze inhoud, laat staan woordelijk, maar vooral dat die achttienjarige voor wie het boek niet minder dan een gelukservaring was geweest, blijkbaar een vreemde voor me is geworden omdat ik zijn ervaring niet meer kan navoelen. Niet helemaal een vreemde natuurlijk. Hij
las precies hetzelfde boek in het huis waar ook ik heb gewoond, hij had
de ouders die ook ik had, ging naar dezelfde school, enzovoort. Het is
misschien mogelijk die gelukservaring enigszins te reconstrueren, al
was het maar omdat ik inmiddels door Freud ben gegaan en me wel iets
kan voorstellen bij die heftige reactie op dat boek. Waar het echter om
gaat is dat ik me door de herlezing van Sans and Lovers tot mezelf als
achttienjarige ben gaan verhouden als een auteur tot een personage, in
een verhaal dat mijn eigen levensverhaal is, of zou moeten zijn. Dat ik
toen zo gelukkig kon worden van een boek dat ik nu zelfs als enigszins
irritant ervaar, roept als vanzelf de vraag op in hoeverre ik toen al was
wie ik nu ben. Als ik inderdaad zou proberen te reconstrueren hoe ik

was toen ik het boek las, komt dat dan ook maar in de buurt van hoe ik
me toen moet hebben gevoeld? Wat is eigenlijk onze identiteit dan nog?
Bestaat onze identiteit dan uit reconstructies van onszelf, van momenten uit ons verleden? Uit een conflict misschien tussen de personages
die onze identiteit uitmaken? Als vlak voor het moment van onze dood
ons leven nog één keer aan ons voorbijtrekt, van welk personage is dat
dan het levensverhaal? Is het onze eigen dood nog wel?
Al deze vragen naar aanleiding van een herlezing van Sans and Lovers zouden, denk ik, niet bij me zijn opgekomen zonder kennis van
een paar boeken van Alfred Kossmann. Nadat hij begin jaren zeventig
als gevolg van een emstig auto-ongeluk invalide was geworden, schreef
hij drie korte autobiografische boeken die alle drie lijken toe te werken
naar een meesterwerk van even bescheiden omvang: de novelle Een
gouden beker (1982).
11
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Het verhaal van Een gouden beker kent twee personages die de man en
zijn begeleider worden genoemd. Het speelt zich af in een nachtelijk
landschap dat verlicht is zonder lichtbron. Er is geen maan te zien en
ook geen schaduwen. Voor de beide mannen stroomt een rivier met op
de achtergrond laag struikgewas. Achter de mannen strekt zich een
enorm slagveld uit, bezaaid met lijken en kapot oorlogstuig. De man is
er erg aan toe. Hij heeft verbrijzelde benen en zijn buik ligt open. Maar
toch heeft hij geen echte pijn. Hij heeft, zo wordt hem door de begeleider uitgelegd, de idee van pijn, zoals hij ook nog slechts de idee van
ruimte en tijd heeft. De man is verward maar het is hem wel duidelijk
dat hij dood is. Maar als dat zo is, wat doet hij dan daar op die vreemde
plek? De begeleider probeert hem duidelijk te maken wat de bedoeling
is. De man is weliswaar dood maar nog niet 'dood geweest'. De taak
van de begeleider bestaat eruit de doden een gouden beker met rivierwater te laten drinken waarna zij zich nog eenmaal hun leven herinneren om vervolgens onmiddellijk en definitief alles te vergeten, ook het
vergeten zelf. De dode is dan dood geweest en bestaat enkel nog als
niet-aanwezige en dat is een gelukzalige staat, al kan hij dat volgens de
begeleider natuurlijk niet weten. De man verzet zich echter en wil de
beker nog niet drinken omdat hij wil begrijpen wat het doodgaan betekent. Daar was de begeleider al enigszins beducht voor. De man is evident een moeilijk geval. Hij lijkt het verlangen naar het vergeten, naar
het lustgevoel dat het vergeten bij de meeste doden veroorzaakt, niet te
kennen. Misschien ontkent hij het. Maar hoe langer hij wacht met drinken, hoe moeilijker het zal worden zijn idee van leven, van aards leven,
te memoriseren en te vergeten. Voortdurend benadrukt de begeleider
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dat elk leven altijd de idee van leven is, ook voordat het wordt afgesloten met de dood. Hoe jonger de mens sterft hoe eenvoudiger het is zijn
idee van leven te memoriseren, maar een hoogbejaarde dode heeft wel
zestig ideeën van leven en als de man nog langer zou wachten met drinken dan zal het memoriseren een eindeloze hoeveelheid levensverhalen
worden die elk afzonderlijk als idee van dat leven moeten worden vergeten.
Om het gevoel van onvrede waaraan de man lijdt weg te nemen is hij
bereid één slok te nemen, waarna inderdaad een lange reeks verhalen
volgt. Elk verhaal heeft de man als hoofdpersoon en ze worden telkens
afgesloten met de formule 'Gememoriseerd en vergeten', uitgesproken
door de begeleider. De verhalen eindigen met de dood van de man zoals hij zichzelf in zijn verhalen voorstelt: als soldaat, violist, grootindustrieel, geleerde en staatsman. Tegen het eind worden de verhalen
steeds korter en keren de figuren uit de andere verhalen terug. De echtgenote Aleida in het verhaal van de man als geleerde bijvoorbeeld is later de dochter van de staatsman om vervolgens weer de schooljuffrouw
van de man als leerling te zijn. Maar als de man als leerling een homoerotische relatie krijgt met een onderwijzer, wijst de begeleider hem
erop dat de man bij hem gekomen is als gesneuvelde onderwijzer uit
Holten en dat hij dus als leerling in dit verhaal verliefd is op zichzelf.
De verwarring tussen de verhalen die steeds korter worden, wordt groter en groter. Ten slotte beschrijft de man zichzelf als moffenhoer die
door verzetsmensen en de Aleida-figuur wordt kaalgeknipt. De man beschrijft deze vernedering als een vorm van sterven die wordt ervaren
als een moment van geluk en genot. Uitgerekend na dit verhaal, dat zozeer afwijkt van alle andere verhalen omdat de dood in dat laatste verhaal een metafoor is voor de lust van de vernedering, is de man bereid
de beker leeg te drinken.
lil
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Het is merkwaardig dat de kritiek soms wat onverschillig op dit boekje
heeft gereageerd. Ten eerste werd er wat verveeld op gewezen dat die
rivier natuurlijk de doodsrivier de Styx is en de begeleider Charon. Alsof er mee gezegd wilde worden: dat hebben we al eens eerder gezien.
Ik denk niet dat een dergelijke fout zou zijn gemaakt als we met een
verhaal van Mulisch ofNooteboom te maken hadden gehad. Nog afgezien van het feit dat Nooteboom het er doorgaans zo dik bovenop legt
dat elk misverstand bij kritiek en lezer bij voorbaat wordt uitgesloten
als het gaat om verwijzingen naar literatuur, filosofie en mythologie
(dat is ook de oorzaak van het grote kitsch-gehalte van zijn werk). Vanaf eind jaren zeventig lijkt de kritiek een beeld van Kossmanns schrij-

verschap te hebben waar maar moeilijk beweging in te krijgen is. En inderdaad, wie wil blijven vasthouden aan een opvatting die neerkomt op
Kossmann als een vrij traditionele en weinig opwindende romantischrealistische auteur, zal zeker met Een gouden beker moeilijk uit de voeten kunnen. Dan liggen opmerkingen als die over de 'willekeur van de
vertelde verhalen', die dan ook nog eens typerend zou zijn voor Kossmanns werkwijze als romancier, voor de hand, of van een ander over de
'vrijblijvende indruk' die het boekje maakt, over het 'onbegrijpelijke
slot', of van weer een ander over het gebrek aan 'systeem en samenhang'. Dan valt het ook weer op wat een onvermoeibare FR-functionarissen Mulisch en Nooteboom altijd zijn geweest ten behoeve van hun
eigen werk, als waren zij hun eigen Paul Claes, terwijl Kossmann zijn
boeken de wereld instuurde alsof het kinderen waren die hun eigen weg
moesten zien te vinden. En wat is het dan onbegrijpelijk dat nu juist
zo'n auteur altijd weer getrakteerd werd op opmerkingen als: 'Kossmann zegt nergens over de rivier dat het de Styx is, maar zover kunnen
we ook wel mee'. Dat deze criticus zich als gevolg van zijn onverschilligheid of onkunde vergist, maakt net zo min iets goed- wel een beetje
natuurlijk - als al die serieuze critici die Kossmann de plaats in de Nederlandse literatuur wilden geven die hij altijd heeft verdiend maar
nooit heeft gekregen. Op een of andere manier vond het leeuwendeel
van lezers en critici de culturele en literaire achtergrond waartegen
Kossmanns werk gelezen moet worden en waarin de doodsthematiek
zo'n centrale rol speelt, niet bij hem passen, en als zo'n sentiment eenmaal heeft postgevat, dan kunnen ook tien Tom van Deels hier weinig
aan veranderen. 'Tief, wahnsinnig tief', schreef een criticus, niet als
compliment maar als sarcastisch commentaar en ook hij zag natuurlijk
onmiddellijk dat de rivier in Een gouden beker de Styx is en de begeleider Charon.
IV
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Zoveel is zeker dat we voor een goed begrip van Een gouden beker niet
uitkomen met wat oppervlakkige mythologische kennis. Maar wie wat
verder zoekt - en dat werd nu juist bij Kossmann zelden gedaan - heeft
snel wat gevonden. Niet in de eerste plaats dat de rivier van de vijf bekende doodsrivieren met de Lethe kan worden geassocieerd, want dat
ligt voor de hand in een verhaal dat in het teken staat van het vergeten.
Ook niet dat de Lethe niet alleen een rivier maar ook een landschap kan
zijn (zoals bij Aristophanes en eigenlijk ook bij Plato). Kossmann contamineert dus beide mogelijkheden. Belangrijker is dat het onderscheid
tussen dood-zijn en dood-geweest-zijn niet een wat gezocht bedenksel
is van Kossmann maar geheel in overeenstemming is met de twee fasen
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waaruit het sterven in de Griekse oudheid geacht werd te bestaan, trouwens ook in talloze andere religies en mythologieën, en bovendien altijd in samenhang met de noties vergeten en herinneren. Zeker niet onbijbels is bijvoorbeeld de gedachte dat de mens eerst een fysieke dood
sterft om daarna nogmaals te sterven in de herinnering van zijn nabestaanden. Alleen in de herinnering van God zal hij dan nog voortbestaan en gered worden. De tweeslag vergeten-herinneren is cruciaal in
het orfisme, een Griekse mystiek-religieuze beweging waarin de overtuiging bestond dat de pas gestorvenen die in de onderwereld aankomen, uit de rivier van vergetelheid drinken om alles uit hun aardse bestaan achter zich te laten. Socrates zei al dat vergeetachtigheid bij de
mens voorbode is van het grote vergeten in religieuze zin. Dit vergeten
wordt als even lustvol en genotvol beschreven als het vergeten waartoe
de begeleider de man in Een gouden beker wil bewegen. Vervolgens
zou een nieuwe incarnatie kunnen plaatsvinden door te drinken uit de
rivier of de bron Mnemosyne (Het Geheugen), wat een zoveelste stap
betekent op weg naar een hoger bewustzijn. Ook hier kunnen we constateren dat Kossmann twee antieke gegevens contamineert: in zijn verhaal heeft de rivier zowel trekken van de Lethe als van Mnemosyne.
Het heeft weinig zin allerlei antieke verwijzingen verder na te pluizen.
Al is het aardig genoeg om te vermelden dat Kossmann naar het tiende
boek van Plato's De Staat lijkt te verwijzen wanneer de begeleider beweert dat het water van de rivier van vergetelheid alleen uit een gouden
beker kan worden gedronken, zo krachtig is de vloeistof. Plato schrijft
immers dat geen vat het water zou kunnen vasthouden. Dat Plato's
ideeënleer een belangrijke rol speelt in Een gouden beker wordt vooral
aan het begin duidelijk: niet alleen spreekt de begeleider over ideeën
van leven, tijd en ruimte, maar ook dat er geen schaduwen in het nachtlandschap bestaan, is platoons te begrijpen. Er worden door de man en
de begeleider geen schaduwen geworpen omdat zij vermoedelijk zelf
schaduwen zijn en daarmee verwijzen zij naar de idee van een gestorvene en zijn begeleider.
De Grieks-antieke sfeer waarin de man en de begeleider zich bevinden is duidelijk genoeg. Maar hoe belangrijk het vergeten ook is, zeker
bij Plato, het gaat uiteindelijk om het herinneren. Het vergeten staat in
zekere zin in dienst van het herinneren. In platoonse zin is de waarheid
immers een vorm van herinnering. In een vroeger niet-aards bestaan
heeft de mens, de ziel beter gezegd, de wereld van de ideeën gekend
maar hij heeft deze vergeten. Zijn taak bestaat er dan ook in zich deze
wereld opnieuw te herinneren. Door een ingeboren verlangen naar het
hogere, de Eros, is de mens in staat de deugd te beoefenen en voorbij
de aardse wereld te raken, die slechts een schijnwereld is. Er bestaat

een lange traditie waarin het vergeten als iets wordt begrepen dat overwonnen moet worden. Ook bij Augustinus bijvoorbeeld is de herinnering een faculteit waardoor het de mens mogelijk is aan zichzelf te verschijnen, om het wat heideggeriaans uit te drukken, al is een volledige
verschijning aan zichzelf alleen voorbehouden aan God. De menselijke
conditie is er nu eenmaal een van een verlangen naar de dag vanuit een
nachtelijk verblijf in de vergetelheid.
We zijn met een sterk vergeestelijkte opvatting van de Eros ver verwijderd van de inhoud van de verhalen die de man in Een gouden beker
vertelt. Want in vrijwel elk verhaal staat de Eros wel centraal, maar dan
altijd in het teken van sadisme en masochisme (het doodtrappen van
gewonde soldaten, het verlangen naar een afranseling, enzovoort). En
daarnaast zien we dat bij Kossmann het vergeten niet in dienst staat van
het herinneren, maar juist andersom. De begeleider vertelt de man zelfs
dat het zijn ervaring is dat de mens naar niets zozeer verlangt en ook
aan niets zoveel genot en lust ontleent, als aan het totale vergeten. Het
doel van het leven is in de opvatting van de begeleider zelfs het geluk
van niet meer aanwezig te zijn, 'dood geweest te zijn' en dat niet te weten. Hoe moeten we dit begrijpen? Eros en Thanatos in karikatuur, zoals de begeleider naar aanleiding van een van de verhalen van de man
opmerkt?
V
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Het genot van het vergeten als allerlaatste en ultieme ervaring. Samuel
IJsseling wijst er in zijn mooie bundel Apollo, Dionysos, Aphrodite en
de anderen op dat bij Nietzsche zich de omkering voltrekt van een traditie vanaf Plato, die de herinnering laat prevaleren boven het vergeten.
Nietzsche waardeert het vergeten voor het eerst als positief. 'Maar bij
het kleinste en bij het grootste geluk is er altijd één ding waardoor geluk geluk wordt: het kunnen vergeten, of wetenschappelijker uitgedrukt, het vermogen tijdens de duur van het geluk onhistorisch te voelen', zo kunnen we lezen in zijn Over nut en nadeel van de geschiedenis voor het leven. Actief vergeten moeten we als een vitaal vermogen
van de mens zien. Voor ieder handelen is immers vergeten nodig. De
begeleider in Een gouden beker lijkt dus, in weerwil van de antieke setting waarin hij zich bevindt en waaraan hij refereert, door Nietzsche te
zijn heengegaan. Maar niet alleen door Nietzsche, ook door Freud.
Want Freuds verdringing is immers ook als positief te waarderen: zij is
een afweermechanisme waarmee onbewust de herinnering wordt vergeten aan neigingen of gebeurtenissen die betrekking hebben op ontoelaatbare wensen. Toch is Nietzsche ambivalenter dan IJsseling wil doen
geloven. Want zoals Proust, misschien tegen de verwachting in, vaak
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het belang van het vergeten benadrukt tegenover de herinnering, zo
doet Nietzsche vaak het omgekeerde. 'Maar datzelfde leven dat de vergetelheid zo nodig heeft, vraagt soms om een tijdelijke opheffing van
die vergetelheid', beweert hij in hetzelfde boek. Misschien moeten we
zeggen dat de traditie van het primaat van de herinnering vanaf Nietzsche is gaan verschuiven, problematisch is geworden, in plaats van dat
er van een omkering sprake is die het primaat toekent aan het vergeten.
Het is het problematische van de verhouding tussen herinnering en vergeten dat Een gouden beker tot een modern boek maakt. Vertegenwoordigt de begeleider het vergeten, alsof hij Nietzsche al te eenzijdig gelezen heeft, de man vertegenwoordigt de herinnering, want alleen via de
herinnering kan hij erachter komen wat doodgaan betekent. Bovendien
kent hij het verlangen naar het vergeten niet, of beter: nog niet. Iets wat
de begeleider al had verwacht. De vraag is dus: waarom verwachtte de
begeleider dit? Het antwoord lijkt voor de hand te liggen: omdat de
man met zijn verhalen beantwoordt aan een bepaald soort schrijverstype. Geen avantgardist, want een avantgardist beoefent immers de retoriek van het vergeten, maar een modernist van de soort waartoe Thomas Mann behoort. Een schrijver dus die niet alleen Nietzsche las in al
zijn complexiteit en verder exploreerde, maar evenals Kossmann in zijn
werk gefascineerd, ja, bijna betoverd was door de dood in het perspectief van de Eros. En bovendien was Mann Kossmanns grote voorbeeld,
al kon hij dan onmogelijk worden nagevolgd. (De aardige illustratie op
het omslag van Duurzame gewoonten of Uit het leven van een romanfiguur - de ondertitel is veelzeggend - laat Thomas Mann zien, zittend
aan een tafel met daarop een portret van Kossmann en twee borrelglaasjes).
VI

134

Een groot bezwaar in de kritiek op Een gouden beker was de veronderstelde gebrekkigheid van de samenhang van de levensverhalen verteld
door de man. Wat hebben ze met elkaar te maken? Ook hier blijkt weer
de onverschilligheid waarmee Kossmann altijd werd bejegend. Want
het langste verhaal van de man, waarin hijzelf wordt opgevoerd als geleerde, lijkt opnieuw een contaminatie, maar dit keer uit het verhalende
werk van Leopold von Sacher-Masoch. Over deze figuur en zijn werk
heeft Kossmann beginjaren zeventig een korte monografie geschreven.
De eerste seksuoloog, kortweg Krafft-Ebing, noemde in zijn beroemde
Psychopathia sexualis (1886) de lust om pijn te lijden naar SacherMasoch en de lust om pijn te doen naar Markies de Sade. Men hoeft
slechts de samenvatting van de bekendste romans en verhalen van Sacher-Masoch uit Kossmanns studie te lezen om tot de conclusie te ko-

men dat in Een gouden beker het verhaal van de geleerde een prachtige
Sacher-Masoch-parodie is. De latere masochisme-specialist Theodor
Reike was, volgens Kossmann, ervan overtuigd dat de fantasie aan het
begin staat van iedere masochistische carrière. De geleerde, van wie een
in hem geïnteresseerde weduwe verwacht dat hij haar net zo'n pak op
haar blote billen geeft, en met dezelfde pantoffels, als ooit haar vader
heeft gedaan, moet er jaren na hun huwelijk achterkomen dat haar wens
gebaseerd is op een fantasie. Maar die dagdroom berooft haar van haar
verstand als ze in een vlaag van woede haar dochter een afranseling
geeft, precies volgens haar fantasie, misschien wel juist omdat zij de rol
van haar vader speelt. Want kenmerkend voor de masochist is dat wanneer zijn fantasie in scène wordt gezet, hij zich als een auteur voelt die
zijn eigen tragikomedie ziet opgevoerd. Wanneer de moeder de dochter
afranselt, wordt de fantasie niet werkelijkheid maar is zij opnieuw
slechts toeschouwer van haar eigen fantasie, zij het nu in de onverdragelijke rol van sadist. Niet het verlangen fantasie en werkelijkheid te laten samenvallen is hier het probleem maar het inzicht dat de fantasie altijd het bewustzijn oproept van degene die fantaseert. De onmogelijkheid van het sadomasochisme, van de praktijk ervan, zou in Kossmanns
opvatting weleens een van de manifestaties kunnen zijn van de menselijke conditie, waarvan de onmogelijkheid van het kunstenaarschap er
ook een is.
Uit Kossmanns Sacher-Masoch-studie blijkt een overtuiging die altijd een rol in zijn werk heeft gespeeld, maar die na het auto-ongeluk
tot de kernsituatie in zijn romans en verhalen zou worden, tot aan zijn
bekroonde Huldigingen aan toe: dat we altijd tegelijk toeschouwer en
object van onszelf als toeschouwer zijn, of anders gezegd: dat we personages zijn in door onszelf bedachte romans. (De columns die Kossmann van I 996 tot I 998 in NRC Handelsblad heeft geschreven, kenden
vaak de openingszin: 'De mannen waaruit ik besta ... ', waarna een dialoog tussen deze mannen volgde). Van de drie autobiografische boeken
die na het ongeluk verschenen- Laatst ging ik spelevaren (I973), De
seizoenen van een invalide lezer (I 976) en Weerzien van een eiland
(I977) - wil vooral de eerste hiervan rekenschap afleggen. Cruciaal
hierin is de volgende passage:
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Het geheugen heeft de neiging om in de beelden van de herinnering
ook het beeld op te nemen van degene die zich herinnert. 'Ik was vijf
jaar, en ik had het zo warm dat ik op straat mijn jurkje uittrok' zegt
een vrouw, glimlachend, en ziet zichzelf, een malse kleuter, haar jurk
uittrekken. Ze is in haar herinnering niet enkel het kind van lang geleden, ze ziet het voor zich, en ze kan zichzelf niet gezien hebben.
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Zo zag ook Kossmann zichzelf als patiënt in het ziekenhuis na het ongeluk. Hij was benieuwd naar zijn toestand, maar zoals hij benieuwd
zou zijn geweest naar de toestand van een ander. Wat Kossmann bedoelt met de passage over de vrouw die zichzelf herinnert als kleuter,
zien we mooi geïllustreerd in een van de verhalen die de man vertelt in
Een gouden beker. Het effect wordt nog versterkt daar waar de herinnering overgaat in de hij-vorm:
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'De kwajongen die ik was' zei de man. 'Het vertedert me toch. Dapper kereltje klimt hoog in de boom. De tak waarop hij triomfantelijk
zit breekt en hij valt met zijn hoofd op de keien.'
Zelfs de ziekenhuisperiode zelf die Kossmann in Laatst ging ik spelevaren beschrijft, of beter gezegd: reconstruerend beschrijft, komt als
een van de verhalen terug in Een gouden beker. In zijn schets van de
periode waarin hij de novelle schreef (te vinden in Duurzame gewoonten), vertelt Kossmann zich meegezogen te hebben gevoeld met de fantasieën van de man en dat herinneringen aan ziekenhuis en ziekte hem
gingen beheersen waardoor hij zich ziek ging voelen terwijl hij zich tegelijk toch heel gezond voelde. Niet alleen zijn scepsis met betrekking
tot de stabiliteit van onze persoonlijkheid, ook zijn ervaring van
'doodsangst, doodsverlangen en doodgaan' kwamen de fantasie van de
man in de novelle ten goede en 'alle levensvormen' die deze verzon. De
door de man verzonnen ziekenhuishuisscène is een duidelijk herkenbare samenvatting van het moment in Laatst ging ik spelevaren, waarin
Kossmann balanceert op de rand van leven en dood. Zijn vrouw Y da,
over wie Kossmann altijd zo liefdevol heeft geschreven, blijkt in Een
gouden beker getransformeerd tot de Aleida-figuur uit de Sacher-Masoch-parodie. De ervaring van bijna-sterven als gevolg van een gevaarlijke operatie, die Kossmann in Laatst ging ik spelevaren beschrijft,
keert echter slechts summier terug in het verhaal van de man uit de novelle, al wordt er in beide boeken gesproken over het heimwee naar die
ervaring. Of toch wel? Het laatste verhaal van de man is een scène
waarin hij als moffenhoer wordt omringd door een menigte van verzetsmensen en vrouwen. Week de Aleida-figuur in de ziekenhuisscène niet
van zijn zijde - zij het dat ze als 'bewaakster' werd omschreven - hier
knipt zij met een sadistische grijns de lange blonde haren af van de
man als moffenhoer. Vergis ik me niet, dan is in dit verhaal de man-alsvrouw een dubbelgestalte: hij is niet alleen moffenhoer, maar tegelijkertijd de Venus van Botticelli. Niet alleen de lange blonde haren wijzen hierop, of opmerkingen als deze: 'Een voorwerp, ik leefde als een
voorwerp, ik voelde wat een voorwerp zou voelen als het leefde'. Maar

ook het veelvuldig gefotografeer door de menigte die de man vernedert, alsof de scène zich afspeelt in de Galleria degli Uffizi in Florence,
waar 'Geboorte van Venus' hangt.
In het autobiografische Laatst ging ik spelevaren wordt de droom die
het bijna-sterven begeleidt, als volgt beschreven:
Voor mij uit voer een grote schelp, de schelp, de schelp van Botticelti's 'Geboorte van Venus'. Op het schilderij staat de godin in haar
schelp, net ontwaakt en alles wetend, verblindend jong en dat voor
alle eeuwigheid. In de schelp die voor mij de zee over gleed, zo nu
en dan onderduikend, mijn bed meeslepend naar beneden, lag zij
kuis, naakt op haar zij, en het blonde, lieflijk strenge gezicht naar mij
toegewend.
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Kossmann verklaart hetgeen hij heeft ervaren in de hallucinatie van de
dood in de gestalte van Botticelli's Venus als volgt: 'de wellust van de
dood, de doodsdrift waarmee Thomas Mann en zijn personages, en in
hun voetspoor ikzelf, hadden gekoketteerd, was niet zomaar "literatuur"'. Kossmann heeft haar dus echt gezien. Daarvan is hij overtuigd.
Zou hij toen gestorven zijn, het zou zonder enige doodsangst zijn gebeurd. En toch. Wanneer hij vervolgens beweert dat deze dood ook heel
goed bij hem zou passen, een 'fin de siècle-dood', dan trekt hij zijn ervaring van bijna-sterven weer in de kunst en de literatuur, plaatst hij
zichzelf opnieuw als personage in een zelfbedacht, fictiefverhaal waarin zo'n dood het vanzelfsprekende en meest bevredigende einde zou
zijn. En zo'n fictief verhaal is ook dat van de man als moffenhoer en
Venus tegelijk in Een gouden beker. De lust van de dood, van de vereniging in de dood, is in Kosmanns verbeeldingswereld onverbrekelijk
verbonden met de lust van de vernedering, maar dan wel alsof Wagners
Tristan und /solde gelezen en beluisterd wordt door Leopold von Sacher-Masoch en Markies de Sade, daarbij gadegeslagen door een enigszins verbaasde, maar wel geamuseerde Thomas Mann, die immers het
klappen van de zweep ook wel kende.
Alleen de schrijver-als-lezer en de lezer-als-schrijver in Kossmann is
in staat een eigen dood te sterven, of in termen van Thomas Manns parodiebegrip: alleen in parodie is de dood voor ons kenbaar en toegankelijk. Hij mag het betreuren 'niet te kunnen samenvallen met zichzelf'
maar hij zal nooit loskomen van de man die hem observeert en de man
die hij zich moet hebben gevoeld. Het geheugen laat beiden elkaar vergezellen, een geheugen vol kunst en literatuur. Nu begrijpen we ook
pas goed wat Proust bedoelde toen hij zei dat herinneren altijd vergeten
veronderstelt, en andersom. Alleen het kunstwerk, het verhaal, lijkt in
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staat beide mannen met elkaar te laten samenvallen, maar hoeveel is
herinnerd wat vergeten en hoeveel vergeten wat herinnerd had kunnen
of moeten worden? Er is slechts een tijdelijk evenwicht bereikt. Het
verlangen naar een eigen dood kan niet vervuld worden. Want nooit zal
het die ene dood kunnen zijn die we nu eenmaal niet kunnen denken,
de onkenbare dood voorbij de Venus van Botticelli. De rest is niet stilte
maar een volgend verhaal, een volgende parodie. Tot de uitspraak 'Ik
ben dood' zijn we tenslotte niet in staat, behalve als grap, of wanneer
we krankzinnig zijn, of... in de literatuur.
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In een studie die ons moderne besef verregaand heeft bepaald, Voorbij
het lustprincipe ( 1920), introduceert Freud het begrip doodsdrift in tegenstelling tot dat van de levensdrift. Hij was zich bewust van het speculatieve van deze nieuwe theorie maar bijna tien jaar later verklaarde
hij in Het onbehagen in de cultuur dat hij eenvoudigweg niet anders
meer denken kon dan in die tegenstelling. In de moderne psychoanalyse is de doodsdrift echter altijd zeer omstreden gebleven. Kon Freud
nog beweren dat de biologie het bestaan van de doodsdrift niet heeft
kunnen ontkennen, er is in de natuurwetenschappen nooit ook maar de
geringste aanwijzing gevonden dat er in het organische leven een drang
bestaat terug te keren tot het anorganische. Dat Freud toch tot zoiets als
een doodsdrift kon komen, verklaart hij vanuit het fenomeen van de
herhalingsdwang. Want hoe moeten we het begrijpen dat, wanneer ons
streven gericht is op het vermijden van onlustgevoelens en het ervaren
van lustgevoelens (het lustprincipe ), we als reactie op een traumatische
gebeurtenis in ons leven niet zelden reageren met het door bepaalde
handelingen, dromen of fantasieën herhalen van die gebeurtenis? Toch
alleen als we een streven veronderstellen dat aan het lustprincipe voorbij gaat? De herhaling zou weliswaar begrepen kunnen worden als poging pijnlijke ervaringen te beheersen. In dat geval zou zij terug te voeren zijn op het lustprincipe. Maar Freud legt de nadruk op het mechanische, op het dwangmatige karakter van de herhaling - hij spreekt in dat
verband zelfs van 'demonisch' - dat hem tot het inzicht brengt dat er
een kracht moet bestaan in het organische leven, in de mens, die ons terug wil voeren naar een toestand van absolute rust en levenloosheid:
'Doel van alle leven is de dood'. Wil de Eros het leven opstuwen naar
steeds grotere eenheden, Thanatos, de doodsdrift, zoekt die te vernietigen. In verband met de herhalingsdwang is het daarom veelzeggend dat
Kossmann heeft benadrukt dat zijn interesse voor pornografische literatuur mede gemotiveerd is door zijn fascinatie met het thema van de
desintegratie (iets wat hij verder niet uitwerkt en vermoedelijk dus als
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een verwijzing naar Freud begrepen zal willen hebben).
Patricia de Martelaere geeft in Een verlangen naar ontroostbaarheid
Freuds opvatting van de doodsdrift een centrale plaats. Op de gedachte
van Freud echter dat de aanname van een doodsdrift ons kan verzoenen
met de dood omdat we niet sterven door dom toeval maar als gevolg
van een sublieme noodzakelijkheid, een natuurwet, stelt De Martelaere
dat het 'levensdoel van al wat leeft' eerder hierin bestaat 'geen andere
dan de eigen dood te realiseren, te kunnen sterven volgens een eigen,
interne wetmatigheid, een soort autonomie in de ondergang te kunnen
bevestigen'. Het is een streven dat echter nooit vervuld zal worden, behalve misschien in de kunst (en in de religie). W Bronzwaer heeft er in
zijn bespreking van haar bundel op gewezen dat De Martelaere niet
verwijst naar Freuds opvatting dat het ontstaan van cultuur, en vooral
ook literatuur, kan worden verklaard uit een opdracht die de menselijke
psyche zichzelf stelt: de dood uit te stellen. Het literaire werk zou dan
het product van die opdracht zijn. Bij Kossmann hebben we gezien dat
het realiseren van de eigen dood als een fictionele, literaire schepping,
inderdaad als uitstel van de dood zou kunnen worden opgevat, van de
dood dus die we niet als fictie kunnen denken. Voor Freud echter, en
daar verwijst Bronzwaer op zijn beurt niet naar, is deze gedachte psychoanalytisch verder niet bruikbaar omdat zij enkel de werking van het
lustprincipe aantoont, de drang tot zelfbehoud, en juist niet de doodsdrift.
Maar zouden we het literaire scheppen, het schrijven bijvoorbeeld
van de ene roman en het ene verhaal na het andere, niet als een vorm
van herhalingsdwang kunnen zien? En is Kossmanns Een gouden beker
dan niet precies een verbeelding van wat Freud bedoelde? De eindeloos
verhalen vertellende man die het verlangen met zichzelf samen te vallen niet zozeer niet kán vervullen maar niet wil vervullen, omdat het
slechts een tijdelijk uitstel van de dood, het dood-geweest-zijn, zou betekenen? En zijn in het verhaal het herinneren en het vergeten niet te
beschouwen als manifestaties van het lustprincipe en de doodsdrift?
Hoe veelzeggend is het dan dat de man pas bereid is de beker leeg te
drinken als hij de lust van de vernedering heeft geproefd en dat als een
vorm van sterven ervaart, als sterven in parodie. De dood aanvaarden is
erkennen dat we haar alleen als metafoor kunnen denken en niet kunnen ervaren. Schrijven als zelfbehoud zou dan ook in laatste instantie
niet het behoud van de eigen dood maar dat van een eigen leven zijn.
Het behoud van een eigen leven is een verlangen dat echter nooit vervuld kan worden, we hadden het al gezien. Elk voltooid verhaal, elk
voltooid kunstwerk, vervult het verlangen niet maar roept het juist op.
Bezien vanuit de kunst en de literatuur zouden we de herhalingsdwang
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dus als iets positiefs kunnen zien. Want juist daar lijkt de herhalingsdwang van haar mechanische, demonische karakter te worden beroofd,
hoezeer zij ook verbonden mag zijn met de dood.
Moeten we dan tot de conclusie komen van de dood als omweg naar
het leven? Toch weer die antieken. Na lezing van Een gouden beker begreep ik in elk geval pas goed wat Kossmann bedoelde toen hij eens
opmerkte dat de vermeende tegenstelling tussen schrijven en leven een
onzinnige is. En Michaël Zeeman? Wie een boek na lange tijd herleest
en het blijkt nog steeds hetzelfde boek te zijn, die bestaat niet. Het
wordt tijd dat we Kossmann herlezen, al was het maar om onszelf een
bestaan te geven.
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Alfred Kossmann, Een gouden beker, uitg. Querido 1982.

BARBER VAN DE POL
EN WERELD IN
ZESENZESTIG
STUKKEN

Over Juan Rulfo, Pedro Páramo

In mijn boekengeheugen zit een aparte plank, een soort ereplank, met
alleen kleine meesterwerkjes. De verkleinvorm is op z'n plaats vanwege de geringe omvang van de boeken. Ze zijn klein en fijn omdat er zoveel is weggelaten maar de beknoptheid is geladen.
Voor bepaalde schrijvers, onder wie de schrijvers op die plank, lijkt
zuinigheid met woorden een eerste vuistregel. Wat ze maken is, hoe onverwisselbaar ook, opgetild naar het algemene en de emoties die ze
ontvouwen zijn oeremoties zoals weemoed, verlangen en eenzaamheid.
Heel soms overheerst de vitaliteit.
Dit soort boeken appelleert bij mij, en bij vele anderen veronderstel
ik, aan een regelmatig opspelende hartstocht voor de reserve. Houd het
kort, houd het licht, vul de suggestie niet in. Niet voorzeggen. Laat de
lezer zijn eigen houding zoeken.
Natuurlijk zijn er pakhuizen vol dunne flutboekjes, maar mijn dunne
boekjes glimmen van de evocatieve kracht, de aantrekkelijke vreemdheid en de impliciete humor of wijsheid.

14 1

Voor ik begin over het boek dat de aanleiding is voor deze verzuchtingen, eerst een ander voorbeeld, anders komt dat ene er zo kaal en bedweept bij te staan. Hoezo met een boek gedweept? Het kan als je wilt
alles voor je betekenen, maar dat boek ben jij niet en het is evenmin
jouw bezit. Liefde voor een boek is gelegenheidsliefde. Iedereen kan
die liefde met je delen.
Dat andere voorbeeld is 6o.ooo uur, van Gerrit Krol, niet lang voor
de eeuwwisseling uitgekomen. Dat is een heel dun boekje en toch heet
het de autobiografie te zijn voor de jaren dat de schrijver in dienstverband werkte. Klopt dat getal uit de titel, bestaat een gemiddeld werkzaam leven uit zoveel of liever zo weinig uren? Op die manier had ik er
nooit over nagedacht.
Daar manifesteert zich meteen het rare van Krol. Krol uit zich ongewoon feitelijk bij emotionele onderwerpen en is daardoor geestig. En
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experimenteel. Hij doet nooit iets wat je al kent van een ander. Ik kan
me niet voorstellen dat iemand bij hem denkt aan eventuele voorbeelden.
Dat getal 6o.ooo zal wel kloppen, bij zo'n exacte geest. Een complete arbeiderscarrière, uitgaande van een achturige werkdag en werkweken van vijf dagen, bedraagt ruim het dubbele. Krol verrichtte hoofdarbeid.
Dit is het verhaal: de ik-in-dienstverband pleit voor de invoering van
digitale meting in de putten van de olieboorderij waarvoor hij werkt.
Denkwerelden botsen, wat inmiddels normaal is leek destijds een
krankzinnig avontuur, gevoelens en ideeën gaan op vleugels of worden
gekortwiekt. Er wordt uitsluitend getoond, met de betrokkenheid van
de verteller als enige kleuring. Spannend. Droog. Aangrijpend efficiënt
van stijl.
Het is in al z'n complexiteit een echte, merkwaardige roman. Een
conventionele roman zie ik Krol niet maken.
Borges wilde niet eens aan de roman beginnen. Dat verhoudingsgewijs
uitgesponnen, doorgewerkte genre, met z'n alles erop en eraan, stond
hem tegen. Jammer, toch, dat hij het niet op zijn manier heeft geprobeerd. De miniroman waar ik het over heb, is fantastisch onzuiver van
genre. Poëzie, drama, epiek en essayistiek zijn er gelijkelijk in verenigd. Zo'n roman is poëtisch, scènisch, intrigerend en interessant. Zoals Borges dat is in het altijd korte werk dat hij wèl heeft gemaakt. Zoals Krol dat is in zijn romans en gedichten.
Er wordt niet uitgebaat of uitgebuit maar tastenderwijs gestapeld.
Vaak is zo'n roman fragmentarisch. De ruimte tussen de fragmenten, al
dan niet typografisch aangegeven, is functioneel. Daarin kunnen ze
scharnieren, wringen, uitwaaieren.
Een roman die aan al deze kenmerken beantwoordt is ook Pedro Páramo, van Juan Rulfo, geboren in 1918, gestorven in 1986, Mexicaan.
Rulfo heeft als je eerlijk bent maar krap 250 bladzijden gepubliceerd.
In 1953 verscheen de verhalenbundel De vlakte in vlammen en vlak
daarna, in 1955, de korte roman, Pedro Páramo, twee verwante boeken.
Dat is alles. Wat na de dood van de schrijver nog in de laden lag, was
niet af of niet voor publicatie bestemd, en citaten uit gegeven interviews kun je moeilijk als onderdeel van een oeuvre beschouwen.
Toch is dat gedaan door de Nederlandse uitgever die het allemaal,
onaf of niet, in een luxe band heeft gestopt en er het stempel 'Verzameld werk' op heeft gezet. De erven zullen het goed hebben gevonden,
ik vraag me af of dat ook voor Rulfo zelfhad gegolden.

Nog een uitgeeftechnische bedenking, een algemene: boeken zouden
nooit alleen als deel van een 'Verzameld werk' te koop moeten zijn. De
dunne boeken waarover ik het heb, zijn nu juist zo geschikt om in je
zak te steken en in de tram, op een bank in het park, voor mijn part in
het restaurant te lezen. Daartoe leent fragmentarisch proza zich bij uitstek, net als poëzie, korte verhalen of essays. Lezen te midden van gedruis heeft bovendien voordelen. Het kan leiden tot onvermoede sensaties en associaties.
Ruifo's roman, Pedro Páramo, is alleen in zijn 'Verzameld werk' in
het Nederlands te lezen, overigens net als De maker, het genres doorkruisende kleine meesterwerk van Borges. Ooit zat Pedro Páramo in de
voorbeeldige Biblio-reeks van Meulenhoff, die niet meer bestaat. Redacteuren van de Rainbow- of Pandora-pockets opgelet: dit is een tip.
Is deze schrijver bij ons te onbekend voor zo'n populaire reeks? Er zijn
in de wereld anders miljoenen exemplaren van zijn roman verkocht dus
dat kan zo veranderen.
Pedro Páramo is net zo ingewikkeld als je wilt. Het boek trekt kinderen aan, weet ik uit ervaring. Je kunt het, net als sprookjes, op verschillende niveaus lezen. Kennis of ander vertoon zit nooit in de weg maar
is wel aanwezig. De moraal is zo enorm dat ze geen gestalte krijgt. Ze
is met de volop aanwezige symboliek versmolten.

143

Hoeveel kortheid kan een roman hebben? Rulfo slaat geen records
maar van breedsprakigheid kun je hem onmogelijk betichten. Pedro
Páramo telt heel ruim gezet in de huidige Nederlandse uitgave 134
bladzijden. In 90 bladzijden had het ook makkelijk gekund. Toch is het
op de keper beschouwd eerder een fractie te dik dan te dun. Misschien
had hier en daar een piepklein stukje weggekund. Missen doe ik niets.
De bladzijden worden gevuld met zesenzestig korte tot zeer korte
fragmenten. Ze zijn in de directe rede gesteld, de wisselende spreker
wordt meestal niet ingeleid of aangekondigd. Het resultaat is een web
van geruchten. De aard van de fragmenten wisselt ook steeds.
In het begin van het boek zijn alle personages op een na dood. Ze
liggen in hun graf of dolen rond als schim of herinnering. Of leven
sommigen aanvankelijk nog? Als het zo is, gaat het om bijna-doden.
Soms is hun status domweg niet duidelijk. Voor zover ze beschreven
worden, hebben ze de kenmerken van een dode, wat macabere details
oplevert. Ze zijn grotendeels teruggebracht tot stemmen, die zich boven
of onder de grond laten horen.
Er zijn flarden monoloog en er zijn flarden dialoog, waarin wordt gepraat maar niet geluisterd. Er zijn idyllische of tragische herinneringen,
zonder veel context. Er wordt naar anderen gesmacht of op anderen af-
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gegeven. En er zijn verhaalflarden die zich verbinden of onder je ogen
vervliegen. Ze zijn ten dele chronologisch gerangschikt.
Sommige personages horen min of meer bij elkaar maar ook zij zijn net
als iedereen verschrikkelijk alleen, daartegen helpt geen familie- of beroepsrelatie. De grootgrondbeziter Pedro Páramo is een machtswellusteling die naar liefde smacht, een geijkte paradox. Zijn gedroomde
complement is Susana San Juan, de vrouw met de zoete ogen, het
speelvriendinnetje uit zijn kindertijd, die hij pas op latere leeftijd
trouwt.
Te laat, al is zij alleszins bereid zijn vrouw te zijn. Zij kan hem niet
nader komen omdat zij niet meer van de wereld is. Ze is waanzinnig, ze
woelt tot aan haar echte dood in de 'groeve van haar lakens'.
Een ander paar bestaat uit een broer en zus die met elkaar in zonde
leven. Zij zullen nooit toegang tot de hemel krijgen en ze weten het.
Het bepaalt hun lot en hun dagen. Ze zijn gekoppeld in eenzaamheid.
Er is ook een bestuurlijk duo, de pastoor, die Renteria heet, en Fulgor Sedano, Pedro Páramo's administrateur, 'een grote slappeling'. Ze
zijn in commissie corrupt. Ze aarzelen vaak genoeg, maar als het er op
aan komt staan ze feilloos aan de kant van het gewin.
De enige die in het begin kennelijk nog leeft is Juan Preciado, iemand van buitenaf, een eenling, via wie de lezer meekijkt en vooral
meeluistert. Hij, een van de talrijke bastaardzonen van Pedro Páramo,
komt zijn vader genoegdoening vragen namens zijn misbruikte en verstoten moeder, die zojuist is gestorven. Uit zijn mond komt de memorabele beginzin van het boek: 'Ik was naar Comalagekomen omdat me
gezegd was dat daar mijn vader, een zekere Pedro Páramo, woonde.'
Juan Preciado stikt niet lang na zijn komst van de hitte, het stof en de
wurgende druk van de stemmen om zich heen. Vanaf dan is ook hij alleen nog een stem. Wij nemen als hoofdluisteraar zijn plaats in.
Wat Juan Preciado aantrof in Comala was niet het oord van verse honing, geurend brood, spelende kolibris en vrolijk gespat van regen dat
zijn moeder hem had voorgespiegeld, maar een spookstad, een woestenij, páramo in het Spaans. Het stadje is sinds zijn moeders vertrek veranderd in 'het stookgat van de aarde' of 'de bek van de hel', een vagevuur waarin de zondigen zonder hoop het laatste oordeel afwachten.
Alle stemmen geven uiting aan het verlangen Comala, vagevuur of hel,
te verlaten maar het merendeel van de doden of levende lijken bij wie
de stemmen horen, mist om te beginnen de absolutie die zicht op redding biedt. Als pastoor Renteria zich al laat vermurwen of omkopen,
betwijfelt hij persoonlijk of dit wel zoden aan de dijk zet bij een moor-

denaar of zelfmoordenaar. Hij schippert ook tegenover God. Hij hoopt
dat Die het allemaal beter begrijpt en het verder opknapt.
Soms kom je in het boek staaltjes kromdenkerij tegen die je bijblijven vanwege de wonderlijkbaarlijk schijnheilige logica. Zo wordt op de
achtste bladzijde gepleit voor een christelijke, dat wil zeggen door God
geautoriseerde vorm van euthanasie. God zou gedwongen moeten worden de dood op een bepaald moment te laten gebeuren. Deze redenatie
was mij niet uit de bestaande theologische disputen bekend.
Ze wordt uitgesproken door de oude vrouw bij wie Juan Preciado na
aankomst in Comala onderdak krijgt. Het is een tamelijke praterige
vrouw die hem nader in de geheimen van haar dorp inwijdt. Hij denkt
dat ze gek is. Daarna stopt hij met denken. Hij laat zich meevoeren op
de stroom van het diffuse waarin hij is beland.
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Comala is een verweesde gemeenschap waar niemand naar omkijkt, zoals de hoofdpersonen, Pedro Páramo en zijn zoon Juan Preciado, verweesd zijn maar dan letterlijk. Het is een opgegeven dorp, een vervloekt dorp. Dood en verlatenheid zijn er bepalend, geheel overeenkomstig het beeld dat Octavio Paz in zijn dichterlijke studie Heimwee
naar de dood van Mexico heeft geschetst.
Naast individuen komen er amorfe, naamloze groepen in Pedro Páramo voor, zoals de opstandelingen of roversbenden die niet weten wat
ze aan het doen zijn maar die formeel de naderhand Geïnstitutionaliseerde Mexicaanse Revolutie van begin vorige eeuw ten uitvoer brengen. Dat is af te leiden uit een stuk of wat concrete, historische verwijzingen. Zo komen we deCristeros tegen, legendarische rechts-fanatieke
katholieken, en de Villistas, de aanhangers van Pancho Villa, een van
de niet minder legendarische rebellenleiders uit die episode.
Een andere tragische gelegenheidsgroep bestaat uit de feestgangers
die evenmin weten wat ze doen. Ze herkennen het hardnekkige gebeier
van de klokken van Comala niet als een teken van rouw voor de dood
van Susana San Juan. Ze vergissen zich en komen als onnozele halzen
te voorschijn om de bloemetjes eens flink buiten te zetten. Hun gedrag
is de directe aanleiding tot Pedro Páramo's wraak die als een doem over
het stadje en over de bladzijden hangt.
Na de definitieve vervloeking door Pedro Páramo zal het land verkommeren. Hij trekt zijn handen ervan af. Het moet als in een parabel
op de zondeval uiteenvallen tot stof. En zo geschiedde het. Pedro Páramo was immers de God van Comala.
De wraak is uitgestelde wraak. Ze zat er almaar aan te komen. Dit is
een uitermate fatalistisch boek, de ellende en de slechte afloop staan bij
voorbaat vast, al weet je pas aan het eind de ware toedracht van de ge-
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beurtenissen en is er beslist sprake van spanning en van progressie in
verhalende zin.
Iedere ontwikkeling in Comala wordt na de vloek afgeremd, de
vruchtbaarheid en dynamiek is een halt toegeroepen. De onwetende,
bijgelovige, gezagsgetrouwe inwoners accepteren ook deze wetten van
Pedro Páramo, de tiran die door een van de stemmen met kennis van
zaken wordt getypeerd als een 'levend stuk wrok'.
Toen zijn enige geëchte zoon, de crimineel Miguel Páramo, stierf,
vond zijn vader het eigenlijk jammer dat het een ongeluk was en geen
moord. Zijn handen jeukten om er weer eens flink op los te hakken.
Zijn wrokgevoelens waren ooit gewekt toen hij zijn vader abusievelijk vermoord zag worden. Als vergelding ruimt de zoon tientallen potentiële moordenaars uit de weg en trekt de macht in het dan nog levendige Comala naar zich toe. Zijn gezag stoelt op willekeur maar hij heeft
dan nog zijn illusie: zijn liefde voor Susana San Juan. Geen van de
maagden die hem wordt gebracht kan op tegen de herinnering aan haar.
Pas als zij doodgaat, klapt hij in.
De hardheid van deze titelfiguur is perfect af te lezen van een superkort dialoogje als het volgende, ergens halverwege in het boek:
'Wie was het?'
'Het zijn mensen die ik niet ken.'
'Dan hoef je er niet over in te zitten. Die mensen bestaan niet.'
Ruifo's zinnen zijn kort, zijn woorden eenvoudig. Zijn taal zit dicht aan
tegen het idioom van degenen die in het geding zijn. Dat moet ook wel
wanneer er van binnenuit wordt gedemonstreerd en niet becommentarieerd. De literaire kunstigheid zit in de fragmentarische structuur die
maakt dat de lezer zijn greep op het vertelde verliest en het gevoel heeft
in de immense tijd en ruimte te tuimelen. Die sensatie wordt buitengewoon effectief bewerkstelligd.
Binnen een context van dorheid, dofheid en doofheid is vanwege het
contrast de herinnering aan een uiteenspattende regendrup al lyriek.
Dergelijke lyriek breekt om de zoveel tijd de soberheid even open. Lyriek staat in dit boek ongeveer gelijk aan weemoed en verlangen naar
leven.
De symboliek is clichématig maar daardoor niet minder doeltreffend:
krassende kraaien die langs de kale hemel trekken. Ook de welbewuste
overdrijvingen zijn gewoon raak. De aarde die golft van de regenwormen. Torenslagen die zo lang klinken dat het lijkt of de tijd is gekrompen.
Heel mooi, het mooist, in Pedro Páramo vind ik de terugkerende metafysische beeldspraak. Een bewustzijn dat ruist, die stijl. Niet bijeen-

passende categorieën worden vermengd, wat bijdraagt tot de sfeer van
vervreemding en onwezenlijkheid. Opstijgende kinderkreten die 'in de
vroege avondhemel de kleur van de hoge blauwe lucht leken aan te nemen'. Een dode willen inhalen 'op een van de wegen van de eeuwigheid'. Een 'lint van blikken' dat achter iemand aan blijft hangen. Je zit
zo bij de kitsch en wie weet doen deze voorbeelden denken aan kitsch
als je het zo, geïsoleerd, brengt. In hun verband hebben ze een geweldige meerwaarde.
Wie hier trouwens niet aan Márquez denkt, heeft Márquez niet gelezen. Pedro Páramo verscheen ruim tien jaar voor Márquez' Honderd
jaar eenzaamheid.
Er bestaat een mythe over Rulfo als zou hij de vleesgeworden schuwheid zijn geweest. Het lijkt mij onzin. Rulfo was niet wars van publieke
aangelegenheden zoals de Frankfurter Buchmesse, hij wou gewoon niet
in het middelpunt staan. Hij was niet schuw maar afzijdig. Hij voelde
zich altijd alleen, zei hij zelf. Zijn werk als ambtenaar, onder andere bij
de immigratiedienst, maakte hem al te eenzaam.
Het zou de reden zijn waarom hij zich 'aan zichzelf' begon uit te leggen. Zelfinzicht was zijn voornaamste oogmerk als schrijver.
De mythe over die schuwheid moet zijn ontstaan doordat hij vergeleken met anderen schitterde door inactiviteit. Hij was geen veelschrijver
van liefst omvangrijke werken. Hij zei nooit iets over de verantwoordelijkheid van de schrijver. Hij had geen boodschap en zag ook zijn werk
niet als een boodschap. Toch was hij in feite de geëngageerdste van alle
Latijns-Amerikaanse schrijvers van zijn tijd. Zijn werk is een achttien
karaats aanklacht tegen de uitzichtloosheid op het Mexicaanse platteland.
Pedro Páramo is gebaseerd op eigen ervaringen. Rulfo groeide op in
Zuid-West Jalisco, waar het boek speelt. Hij heeft gezegd dat de inhoud
zich aan hem opdrong toen hij veel later, als volwassene, naar dat gebied terugging. Hij had er heel jong zijn vader en moeder verloren en
heeft er de onduidelijke strijd tussen de fanatieke christenen en de revolutionairen van nabij meegemaakt. Hij constateerde hoezeer de streek
door ontbossing, roofbouw, wanbestuur en sociale perversiteiten was
kaalgeslagen.
Toen hij zocht naar een verklaring voor die verwording, hoorde hij,
zo stelde hij het, de klagende stemmen van de doden. Het zijn die stemmen die in Pedro Parámo klinken.
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Twee maal verbrak Rulfo zijn openbare afzijdigheid en verhief hij zijn
stem, met ongewone felheid. De eerste keer was dat om het amerikanis-
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me, niet te verwarren met regionalisme, te verdedigen tegen de roep om
kosmopolitisme. Het ging om de aloude vraag of Latijns-Amerika zo
Westers mogelijk moest proberen te zijn of een eigen identiteit moest
zoeken op basis van de afwijkende geschiedenis en de actuele situatie.
Ons komen zulke woorden en vragen makkelijk hol voor maar in
kwetsbaarder samenlevingen zijn ze bepalend.
De tweede keer dat hij van zich liet horen, was toen de Cubaan Alejo
Carpentier de term 'magisch realisme' bedacht voor duidelijk streekgebonden schrijvers als Márquez en hem. Daar kon hij zich op zichzelf
wel in vinden al benadrukte hij net als Márquez dat dat magische op
niets dan feiten en ervaringen berustte. Je kunt dat geloven of niet, het
laat in ieder geval zien hoezeer beiden een hekel hadden aan schoonschrijverij.
Pas toen Carpentier vervolgens de Latijns-Amerikaanse literatuur als
geheel onder de noemer 'barok' wilde duwen, protesteerde Rulfo. En
terecht. Wie er in Latijns-Amerika ook barok mag zijn, hij niet. Overladenheid en exaltatie, kenmerken van de barok, zijn hem wezensvreemd.
Carlos Fuentes, ook een Mexicaan, en de Colombiaan Gabriel Garcia
Márquez behoren tot de schrijvers uit de generatie na Rulfo die in hem
hun meester hebben erkend. Neem Márquez' Honderd jaar eenzaamheid, ik noemde het al, een heel dik boek maar ook ijzersterk. De parallellen liggen voor het oprapen.
De Colombiaan verwerkte net als de Mexicaan het Westerse literaire,
bijbelse en mythische erfgoed zonder zijn achtergrond los te laten. Wat
het mythische Comala is bij Rulfo, is Macondo bij Márquez. Er is in
beide boeken sprake van een dreigende apocalyps, mede als gevolg van
incest. Het gebruik van de hyperbool en van metafysche beeldspraak is
prominent aanwezig en zeer verwant. De zeer korte monologen of dialogen hebben hetzelfde krachtige inzoemeffect.
Márquez heeft de invloed niet alleen erkend maar ook gekoesterd.
Hij heeft bij wijze van hommage in Honderd jaar eenzaamheid werkelijk met Rulfo-citaten gestrooid. Wie er op let, zal ze vinden.
Met al die monologen en dialogen en die scènische vorm is Pedro
Páramo een heel filmisch boek. Het inspireerde onder anderen ook Fuentes en Márquez metterdaad tot verfilming maar zij kwamen er niet
uit. Dat lukte de Spanjaard Carlos Velo, in 1966, wel.
Misschien was Rulfo, samen met Borges, de grondlegger van het
nieuwe, voor het eerst niet epigonistische of amateuristische LatijnsAmerikaanse proza. Beiden hebben zich altijd heel bescheiden over
hun schrijverschap geuit. Toch is het juist hun zelfbewustzijn dat zo stimulerend bleek voor anderen. Ze zijn behalve leermeesters van een

groep expansieve leerlingen ook gewoon meesters gebleven, volgens
velen de grootsten.
Ruifo's eigen grote voorbeeld als schrijver was Faulkner. De montagetechniek, als dat het woord is, heeft hij van hem, en natuurlijk ook de
techniek om stemmen door elkaar heen te laten horen. Geen schrijvers
zo gelaagd, multi-perspectivisch en elegisch als deze twee.
Het curieuze is dat Faulkner met wat goede wil barok te noemen is.
Daarmee was hij dan, volgens Carpentiers normen, Latijns-Amerikaanser dan de sobere Mexicaan. Hij heeft hem voor zover ik weet niet gekend.
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Juan Rulfo, Pedro Páramo. Vertaald door J. Lechner. Uitg. Meulenhoff 1962.

ANTHONY MERTENS
USSEN DE
REGELS

Over Willem G. Van Maan en, Het nichtje van Mozart
Toen ik onlangs mijn boekenkast opnieuw indeelde, nieuwe boeken aan
het bestand toevoegde, oude boeken afstofte en herschikte, rilde mijn
geheugen. Bij elke titel waar mijn oog op viel, bleef de herinnering in
de vrieskou. Van het ene boek kwam mij nog vaag een scène voor de
geest, waarvan ik niet zeker wist of ik ze wel in de juiste vorm in mijn
hoofd had opgeslagen. Een ander boek wekte een reminiscentie op aan
een bijzondere atmosfeer. Van een derde wist ik nog waar en onder welke omstandigheden ik het gelezen had.
Wanneer ik al gevorderd ben tot Faulkner: ik zou dat Benjy hoofdstuk nog eens moeten herlezen. Hölderlin, hoe ik ooit gepoogd heb me
zijn poëzie eigen te maken, zonder succes. De boeken van Joyce verplaats ik naar links, ik heb genoten van zijn verteltechniek Kafka,
daaronder, jaren lang op mijn bureau gelegen, bestudeerd, maar vraag
me niet hoe het ook alweer zat met de kapelaan in de Domkerk. Marcel
Möring, ach ja, hoe ik overdonderd was door dat repeterende liedje dat
te horen was in de stilte na het ongeluk.
En terwijl ik een gloeiende hekel begon te krijgen aan wat al die lectuur me opgeleverd had, een onaangenaam snobisme, zag ik rechts van
Kafka in een beduimeld hoekje, twee planken boven Möring, nog een
ander boek liggen. Jaren niet meer gezien.
De boekenkast mag een stapelplaats van mijn literaire geheugen zijn,
het is er dan wel een, merk ik tijdens het inruimen, die ik letterlijk uit
mijn hoofd heb gezet. De boeken grijnzen ze me aan. Grote bewondering heb ik voor mensen die gedichten of hele romans in hun herinnering houden en ze op elk gewenst moment ter beschikking hebben. Als
ik al ooit iemand bewonderd heb is het Auerbach, die in de oorlog, ver
van huis, ver van zijn boekenkast, vanuit zijn geheugen de wereldliteratuur van Homerus tot Virginia Woolf kon reproduceren en laten zien
van welke stijlmiddelen ze zich bedienden.
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Hoe kan dat nou dat na meer dan een kwart eeuw intensief lezen vooral
het vergeten zijn werk gedaan heeft? Waarom onthoud ik soms een gelukkige zin, een opmerkelijke wending, een toon? De enige oplossing
schuilt waarschijnlijk in de mogelijkheid dat een opmerkelijk timbre,
een verdwaald woord, een raadselachtig beeld aansluiting heeft gezocht
met die beweeglijke onderwereld die schuilgaat onder de ijsvlakte van
het vergeten.
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Is dat alles wat er overblijft? Ik veeg de omslagen af, onderdruk de
ezelsoren en sla op deze stille zondagmiddag een alinea op, en nog een
en dan komen de herinneringen terug, die zich kennelijk op een andere
laag hebben genesteld. Nu weet ik weer waarom ik dat ene boek onuitstaanbaar vond, het andere vervelend (wat doet het hier dan nog op de
planken?), ik zie weer het handschrift van de schrijver, de glimlach van
haar stijl, het sarcasme van zijn woorden. Ik raap de boeken op die ergens op de planken onder Kafka, boven Möring, wat naar achteren zijn
gedrukt in de loop van de tijd omdat vanwege plaatstekort anderen zich
er voor hebben gedrongen. Willem G. van Maanen, Eilandje van pijn,
Het nichtje van Mozart. Jarenlang niet meer gezien, niet meer aan gedacht. Ik schiet op mijn luchtstoel terug naar het begin van de jaren
tachtig van de vorige eeuw.
Ik sla Het nichtje van Mozart op en tot mijn verbazing zie ik dat de
gedrukte bladzijden bezaaid zijn met potloodstrepen, graffiti in de marge, aantekeningen op het voor- en nawerk. Ik zie uitroeptekens, zinnen
die zijn onderstreept, vraagtekens bij alinea's. Ik moet het boek toen
met passie hebben gelezen en herlezen. Als de snob in mij een minuut
voordat hij van Maanens boeken van de plank nam, de vraag was gesteld wat die titels bij me opriepen, had ik niet meer dan een zwakke
herinnering aan de literaire kritiek geëchood: van Maanen is een goede
verteller die ten onrechte buiten het literaire canon is gebleven.
Nu ik hier op deze zondagmiddag zit, herinner ik me inderdaad dat
er dagen moeten zijn geweest waarop ik urenlang door deze boeken heb
gedwaald. Maar die uitroeptekens, onderstrepingen, losse woorden zijn
niet meer dan signalen van mij als lezer van toen, alsof ik een geheimschrift lees waarin iets over mij zelf wordt bewaard.
Ik lees de eerste regels van Het nichtje van Mozart, en ik vind het
meteen een krachtige opening van de roman: 'Ze sloeg haar benen open
als een boek, en ik weet nog dat ik dacht goed kijken Steiner, lees wat
er staat - maar mijn ogen waren toen al slecht en ik was ook niet zo
vertrouwd met wat de levende literatuur wordt genoemd.' Ik zie dat ik
toentertijd het woordje 'kijken' heb omkringeld. In de kantlijn genoteerd: Nijhoff. Zijn naam zal waarschijnlijk zijn opgewekt zijn door de
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mededeling 'lees wat er staat', ik zal gedacht hebben aan die beroemde,
zo langzamerhand tot een cliché verworden formule 'lees maar, er staat
niet wat er staat.' Ik blader door het andere boek Een eilandje van pijn
en mijn oog valt op een onderstreepte alinea die ik onmiddellijk zie als
een commentaar op deze eerste regels uit Het nichtje van Mozart. 'Het
gaat niet om het noemen maar om het aanduiden, het omcirkelen, tegen
de dingen aanliggen. Schrijven is omschrijven. De krater of de afgrond
begint op het punt waar de rand ophoudt, maar is niet de rand; zo is wat
de schrijver te zeggen heeft niet wat hij schrijft. Wat tussen de regels
ligt, tussen de woorden, dat is het. De kunst is er zo dichtbij te komen
als maar mogelijk is [... ] Waarbij? Bij het ontbrekende, het wit tussen
de woorden, het geheim. Het vlies tussen wat er staat en wat er niet
staat, dat is de vorm, dat is het boek.' Ik zal het indertijd hebben aangestreept omdat deze opvatting over wat een boek moet zijn me ook toen
zeer zal hebben aangesproken. Maar nu zie ik ineens de overeenkomst
tussen deze regels en de beginwoorden van Het nichtje van Mozart: de
afgrond, het vlies. Er staat niet wat er staat.
Ik lees twee teksten: die van Van Maanen en die van mij. En op deze
zondagmiddag denk ik: die variant van Van Maanen op Nijhoff, die moet
iets te betekenen hebben. Maar wat? En ik ben onmiddellijk geïntrigeerd. Ik moet mijn boekenkast opruimen, ik had dat uitdrukkelijk beloofd, ik blader verder. Ik zie dat ik op de volgende bladzijde een zin
heb onderstreept: 'Wat creativiteit heet heeft inderdaad alles te maken
met wat niet bestaat en niet met wat bestaat.' Weer zo'n pedante opmerking in potloodschrift ernaast: creatio ex nihilo. Ik vergeet de boekenkast, de stapels boeken die nog op de grond liggen, en ben door de deur
van Van Maanen weggeglipt naar Salzburg, naar de Mozart-bibliotheek,
tot ik op pagina vierendertig op het wit onderaan weer een aantekening
van mezelf vind, een paar woorden die rechtstreeks aansluiten op mijn
overpeinzingen van een aantal minuten daarvoor, toen ik tenminste nog
mijn best deed de klus te klaren. Ik ontcijfer: 'Wat is een literair idee?
Staat tussen de regels van de roman te lezen. Het wordt niet verwoord,
maar gaat schuil in de compositie.' Misschien vernietigt de vergeetmachine wel 99 procent van wat ik lees, maar niet wat ik tussen de regels
doorlees, niet de ideeën die zich niet in woorden laten vatten.
Ik besluit Het nichtje van Mozart te herlezen, inclusief mijn geheimschrift, want, daar soezend op de late zondagmiddag, kwam nog een
herinnering op. Ik herinnerde me dat de kritiek het boek niet onverdeeld gunstig ontving. Iedereen was enthousiast over het eerste deel
van de roman, maar de drie commentaren op dat eerste deel vond men
overbodig, te nadrukkelijk. Een criticus (ik heb het alsnog nagekeken)
vond zelfs dat bij heruitgave het derde commentaar maar weggelaten
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moest worden. Ik vond juist dat het geheim van het boek (zag ik in een
van mijn aantekeningen) gelegen was in die opvallende meerstemmigheid. De kritiek op de overbodigheid van de laatste delen van de roman,
klonk mij in de oren alsof de luisteraar bij het beluisteren van een
strijkkwartet van Mozart het beter acht de cellopartij weg te laten. Toch
kan ik mij de kritiek op het boek bij herlezing wel voorstellen. Ze
wordt gevoed door de flaptekst, die een samenvatting van het ruime
eerste deel geeft, en over de andere delen zich in stilzwijgen hult, alsof
ze weggemoffeld moeten worden.
En er is inderdaad sprake van een grote nadrukkelijkheid in het
boek: het barst van de symboliek, van aanwijzingen hoe het verhaal gelezen moet worden, het verschaft interpretaties van het voorafgaande.
Dan komt zo'n nawoord, alsof de schrijver nog niet zeker is dat we de
geschiedenis goed begrepen hebben. Zoveel pedagogie kan een lezer
binnen het bestek van zo'n honderd bladzijden nauwelijks verdragen.
En toch, nu ik het boek tot mijn genoegen herlezen heb, denk ik dat er
iets anders aan de hand is: dat al die nadrukkelijkheid de lezer juist om
de tuin leidt. Het viel me nu bij herlezing op hoe vaak het woord 'misleiden' in de roman opduikt.
Ik moet me door die explicietheid in de roman niet op het verkeerde
been laten zetten. Niet door de nadrukkelijke symboliek van de namen
bijvoorbeeld, die ook nog eens wordt toegelicht. Wolf Steiner, de archivaris van de Mozart bibliotheek, is getrouwd met Rhea 'de moeder van
Zeus nog wel.' Haar tweeling zuster heet Thea. Haar dochter Lotte, ook
geen onschuldige naam, Lotte in Salzburg, de schrijver schrijft het met
een knipoog op, doet ons dat niet denken aan Thomas Manns Latte in
Weimar, die zijn boek 'trouwens in Lottes geboortejaar publiceerde'.
De opzichtigheid waarmee hier romantechnisch een tijdsverwijzing
wordt geïntroduceerd heeft iets parodistisch. De schrijver weet hoe je
zo'n verhaalelement moet presenteren (volgens de conventies die Thomas Mann zelf heeft gevolgd). Hij weet dat zo'n kunstgreep al tot op
de draad versleten is. Wolf Steiner kijkt in de eerste regels naar de vagina van Luise Weber. En het wemelt onmiddellijk van verwijzingen naar
Freud en de zondeval. Alsof de schrijver wil zeggen: ik kan mijn personage niet zomaar naar een vagina laten kijken op papier zonder dat de
lezer onmiddellijk het Oedipusverhaal meeleest, dus dan verwijs ik
daar maar naar. Zo ontstaat er vanzelf een verstandhouding tussen
schrijver en lezer: we weten waar we het over hebben. Wie al die opzichtige signalen volgt, begint te merken dat die verstandhouding op
een misverstand berust. Degene die haar benen als een boek open
spreidt is, maar dat krijgen we pas veel later te lezen, Luise Weber. Zij
is de slang die het paradijs onveilig maakt of de toegang heeft afgeslo-
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ten. Vier vijfkeer wordt de lezer met de neus op dit verhaal van de zondeval gedrukt. Het kan niet missen. De lezer wordt in zijn eruditie gepaaid als hem de bijzondere betekenis van de naam wordt gesuggereerd, of beter op een presenteerblad wordt aangeboden.
Luise Weber is een musicologe met een literatuurhistorische belangstelling. Ze verricht onderzoek naar de correspondentie die Mozart aan
het eind van de jaren zeventig van de achttiende eeuw heeft gevoerd
met zijn nichtje Maria Anna Thekla, scabreuze brieven waarin nogal
wat woorden vallen, raadselachtige nieuwvormingen zoals 'kastenfrey'
en 'spunicunifait'. Het zijn precies de woorden die Luise Webers aandacht hebben getrokken. Daarom heeft ze zich bij Wolf Steiner aangemeld, om de brieven op zijn archief te bestuderen. Wat wil het toeval?
Mozart schrijft de brieven in een periode waarop hij smoorverliefd geworden is op een ambitieus zangeresje, Alouisia Weber. De lezer krijgt
de hele geschiedenis van Mozart en Anna Thekla als interpretatieschema cadeau van de geschiedenis die in de roman verteld wordt: een parallelgeschiedenis, want Wolf Steiner heeft jarenlang op z'n minst een
grote zielsverwantschap gehad met zijn nichtje Lotte, die hij persoonlijk heeft opgevoed. Was hij de echte vader? De hele roman door wordt
dat gesuggereerd. De interpretatie die Luise van de brieven van Mozart
geeft, verschaft ook op nadrukkelijke wijze de interpretatie van de verhouding tussen Steiner en zijn nichtje Lotte. Bij herlezing komt me
deze ostentatieve explicietheid steeds meer voor als een alibi voor iets
wat nergens staat. Wie al de rijmen, analogieën, kruisverwijzingen, allusies als de sporen van een geheim volgt, wordt om de tuin geleid. Als
er al een geheim is, moet dat niet in de vertelde geschiedenis gezocht
worden maar in de manier waarop deze geschiedenis is gecomponeerd,
zo'n musicologisch cliché ligt voor de hand bij een roman die over Mozart handelt.
De roman bestaat uit drie partijen. De eerste wordt gespeeld door
Wolf Steiner. Hij vertelt het verhaal van zijn nichtje Lotte, dat aan de
vooravond van de tweede wereldoorlog wordt geboren uit Steiners
schoonzus. Thea komt vijf jaar daarna om bij het bombardement op
Salzburg, in het huis waar Steiner die middag een lezing zou hebben
gehouden over de relatie van Mozart met zijn nichtje. Lotte komt nu
onder zijn hoede, ze ontwikkelen een speciale band met elkaar tot hij
haar op haar twintigste in een vlaag van onbeheerste jaloezie ten diepste krenkt en zij het huis verlaat en naar het andere eind van de wereld
(Australie) verhuist. Pijnlijke herinneringen worden naar boven gehaald
als Luise opduikt en de band met het nichtje in een ander licht plaatst.
De tweede partij wordt gespeeld door een niet nader bij naam genoemde schrijver, die het plan heeft opgevat om een roman over Freud
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en Marx te schrijven, maar die op weg naar zijn uitgever in Salzburg
Lotte tegen het lijf loopt. Van haar krijgt hij het manuscript, dat wij de
zestig bladzijden daarvoor te lezen hebben gekregen. Zijn interpretatie
van dat manuscript, van de geschiedenis van Wolf Steiner, wekt Lotte's
misprijzen. Dat is de toon waarop zij de derde partij in dit boek plaatst.
De schrijver heeft zich laten misleiden, hij heeft Steiners woorden misgelezen, niet gezien welk rookgordijn hij in zijn woorden optrok. Lotte,
nourri dans le serail, geeft hem inside-informatie. Ze vertelt hem hoe
zij en Steiner een reis naar Augsburg maakten en dat hij bij die gelegenheid in de trein haar een nieuwe interpretatie van de Mozartgeschiedenis verstrekte, waarin hij zich de vraag stelde 'of Maria Anna Thekla
wel Mozarts nichtje was en niet bijvoorbeeld een halfzuster, door zijn
vader bij de vrouw van zijn broer in Augsburg verwekt. Hoe verbijsterd
ik ook was, ik was helder genoeg om toen al te vermoeden dat zijn visie op die hele Basie-geschiedenis niets anders was dan een afleidingsmanoeuvre; hij legde een rookgordijn om de verhouding tot de zuster
van zijn vrouw en mij afte schermen.'
Tenslotte komt de anonieme schrijver in een nawoord, een coda, op
al het voorgaande nog eens terug. Hij vertelt hoe zijn in het Duits vertaalde boek Mozarts Kugel wordt gepresenteerd in Mozarts woonhuis
aan de Marktplatz. Daar ontmoet hij Luise Weber, die als een koningin
van de nacht de zaal wordt binnengeleid. Ook van haar wordt een boek
ten doop gehouden, Mozarts innere Sprache. Deze titel, die op de laatste bladzijden van Van Maanens boek terloops opduikt, is de sleutel
voor de ongeschreven tekst die de roman in zijn geheel wil blootleggen.
De hele geschiedenis die verteld wordt is een rookgordijn, de reeks
naar elkaar verwijzende motieven vermenigvuldigen de mogelijke interpretaties. Maar ze lijken maar één ding te zeggen: hou op met interpreteren. Zo eindigt de roman dan ook: 'Er zat niets anders op dan alles
wat er gezegd was te vergeten en naar de muziek te luisteren' Wat is de
innerlijke taal van Het nichtje van Mozart? Lottes interpretatie van
Wolf Steiners aandacht voor de hele Basie-geschiedenis was dat hij
Mozart wilde profaneren om hem uitsluitend voor zichzelf te kunnen
houden. Waar hij op uit was: pure zuiverheid, met zo'n gestrengheid
nagejaagd dat het zelotische trekken aannam. Maar wie zegt dat Lottes
interpretatie van haar partij, haar vertolking ook niet valse tonen bevatte? De lezer van van Maanens roman wordt voor een onoplosbaar raadsel gesteld. De drie stemmen vloeien in elkaar over, verwijderen zich
van elkaar, voortgestuwd door een verraderlijke melodie. 'Het uiterlijk
verraadt het innerlijk' staat op de eerste bladzijde van de roman te lezen, en nu pas tijdens mijn herlezing valt me het dubbelzinnige van het
woord 'verraden' op. De uiterlijkheden kunnen ons op het spoor bren-
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gen, maar even goed de dingen om zeep helpen. Die dubbelheid wordt
in deze roman geëxploiteerd. De explicietheid van de symboliek wekt
de suggestie van diepte, peilloze diepte Maar ze is misleidend. De diepte ligt aan de oppervlakte. Wie over de diepte wil schrijven, pleegt verraad. De leugenachtigheid, de valse lucht nestelt zich onmiddellijk in
de woorden zo gauw ze worden geuit. Wolf Steiner geeft aan het begin
van zijn betoog aan in welk moeras hij zich bevindt: 'De meeste boeken
zijn al overbodig omdat er met zoveel woorden in wordt gezegd wat
juist moet worden verzwegen'. De methode om aan deze anomalie te
ontsnappen, is de moeilijke weg die mystici begaan. Het is de synesthesie, waar in de roman telkens naar verwezen wordt.. Regelmatig word
ik als lezer op mijn leeswijze aangesproken, zoals aan het eind van het
boek: 'Lezen is niet zozeer kijken als welluisteren naar het beeld dat
de schrijver oproept.' Luisteren naar het licht.
Door het boek heen, zie ik, wemelt het van de onderstrepingen van
zinnen en alinea's die betrekking hebben op de zintuigen. Terwijl ik op
deze verloren zondagmiddag uit het boek op kijk, schuldbewust, krijg
ik een vermoeden, waarom ik die regels heb onderstreept. Op pagina
acht tussen uitroeptekens bij een passage uit de brief van Wolf Steiner.
'[ ... ]. wijs me eens de schrijver aan die kans ziet zoiets eenvoudigs als
de geur van gras te beschrijven, de kleur van ijzer of de kiespijn van
een mens. [... ] Ik heb het niet over realisme in de literatuur, ik heb het
juist over de verbeelding: de smaak van water beschrijven zodat de lezer die het niet kent het op zijn tong proeft.' Ik tast over de bladzijden
van het boek alsof ik braille lees. Ik voel de streep die ik onder volgende regels van Steiner heb getrokken: 'Ik heb al vaker de gedachte gehad
dat schilders niet kunnen horen, net zo min als schrijvers kunnen voelen of filosofen denken en nu moet ik daaraan de componist die niet
kan horen toevoegen. Wat creativiteit heet heeft inderdaad alles te maken met wat niet bestaat, en niets met wat bestaat.' Ik kijk om me heen,
zie de stapels boeken die schots en scheef in stapeltjes nog op het inruimen liggen te wachten en bedenk dat lezen, zo geredeneerd, ook op een
tekort stuit, misschien wel uit gebrek aan verbeelding, of het onvermogen alle zintuigen, zonder hiërarchie, gecoördineerd te laten werken. Ik
lees nog een paar regels verder 'Mozart had aldus geredeneerd, het oor
niet nodig; wat hij hoorde kwam niet van buiten, maar van binnen.' Innerlijke taal, Lui se Weber.. Wanneer Lotte in de derde partij de anonieme schrijver de oren wast, schrijft ze dat zij zijn gezicht op het papier
zou willen drukken 'om je te laten ruiken en voelen wat je blijkbaar
met het blote oog niet kunt waarnemen.' Ook in de coda, het nawoord,
wordt op dat tekort gewezen, wanneer we alleen maar de woorden lezen. Daar wordt gebruik gemaakt van het idioom waarin de negatieve

theologie zich hult als ze spreekt over het onzegbare, het onuitsprekelijke, het onvermogen. Luise noemt Mozart tegenover de anonieme
schrijver een onmens. 'Het klinkt onwetenschappelijk, vervolgde ik
rustig, om niet te zeggen onmenselijk.. Ze barstte in lachen uit, een onmuzikaal geluid[ ... ].'
Het nichtje van Mozart is een poging om een zintuiglijke tekst te
schrijven, zonder betekenis, maar als een zuivere gewaarwording. De
verhalen van Maria Anna Thekla, Alouisia en Mozart, van Wolf Steiner,
Luise Weber en Lotte R. zijn twee melodieën die hetzelfde vertellen,
maar alleen in een andere toonzetting getransporteerd. De drie partijen
zijn evenzovele vertolkingen van een innerlijk idee dat zich niet binnen
de bandbreedte van de woorden en hun grammaticale verband bevindt.
De vele motieven en arabesken zijn misleidend. Waar het om gaat, is
om de synthese van een idee in de geest van de lezer op te roepen zoals
Mozarts muziek een muzikaal idee overdraagt op de luisteraar, hem beweegt zonder dat er ook maar een woord tussenkomt, een proces dat
zich diep in het innerlijk van de lezer en de luisteraar wortelt. Als ik de
boeken Van Maanen tenslotte keurig in het gelid op de plank rangschik,
voel ik de hitte van de kaft, de geur van de nevel die zich vermengt met
zoemen van de zwermen letters en ik proef de woorden: zie het ontbrekende en voel de verbeelding.
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Willem G. van Maanen, Het nichtje van Mozart, Querido 1983.

MON SOSIE

NBEGONNEN
WERK

Over Italo Calvino, Palomar

Palomar is een meneer, zo wordt hij in de tweede zin van het boek dat
Italo Calvino voor hem heeft ingeruimd, ook genoemd: Meneer Palamar staat op het strand en kijkt naar een golf Onderwerp van de eerste
zin was de zee: De zee vertoont nauwelijks een rimpeling en kleine
goljjes slaan op het zanderige zand. De volgorde van de twee zinnen
tekent de verhoudingen: aan de ene kant de eindeloze zee die zoals alle
dingen geen aandacht voor een mens hebben; en aan de andere kant,
dichtbij en tegelijk ver weg, Palomar wiens interesse voor de wereld
onbeantwoord blijft. Misschien is dit meteen ook het belangrijkste thema van het boek: kan het universum buiten de mens en hoe ziet dat
eruit? En natuurlijk omgekeerd.
In het verhaal 'Het oog en de planeten' waagt Palomar zich in de hogere sferen van de planeten. Oorspronkelijk moet Calvino hem bedoeld
hebben als een verre naneef van Qfwfq, het kernwezen met de palindromerige naam uit Kosmikomische verhalen en t zero dat in elk verhaal een wetenschappelijke stelling aan een nader onderzoek onderwierp. Maar wanneer Palomar meent dat hij zich tussen de sterren thuis
zou kunnen voelen indien dit niet verhinderd werd door het eeuwige
wantrouwen van mensen ten opzichte van hun eigen zintuigen, heeft
zijn prehistorische voorganger zoiets nooit ervaren; hij was nog nergens
en voelde zich daar thuis. Palomaris geneigd die verwijdering aan het
moeilijke karakter van de planeten te wijten, maar de verteller oppert
tussen haakjes dat de schuld vermoedelijk bij Palomar zelf gezocht
moet worden: (tenzij die karaktermoeilijkheid helemaal bij Palomar
ligt: tevergeefs probeert hij te ontvluchten aan de subjectiviteit door
weg te vluchten tussen de hemellichamen).
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Het boek begint met een rolverdeling waarbij Palomar naar de zee kijkt
die van haar kant voor hem geen oog heeft. Maar Palomars belangstelling is niet geheel belangeloos, ze gaat meer uit naar de eigen waarneming dan naar het object dat hij waarneemt. Hij neemt een proef: kun

15 9

je één golf van de rest onderscheiden en die van begin tot eind volgen.
Hij isoleert één golf uit de wirwar die gevormd wordt door alles wat tot
het ontstaan van deze ene golf geleid heeft en alles wat erdoor veroorzaakt wordt. Voor golf kan welk object dan ook worden ingevuld, bij
voorbeeld Palomars eigen persoon. In elk verhaal stelt Palomar ook
zichzelf op de proef.
'Het lezen van een golf' is de eerste van negen proeven diePalomar
tijdens zijn vakantie neemt, waarbij hij verder een vrouwenborst, twee
parende schildpadden, een fluitende merel, het gazon, de maan en de
sterren in het vizier neemt. In de stad waar eveneens negen verhalen
gesitueerd zijn, kijkt hij vooral naar dieren, binnen en buiten de dierentuin, of geeft hij zijn ogen de kost in delicatessenzaken en andere winkels. In het derde deel, 'De stilten van Palomar', is hij op reis en
reageert hij meer op de menselijke buitenwereld.
Het boek bestaat uit zevenentwintig proeven van observaties, die
stuk voor stuk mislukken. Het is natuurlijk de vraag of ze hadden kunnen lukken, want hoe ziet een geslaagde observatie eruit?
Tot slot 'besluit' Palomar dat hij van nu af aan zal doen of hij dood
is, om te zien hoe de wereld draait zonder hem. Dit hoofdstuk, 'Hoe je
leert om dood te zijn', wat niet hetzelfde is als doodgaan en evenmin
als niet-zijn, eindigt toch weer met een besluit dat het boek een open
einde geeft (het boek hangt trouwens van besluiten aan elkaar): Hij besluit dat hij ieder moment van zijn leven zal gaan beschrijven en dat
hij, zolang hij ze niet allemaal beschreven heeft, er niet meer aan zal
denken dat hij dood is. Op dat ogenblik stelfi hij.
Wat sterven betekent, mag de lezer zelf bedenken, zoals het boek,
dat over lezen gaat, veel aan de lezer overlaat. Overigens sterft Palomar
vermoedelijk niet eerder dan nadat hij het boek Palomar geschreven zal
hebben, nee niet overgeschreven maar opnieuw geschreven; en dat in
weerwil van het feit dat hij de afloop van de zevenentwintig (of zesentwintig) oefeningen kent, omdat hij de mislukkingen als een Sisyphus
van het denken aan den lijve ondervonden heeft. Zevenentwintig oefeningen in onthechting: hoe zich te ontdoen van het subjectieve in waarneming, beschrijving en interpretatie, evenzovele pogingen tot afstand,
tot uitschakeling van zichzelf. Onbegonnen werk natuurlijk.
Sisyphus van het denken, zeg ik, maar Palomar denkt niet veel, hij
neemt zich het een en ander voor, wat je gedachtenexperimenten zou
kunnen noemen, maar eerder is het zo dat hij door te reduceren, te rubriceren en te inventariseren de verwarring van de wereld probeert te
pareren; dat is eerder reageren dan ageren. Palomar is geen filosoof in
de traditionele zin; hij stelt niet de vraag waaraan de filosofie haar eeuwige leven te danken heeft: wat is een golf? Eerder is hij wetenschap-
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per als hij wil weten hoe een golf in elkaar zit, hoe een golf werkt; maar
als scepticus hoeft hij nog geen wetenschapper te zijn. Palomars benadering is uiteindelijk meer die van de schrijver: hij beperkt zich tot de
vraag: hoe ziet het eruit? Om te beginnen: wat zie ik? En ten slotte: hoe
kan ik dat laten zien? Calvino dwingt Palomar als het ware met elke
proef meer in de richting van het onvermijdelijke besluit, zijn ervaringen, dat wil zeggen de uitkomst van zijn experimenten en (proefondervindelijke) ervaringen, te boek te stellen.
Meneer Palomar is geen filosoof, geen wetenschapper, maar in het
boek evenmin een praktiserend schrijver. Is meneer een romanfiguur?
Ook niet, er zijn geen andere personages, er is geen handeling en nauwelijks ontwikkeling. Hij is een meneer, een figuur die in diverse gedaanten veelvuldig in de moderne literatuur optreedt, een veranderlijke,
reflexieve persoon, die per situatie een ander lijkt te zijn of tenminste
een andere kant van zijn persoonlijkheid toont. De beste definitie van
een Meneer is nog steeds: 'man zonder eigenschappen'; dat wil zeggen:
zonder eens en voor altijd vaststaande eigenschappen, een man zonder
(vast) karakter, maar allerminst, zoals de journalistiek de benaming wel
eens wil gebruiken, een karakterloos, doorsnee, grijs persoon. Meneer
is iemand die per situatie een andere gedaante aanneemt en zich bij verschillende gelegenheden een andere identiteit aanmeet.
Calvino heeft zelf eens gewezen op de verwantschap van Palomar
met een hele reeks literaire personages die volgens hem de spreekbuis
zijn van de gedachten van hun auteur, zoals Monsieur Teste (Valéry),
Monsieur Keunen (moest zijn Herr Keuner van Brecht), zelfs Ulrich,
de man zonder eigenschappen van Musil of Barnabooth van Valery
Larbaud, maar ook Plume van Michaux.
De meneer als spreekbuis, medium of handlanger van de auteur is representatief voor een bepaald type, maar als portret of projectie van de
auteur heeft hij onmiskenbaar de nodige beperkingen, al was het maar
omdat praktisch geen schrijver, als hij zich bewust is dat zijn personage
voor een alter ego wordt aangezien, ertoe komt de dubbelganger echt
vreselijke dingen te laten denken of doen. Er zijn heerschappen met
hebbelijkheden en zwakke kanten, maar een echt slechte Meneer komt
er in dit genre bij mijn weten niet voor. Teste wordt mettertijd steeds
genialer. Een zekere Lucas mist de al of niet prettige gestoordheid van
andere personages van Cortázar, bijvoorbeeld de cronopio's, vermoedelijk omdat Lucas soms sterk naar een spiegelbeeld neigt. Een zekere
Plume was heel wat vrijer om van gedaante te veranderen; Plume is
soms een gewelddadige, wraakzuchtige, (zelt)destructieve figuur.
Het type Meneer dat zich vooral schijnt te lenen voor alias of alibi
geniet de voorkeur van auteurs die niet graag over zichzelf schrijven,
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althans niet direct; het heeft dus een plaatsvervangende functie, die van
plaatsbekleder of waarnemer. In dat opzicht past Palomar meer in de
lijn Monsieur Teste dan in die van Plume, het type toverbal dat zich van
de auteur af of zelfs tegen hem keert. Calvino noemde Palomar zijn
'cahier d'exercices', oefeningenboek, oefenschrift, kladblok en persoonlijk dagboek ineen. In hetzelfde gesprek zei hij dat er twee auteurs
waren die voor zijn werk even belangrijk waren, Lucretius en Ovidius.
Palomar had nu eens weinig met de mythische wereld van de Metamorfosen te maken, maar was meer geënt op de beschrijvingen van De
Natura Rerum, meneer Palomar als een sceptische Lucretius, wars van
ieder systeem. De Kosmikomische verhalen waren nog geïnspireerd
door Lucretius én Ovidius. Palomar verandert niet voortdurend van rol
of gedaante, hij is een verlengstuk van de auteur: kijker, tastorgaan,
voorproever, kortom: proefPersoon.
Palomar krijgt van de auteur telkens nieuwe taken opgelegd om beter, bewuster, anders te kijken. In die zin is Palomar Calvino's testpersoon die vooral moet uitproberen of het mogelijk is te kijken uitsluitend
vanuit het object zonder enige informatie langs andere kanalen. Zo ongeveer formuleerde Calvino het in zijn lezing 'Geschreven wereld en
ongeschreven wereld' uit 1983, toen Palomar net verschenen was. De
zin die erop volgt mag typerend heten: Het probleem waarmee ik te
maken kreeg bij het schrijven van dat boek heeft te maken met het feit
dat ik nooit wat men een waarnemer noemt ben geweest; mijn eerste
taak bestond er daarom uit, mijn aandacht te concentreren op een ding
dat ik moest beschrijven, of liever: ik moest die twee handelingen tegelijk uitvoeren, want aangezien ik de gave van het observeren mis, is het
zo dat als ik in een dierentuin naar een leguaan kijk zonder ter plaatse
te beschrijven wat ik zie, ik het vergeet.
Een mooi voorbeeld is het bezoek van meneer Palomar aan een kaaswinkel in Parijs, inderdaad een bezoek want de winkel is een waar museum, én een woordenboek: de kazen, die stuk voor stuk het product
van een hele beschaving zijn, vormen een taal van dingen. Palomar begint in een boekje namen van de kazen op te schrijven, tekent ze en noteert een beschrijving; tot hij uit zijn verlustiging wordt opgeschrikt
door een verkoopster, waardoor hij dusdanig van zijn apropos wordt gebracht dat hij maar een paar banale kazen kiest. Dit is toevallig de enige plaats waar Palomar schrijft. De schrijver laat dat zijn personage
doen, voor hem, maar Calvino heeft dat uiteraard vóór zijn personage
moeten doen; en uitgerekend die ene keer dat Palomar schrijft, verschrijft hij zich, Calvino alias Palomar. Dan schrijft hij Chabicholi en
tekent een cylindertje; maar de geitekaas heet chabichon, zoals Calvino
zelf eens in een interview heeft gecorrigeerd. Het is dus maar de vraag
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of Palomar doet wat Calvino hem opdraagt; want evengoed is waar dat
Calvino zelf uitvoert wat hij zijn handlanger als taak oplegt; en Calvino
maakt het zichzelf met opzet moeilijk door Palomar moeilijke zoniet
onmogelijke proeven te laten doen.
Verwissel ik nu niet Calvino met Palomar? In het boek zijn Palomar
en de verteller twee handen op een buik. Wat het hoofdonderwerp van
de verhalen betreft - kijken en beschrijven, kijken en vertellen, kijken
en interpreteren - is er voldoende reden om schrijver en hoofdpersoon
op één lijn te stellen. Calvino zegt van zichzelf dat hij van nature nooit
zozeer een waarnemer is geweest; Palomar is evenmin een observator
pur sang. Het wordt expliciet gezegd in het hoofdstuk 'De wereld kijkt
naar de wereld': Na een reeks intellectuele teleurstellingen die niet de
moeite waard zijn om te bespreken, heeft meneer Palomar besloten dat
hij zich hoofdzakelijk zal bezighouden met het kijken naar de dingen
van buitenaf Een beetje bijziend, verstrooid, introvert, lijkt hij qua temperament niet onder te brengen bij het type mensen dat gewoonlijk als
observator wordt omschreven. En toch is het hem steeds overkomen dat
bepaalde dingen - een stenen muur, een schelp, een blad, een theepotzich aan hem voordoen alsof ze zijn nauwkeurige, langdurige aandacht
vragen. In de verhalen is het vaker wens dan werkelijkheid dat de dingen Palomar uitverkiezen om naar hen te kijken, omdat hij als enige
oog voor ze zou hebben- denkt hij; maar de buitenwereld is gewoon
niet in hem geïnteresseerd.
Als Palomar zijn aandacht voornamelijk wil reserveren voor 'het naar
de dingen kijken van buitenaf', is dat ook om de neiging tegen te gaan,
wat hij ziet direct op zichzelf te betrekken. Misschien heeft juist die automatische reflex tot de intellectuele teleurstellingen geleid. Maar hoe
kijk je naar iets terwijl je je eigen persoon buiten beschouwing laat? Temeer daar het om een personage gaat waarvoor reflectie een tweede natuur is geworden. Dat geldt trouwens net zozeer voor Calvino en het
soort schrijven dat hij beoefent. Zijn werk demonstreert vanaf een bepaald moment, en misschien wel vanaf het begin, dat moderne literatuur óf reflecterende, essayistische literatuur is óf naïeve herhaling van
een onmogelijk geworden realisme.
Ik had deze bewering willen relativeren met te zeggen: dit terzijde.
Maar de reacties op bepaald werk van Calvino, onder meer op dit boek,
bewijzen dat dit soort literatuur nog steeds als experiment, dus als uitzondering wordt gezien. Zo schijnt de kritiek in Italië al langer van mening dat het latere werk van Calvino beduidend minder was dan het
vroegere. Daarover zouden vriend en vijand het eens zijn, aldus een artikel van Anna Botta over Calvino en de Oulipo (de 'Werkplaats voor
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mogelijke literatuur' in Parijs waarvan Queneau, Perec, Roubaud en anderen deel uitmaakten, en Calvino in 1973 tot buitenlands lid werd benoemd). De neergang zou ongeveer vanaf 1965 zijn ingezet, met de
Kosmikomische verhalen, vanaf het moment ook dat Calvino in Parijs
was gaan wonen en zich volgens critici door Parijse maniëristen liet
beïnvloeden. Franco Fortini schreef in een nummer van het tijdschrift
'Wimbledon' (1990) dat aan Calvino was gewijd: 'Mij dunkt dat alles
wat hij à la Queneau en Perec schreef dodelijk, destructief is'; hij had
het over een 'hedonistische involutie in Calvino's latere werk'. De ware
Calvino was de grote verhalenverteller van voorheen; de critici zagen
de wending in zijn werk zelfs als een verraad van zijn 'italianità'. Boeken als Het kasteel van de kruisende paden, Als op een winternacht een
reiziger, De onzichtbare steden, De moeilijke liefdes, Una pietra sopra
(een essaybundel die nooit in z'n geheel in het Nederlands is vertaald)
en Palomar werden als 'maakwerk' afgedaan: Calvino ging volgens
procédés te werk, hield zich aan spelregels en zelfopgelegde beperkingen, dat was in de kunst iets tegennatuurlijks! De afwijzing betrof zelfs
Calvino's laatste, postuum verschenen werk, de lezingen Zes memo's
voor het volgende millennium, die oorspronkelijk 'Amerikaanse lezingen' heetten. Dezelfde Fortini vond het een serie banaliteiten in Amerikaanse stijl, 'alleen geschikt voor mensen die niets met onze cultuur te
maken hebben en geen rekening houden met historische aspecten.'
Calvino hoort tot de schrijvers die gewoon willen weten wat ze doen
en die argeloosheid niet per se een artistieke deugd noemen. In Nederland worden experimenten in de literatuur doorgaans alleen geaccepteerd wanneer ze expliciet als spelletjes worden geafficheerd; alsof niet
elk experiment ook spel is. In Italië werd kennelijk ook het meer speelse werk van Calvino in de hoek van moeilijke, experimentele, theoretische dus kille literatuur gegooid. Daar hebben alle artikelen, voorwoorden en interviews van hem niets tegen kunnen doen. Integendeel, ben
ik bang; als een auteur eenmaal geëtiketteerd is, werken toelichting en
uitleg, juist die van hemzelf, alleen maar averechts. Zo hebben de essays van Calvino het beeld van de schrijver-constructeur alleen maar
bevestigd, bij voorbeeld 'Lezers, schrijvers en literaire machines',
'Werkelijkheidsniveaus in de literatuur', en net zo de fantastische lezingen van Memo's voor het volgende millennium. Van Calvino zou een
hele generatie schrijven kunnen leren, alleen al uit zijn secundaire
werk. Daartoe behoren in zijn geval ook de interviews. Bij verschillende gelegenheden deed Calvino uit de doeken waarom hij een bepaald
boek geschreven had. Een motief dat hij herhaaldelijk noemde was dat
hij aan iets begonnen was omdat hij dacht dat hij het niet kon. Kwaadwillende lezers zouden zeggen dat het resultaat daar dan ook naar was.

z
w
z
z

0

c:l

w

ID

z

0

-w
111

0

111

z

0

:E

164

Een vervelende bijkomstigheid is dat het boek Als op een winternacht
een reiziger een schoolvoorbeeld voor boeken over het postmodernisme
is geworden. Het is waar dat Calvino dit boek, waarin hij een lezer van
allerlei romangenres een begin voorschotelt, schreef als commentaar op
het structuralisme van Greimas, geen theoretisch betoog maar een reactie in romanvorm. Dat doet bijna vergeten dat het een uitermate geestig
en aanstekelijk boek is. Calvino begon het boek met te denken aan alle
soorten romans die hij nooit zou schrijven; toch probeerde hij het en
wilde in zichzelf 'de scheppingskracht van tien imaginaire romanschrijvers opwekken'. In een ander boek wilde hij het over de vijf zintuigen
hebben om te laten zien dat de hedendaagse mens ze niet meer kan gebruiken. Ook daarin was Calvino z'n eigen proefpersoon, want hij had
het gevoel dat bij hem zelf de vijf zintuigen maar gebrekkig functioneerden.
Palomar moest leren kijken, bijvoorbeeld leren ongeschreven dingen
te lezen. Daarbij wenste Calvino zich tot beschrijven te beperken, en
ook als de beschrijving een vertelling werd, wat onvermijdelijk gebeurt, moest het een beschrijving blijven. Hetzelfde gold voor de reflectie -reflecterend kijken is kijken naar het kijken- en voor de interpretatie, de speculatie en de beschouwing. Vlak voor de inhoudsopgave
achterin legt Calvino uit hoe Palomar is ingedeeld. Zoals gezegd bestaat het boek uit drie delen, die elk weer drie onderdelen tellen die op
hun beurt weer uit drie verhalen bestaan. Voor de titels staan de cijfers
r, 2 en 3, die corresponderen met drie thematische niveaus: r) het visuele dat bijna altijd de natuur tot object heeft en in principe beschrijvend
van aard is, 2) het vertellende aspect dat betrekking heeft op antropologische en culturele elementen, waarbij de taal en de symbolen een belangrijke rol spelen, 3) de reflectie, die uiteraard steeds ook de betrekkingen van de eerste persoon met de wereld in de beschouwing meeneemt.
Zo'n formeel logisch schema is natuurlijk vloeken in de kerk der
schone letteren. Nu heeft Calvino deze structurering pas in een later
stadium aangebracht, nadat hij al een jaar of tien Palomar in de krant
had opgevoerd; dus toen hij zich begon af te vragen wat Palomar te betekenen had. De verhalen die hij zonder vooropgezet plan geschreven
had, werden het materiaal waaruit hij het boek maakte. Ik heb die indeling achteraf indertijd ook pas na lezing van de verhalen waargenomen
en had dus niet in de gaten gehad dat er een procédé werd toegepast,
laat staan dat ik daar last van had. Bij herlezen is het een sport apart uit
te zoeken of en hoe het schema werkt. In elk geval blijken de grenzen
tussen beschrijving, vertelling en beschouwing vloeiend, en dat geldt
ook voor de andere onderscheiden, zoals tussen binnen- en buitenwe-
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reld, cultuur en natuur, kijken en denken enzovoort. In feite demonstreert Calvino dat zo'n schema niet kán werken. Eén ding vind ik jammer: dat niet te achterhalen is welke verhalen de vrucht van de methode
zijn geweest, en welke, zomaar voor de vuist weg geschreven, in het
schema bleken te passen of daaraan werden aangepast. Het boek is eenvoudig niet terug te brengen tot een methode, zoals Palomar in het
boek ook zelf tot de bevinding komt dat één experiment niet tot een
model te verheffen valt, de sleutel tot beheersing van de complexe
structuur van de wereld. Gedreven door de behoefte aan een model de hoop dat er in de onharmonische wereld een patroon te ontdekken
valt dat als model van innerlijke harmonie zou kunnen gelden; de wens
dat de werkelijkheid in overeenstemming te brengen is met een (logisch
en geometrisch) model - was Palomar vroeger tot de conclusie gekomen dat als deductie niet lukte er niets anders opzat dan de werkelijkheid maar te dwingen de vorm van het model aan te nemen, goedschiks
of kwaadschiks.
Goed mogelijk dat Calvino hiermee op zijn eigen politieke verleden
doelde als belijdend lid van de Communistische Partij tot 1957. Later
moest hij het model voorzichtig bijstellen, of liever: bleek hij meerdere
modellen nodig te hebben; nu is hij zover dat hij, bevreesd dat remedies
ergere gevolgen zullen hebben dan de kwalijke werkelijkheid, alle modellen uit zijn geest bant en zich meet met de slecht beheersbare wereld. Eenzelfde ontwikkeling is na te lezen in Calvino's opstellen over
de utopie van Fourier, die hij in 1968 las, toen er van zijn absolute vertrouwen in een collectieve beheersing van het historische lot van de
mensen, ontleend aan de tijd van het Verzet, nog alleen maar een zeurende melancholie resteerde. Het derde opstel (uit 1973) over Fourier
besluit Calvino met deze zin: Tegenwoordig is de utopie die ik zoek niet
vast maar gasvormig: het is een verpulverde, uit deeltjes bestaande,
zwevende utopie (in het Frans: utopie en suspension ). Over Palomar
wordt aan het eind van 'Het model der modellen' vrijwel hetzelfde gezegd: Zo geeft hij er de voorkeur aan zijn overtuigingen in een vloeibaar stadium te houden, ze per geval te toetsen en er een impliciete regel van te maken voor zijn eigen gedrag in het dagelijks leven, in wat
hij doet of niet doet, in wat hij kiest of uitsluit, in het spreken of het
zwijgen.
Palomar heeft dus wel degelijk een ontwikkeling doorgemaakt. Dezelfde persoon die naar de sterren reikte, in een poging tot afstand, om
aan zichzelf te ontkomen, besluit nog alleen maar spelregels voor zichzelf op te stellen, per gelegenheid. De verteller volgt hem daarin, of
laat ik voorzichtig zeggen: ze spiegelen elkaar. Calvino's utopie is van
een in principe de hele geschiedenis omvattende idee een manier van
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kijken geworden; zo kun je de leeslessen, de oefeningen in kijken van
Palomar, ook interpreteren. Wil hij zijn kijk op de dingen veranderen
dan gaat het in de eerste plaats om de relatie tussen waarnemer en de
wereld om hem heen. De blik waarop Palomar oefent is een blik die afstand neemt. Ten aanzien van zichzelf is dat al niet eenvoudig, in zijn
kijk op andere mensen vindt Palomar het nog veel moeilijker zonder
een interpretatiemodel, dat wil zeggen: onbevooroordeeld, waar te nemen wat er gebeurt. Dat zou ook wel eens de onmogelijke opdracht geweest kunnen zijn die Calvino zich met dit boek oplegde: voor zichzelf
gedragsregels vinden, een moraal, op voorwaarde niet moraliserend te
zijn, dat wil zeggen: anderen een model voor te schrijven.
Ik citeerde de lezing 'Geschreven wereld en ongeschreven wereld',
waar Calvino het over moeilijke boeken had, boeken die hij schreef
omdat ze hem moeite kostten. Hij doelde op het boek over de vijf zintuigen, dat hij niet heeft afgemaakt en dat postuum gepubliceerd zou
worden als Onder de jaguarzon. In dat verband zei hij: Voor elk van de
vijf zintuigen moet ik moeite doen en trachten een heel scala van gewaarwordingen en nuances te beheersen. Ik weet niet of mij dat zal lukken, maar in dit geval net zoals in de andere, bestaat mijn doel minder
uit het schrijven van een boek dan uit het veranderen van mijzelf- want
dat is volgens mij een doelstelling die met elke menselijke bezigheid
verbonden zou moeten zijn. In een brief van Calvino, ik weet niet aan
wie gericht, zou hij later over Palomar schrijven: Als ik dat alles overlees, zie ik dat de geschiedenis van Palomar in twee zinnen kan worden
samengevat: 'Een man zet zich in beweging om stap voor stap tot wijsheid te komen. Hij heeft zijn doel nog niet bereikt.'
Ik heb hier het boek Palomar van Calvino genomen, niet omdat Calvino ondergewaardeerd of miskend zou worden, maar omdat die waardering tot een kleine kring, en dan nog vaak tot enkele titels beperkt blijft,
waartoe het hier besproken boek meestal niet behoort - ik weet niet hoe
dat komt, ik zie alleen dat het voor veel meer auteurs geldt, vermoedelijk om dezelfde redenen. Ik noem een vrij willekeurig rijtje: Queneau,
Manganelli, Cortázar, Perec, Valéry, Sjklovski, Ponge, Michaux, Rousse!, Jarry, Leiris, Roubaud, auteurs van de twintigste eeuw die stuk
voor stuk vertaald zijn; of onvertaalde als Harry Matthews, Von Kieseritzky, Heissenbüttel, Butor, Eich, en vele anderen. Als ik een gemeenschappelijk kenmerk moet noemen is het dat ze allemaal met spelregels
werken. Dat doet elke schrijver, zou je kunnen zeggen, min of meer.
Maar dat 'meer' is hier een kenmerk, wanneer het namelijk bewust en
expliciet gebeurt. Het gaat om spelregels die iemand zichzelf oplegt,
die hij volgt, waaraan hij zich vrijwillig bindt, al is het vaak voor niet

langer dan het ene boek. Zoals Calvino in navolging van Queneau over
zijn methode zei, dat deze niets te maken had met de zogenaamde vrijheid van het automatische schrijven, de vrije associatie, maar een beperking inhield die een schrijver toepast om iets te bereiken dat er langs
spontane weg misschien niet uit zou komen. Dat blijkt menig literatuurliefhebber geforceerd te vinden, en dan heeft men het algauw over
maak- of gelegenheidswerk; spelregels worden dan gezien als maniërisme (of gewoon aanstellerij), geconstrueerd, dwangmatig. En daarmee
maak je je niet populair- zie het zojuist genoemde lijstje.
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ltalo Calvino, Palomar. Uit het Italiaans (1983) vertaald door Henny Vlot. Uitgeverij Bert
Bakker, 1985.

PIET MEEUSE
EFENINGEN IN
AFSCHEID
NEMEN

Over Cesare Pavese, Gesprekken met Leuco
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'Voor wie kan schrijven,' noteerde Pavese op 27 september 1946 in zijn
dagboek, 'is een vorm altijd iets onweerstaanbaars. Hij loopt het risico
dat hij stommiteiten zegt en dat hij ze slecht zegt, maar de vorm die
hem verlokt en die klaarstaat om zich vol te zuigen met zijn woorden,
is onweerstaanbaar. (Ik bedoel bijvoorbeeld het genre van jouw mythische dialoog.)'
Dat laatste slaat op Dialoghi con Leucà, een boek dat bestaat uit 27
dialoogjes tussen figuren uit de Griekse mythologie. Het verscheen in
1947 en werd in 1987 in het Nederlands vertaald als Gesprekken met
Leuco. Die dialoogvorm heeft inderdaad iets heel verleidelijks. De eenvoud ervan - twee stemmen die elkaar afwisselen, de ene opmerking
die de andere uitlokt - zorgt bij voorbaat voor een heldere structuur
waarbinnen je je een maximale vrijheid kunt veroorloven. Zo kun je op
een ongedwongen manier vertellen en beschouwen combineren, lyrische ontboezemingen en kritische vragen of tegenwerpingen kunnen
elkaar moeiteloos afwisselen en als het geen toneelteksten betreft, hoef
je je ook geen zorgen te maken over een dramatische opbouw, spanningsbogen etcetera. Maar dat wil nog niet zeggen dat het zo simpel is
om een interessante dialoog te schrijven.
Dat het Pavese gelukt is om er iets bijzonders van te maken, is niet in
de laatste plaats te danken aan de personages die hij koos. Zijn mythische personages brengen vanzelf hun geschiedenis met zich mee zonder dat die expliciet verteld hoeft te worden. Ze treden buiten hun verhaal, maar niet buiten hun mythische wereld, en die is voelbaar in alles
wat ze tegen elkaar zeggen.
Het is een tijdloze wereld van bossen, bergen en rotsachtige kusten
die de achtergrond van deze gesprekken vormt. Een wereld waarin geschiedenis en beschaving nog geen rol spelen. Ze wordt bevolkt door
jagers en gejaagden. Simpele zielen vaak, die elk op hun eigen manier
kennismaken met de onbegrijpelijkheid van het leven. Er treden ook
goden in op als Hermes en Diana, en nimfen en centauren. Meestal zijn

ze in gesprek met stervelingen nadat die het slachtoffer zijn geworden
van de grillen van het lot, maar soms ook voordat het zover is (zoals in
het gesprek tussen Teiresias en Oedipus).
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Pavese was misschien niet de eerste die mythologische figuren opvoerde in dialogen, maar ik ken geen eerdere voorbeelden. De enige die mij
te binnen wil schieten is Paul Valéry, die ook prachtige dialogen heeft
geschreven waarin figuren uit de oudheid het woord voeren- maar mythologische personages komen daar niet in voor. Zijn dialogen zijn ook
heel anders van opzet en toon dan die van Pavese. Sinds Plato is de dialoog vooral een filosofisch genre geweest en de meeste dialogen die
sindsdien zijn geschreven hebben ook meer filosofische dan literaire
kwaliteiten. De dialogen van Valéry zijn bij wijze van uitzondering zowel literair als filosofisch interessant. Net als die van Plato. Maar in de
literaire dialogen van Pavese wordt heel weinig geredeneerd of geargumenteerd. Hier is het de mythe die de toon zet.
De noodlottige gebeurtenissen uit de mythen worden overigens nauwelijks beschreven. Er wordt alleen op gezinspeeld. Ze worden becommentarieerd op een manier die even lapidair is als melancholiek. Maar
alle gesprekken, die meestal niet langer dan een stuk of vijf bladzijden
duren, zijn doordrenkt van een mythisch levensbesef het leven en de
wereld worden beschouwd als onveranderlijke gegevens; er zit niets anders op dan de dingen te aanvaarden zoals ze zijn, en zoals ze je overkomen. Wat overigens niet mee blijkt te vallen.
Dat maakt het lezen van deze dialogen ook tot een eigenaardige ervaring. Het zijn merkwaardige, tijdloze gesprekken en als je er niet
voor in de stemming bent, kan dat makkelijk irriteren. (Het is geen
kunst om ze weg te honen vanwege hun nogal hooggestemd pathos,
waarin elk spoor van humor of ironie ontbreekt. Maar laten we nu het
badwater eens weggooien zonder het kindje door te spoelen.)
Ik ken geen ander boek van een modern auteur waarin de genadeloze
kern van de mythologische verbeelding zo wordt blootgelegd als hier.
Het gaat voortdurend over de meest elementaire dingen: over wat het
betekent, te leven en te sterven. En dat met een ernst die je compromisloos zou kunnen noemen, maar die nergens ontaardt in abstract geredeneer. In de prehistorische wereld van de mythe was misschien ook geen
plaats voor humor of relativering. Humor is, om het maar eens in een
doodernstige taal uit te drukken, waarschijnlijk een 'Späterscheinung'
in de cultuur. (Dat is misschien ook een reden waarom die oude mythen
tegenwoordig voor veel mensen onbegrijpelijk en onverteerbaar zijn.)
Voor ons zijn humor en ironie bijna onmisbare smeermiddelen geworden, om niet te zeggen: drugs, die het leven een beetje draaglijk maken.
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En waar ze ontbreken, krijgen we het al snel een beetje benauwd. Maar
soms moet je toegeven dat ernst louterend kan werken.
Het glimlachen van de goden, dat in deze gesprekken regelmatig ter
sprake komt, heeft met gevoel voor humor dan ook niets te maken: het
is een teken van hun onverschilligheid, hun verhevenheid boven de wisselvalligheden van het menselijk lot. Voor de stervelingen die als hun
gespreksparters opgevoerd worden, valt er weinig te lachen. Ze zijn (of
worden) allemaal zwaar getroffen door een lot dat ze niet begrijpen. En
daarover gaat het voornamelijk: over de noodlottigheid van het leven.
Je moet deze gesprekken dan ook niet lezen om je kennis over Prometheus, Orpheus of Heracles en hun lotgevallen weer eens op te frissen. Die kennis wordt verondersteld, maar ze is niet het belangrijkste.
De Griekse mythologie is hier alleen maar een illustratie van de tijdloze
waarheden die Pavese onder ogen probeert te zien: de dood, het noodlot, het liefdesverlangen. Loodzware thema's, inderdaad. Maar als deze
gesprekken desondanks toch iets betoverends hebben, dan is dat te danken aan de glans van de mythische verbeelding waardoor ze gedragen
worden.
De taal is heel eenvoudig, en toch wordt er veel raadselachtigs gezegd.
Het zijn gesprekken als avondnevels, als de late roep van een vogel in
de schemering. Ze gaan over het leven op een onthechte manier - als
over iets dat alweer voorbij is: wreed en onbegrijpelijk, maar noodzakelijk en onvervangbaar. Dat is, denk ik, ook het bijzondere ervan: de ongrijpbare grondtoon van deze gesprekken. Aan de oppervlakte wisselen
vertrouwelijkheid, irritatie, onvervuld verlangen en wederzijds onbegrip elkaar af. Er klinken ook onmiskenbaar belerende tonen, en bittere. Maar de grondtoon die daar doorheen steeds hoorbaar blijft, suggereert iets anders. Die klinkt onthecht, terwijl de mensen in deze gesprekken toch voortdurend getuigen van hun gehechtheid aan het leven,
en van het onvergetelijke van wat geweest is. (Dat is ook wat de goden
en andere onsterfelijken in dit boek niet begrijpen van de stervelingen:
dat ze zo hangen aan het leven, hoe bitter het ook uitpakt.)
In 'Het eiland' bijvoorbeeld zijn we getuige van een gesprek tussen
Calypso en Odysseus. De nimf probeert hem over te halen, bij haar te
blijven en belooft hem onsterfelijkheid, maar Odysseus draagt de herinnering aan een ander eiland in zich; hij wil naar huis. Tevergeefs probeert ze hem dat verlangen uit het hoofd te praten:
'CALYPSO: ( ... ) Ik hoop niet te sterven. En ik hoop niet te leven. Ik
aanvaard het ogenblik. Jullie stervelingen wacht iets dergelijks, de ouderdom en het verlangen naar vroeger. Waarom wil je niet, net als ik,
op dit eiland tot rust komen?

Dat zou ik doen, als ik geloofde dat jij hebt leren berusten. Maar ook jij, die heerseres bent geweest over alle dingen, hebt mij,
een sterveling, nodig om je te helpen alles te verdragen.
CALYPSO: Het is een wederzijdse hulp, Odysseus. Er bestaat geen
ware stilte als je die niet met een ander kunt delen.
ODYSSEUS: Is het niet voldoende dat ik nu bij je ben?
CALYPSO: Je bent niet bij me, Odysseus. Je aanvaardt de horizon van
dit eiland niet. En je ontkomt niet aan het verlangen naar vroeger.
ODYSSEUS: Dat waar ik naar terug verlang vormt een levend deel
van mezelf, zoals jouw stilte een levend deel van jou vormt. Wat is er
voor jou veranderd sinds de dag dat land en zee je gehoorzaamden? Je
hebt gevoeld dat je alleen was en dat je vermoeid was en je bent je namen vergeten. Niets is je afgenomen. Je bent wat je wilde zijn.'
Calypso vergelijkt haar bestaan met een langdurige slaap: ' ... en in
deze slaap ben jij als een droom gekomen. Ik ben bang voor de dageraad, voor het ontwaken; als jij weggaat is dat het ontwaken.' Maar
Odysseus laat zich niet vermurwen. Het afscheid is onvermijdelijk omdat hij niet kan vergeten, en de horizon niet kan aanvaarden.
In 'De ontroostbare' probeert Orpheus op zijn beurt uit te leggen
waarom ook hij, op de terugweg uit de Hades, afscheid nam van zijn
Eurydice. Dat was geen ongeluk, zoals het meestal wordt voorgesteld,
maar een bewuste beslissing. Toen hij het daglicht weer terugzag, had
hij opeens beseft dat het verleden onherroepelijk voorbij was, dat het
geen zin had haar te laten herleven om haar opnieuw te zien sterven.
ODYSSEUS:
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Omdat het meestal gesprekken zijn tussen wezens van ongelijke orde:
de ene een mens, de ander een god, een nimf of een centaur, komt het
verschil tussen goden en stervelingen nogal eens ter sprake. De goden
zijn luchthartig en wreed. Ze bezitten geen geheugen, ze leven in het
ogenblik en omdat ze onsterfelijk zijn, begrijpen ze niet wat de mensen
beweegt. Ze voelen zich zelfs verwanter met dieren dan met de mensen,
zoals Circe zegt.
Maar ouder dan alle goden is de wereld zelf- onveranderlijk en onverstoorbaar aanwezig in al haar veelvormigheid. En ondanks hun onsterfelijkheid zijn zelfs de goden daarin maar vluchtige verschijningen,
zorgeloos levend in hun metamorfosen. Hun namen en hun geschiedenissen, ja eigenlijk alles, zoals Demeter toegeeft, hebben ze aan de
mensen te danken.
De Leuco uit de titel is Leucothea, 'de heldere godin', die in een van
de dialogen een gesprek voert met Circe over haar vergeefse liefde voor
Odysseus. Later keert ze nog eens terug om Ariadoe te troosten, die zojuist in de steek gelaten is door Theseus. Ze was de dochter van Kad-
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mos, Ino, die ooit in zee sprong - een zelfmoordpoging - waarna ze
veranderde in een nimf en haar nieuwe naam kreeg. Het is niet de enige
keer dat zelfmoord ter sprake komt (zij het steeds terloops). En met het
tragische einde van Pavese in het achterhoofd begin je te begrijpen
waar het dit boek om draait: bijna al deze gesprekken zijn oefeningen
in afscheid nemen.
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Het laatste gegesprek, 'De goden', wordt gevoerd tussen twee naamloze personages op een verlaten bergtop. Het is de enige dialoog die niet
door mythologische figuren wordt gevoerd en die zich in het heden zou
kunnen afspelen. Het gaat over de onherbergzaamheid van de natuur en
over de manier waarop de eerste mensen hun angsten bezwoeren door
de dingen, de zichtbare en de onzichtbare, namen te geven.
'-En als dit angstgevoel echt was,' zegt de een, 'wat zonder twijfel
zo is, dan was ook de moed, de hoop, de gelukkige ontdekking van
macht, van beloften en ontmoetingen echt. Ik, voor mij, word het nooit
moe hen te horen spreken over hun nachtelijke schrikbeelden en de dingen waarop zij hoopten.
- En geloof je aan de monsters, geloof je aan de lichamen die dieren
werden, aan de levende stenen, aan de glimlach van de goden, aan de
woorden die vernietigden?
-Ik geloof in wat ieder mens heeft gehoopt en doorstaan.'
Dat laatste antwoord is, denk ik, het credo van Pavese geweest toen
hij deze dialogen schreef. Het is een boek dat zijn geheimen niet snel
prijsgeeft. Unzeitgemäss als het is, laat het zien dat de mythe inderdaad
'een taal is, een uitdrukkingsmiddel', zoals hij in het korte voorwoord
schrijft. Een taal die hem in staat stelde zijn eigen visie op het leven in
een even beknopte als indringende vorm samen te vatten.
Toen de auteur een paar jaar later, in augustus 1950, een eind aan
zijn leven had gemaakt, werd op het nachtkastje naast zijn bed een
exemplaar aangetroffen van deze Dialoghi con Leucà, waarin hij op de
titelpagina een paar afscheidswoorden had geschreven.
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Cesare Pavese, Gesprekken met Leuco. Vertaald door C. van Gruting-Venlet enE. Tavantivan Gruting. Uitg. De Bezige Bij, 1987.

CESARE PAVESE
CHT GEDICHTEN

De zeeën van het zuiden

(voor Monti)

We wandelen op een avond langs de flank van een heuvel,
in stilte. In de schaduw van de late schemering
is mijn neef een reus in het wit
die zich bedaard beweegt, gebronsd gezicht,
zwijgzaam. Zwijgen is onze deugd.
Een voorouder van ons moet heel alleen zijn geweest
- een groot man tussen idioten of een arme dwaas om zijn nazaten zoveel zwijgen te leren.
Mijn neef heeft vanavond gepraat. Hij heeft mij gevraagd
mee naar boven te gaan: van de top kun je in heldere nachten
de weerschijn zien van de verre vuurtoren
van Turijn. 'Jij die in Turijn woont...'
zei hij ' ... maar je hebt gelijk. Je moet je leven leven
ver van het dorp: je plukt er de vruchten van, je geniet
en later, als je terugkomt, zoals ik toen ik veertig was,
is alles nieuw. De Langhe 1 verdwijnen niet.'
Dat zei hij allemaal en hij spreekt geen Italiaans,
maar gebruikt traag het dialect dat, net als de stenen
van deze heuvel, zo weerbarstig is
dat twintig jaar van vreemde talen en oceanen
er geen krasje op hebben gemaakt. En hij wandelt langs de steilte
met de naar binnen gekeerde blik die ik als kind
al heb gezien van de boeren als ze wat moe waren.
Twintig jaar heeft hij de wereld rond gezworven.
Hij ging weg toen ik nog een kind was, gedragen door vrouwen
en ze zeiden dat hij dood was. Later hoorde ik vrouwen
173

r De streek rond het geboortedorp van Pavese, Santo Stefano Belbo.
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soms over hem praten, als in een sprookje;
maar de mannen, ernstiger, vergaten hem.
Op een winterdag kwam er voor mijn vader die al dood was een kaartje
met een grote groenige postzegel met schepen in een haven
en de beste wensen voor een goede oogst. Iedereen was stomverbaasd,
maar de grootgeworden jongen legde opgewonden uit
dat het kaartje van een eiland kwam dat Tasmanië heette,
omspoeld door een blauwere zee, gevaarlijk vol haaien,
in de Stille Oceaan ten zuiden van Australië. En hij zei erbij
dat neef vast parels viste. En hij weekte de postzegel los.
Allemaal zeiden ze wat ze ervan dachten, maar allemaal besloten ze
dat hij, als hij niet dood was, gauw zou sterven.
Toen vergat iedereen hem en ging er veel tijd voorbij.
0, hoeveel tijd is er voorbijgegaan
sinds ik zeerovertje speelde. En sinds de laatste keer
dat ik levensgevaarlijke diepten in dook
en een speelkameraad achterna zat in een boom,
dat de mooie takken scheurden en ik een rivaal
een gat in zijn hoofd bezorgde en zelfklappen kreeg
is er zoveelleven voorbijgegaan. Andere dagen, andere spelletjes,
andere heftige botsingen met minder grijpbare
rivalen: mijn gedachten en dromen.
De stad heeft mij oneindige angsten geleerd:
een mensenmassa, een straat deden mij beven,
soms een gedachte bespeurd op een gezicht.
Nog voel ik in mijn ogen het spotzieke licht
van de duizenden straatlantaarns boven dat grote geschuifel.
Mijn neef kwam terug toen de oorlog voorbij was,
één van de weinigen, een reus. En hij had geld.
In de familie zeiden ze zachtjes: 'Over een jaar, op zijn hoogst,
is het allemaal op en gaat hij weer weg.
Zo komen zwervers aan hun eind.'
Mijn neefheeft een vastberaden kop. Hij kocht een benedenverdieping
in het dorp en maakte er met beton een garage van
met ervoor vlammend rood de zuil van de benzinepomp
en in de bocht op de brug een heel groot reclamebord.
Daarna zette hij er een monteur in om geld te verdienen
en reed hij zelf rokend de hele Langhe door.
Intussen was hij getrouwd, in het dorp. Hij nam een meisje
tenger en blond als de buitenlandse vrouwen

dat hij vast op een dag in de wereld had ontmoet.
Maar hij ging nog steeds alleen op stap. In het wit gekleed,
met zijn handen op zijn rug en zijn gebronsd gezicht
liep hij 's morgens de markten af en onderhandelde
met een ondoorgrondelijke blik over paarden. Mij legde hij later uit
toen de opzet mislukt was, dat hij van plan
was geweest alle beesten uit het dal weg te halen
en zo de mensen te dwingen motoren bij hem te kopen.
'Maar,' zei hij, 'het stomste beest van allemaal
was ik toen ik dat bedacht. Ik had moeten weten
dat ossen en mensen hier één pot nat zijn.'
We lopen al langer dan een half uur. We zijn dicht bij de top,
steeds luider om ons heen het ruisen en fluiten van de wind.
Mijn neef staat plotseling stil en draait zich om: 'Dit jaar
schrijf ik op het aanplakbiljet: - Santo Stefano
heeft altijd de beste feesten gehad
in het dal van de Belbo - wat die van
Canelli ook beweren.' Dan klimt hij verder.
Een geur van aarde en wind omhult ons in het donker,
soms een licht in de verte: boerderijen, auto's
die je nauwelijks hoort; en ik denk aan de kracht
die mij deze man heeft teruggegeven, door hem te ontrukken
aan de zee, aan die verre landen, aan de stilte die aanhoudt.
Mijn neef praat niet over die voorbije reizen.
Hij zegt nuchter dat hij daar en daar is geweest
en denkt aan zijn motoren.
Maar één droom
zit nog altijd in zijn bloed: eens heeft hij als stoker
op een Hollandse vissersboot, De walvis, gevaren,
en hij heeft de zware harpoenen zien vliegen in de zon,
heeft walvissen zien wegvluchten in bloedig schuim
en de achtervolging en de hoog oprijzende staart en het gevecht met de
lans.
Daar heeft hij het soms over.

115

Maar als ik tegen hem zeg
dat hij tot de gelukkigen behoort die de zon
hebben zien opkomen boven de mooiste eilanden op aarde,
glimlacht hij bij de herinnering en antwoordt dat de zon
opkwam als voor hen de dag al oud was.
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Verbaasd over de wereld was ik ineens op een leeftijd
dat ik in de lucht bokste en huilde, maar alleen.
Luisteren naar gesprekken van mannen en vrouwen
en niet kunnen antwoorden, is niet leuk.
Maar ook dat is voorbij: ik ben niet meer alleen
en als ik niet kan antwoorden, kan ik wel zonder.
Ik heb kameraden gevonden toen ik mezelf vond.
Ik heb ontdekt dat ik, voor mijn geboorte
altijd al leefde in sterke mannen, meesters over zichzelf
en ook zij konden niet antwoorden en waren toch beheerst.
Twee zwagers begonnen een winkel - het begin van het fortuin
van de familie - en de buitenstaander was serieus,
berekenend, hard, kleinzielig: een vrouw.
De ander, die van ons, las romans in de winkel
- dat was heel wat in het dorp - en de klanten die kwamen
kregen op hun vragen korte antwoorden
dat er geen suiker was, nee, en ook geen sulfaat,
dat alles was uitverkocht. Later heeft deze man
zijn failliete zwager nog een handje geholpen.
Denkend aan deze mensen, voel ik me sterker
dan kijkend in de spiegel, als ik me breed maak
en mijn lippen plooi tot een plechtige glimlach.
Er leefde ooit, in vroeger tijden, een grootvader van mij
die zich door een van zijn pachters liet bedriegen
en toen spitte hij zelf de wijngaarden om
- in de zomer - om een goed stuk werk te zien. Zo
heb ik altijd geleefd en ik heb altijd de mensen
recht in de ogen gekeken en netjes betaald.
En vrouwen tellen niet in onze familie.
Ik bedoel, bij ons zitten de vrouwen thuis
en zetten ons op de wereld en zeggen niets
en betekenen niets en we herinneren ze ons niet.
Iedere vrouw voegt iets nieuws toe aan ons bloed,
maar al doende verdwijnen ze zelf in het niets
en zo, vernieuwd, zijn wij de enigen die blijven.
We zitten vol gebreken, gruweldaden, grillen,
-wij, de mannen, de vaders- eentje maakte zich van kant,

maar één schande is ons nooit ten deel gevallen,
we zullen nooit vrouw zijn, nooit schaduw van een ander.
Ik heb mijn wereld gevonden toen ik mijn kameraden vond,
een slechte wereld waarin het een voorrecht is
niets uit te voeren en aan de toekomst te denken.
Want werken alleen is te weinig voor mensen als wij;
we weten wat sloven is, maar de grootste droom
van mijn vaderen was altijd vol bravoure niets uit te voeren.
We zijn geboren om over deze heuvels te zwerven,
zonder vrouwen, en onze handen die houden we op de rug.
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Te veel zee. Van de zee hebben we wel genoeg gezien.
's Avonds, als het water vervaagd en verkleurd
in het niets vervloeit, kijkt mijn vriend peinzend
en ik kijk naar mijn vriend en geen van ons zegt iets.
Laat op de avond verschansen we ons diep in een kroeg,
omsloten door rook, en drinken. Mijn vriend heeft zijn dromen
(dromen bij het ruisen van de zee zijn een beetje eentonig)
waarin het water slechts de spiegel is, tussen een eiland en een ander,
van heuvels, veelkleurig, gevlekt van wilde bloemen en watervallen.
Zo is zijn wijn. Je kijkt naar het glas en je ziet
heuvels van groen verrijzen op de vlakte van de zee.
De heuvels bevallen me; en ik laat hem praten over de zee
want daar is het water glashelder, het laat zelfs de stenen zien.
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Ik zie alleen heuvels en ze vullen voor mij hemel en aarde
met de vaste lijnen van hun flanken, veraf of dichtbij.
Alleen zijn de mijne weerbarstig, gegroefd door moeizame
wijngaarden op verzengde bodem. Mijn vriend neemt ze
zoals ze zijn en wil ze sieren met bloemen en wilde vruchten
om er lachend meisjes te bespieden, naakter dan de vruchten.
Dat hoeft niet: mijn meest weerbarstige dromen kennen nog een glimlach.
Als we morgen in de vroegte te voet op weg gaan
naar die heuvels, ontmoeten we in de wijngaarden misschien
een donker meisje, zwart van de zon,
om, al pratend, wat van haar druiven te eten.
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De zoon van de weduwe

Alles kan gebeuren in de duistere kroeg,
het kan gebeuren dat er buiten een hemel vol sterren is,
hoog boven de herfstige nevel en de most.
Het kan gebeuren dat van de heuvel gezang klinkt,
de hese liederen van verlaten dorsvloeren
en dat onverwachts onder de hemel van vroeger
het vrouwtje terug is dat op de dag zit te wachten.
Ze zouden terugkeren om die vrouw, de boeren
van de karige woorden, in afwachting van de zon
en van haar zwakke gebaar, mouwen opgestroopt
tot de ellebogen, gebogen turend naar de aarde.
Bij de stem van de krekel zou zich het gerasp voegen
van de strekel op het ijzer en een nog hesere zucht.
De wind en het geruis van de nacht zouden zwijgen.
Het zittende vrouwtje zou praten als een razende.
Gebukt zijn de boeren aan het werk in de verte,
het vrouwtje is achtergebleven op de dorsvloer en volgt ze
met haar blik, leunend tegen de deurpost, doodmoe
van haar grote rijpe buik. Op haar uitgemergeld gezicht
ligt een bittere, ongeduldige glimlach, en een stem
die de boeren niet bereikt duwt haar keel omhoog.
De zon brandt op de dorsvloer en op de bloeddoorlopen
knipperende ogen. Een purperen wolk hangt als een sluier
boven het stoppelveld, bezaaid met gele schoven. De vrouw
gaat wankelend, haar hand op haar schoot, het huis in.
Vrouwen rennen ongeduldig door de verlaten kamers
gestuurd door het gebaar en het oog die hen, alleen,
volgen vanaf het bed. Van het grote raam
dat heuvels omvat en wijnstokken en de grote hemel,
komt een zwak gegons door al die bedrijvigheid.
Het vrouwtje met het bleke gezicht klemt haar lippen opeen
bij de krampen in haar buik en spitst ongeduldig
haar oren. De vrouwen, bereid, staan haar bij.
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Voorbij de gele heuvels ligt de zee,
voorbij de wolken. Maar gloeiendhete dagen
van heuvels die golven en knisteren in de lucht,
houden de zee op afstand. Hierboven is de olijfboom
met de plas waarin niet genoeg water zit om je te spiegelen,
en de stoppels, de stoppels waar geen einde aan komt.
En de maan komt op. De echtgenoot ligt languit
op een akker, zijn schedel gesleten door de zon
- zijn vrouw kan niet een lijk verslepen
als een zak-. De maan komt op en werpt wat schaduw
onder de knoestige takken. De vrouw in de schaduw
stoot een ijselijke hoonlach uit tegen het bloedrode gezicht,
waarvan de gloed in elke plooi van de heuvels stroomt en stolt.
Het lijk languit op de akker beweegt zomin
als de vrouw in de schaduw. Toch lijkt het bloedrode oog
naar iemand te knipogen en hem een weg te wijzen.
Er lopen lange rillingen over de kale heuvels
in de verte, en de vrouw voelt ze achter haar rug,
zoals toen ze door de zee van graan renden.
Ook gaan ze door de takken van de olijfboom, verloren
in die zee van maanlicht, en het lijkt of de schaduw van de boom
zich reeds samentrekt om ook haar op te slokken.
Ze haast zich weg, de maanlichte verschrikking in,
gevolgd door het geritsel van het briesje over de stenen
en een ijle schaduw die aan haar voetzolen knaagt
en pijn in haar schoot. Gebogen keert ze in de schaduw terug
en werpt zich op de stenen en bijt op haar lippen.
Onder haar wordt de donkere aarde nat van het bloed.
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Drang tot alleenzijn

Ik eet in de avond iets bij het heldere raam.
In de kamer is het al donker en dat zie je in de hemel.
Als je naar buiten gaat, voeren de stille straten
al gauw het open land in.
Ik eet en kijk naar de hemel - wie weet hoeveel vrouwen
er op dit uur zitten te eten- mijn lichaam is stil;
het werk verdooft mijn lichaam en iedere vrouw.
Buiten komen, na het eten, de sterren
op de wijde vlakte de aarde aanraken. De sterren leven
maar evenaren niet deze kersen, die ik alleen opeet.
Ik zie de hemel, maar weet dat tussen de roestbruine daken
al wat lichtjes schitteren en dat, eronder, geluiden klinken.
Een grote teug en mijn lichaam proeft het leven
van planten en rivieren, en voelt zich van alles afgesneden.
Een beetje stilte is al genoeg om alles tot staan te brengen
op zijn werkelijke plek, zoals mijn lichaam tot stilstand is gekomen.
Ieder ding is afzonderlijk voor mijn zintuigen,
die het aanvaarden zonder schrik: een gemurmel van stilte.
Ieder ding in het donker kan ik weten
zoals ik weet dat mijn bloed door mijn aderen stroomt.
De vlakte is een groot stromen van water tussen grassen,
een maaltijd van alle dingen. Elke plant en elke steen
leeft onbeweeglijk. Ik luister hoe mijn voedsel mijn aderen voedt
met ieder ding dat leeft op deze vlakte.
De nacht doet er niet toe. Het vierkant van de hemel
fluistert alle soorten echo's tegen mij, en een kleine ster
schiet kriskras door de leegte, ver van alle voedsel,
alle huizen, anders. Ze heeft niet genoeg aan zichzelf,
en heeft teveel metgezellen nodig. Hier in het donker, alleen,
is mijn lichaam stil en voelt zich heer en meester.
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Ik zal door de straten lopen tot ik doodmoe ben
ik zal alleen kunnen leven en elk gezicht dat voorbij komt
in de ogen zien en dezelfde vrouw blijven.
Deze koelte die opstijgt om mijn aderen te zoeken
is een ontwaken dat ik in de ochtend nooit
zo waarachtig heb gevoeld: alleen, ik voel me sterker
dan mijn lichaam, en een koudere rilling vergezelt
de ochtend.
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De ochtenden dat ik twintig was zijn lang voorbij.
En morgen, eenentwintig: morgen ga ik door de straten lopen,
ik herinner me elke steen en de stroken lucht.
Vanaf morgen zullen de mensen me opnieuw zien
en ik zal rechtop lopen en stil kunnen blijven staan
om me in winkelruiten te spiegelen. De ochtenden van vroeger,
ik was jong en wist het niet, en ik wist ook niet
dat ik het was die voorbij ging - een vrouw, meester
over zichzelf. Het magere meisje dat ik was
is ontwaakt uit een huilen dat jaren duurde:
nu is het of dat huilen er nooit is geweest.
En ik wil alleen kleuren. Kleuren huilen niet,
ze zijn als een ontwaken: morgen komen de kleuren
terug. Iedere vrouw gaat de straat op,
elk lichaam een kleur - zelfs de kinderen.
Dit lichaam gekleed in luchtig rood
krijgt na zo veel bleekheid zijn leven terug.
Ik zal de blikken over me heen voelen glijden
en weten: dit ben ik. Als ik naar ze kijk
zie ik mezelf tussen de mensen. Elke nieuwe ochtend,
ik ga de straten in, op zoek naar de kleuren.
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De dood zal komen en jouw ogen hebbendeze dood die altijd bij ons is
van de ochtend tot de avond, wakend,
doof, als een oud gevoel van spijt,
of een dwaze ondeugd. En jouw ogen
zullen een ijdel woord zijn,
een verzwegen schreeuw, een stilte.
Zo zie je ze elke ochtend
als je je naar jezelf toebuigt
in de spiegel. 0 dierbare hoop,
die dag zullen ook wij weten
dat je het leven bent en het niets.
Voor iedereen heeft de dood een blik.
De dood zal komen en jouw ogen hebben.
Het zal zijn als stoppen met een ondeugd,
als in de spiegel een dood gezicht
opnieuw te zien verschijnen,
als luisteren naar gesloten lippen.
Stom zullen we afdalen in de stroom.
22
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VERTALING: PIETHA DE VOOGD EN WILLEM VAN TOORN

EVA GERLACH
ES GEDICHTEN

HUID

Zoals je je hecht zo laat je
los. Zoals iemand
zomaar eens aanlegt op niks,
het touw spant, loslaat, zijn arm voelt;
de boog zingt, de pijl blijft hangen,
al dat gewei, wat moeten we daarmee.
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WANNEER DE EEUWIGE

Een god verandert van standplaats,
zijn kippenvel plakgoud een vlies
laat vanzelf los dus blijft achter.
Wie gilt zo hoog wie hangt zo uitgelaten
tegen dor blad te trappen dat het een aard heeft?
Lucht om de god bijt een kaalte,
hier op het lichaam van de wereld gaan
haren rechtop staan.
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Een god maakt zijn nagels schoon binnenin je. Hij heeft
een mes daarmee snijdt hij zijn nagels af.
Het regent zwarte nagels in je buik
het bed van de god en hij klaagt.
Hij ligt niet makkelijk meer op zijn bed binnenin je.
Pas als zijn harde scherpe kinderen
uit je getrokken zijn Lang Krom en Vuil
die aan je krabben in je botten steken
kan hij weer slapen de god en dromen. Hij droomt je
schoon zijn wereld leeg vliezig voor de geboorte.
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NU NOG EEN HOOFD

Wakker of wat zo heet levend en wel.
Weer net op tijd oflag alleen de boot klaar,
de lengte en het eind ervan, de boeg
en daar het voorste van. In donker
en hoe je overstroomt, bedenk dat zelf.
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Kijk deze twee mannen hun benen
van mannen die zomaar wat. Konden
ook ergens anders, of steppen.
Is het iets in het wiegen van de jassen
van mannen van deze lengte
speciaal de zomen daarvan
dat maakt dat in ons lichaam trappenhuizen
ijshellingen en stepparcours verschijnen
waarboven panden vlammend uit gaan staan,
vleugelen opwaarts verdeeld? 'Hoe kun je geloven
dat je iets los kunt laten, het is er en wordt
omgezet.' Leugens, leugens,
wij zijn in deze voorstelling geplakt
als Coortes asperges,
de voorstelling schijnt door ons heen.
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Hier staat het is er echt. Zet zijn muts op
en af en is voortreffelijk. Komt thuis
en het gaat open het is niet van mij
het spreidt zich uit en het is niet van mij
en rolt de berg af en is niet van mij.

189

LLOYD HAFT
EVEN GEDICHTEN

Verkondiging

Je naam verneem je
waar je de klos hebt laten vallen,
waar een hand van je vrijkomt
die reikt.
Al wat je meende te weven
nu vrij, nu onder je,
onder de hand die opgaat leeg,
eindelijk open.
Onder je hier,
diep uit de hemel gedaald,
van onder je uitziend oog
komt altijd het woord dat je hoort.
Want hoe zal de engel anders
komen dan in je kleur,
in het kleed dat je hand
van de huiver niet houdt?
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Moeder

Er is één uur,
één weten.
Alles in één gezien,
niet verhaald, niet vergeten.
De rest was een ander dat waren jaren;
woorden
die woeien, niet waren.
Maar hier - het uur dat ik groet
en rakende weet,
warmt mijn hand van nabij
en van zegen,
houd ik in mijn handen,
hier bij mijn hart,
hier in mijn armen verheven.
Onder mijn stem stilte,
onder mijn hart de hemel:
geen ander weet de naam want hier,
hier zijn wij één.

19 1

z

...:1:111

u

ICI
lU
~

z

111

>
111
N

..
...
c

:1:

Moeder II

In het hol van je hart
is een oog in de aarde gekomen
dat ziet door je tranen,
uit bloed een opening rotsen van ouder vertrouwen
gescheurd om een beest,
een kind te laten komen
en ademen in open dat je bent.

ICI

>

......0

Veertig dagen uit een oud geschrift
worden bij jou de veertigduizend slagen
oog op, oog open.
Wat waren de stenen anders
(waar je doorbrak) dan woorden,
namen die je achterliet om zien?
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Moederm

Wikkel niet in wit
wie komt in de kleur van je handen.
Hij brengt,
opent, reikt hoog
uit het rood van je knieën,
reikt een hand
en je sluier vervalt.
Rood aan je knieën ontnomen
klimt in hem vrij,
vrij is de vlam
die staat in het warm van je handen.
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Je zei dat ik je raam was.
Ik kijk uit het raam
waar jij het zei.
Raam zei je
en de boom erbuiten noemde je
Fenix, de Rijzende.
Dat je waar ik ben
een Rijzende ziet,
houd ik bij me.
Waar ik je hoor
hoor ik, waar ik ben
ben ik bij je.
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In mijn taal
was fenix een vogel:
onder in as, boven
in rook: niet hier.
Dat er vlak aan mijn raam
een boom zou groeien
-takken uit lucht! dat er zo uit niets
zou worden bewogen
wist ik niet.
Jij sprak en met je woorden
kwam er een zien,
een open, in je stem
een hof, een ontvangen
waarin ik zag rijzen
een stam door het niet.
Mijn vaderen zeiden:
er is geen groen
dat vlammen verdraagt.
Maar ik heb gezien
een en ineen
hier door je adem
vlammen en ader,
gloedenen kiem.
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Je sprak door het donker
en waar je stem kwam
zag ik een lichaam lichten voor mij,
als in het bos plotseling hervonden
staande zonnestralen
sterk tussen de takken,
tussen hemel en aarde,
langer dan beide.
Je zei dat je vóór ons
een boom zag rijzen:
Fenix ofte wel
de rood Brandende,
met vuur Geaderde.
Ik dacht: in de taal van mijn vaderen
heette mijn lichaam
'boom van de botten',
nog niet begravene.
En je woord vatte vuur, werd
leden van vuur en ik zag
armen die brandden
vóór mij rijzen en komen,
warm tussen hemel en aarde,
die naar mij reikten,
warm van je licht, je stem.
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K. MICHEL
ELPHISCH
GEDICHT

Samenvattend:
van alle pogingen om een omelet
te outklutsen tot het wit van een ei
is die van 0. het minst geslaagd
hij poogt een verleden te ontvluchten
dat hij niet begrijpt en dat juist
daarom zijn toekomst wordt, een muur
die hij breukwaarts in de armen loopt
onwetend van wat zijn voeten vertellen
ziende blind voor wat de schaduwen onthullen
: de muur gaat alleen open, slome
voor wie zelf- als een ruit
in een raamkozijn - de opening
plaatst in de lijst van de barst

19 7

JACO VOGELAAR
AATS BIJ HOOG
EN BIJ LAAG
OEFENINGEN

Taats in de pas
Waar haal ik de kracht vandaan, dacht Taats, niet in de pas te lopen met
de wereld, terwijl ik toch niet meer dan een loslopend onderdeel van
diezelfde wereld ben? Hij zou een andere keer wel uitleggen welke wereld hij op het oog had, voorlopig deden we alsof we wisten waarover
we het hadden. We? Of misschien zie ik niet hoe ik juist in de pas loop
door dwars te liggen, zei hij, en keek op een olijke manier treurig; hij
zou ongetwijfeld zeggen: op een treurige manier olijk, geiterig dus. Mis
ik daarvoor het overzicht? voegde hij er vlug aan toe. Is het een teken
van overzicht of hoger inzicht om naadloos in de beweging van de wereld te passen? Van je naaste omgeving is niet moeilijk, veel moeilijker
is het, niet met je naaste omgeving mee te bewegen, en de naaste omgeving begint al bij jezelf, bij het vel waar ze je in hebben gestopt.
Dringender dan de vraag, waar hij de kracht of de moed vandaan
haalde, het verschil daartussen even in het midden gelaten, tussen kunnen en willen (en de wederzijdse afhankelijkheid van beide), was een
andere, voordringende vraag, waarom hij minder of meer of anders
werkdijker wilde zijn dan al het andere - al het andere? Als zo vaak
beving Taats een duizeligheid als hij aan iets begon te trekken of te
peuteren en hij kreeg het begin niet te pakken. Geduld was niet zijn
grootste deugd. Hij kon het begin nooit vinden, zoals bij de meeste rolletjes plakband. Hij begon een tirade tegen de sadisten die hun lusten
op hem, op hem als medemens, botvierden door hem rolletjes plakband
aan te smeren die de plakman na elke coupure dwongen het niet meer
zichtbare begin te zoeken. Bij gebrek aan beter beperkte hij zich vervolgens tot de vraag waarom draden, telefoonkabels, touwtjes, elastiekjes er altijd weer in slaagden zich tijdens uw afwezigheid met elkaar te
verstrengelen zodat je voordat je kon beginnen eerst een puzzle moest
oplossen - zoals nu de draden van een adapter zich verknoopt hadden.
Maar waar had hij op dit moment een adapter voor nodig?
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Taats aan gene zijde
Wat doe je als je aan de overkant iemand bezig ziet zich op te hangen,
voor het raam, op twintig meter afstand? De situatie is deze: Taats voor
dit raam, de hangman achter zijn raam, van hem uit gezien eveneens
voor het raam, hangend aan iets boven het raam. Wat kun je doen?
Waarom zou je iets doen? Zulke vragen moet je in een noodgeval niet
stellen. Is dit een geval van nood? Waar is dat dan aan te zien?
Een simpeler vraag: blijf je toekijken?
Taats heeft een tijdelijk adres betrokken, waar hij overdag een kamer
in gebruik heeft, kantoortje noemt hij het, aan de achterkant van het
huis, een hoog, vanwaar hij het gebruikelijke uitzicht heeft, zij het wat
ruimer dan thuis. Tussen de huizen aan de overkant en zijn huis zijn tuinen waar zelfs een rij bomen staat, zo te zien, maar het is winter. Levende bomen, heel decoratief. Taats kan wel zeggen dat de man daar al
de eerste keer hing, en waarom zou hij na een vluchtige blik niet gedacht hebben dat er enkele kledingstukken hingen, een jas, een broek,
misschien van een man alleen, een man die daar geen kantoor houdt
maar 's avonds naar huis komt en zijn zondagse pak voor het koele
raam heeft gehangen. Maar dat is niet zo, weet Taats; dat is precies wat
de overbuurman voor heeft willen spiegelen. Taats heeft met eigen ogen
gezien hoe een man voor het raam ging staan, op een verhoging, op de
verwarming misschien, dat hij iets deed boven zijn hoofd en daarna,
onmiskenbaar hoger dan toen hij nog stond, bewegingloos voor het
raam hing, zijn hoofd onzichtbaar door het deel van het kozijn dat raam
en bovenlicht scheidt. En de man zou zich, als je goed keek en niet
dacht dat je na een vluchtige blik precies wist wat daar hing, nog een
hele tijd bewegen. De man was aan het oefenen. Niet ondenkbaar dat
het een keer zou misgaan. En weer was het maar de vraag wat misgaan
is in zo'n geval. Zoja, dan was het een noodgeval. Taats kon ook gewoon niet kijken. Maar zo eenvoudig was dat niet, wegkijken, als je
met je gezicht naar het schouwspel zit en als er bovendien in het gezichtsveld iets beweegt.
Taats had een hele tijd niet naar buiten gekeken, dat was zijn training: voor het raam zitten en niet kijken. Onwillekeurig keek hij op
toen er iets over zijn oog liep. Zo leek het, op het eerste gezicht. Het
was een man aan de overkant, hoogstwaarschijnlijk de overbuurman die
zolang hij zich niet voor het laatst had opgehangen nog wat doldrieste
toeren wilde uithalen; de man liep tegen de achtergevel van de huizen,
daar aan de overkant. Hij liep zigzaggend, omhoog en omlaag, heen en
weer, alsof hij iets zocht, een weg zocht bij voorbeeld, zijn eigen huis
misschien, dat hij nooit van die kant bekeken had, of gewoon om in beweging te blijven. Dat was nou een geveltoerist, daarom liep hij zo zoe-

kend, omdat hij de weg niet kende of niet wist waar hij heen wilde. Bovendien, wanneer hij even gemakkelijk tegen de gevel op liep als een
normaal mens over de begane grond, dan was het een brede weg maar
wel een met vele voetangels en klemmen: ramen, balkons, regenpijpen,
roosters, uitsteeksels voor allerlei doeleinden, en de stoom die in een
dikke kolom naar buiten werd geblazen was voor de toerist een geiser
waar je je wreed aan kon verbranden.
De flaneur had hem ongetwijfeld zien zitten. Misschien had de man,
zijn gegluur beu, speciaal om hem af- of te misleiden een pauze in zijn
opknooptraining ingelast, of was het uitstapje een onderdeel van zijn
trainingsplan. Taats maakte snel een tekening op papier om de verhouding tussen hen te schetsen. Eerst zat hij en hing de man, schuin tegenover elkaar, maar min of meer aan elkaar gelijkwaardig. Als geveltoerist was de man in een bepaalde positie voor Taats niet meer dan een
groen hoedje op een gedrongen onderstuk. Maar als de man ter hoogte
van de dakgoot liep en Taats aan zijn werktafel zag zitten, zou de man
evengoed van hem kunnen zeggen: hé, daaro zit een bureautoerist of
nog simpeler: moet je die kantoorpik daar zien, op zondagochtend weet
hij niks beters te doen dan uit zijn neus te eten en naar een wandelaar
buiten in de vrieskou te staren. De verhoudingen werden hersteld door
een bonte vogel ter grootte van een duif maar waarschijnlijk geen duif
die op een hoge tak neerstreek en met zijn snavel de sneeuw voor zijn
poten wegveegde; hij had het ook met zijn vleugels kunnen doen. De
geiser bleef maar stomen, de zon hees zich nieuwsgierig boven het dak.
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Taats heelhuids thuis
Toen woonde hij weer in zijn eigen huis, hoog en droog, dat wil zeggen
op de bovenste etage, met een dak boven zijn hoofd dat niet meer lekte,
het dak. Hij had alle indringers verdreven, niet alleen de onuitstaanbare
types, de vreemde gasten die zijn huisgenoten hadden binnengehaald,
omdat ze gezelschap wensten en om de ongemakken in het oude, verwaarloosde huis te verhelpen, maar ook de huisgenoten, die eerst zelf
vreemde gasten waren geweest maar mettertijd de familiaire trekken
van parasieten hadden aangenomen en zich breeduit in zijn huis genesteld hadden, inderdaad er hun nest hadden ingericht, met broedsel en
al, dat natuurlijk een keer zou uitvliegen, zo mocht je verwachten, maar
dat even vrolijk weer terug kwam vliegen, aangezien het gemakkelijker
was nog een tijd een onderdak en een gespreid bedje te hebben, al was
dat dak het zijne en lek, omdat huisgenoten het op het dak ook heel
prettig toeven vonden, als het warm weer was en ze met stoelpoten en
naaldhakken het teerpapier doorprikten. Hij had ze er allemaal uitgezet

en was als overwinnaar in zijn huis teruggekeerd. Nu hij het huis van
onder tot boven opruimde om het verloren terrein weer in bezit te nemen, ontbraken hem de krachten die hij gebruikt had om de augiasstal
schoon te maken. Alleen al het uitwissen van de sporen, laat staan het
renoveren van het strijdtoneel - en hij wist dat hij zich met alle vijf
woorden verraadde, althans zijn zwakke kant liet zien - was teveel gevraagd van zijn reserves. Zijn reserves waren uitgeput, zelfs die hadden
de indringers weten te vinden en hij had in de sfeer van koek en ei niet
eens in de gaten gehad dat zij zich aan zijn diepste reserves tegoed deden. 'Gebroken lag hij daar op zijn veld van eer.' Adres bij de redaktie
bekend.

Taats op vakantie
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Taats ging op reis, naar het Zuiden omdat het winter was en het in het
Noorden naar verwachting nog kouder zou zijn. Deze zin, die ook niet
door Taats zelf maar door een soort handlanger gebezigd werd, dekte
zijn overwegingen niet, noch zijn plan noch de uitvoering ervan. Het is
zelfs de vraag of er ooit een reisplan is geweest.
Die man kwam mijn coupé binnen, zou hij later zeggen, alsof we een
afspraak hadden dat hij zich in Utrecht bij mij zou voegen om de reis
samen te vervolgen. Dat was het plan geweest, had de man beweerd, aldus de handlanger van de man, die men ter onderscheiding van de
handlanger van Taats voor het gemak beter als trawant kan aanduiden.
Zo gaat het te langzaam, zei de man, zo komen we er nooit, had weer
een ander gezegd, iemand die niet van reizen, laat staan van vertrekken
hield, alleen van aankomen. Waar gaat de reis heen? had de man gevraagd en twee grote koffers boven Taats' hoofd in het bagagerek gekieperd. Ik had helemaal geen haast, vertelde Taats, ik kon nog rustig
bij mezelf overleggen, toen nog wel, of ik eerst zou vertellen wat er in
de twee koffers van mijn zelfbenoemde reisgenoot zat, of uitleggen
waarom ik de man zo betitel, en waar de reis heenging, om de vraag
van de man te beantwoorden, waarom ik ging, waar het om ging, waar
het op uit zou lopen. Om vooruit te lopen op de dingen die komen gingen: de man die in Utrecht instapte en zich in mijn coupé installeerde
was zelf vertrokken uit Nieuwegein; ik had in mijn hoofd dat ik naar
Sicilië wilde gaan; in Driebergen dwong de man mij koffie te halen,
omdat Driebergen vroeger bekend stond om z'n koffie op het perron,
die je toen hangend uit het raam kreeg aangereikt, de trein stopte daar
speciaal voor, maar de koffie was dit keer enkel een list om mij in een
boemeltrein richting 's Hertogenbosch te krijgen, op weg waarheen in
elk dorp een bekende van de man instapte, in Beesd, Kerkdriel, Zalt-

c.:l

cc
cc

...

"'t

ID

z

111

c.:l

0
0

:1:
ID

...
cc
...cc

111

a:

cc

...cc
111
c.:l

0

>
0

u
cc
"'t

202

bommel; de bus, want weldra was de trein voor een streekbus ingeruild,
later werd dat een touringcar, ging kriskras door het land van Maas en
Waal om overal familieleden, vrienden en kennissen van de man uit
Utrecht en omstreken, uit Nieuwegein om precies te zijn, op te pikken,
die ons klaarblijkelijk zouden vergezellen op onze reis naar het Zuiden.
Dat was niet mijn plan maar het maakte, achteraf gezien, deel uit van
een plan. Het kwam goed uit dat Taats voor zijn vakantie gebruik
maakte van een zwaanzinnige aanbieding van een of andere luchtvaartmaatschappij of reisbureau, als het niet om een vliegreis ging betrof de
aanbieding een zwalkover-reis, een samentrekking van walkover en
zwalken - men mikte duidelijk niet op zwakzinnigen - en de avonturier
die daarop intekende kon er van op aan dat hij of zij waar hij maar wilde van de route kon afwijken en bovendien een ander soort vervoermiddel kon kiezen, je kon niet zo gek bedenken welk maar ook weer
niet elk. De reis ging door de niet bloeiende Betuwe per bus. Ondertussen had de man - Anton is de naam, zeg maar Toon, voor vrienden
Toontje, en in dat stadium was Taats nog niet verder dan Toon, in zijn
verslag hield hij vast aan Man, die man of iemand - ondertussen had
hij Taats uit eigen beweging laten zien wat er in de twee koffers zat. Is
dat alles wat je bij je hebt, zei hij en gooide de dokterstas in mijn
schoot omdat hij plaats wilde maken voor zijn hutkoffers. Ze gaan op
de boot mee, legde de man uit, daarom heb ik hutkoffers genomen. Het
waren geen echte hutkoffers, maar bruine met houten en leren banden
verstevigde en met koperen hoeken beslagen tronken, groot, dat wel,
maar niet groot genoeg om hutkoffers te mogen heten. In de ene koffer
zaten 's mans ouders, die hij zo lang niet in het verzorgingstehuis kon
achterlaten nu ze daar alles geautomatiseerd hadden; in dezelfde koffer
zaten ook zijn grootouders. Mettertijd zagen ze er allemaal even oud
uit, stokoud, en ze wilden allemaal nog eens graag hun geboortegrond
zien of ruiken. In de andere koffer zaten broers van de man, veel broers
en ook een stel neven, benevens een enkele nicht, zei de man en tikte
veelbetekenend met een wijsvinger tegen Taats' voorhoofd en ging vervolgens, als om te bewijzen hoe goede vrienden ze intussen geworden
waren, zeg maar Toontje, met de knokkels van beide handen over de
schedel van Taats. Hij prentte zijn landsaard in mijn geheugen, meer
had dat niet te betekenen, hardhandig ja maar niet kwaadaardig bedoeld, of gewoon een aardigheidje op zijn manier. Zo zijn wij, had de
man gezegd, je zult aan ons nog veel plezier beleven. En daar was het
om begonnen.
Voor degene die later is ingestapt even terug naar het begin. Taats
had de man ontmoet in Nieuwegein, op de tramhalte voor het Antoniusziekenhuis aldaar. Taats had op een zonnige al te zonnige ochtend met
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zijn ogen knipperend voor de hoofdingang gestaan, na drie dagen opgenomen te zijn geweest, een mislukte operatie inbegrepen, de verzekering betaalde de hele rataplan, met z'n ogen knipperend vanwege de
felle zon maar meer nog omdat de buitenwereld hem opeens zo vreemd
was voorgekomen, alsof hij verwacht had dat de bomen kaal en de hele
natuur zo'n beetje even halfstok als zijn stemming, de dokterstas waarmee hij ook op reis zou gaan in de gezonde rechterhand, de linker kon
hij niet gebruiken omdat bij de ingreep de spieren in zijn linkerborst te
ver waren doorgesneden, en hij was als een slaapwandelaar naar de
tramhalte gelopen zonder te weten welke kant hij uitmoest, links of
rechts. Op het perron tegenover hem had een man gestaan die toen hij
de eerste sneltram besluiteloos had laten passeren vriendelijk naar hem
knikte; vijf minuten later was Taats naar de overkant gelopen en de
vriendelijke man ook, en beiden hadden ze, elk op zijn eigen perron, tegenover elkaar, weer een tram laten lopen, en ze hadden elkaar wanneer
het zo uitkwam, maar ook niet te vaak, ze kenden elkaar immers nog
niet, bescheiden gegroet. De man had het initiatief genomen toen hij
zag dat Taats hier volkomen vreemd was en ze hadden samen op de
volgende tram naar het Centraal Station in Utrecht gewacht. Taats heeft
nooit achterhaald wat de man met het ziekenhuis te maken had. Hij
suggereerde van alles, hij had rolstoelbestuurder, instrumentenmaker,
schoonmaker, telefoonkaartenbeheerder of co-operateur kunnen zijn,
hij sprak het woord co-operateur, of was het co-assistent, met een
streepje tussen de twee o's of de o en de a uit, waarbij Taats zich afvroeg hoe je Ta-ats dan wel moest uitspreken: Anton is de naam, aangenaam zei de man, noem me maar Toon, voor vrienden ben ik Toontje,
Too-oontje. De man legde de korte verstijving in de houding van Taats
uit als verlegenheid of aanval van deftigheid, ja meneer, zei hij, ondanks
alles is deze jongen gewoon Toontje uit Nieuwegein gebleven, geintje
hoor; hij kon niet weten dat de vader van Taats net zo had geheten: Anton, Toon, Toontje, niks geen meneer, ook hij een heel gewone man.
Hoe het was, had Toontje later aan Taats gevraagd, als meneer onder
mannen?
Ondertussen was er al veel water naar de zee gestroomd, zoals ze dat
in het land van herkomst van de man plachten te zeggen; het was een
land waar het water horizontaal naar de zee stroomde - dat is geen
overbodige toevoeging want er zijn landen waar alle rivieren verticaal
stromen, verticaal als je de kaart van boven of van beneden bekijkt, en
sommige stromen vooruit en andere achteruit. Het land van de man was
als een voorhoofd waaraan het leven niet spoorloos voorbij is gegaan,
de grote rivieren liepen er horizontaal. Toen was de reis al bijna ten
einde, de heenreis die het almaar aanwassende gezelschap dwars door
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Europa had gevoerd, diagonaal maar wel precies de andere kant uit dan
Taats had beoogd. Taats was op reis gegaan om de winter te ontvluchten in Sicilië of Istrië of Kreta of Cyprus, maar zijn reisgenoot had zijn
zinnen op Gibraltar gezet en had hun gemeenschappelijke reis dan ook
die kant uit geloodst, uiteraard, om Taats te misleiden, met de nodige
sluiproutes en dwaalwegen; hoe kun je nou verdwalen, sprak hij wijs,
wanneer je per se wilt uitkomen waar je begonnen bent? Daar liggen
mijn roots had hij gezegd, ja mijn roots en die van mijn familie en
daarom gaan ze allemaal met ons mee. Taats droeg een speciaal daarvoor aangeschaft licht zomerkostuum met daaronder een wintertrui met
een gewaagd motief op de borst. Als de eerste de beste idioot een hemd
kan aantrekken dat de indruk wekt dat deze slimme bol aan de universiteit van Michigan heeft gestudeerd, dan mag ik toch wel een paar roodblauwe rendieren op mijn borst dragen.
Hoe durf je het om met niet meer dan een mondjevol woorden in een
vreemd land rond te struinen, had de man gezegd toen hem het reisplan
van Taats ter ore kwam; dat is toch beledigend voor de plaatselijke bevolking. Mok een borsje of wo de wek zien nag soeboe, dat versta jij
niet hé, maar het is wel Nederlands, althans dat denkt de buitenlander
die één les van een Belg gehad heeft. Dat vind jij toch ook niet leuk
wanneer types die menen Nederlands te spreken zo je moers taal verhaspelen? Als u echt van ons land wilt genieten, is een gedegen kennis
van de grammatica wel het minste; bovendien dient de vreemdeling een
basiskennis mee te brengen van de geologische, etnologische, metereologische en ideologische danwel theologische achtergrond van de regio.
Nou, daar zijn wij voor, ik en mijn familie. U neemt ons mee op reis als
een soort wandelend compendium.
De mannen hadden meer met taal. Om er een ware taalreis van te
maken veranderden ze meneer z'n naam al naar de landstreek, en de
naam Taats werd een soort toverbal van klanken: Taté, Tets, Stoa
(Stöaw), Stew, Tetter, Tet, Tata, Stata, Satta, Testes, Testa, Testi, Tosti
enzovoort. Dat ze Taats ter hoogte van Echtemach in een paardedeken
gewikkeld op de smalle richel onder het bagagerek legden, de man met
z'n mannen, daarvoor onderbraken ze zowaar hun eindeloze kaartspel,
bleek een voorproefje van het vervoer dat ze voor Taats in bergachtige
streken bedacht hadden, half folklore half grap. Om de tijdrovende
tochten door passen en bijbehorend geslinger spiraalsgewijs langs heuvels en bergen af te snijden, propten ze Taats op de top in een bolvormige tenen mand, lijkend op een plastic mandje waarmee je rondzwiepend sla droogt, en lieten hem als Jan Huygen in de ton naar beneden
stuiteren terwijl die man en zijn kornuiten, de twee hutkoffers tussen
hen in, als gemzen van rots naar rots sprongen, jodelend, uitgelaten
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vrolijk; waarschijnlijk omdat ze hun stal al begonnen te ruiken, dacht
Taats grimmig in zijn als luxueus aangekondigde botsbaL Geen moeite
was hun te veel waar het ging om Taats te gerieven, hoewel hij zelf eigenlijk iets anders had gewild. Waar een wil is is een weg, had de man
gezegd, de vraag is alleen wiens wil; en in dit geval luistert Toontje al
z'n hele leven naar zijn ouwe moedertje en die wil gewoon naar huis;
ze vernikkelt bij jullie al veertig jaar van de kou, mag ze een keer?
Van nature ben ik een Fin, zei hij ter hoogte van Andorra, en Finnen
staan bekend om hun ijzeren gestel en onwrikbare hersenbalk, hij sprak
het uit als harsenbak Er zijn Finnen, zei hij als om zijn landsaard
kracht bij te zetten, die zich op een eindeloze poolnacht aan hun eigen
balk ophangen, hanebalk noemen we die, en we scoren in dit deel van
de wereld het hoogst. De onzin over kippen die hij erop liet volgen,
leek hij in het Fins uit te kramen, want we vingen alleen maar klinkers
op die evengoed een nabootsing van gekraai en 'kip ik heb je' konden
zijn. Inmiddels vulde ons gezelschap de voorste helft van de trein; de
rest werd bevuild door leden van de club méditerrannée en ander gespuis dat duizenden lege blikjes langs het spoor kiepert om de weg terug te vinden. En aldoor bleven de mannen Taats taalles geven. Een etmaal lang gedroegen ze zich alsof we in een trein zaten die in de achttiende eeuw was uitgevonden, drie maal zo breed, de rails onder water,
geen gedender, geen zigaret van de wielen, geen zeeziekte ook, geen
luchtzakken, volstrekt ongestoord en comfortabel zaten we diep in fauteuils weggezonken over oude tijden te filosoferen. Dat wil zeggen: de
Man gaf college over de verwantschap van het Fins met zijn moedertaal, daar ergens in de buurt van Gibraltar, en hij haalde af en toe een
van de aandachtig toehorende familieleden, vrienden en kennissen naar
voren om als native speaker te demonstreren wat hij beweerde. Wij Finnen in Gibraltar, legde hij uit, zijn nazaten van de voorvikingen. Ooit
lang geleden hebben onversaagde Finnen onderlangs, door het netwerk
van waterwegen die het continent doorkruisen en vaak ondergronds
gaan maar allemaal met elkaar in verbinding staan, zich diagonaal naar
het Zuidwesten van Europa gewaagd en hebben daar nederzettingen gesticht, lang voor de Grieken, Noormannen en Phoeniciërs. Vandaar de
taalverwantschap tussen het Fins en het schiereilands. We hebben er
zelfs een heldenepos over, dat nog nooit ontcijferd is; het moet ergens
halverwege, onder de Jura of Savooie in het water drijven, luchtdicht en
nog altijd ongelezen, als een belofte, de man werd lyrisch alsof hij een
spreekbeurt in Straatsburg mocht houden, als een belofte voor de nieuwe mens van de Algemene Natte Wegen Bond: de mensheid zal pas gealfabetiseerd zijn als zij die zangen zal kunnen lezen. Kortom, zei hij,
alle begin ligt bij Fin.

Er zijn mensen, vooral oudere mensen in Avignon, Port-Bou en Granada die het nog steeds hebben over de befaamde doortocht van Taats
door hun streek, een heuglijk gebeuren, hoe die grote meneer in het
volle licht van een coupé, terwijl de trein oorverdovend langsdaverde,
koprollen leek te maken; wat een vrolijk gezicht, al kon het ook zijn dat
hij door mannen, in wie zij mannen uit hun eigen streek meenden te
herkennen, gebronsde, uit het goede hout gesneden mannen, gejonast
werd. Een meneer onder mannen, ja, er zaten zeker tien mannen bovenop Taats. Nee, zijn stem konden ze niet horen, zoals gezegd daverde de
trein en het onweerde dat het een lust was. Die nacht kregen we een
dochter die we naar de trein van Taats hebben genoemd: Tramontata;
aldus een voor haar leeftijd jong ogend moedertje .
De terugreis die Taats alleen moest maken, verliep een stuk rustiger.
Hij was ook een beetje ouder geworden.
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Taats krijgt de hoogte
Ik sta op een richeL waar zich bij mijn weten nog nooit een mens heeft
gewaagd.
Waarom zou iemand, als het zo'n waagstuk is, daar willen gaan
staan?
Hier. Ik sta hier. Ik heb niets gewaagd. Ik sta er al zo lang als mijn
geheugen strekt. Ik sta er even stevig als midden op een plateau of
vlakte.
Sta je?
Ja, op een richel, heel hoog. Ik kijk uit over dalen, bergkammen, bossen, velden en hier en daar zie ik ook huizen, althans daken. Dat alles
geef ik je wanneer je de moed hebt je bij mij te voegen. Maar waarom
zou je? Je bent mij niets verplicht. Je zult behalve steun niets aan me
hebben. Als je mijn kracht zou voelen, voel je je misschien gesterkt,
wat dat ook moge voorstellen. Waarin trouwens? Doet er niet toe. Weten dat iemand alle kracht uit zichzelf put.
Zelfbedrog? Dat is snel gezegd. Kom eens op als je durft.
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Je hebt het nog steeds over die ene zin van mij: Ik sta op een richel... Ja
zeg het nog eens, met andere klemtoon; zeg het alsof je je woorden niet
gelooft. Waarom? Dat is een truc voor toneelspelers. Je bent geen
toneelspeler? Wat ben je dan? Ik sta op een richel, zeg je. Je kunt niet
anders. Nee, geen quasi-grappige toespelingen op een richel. Het is je
aan komen waaien. Je bent een natuurtalent. Er is geen moed voor nodig om naar de wereld beneden je te kijken wanneer je je je hele leven
uitsluitend op zulke hoogten hebt bewogen.
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Ik beweeg me niet, ik ben geen vis.
Laat me uitspreken. Een richel, een smal woord maar kennelijk met
voldoende plaats. Wat maakt het uit dat zich daar nog nooit een mens
gewaagd heeft? Maakt dat je positie uitzonderlijker? Onnozele comparatief. Heerlijker? Sta je daardoor hoger? Voel je je daardoor hoog verheven boven andere stervelingen?
Andere stervelingen, ha ha.
Wie ben je? Wie je bent. Waar bevind je je? Wie denk je dat je bent?
Bij mijn weten- met zo'n toevoeging kun je van alles beweren.
Je kent de wind niet, de verraderlijkheid van de wind als die zich
door de tijd, de regen en het hele leger van traag vretende, aantastende
en slijtende krachten laat vergezellen om op het juiste moment toe te
slaan.
Wie maakt dat uit? En toeslaan, wind die toeslaat?
Daar ben ik niet bang voor. Hoelang duurt het voordat ik de moed
verlies? Voet bij stuk houden, je ziet het niet, maar het kost erg veel
kracht. Kom bij me, waag het erop, omhels me en nog zul je de kracht
kunnen voelen die mij al die tijd staande heeft gehouden.
Wie ben je?
Wat ik ben? Vrucht van het toeval, en de rest heb ik uitsluitend aan
mezelf te danken: wilskracht, uithoudingsvermogen, geduldige trots en zwijgen, dat nu is gebroken.
Heeft nooit iemand tegen je gezegd dat je naakt bent?
Bij mijn weten niet.
Dat je onbetamelijk bloot bent.
Dat verandert de zaak.
Nee, je begrijpt het niet. Het stuitende aan de plek waar je staat is dat
iedereen, van waar ook, open en bloot kan zien wat je denkt en voelt.
Ook wat ik van plan ben?
Ook dat je van plan bent de eer aan jezelf te houden.
Op de plaats waar ik sta, heeft nog nooit iemand van eer gesproken.
Eergevoel? Is mij vreemd, even vreemd als enge omhelzingen, veel te
nabij.
Je bent jezelf vreemd. Je hebt zelf nog nooit naar boven hoeven klauteren. Je weet niet wat angst is.
Wat is dat dan, angst? En is het erger geen angst dan wel angst te
hebben?
Als ik jou was, zou ik op die ijle hoogte op z'n minst bang zijn dat
de wereld mij niet zag staan. Omdat ze me vergeten zijn. Nee, dat is
weer te veel eer. Vanaf het moment dat jij denkt dat je iemand was, produkt van je moed en standvastigheid, met wie zich niemand kan meten
- met iemand als ik zou niemand zich niet kunnen meten, je zegt het -
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vanaf het moment, dat geen tijdstip was maar een vaag verglijden van
de tijd, zoiets als een schaduw die langsscheert, en het verglijden van
de tijd vervaagt alles, verdoezelt het, dat is het springende punt, ben je
onzichtbaar geworden doordat je eens en voor altijd deel uitmaakte van
een silhouet.
Mooi woord, maakt die rammelende claus net goed. En daarvan
maakte ik deel uit, zonder het zelf te weten? Wilde je mij dat komen
zeggen? Mooi toch: deel uitmaken? Van een grillig massief. Begrijp ik
niet: was ik een gril die de massiviteit van deze bovenmenselijke wereld bevestigde?
Je praat als de echo van een blaaskaak uit een zeker boek. Laat me
niet lachen.
Lach dan, laat het donderen. Hoor het bulderen van de wind. Vrienden, ik hoor mezelf niet meer.
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Zo zwemt Taats als hij zwemt dan zo

Hij ziet zichzelf zwemmen van op grote hoogte
een vallende ster die een wens van schuim trekt
schuin door de baai van uiteinde naar uiteinde
: een accolade in een zee van niets
Ik zwem niet, zou Taats zeggen, de ogen gesloten, ik drijf
mee met koppige golven mij opstotend verheffend
vallend en laat me zinken, als 'n wolk uiteendrijvend
een man van zand schepsgewijs verlost
een zwaluw gaat in rook op
De zee drinkt hem, de zee neemt hem
niet op, o nee niet in zich, ze heeft plaats te over
in vertikale plooien, in marmeren nissen, een beeldengalerij: vloeibaar plooit zich naar staand
Vroeg oflaat verwissel je van element, wat doet
Het er toe voor water, steen, moddergrond
Zwem weg alsof je in de overslag van een voorhang verdwijnt
ga af, maak plaats, weet de weekdieren
afwachtend onder je: nee zegt een mond zout water
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Waar Taats is waar Taats gebleven is
In de mist van gedachten die geen gedachten zijn, omdat hij ze niet wil
volgen zodat ze vervagen en in elkaar overlopen - gedachten die niet
meer dan wolkjes en slierten woorden zijn: hij kan er op z'n gemak
naar kijken, liggend bij voorkeur, en, dus zonder ze te volgen, zien hoe
ze van niets naar nergens glijden in wisselende vormen en vergroeiingen - duikt er een compact woord op - wat is dat? waar komt het vandaan? Ineens is het er: geestesafivezigheid, het zit zo dicht dat hij het
eerst nauwelijks kan lezen. Hij herkent het eerder alsof het zich achterstetevoren aan zijn geestesoog ontrolt - deze potsierlijke wending is er
de nasleep van, ongeveer zoals een woord aan de hemel door winden
verwaait, Ha Heerlijk Hunter; nu heet het geestesoog waarvoor zich een
woord als een geestverschijning voordoet. Wat is dat, een geestesoog?
Het is even concreet en geheimzinnig als kruisoog, 'n verhoornde lens
boven op het hoofd of op het voorhoofd, een rudimentair orgaan. Het
schijnt vooral in het halfdonker te kunnen zien, legt Taats uit, maar hij
heeft het waarschijnlijk over een ander oog. Eerst dacht ik, zegt hij, dat
ik het in het Duits zag: Geistesabwesenheit, wat me deed denken aan
begrippen uit een of andere nu vergeten filosofie.
Ik ben er, maar ik ben er niet bij, vat hij een aantal situaties samen.
Ik ben aanwezig, anderen horen en zien me, ik doe volop mee, tegelijkertijd ben ik absent, ben ik er met mijn hoofd niet bij, of vul maar iets
anders voor hoofd in. Ik zou niet kunnen zeggen waar ik wel ben. Ik
ben ook niet weggedroomd en met mijn gedachten elders, op een plaats
die ik je zou kunnen beschrijven. Misschien heb ik het altijd gehad en
kent iedereen het. Het toegeven is je bloot geven, daarom hebben alleen
halve idioten het. De eerste keer dat ik het mij echt bewust werd was
toen ik met iemand zat te praten; het was niet zomaar gebabbel, ik weet
alleen niet of het onderwerp vooral haar of mij betrof- ik kende haar
niet goed genoeg om bij bekende deuntjes af te dwalen -, opeens zat ik
oog in oog met iemand, met mezelf is teveel gezegd al wist ik dat het
grote oog dat ik, als in een achteruitkijkspiegel, in mijn brilleglas zag
mijn eigen oog was, dat ik nog nooit zo dichtbij en zo vreemd starend
had gezien. Het keek me strak aan zodat ik niet anders dan geboeid kon
terugkijken, terwijl ik mij bewust was dat ik een geïnteresseerde blik
moest blijven tonen. Ik kon het oog niet niet zien, het fascineerde én
beangstigde me, al zou ik nu de woorden liever halveren. Hoe het gesprek verder verliep weet ik niet; werktuiglijk deed ik mijn woordje, in
werkelijkheid ging ik op in het kijken naar dat grote oog; ik zou ook
kunnen zeggen: in het bekeken worden door dat vreemde oog dat vochtig glanzend mij bestudeerde. Biologeerde, is het woord, zoals een konijn gebiologeerd wordt door een slang. Of een kikker door een ooievaar, had ik willen zeggen.
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Daaraan moest ik een andere keer denken toen ik er zeker van was
dat de vrouw tegenover mij, die mij al pratend vriendelijk toelachte,
mij door die lachend toegeknepen ogen scherp in de gaten hield, alsof
ik van achter een masker beloerd werd, door een onzichtbaar iemand
die zich achter het masker van de lach schuil hield. Ik wist het daarom
zo zeker, omdat ik op dat moment hetzelfde deed, niet omdat ik haar of
de situatie niet vertrouwde, maar iets in mij was op zijn hoede; ik dus
onder de hoede van die schildwacht.
Aan een nader onderzoek van het begrip 'geestesafwezigheid' kwam
Taats bij die gelegenheid niet toe. Ik wist ook niet meer zeker of hij
naar mij keek toen hij mij aankeek, evenmin wist ik of hij mij aankeek
toen hij naar me keek.
Waar is Taats als hij afwezig is? Iemand die zegt hem goed te kennen,
'van nabij', beschrijft de glimlach die er op zo'n moment over zijn gezicht hangt als een waas of een beslagen ruit. Zij noemt het een 'lege
en geheimzinnige glimlach die het teken is van een geheim'. Taats zelf
moet glimlachen bij het woord 'geheim', ja zegt hij: een monotoon geheim, altijd hetzelfde dat zo stom is dat het zich alleen kan laten kennen door die schijn van afwezigheid. Absent? Ik ben even nergens, dat
is het ongeveer, even doet het er niet toe waar ik ben en wat er toevallig
gebeurt, of liever: ik ben meer dan ooit aanwezig zodat er voor iets anders geen plaats is, op dat moment. Over een moment kon hij het hebben als over een lift - een paternoster, corrigeerde hij mij : stap maar
eens tussen twee verdiepingen uit.
Taats over een puntig persoon
Een man van de punt, noemt Taats hem en heeft het uitdrukkelijk niet
over zichzelf maar over een man die zijn hele leven treurde over zijn leven. Hij had er het liefst meteen een punt achter gezet, zei Taats, maar
een boorling heeft de eerste tijd genoeg met zijn navel te stellen: degenen die hem zijn voorgegaan, knippen, snijden of bijten de streng door,
en de recruut moet eenmaal los- en aan zijn lot overgelaten het als een
zweefvliegtuig maar alleen zien te redden. Daar was ook de man de
eerste jaren van zijn nadien betreurde leven mee bezig geweest en net
als alle anderen kon hij niet ontkennen toen fout te zijn geweest, fout in
zijn jonge jaren, of noem het diensttijd, die gewoonlijk zo'n jaar of
achttien duurt. Vele tientallen jaren lang, want de man was ook nog
eens het lot van een hoge leeftijd beschoren, schreef hij telegrammen
over zijn ellende. Hij verstuurde ze niet, want hij wist niet aan wie, en
liet ze daarom van armoede maar drukken. Wie weet, konden anderen

hun deugd ermee doen. Het ene boek volgde op het andere, voor een
keerzang ging zijn deuntje lang mee. Omdat alles een naam moet hebben, noemde men zijn korte berichten aforismen. Maar de man zei, vertelt Taats, dat hij nooit aforismen had geschreven, althans niet bewust,
geen aforismen an und ftir sich; wat anderen een aforisme noemden,
was simpelweg alles wat hij van een pagina overhield. Eigenlijk was het
een overschot, een restant, krullen onder de werkbank. Om een roman
te schrijven, zei hij, moet je heel veel details bedenken. Ik interesseer
me niet voor details, ik ga linea recta op de conclusie af. Als ik een toneelstuk zou schrijven, begon ik met het vijfde bedrijf, want mijn tic is
nu eenmaal dat ik meteen al bij het begin het einde erdoorheen zie
schemeren, van wat dan ook. Haast je langzaam, was zijn niet zo erg
originele motto, maar hij wilde ook helemaal niet origineel zijn; hij
wilde zo snel mogelijk de eindstreep halen, zei Taats. Met zo'n kijk op
de dingen - zo'n blik waarmee je alles over het hoofd ziet - kun je
geen boek schrijven. De man wilde ook helemaal geen literatuur bedrijven en verfoeide elk literair genre, behalve misschien het telegram, of
in modemere termen: het sms-bericht. Daarom ben ik geen schrijver,
zei Taats, ik ben een - ik weet het niet, had de man snedig gezegd: ik
ben een fragmentmens. Als mijn leven een taart is, zou ik me willen
beperken tot een taartpunt. Deze opmerking was voor Taats natuurlijk
gefundenes Fressen.

Taats eigen noten

*

Heb je de zuster van talent gezien? T. niet, en de zus is dunner dan ooit;
heet die niet iets met kort van voren?

*

L. wijst erop dat als iemand denkt dat hem een licht opgaat, het denken
al is afgelopen.

*

Specialisatie gaat met overdrijving gepaard. Zo wordt de zieke de geroutineerde boekhouder van zijn klachten.

*

In de cel zul je vinden wat je buiten ontbreekt
Als je steeds in je kamer bent, begin je er gesteld op te raken. Wanneer je haar verlaat, staat ze je tegen.

*

Wie nu geen huis heeft, bouwt er geen meer. En huren is te duur.
2 1 1

*

Ik heb reislust, net als mijn vaders temperament, altijd al als een ziekte
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beschouwd. Als eens gevierd tangodanser en meestervlieger geef ik er
tegenwoordig de voorkeur aan, de godganse dag met opgetrokken knieen - half zittend, half liggend - in bed door te brengen, met een bereisde en dito uitgedoste geograaf als voorlezer.

*

De avonturen van meneer Taats hebben tenminste dit voordeel dat hij
erbij in zijn draaistoel kan blijven zitten: ze sparen ruimte, maar geen
tijd.

*

Taats noemde zich voor de verandering Tityrus, een man die, omdat hij
niet op reis kon gaan, zei dat hij wel tevreden was met zijn eiland, in
werkelijkheid een puntje van het eiland. De volgende dag voer een zeilschip voorbij en schoot hij een stel eenden, waarvan hij er 's avonds
twee opat. De derde dag bouwde hij een loofhut. De vierde dag at hij
de twee overgebleven eenden. De vijfde dag brak hij zijn hut af en
dacht na over een mooier huis. De zesde dag vroeg hij zich af wat een
mens op een eiland te zoeken heeft.

*

De geschiedenis van Leda had zoveel opzien gebaard en Tyndareos met
zo veel roem overladen, dat Minos er nauwelijks bij stilstond toen hij
van Pasifae de woorden hoorde: Wat wil je, ik houd niet van mensen.

*

Wanneer je een ruimte wilt verlaten zonder nieuwe vuile voeten te zetten, moet je achteruitlopen bij het dweilen. Zo eindig je een verhaal,
zegt Taats, met een beginzin.
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Omdat hij een van de weinige goedgehumeurde filosofen is, misschien
wel de meest opgewekte van allemaal. Omdat hij zich voor alles interesseerde en alle genres beoefende. Omdat hij de bezielende kracht was
achter de Encyclopédie, dat monument van de Verlichting. Omdat hij
een hinkstapspringende roman schreef die na twee eeuwen nog steeds
even hilarisch als diepzinnig is om te lezen. Omdat hij geen paradox uit
de weg ging. Omdat hij de bron is van de uitdrukking 'esprit de l'escalier'. Omdat hij in een filosofische beschouwing d' Alembert een natte
droom laat hebben (die functioneel past in het betoog). Omdat hij een
van de pioniers van de kunstkritiek was. Omdat hij de zee voor het allereerst zag bij Scheveningen toen hij nota bene al negenenvijftig jaar
oud was. Omdat hij een van de zeldzame filosofen is geweest die geen
vrouwvijandige opinies koesterde. Omdat zijn hartveroverende brieven
aan Sopbie Volland een levendig beeld schetsen van het milieu van de
Franse Verlichtingsfilosofen. Omdat hij in het verslag van zijn verblijf
in Holland schrijft over - hoe actueel - de veeziekte die het land in die
periode teistert.
Mooie argumenten en motieven om een Rasternummer aan het werk
van Denis Diderot (!713-1784) te wijden, maar helaas zijn ze geen van
alle doorslaggevend en tezamen schieten ze tekort om het bijzondere
van Diderots werk te omvatten. Vandaar dat hij in dit nummer zelf uitgebreid aan het woord komt. Uit zijn divers oeuvre presenteren wij een
verhaal, een kunstbeschouwing, een romanfragment en een lemma uit
de Encyclopédie; bijna allemaal voor het eerst in het Nederlands vertaald.
Het leven en het werk van Diderot worden door Cyrille Offermans
uitvoerig ingeleid en besproken. En een aantal van Diderots belangrijkste werken worden door verschillende auteurs onder de loupe genomen:
de roman De non wordt door Anneke Brassinga aan een beschouwing
onderworpen; Marjoleine de Vos verhaalt van haar lezing van de Brieven aan Sophie Volland; Sjef Houppermans laat zijn licht over De neef
van Rameau schijnen; S. Dresden bespreekt De paradox van de toneelspeler; en het lemma Lied uit de Encyclopédie wordt door Margriet de

Moor van een lyrisch commentaar voorzien. To the Hermitage, de laatste roman van Malcom Bradbury, die onder andere handelt over Diderots bezoek aan het hof van Catharina de Grote in Sint Petersburg,
wordt door J.J. Peereboom besproken.
Verder in dit nummer: nieuwe gedichten van Alfred Brendel (die
vooral bekend is als pianist), nieuw proza van Dirk van Weelden en
Jacq Vogelaar en een beschouwing over het werk van de Franse filosoof
Bachelard begeleid door een vertaling van een fragment uit zijn beroemde studie Poétique de l'espace.

5

CYRILLE OFFERMANS
ENIS DIDEROTBEMINNELIJK
DWARSLIGGER

6

In q82, twee jaar voor zijn dood, publiceert Diderot een Essai sur les
règnes de Claude et de Néron, een uitgebreide versie van zijn Essai sur
la vie et les écrits de Sénèque (1778). De nieuwe tekst geeft hij een
soort motto mee dat veel van zijn werkwijze verraadt, niet alleen in dit
geval, maar al vanafhet begin van zijn schrijverschap zo'n vijfendertig
jaar daarvoor. 'Ik componeer niet; ik ben geen auteur; ik lees of ik converseer; ik onderbreek of ik antwoord.' Het zijn in de context van zijn
werk geen uitzonderlijke zinnen, niettemin geven ze, voor wie er een
moment bij stilstaat, te denken. Iemand die van de pen leefde, die over
van alles en nog wat schreef, alle denkbare genres beoefende en ze desnoods uitvond, wiens pas nu goed geëditeerde verzameld werk zesendertig stevige delen moet gaan beslaan náást zestien delen vaak briljante correspondentie- zo iemand zou geen schrijver zijn?
Dat is, strikt genomen, natuurlijk onzin. Waarom dan toch die ontkenning? Is het zelfspot? Een provocatie van zijn deftige, veel meer
met het pluche vertrouwde collega's? Impliceert het woord 'auteur'
misschien eigenschappen die hem, Diderot, vreemd zijn? Zeker is dat
een 'auteur' in zijn ogen iemand is die het niet moet hebben van het lezen en het converseren, het onderbreken en het antwoorden - stuk voor
stuk verbale activiteiten die iemand in het hart van het maatschappelijke leven situeren, niet beschermd door ondoordringbare standsgrenzen,
evenmin als toeschouwer of exotisch reiziger uit Turkije of Perzië, maar
actief, als betrokken, ingrijpend, sturend deelnemer.
Een 'auteur' is dan eerder iemand die 'componeert', in zijn eentje,
ongehinderd door de stemmen van de anderen. Misschien moet ik zeggen: iemand die slechts componeert, iemand die schrijft maar zich geen
zorgen hoeft te maken om wat hij te zeggen heeft. Hij bevindt zich in
de bevoorrechte omstandigheden dat hij zijn uitspraken niet tot inzet
van meningsverschillen hoeft te maken, hij rekent niet op tegenspraak
of discussie. Zijn bekommernis geldt het uiterlijk, hij hoeft niet meer te
doen dan de juiste, overtuigende vorm te vinden van wat hij te zeggen
heeft. Zijn werk is wezenlijk retorisch van aard, niet onderzoekend, niet
experimenterend.

7

In feite staat de 'auteur' zelfs buiten zijn eigen werkzaamheden: hij
is niet zelf verantwoordelijk voor de essentie van zijn mededelingen, hij
treedt op als representant, als vertegenwoordiger van een waarheid die
ooit, in een vrijwel onachterhaalbaar ver verleden, is uitgemaakt, voorgoed en voor iedereen, tot in de eeuwen der eeuwen. Zo'n auteur kan,
vanuit Diderots perspectief, alleen maar een priester zijn, althans iemand die spreekt of schrijft met diens allure van onaantastbaarheid.
Bijna was Diderot zelfpriester geworden. Op zijn tiende ging hij, gestuurd door zijn vader, een welgestelde messenmaker, naar het jezuïtencollege in zijn geboorteplaats (het Noordoost-Franse Langres), op zijn
dertiende werd zijn tonsuur geschoren en mocht hij zich abbé noemen,
op zijn vijftiende wilde hij heimelijk naar Parijs vertrekken om daar bij
de jezuïeten in te treden. Dat wist zijn vader nog net te voorkomen; hij
leverde zijn zoon af bij een gerenommeerd gymnasium in de hoofdstad,
het Collège d'Harcourt, waar diens belangstelling voor de theologie
even snel af- als die voor de wis- en natuurkunde toenam. Voor zijn vader hield hij de schijn nog even op, voor hemzelf stond het vast: hij zou
geen priester worden.
Twee jaar studeerde hij daarna nog rechten aan de Sorbonne, twee
jaar werkte hij als hulp van een advocaat, toen hield hij ook de juristerij
voor gezien. Zijn vader stelde hem vervolgens voor de keuze een degelijk burgerlijk beroep te kiezen of naar het ouderlijk huis terug te keren,
alternatieven die de zoon geen van beide erg aantrekkelijk vond - het
liefst, zei hij, zou hij niets worden, hij had genoeg aan zijn boekenwaarna de vader de geldkraan dichtdraaide en Diderots donkere bohèmejaren in de Parijse literaire onderwereld beginnen. Vierentwintig was
hij toen.
Omstreeks die tijd stond het vast dat zijn negen jaar jongere broer,
Pierre-Didier, wèl priester zou worden. Interessant zijn de passages in
Diderots werk waarin die broer figureert, ze maken duidelijk dat Diderots afkeer van het christendom een zeer primair, haast fysiek karakter
heeft. In zijn broer, zo blijkt uit een paar flonkerende fragmenten in de
brieven aan zijn grote liefde Louise Henriëtte - Sophie was haar bijnaam - Volland, uitgegeven als Brieven aan Sophie, ziet hij vooral de
verknipte figuur die hijzelf had kunnen worden.
In tegenstelling tot zijn anderhalf jaar jongere zus Denise, die hij
kwiek, bedrijvig, vrolijk, doortastend, heethoofdig en vrijgevochten
noemt en nu eens liefkozend als 'een soort vrouwelijke Diogenes', dan
weer als 'een vrouwelijke Socrates' typeert, ziet hij in zijn broer, de
abbé, niets anders dan miezerige levensangst en levensvijandigheid. En
dat is nadrukkelijk de schuld van de godsdienst. Door de godsdienst is
de abbé 'een echte pietlut geworden, een en al scrupule. Het is een tob-
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berige, gesloten, veel te bedachtzame, humeurige man. Hij loopt altijd
rond met een onhanteerbare maatstaf waar hij ieders handelwijze aan
moet toetsen, en kwelt daarmee zichzelf en anderen.' Twee weken later
is Diderot nog scherper in zijn kritiek: de abbé 'weet wat gevoel is, al
neemt hij zich dat kwalijk; hij is eerlijk, maar streng. Hij zou een goede
vriend en broer zijn geweest als Christus hem niet had gesommeerd al
dat soort jammerlijke onzin opzij te zette. Hij is een van die goede
christenen die me, steeds opnieuw, bewijzen dat het beter is een goed
mens te zijn; wat christenen evangelische perfectie noemen is niets anders dan de verderfelijke kunst de natuur te verstikken; in hem had die
evenzeer kunnen bloeien als ze in mij bloeit.'
Duidelijker kan het niet. Deze zinnen, opgeschreven in 1759, kort na
de dood van Diderots vader, gaan natuurlijk veel verder dan kritiek op
zijn broer. Ze bevatten de vitale kern van zijn levenshouding en zijn
schrijverschap. Al in de jaren op het gymnasium moet hij de onophefbare tegenstelling hebben gevoeld tussen de eis tot 'evangelische perfectie' en het laten 'bloeien' van zijn innerlijke natuur. Het christendom
werkt met 'een onhanteerbare maatstaf', een maatstaf waaraan alleen
kan worden voldaan door al het leven te ontkennen en 'de natuur te verstikken'. Zijn broer is de treurige belichaming van de 'auteur' in tra ditionele zin: iemand die niet alleen een verre en onaantastbare waarheid
vertegenwoordigt, maar tegelijkertijd, in al zijn pietluttige, tobberige,
vreugdeloze doen en laten, de evidente falsificatie van die waarheid is.
Het verzet tegen 'de verderfelijke kunst de natuur te verstikken' is
essentieel voor Diderots levenshouding en voor zijn schrijverschap; die
twee lopen bij hem zo volledig door elkaar heen dat er ook na verschillende decennia filologisch monnikenwerk van een hele Diderot-gemeente nog talloze onzekere en onvindbare, ongedateerde en ongeïdentificeerde plekken in die fantastische warwinkel van zijn papieren nalatenschap zijn aan te wijzen. Niemand kan volhouden dat Diderot zijn
leven en werk zorgvuldig 'componeerde', daarvoor was alles te zeer
experiment, maar evenzeer onjuist zou het zijn in hem de woordvoerder
van een zuivere, ongerepte natuur te zien. Het woord 'verheffen' gebruikte hij zonder ironie, maar hij verstond daar iets anders onder dan
zijn broer de abbé, voor wie verheffing tot de perfectie alleen mogelijk
was door ontkenning van al het imperfecte, dus van al het tijdelijke en
lichamelijke.
Diderots contrabegrip stamt uit de sfeer van het ambacht, het luidt:
oefenen. Verbetering, vooruitgang, verheffing - daar moet voor gewerkt worden, niet gebeden. Misschien het meest expliciet is hij wat
dat betreft in De paradox van de toneelspeler, zijn belangrijkste toneeltheoretische geschrift. De eerste versie is van I 773, tot kort voor zijn

dood heeft hij aan de tekst gesleuteld. Net als met zijn eigen toneelstukken kritiseert Diderot een acteertraditie die uitgaat van een gelimiteerd repertoire van gestandaardiseerde gebaren en gelaatsuitdrukkingen. Een acteur is geen marionet, die doet of bij een bepaalde emotie
een bepaald gebaar en een bepaalde blik hoort. Diderot bepleit een natuurlijker speelwijze, maar dan niet een die uitgaat van het gevoel, zoals in de romantische traditie tot en met Stanislavski en Artaud het geval zou zijn, maar juist een die het gevoel, op basis van observatie, imiteert en controleert. De beste acteurs, zegt Diderot keer op keer (en
daarbij dacht hij vooral aan de fameuze Engelse Shakespeare-acteur
David Garrick, maar misschien ook wel aan de pantomimisch zeer begaafde neef van Rameau), houden er onder het spelen geen enkel gevoel op na; ze zijn een en al nuchtere, op effect gerichte berekening.
Vandaar het belang dat Diderot aan oefenen hechtte: juist wat onnavolgbaar spontaan lijkt is het resultaat van telkens opnieuw proberen.

9

Hoewel veel van Diderots teksten een autobiografische achtergrond
hebben, heeft hij geen autobiografische boeken in de eigenlijke zin van
het woord geschreven - of men zou zijn Brieven aan Sophie als zodanig moeten beschouwen. Die correspondentie, een soort evenknie van
Rousseau's Bekentenissen, zij het zonder diens bijna maniakale drang
tot zelfonthulling en -rechtvaardiging, bestrijkt de jaren I759 tot 1774;
over Diderots eerste jaren in Parijs zijn de mededelingen begrijpelijkerwijs schaars, zoals ook geldt voor andere bronnen. Zeker is wel dat
Diderot toen zijn imponerende veelzijdigheid heeft ontwikkeld, gedeeltelijk door de nood gedwongen, gedeeltelijk zeker ook door een onstilbare honger naar kennis en inzicht en, daarmee verbonden, door een
niet aflatende nieuwsgierigheid naar alles wat de hoofdstad aan onbekends te bieden had.
Nu hij volledig was aangewezen op de literaire markt (in de ruimste
zin van het woord) bleek hij van alle markten thuis. Hij gaf privé-onderwijs aan kinderen van rijke ouders, was een tijdje huisleraar, deed
links en rechts vertaalwerk, schreef preken voor toekomstige missionarissen, werd een enthousiast theaterbezoeker en volgde de bewegingen
van de schakers in Café de la Régence. Daar ontmoette hij in r 742 een
evenzeer schooiende en avonturierende jongeman uit Genève, die
droomde van grote muzikale projecten alsook van een nieuw muzieknotatiesysteem, maar die het voorlopig nog als muziekleraar moest zien
te redden: Jean-Jacques Rousseau, met wie hij twee jaar later, na Rousseau 's terugkeer uit Venetië, vriendschap voor het leven sloot - zij het
dat die na veertien jaar met een uiterst pijnlijke ruzie eindigde.
De herinneringen aan deze onzekere jaren als schnabbelende brood-
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schrijver moeten Diderot haarscherp zijn bijgebleven. Veel later, in
q6I, inspireerden ze hem tot zijn beroemdste literaire personage, de
cynische, amorele, schaamteloos parasitaire neef van Rameau, al is die
geen literator maar musicus. Ook Diderot blijkt, in elk geval als literator, een parasiet: hij ontwikkelt zijn schrijverschap in de marge van andermans teksten, hij treedt op als vertaler, commentator, compilator,
voetnotenschrijver, tegenspreker, hij heeft andermans inzichten en
ideeën nodig om de zijne, dwars, associatief, ironisch, heterodox, tot
ontwikkeling te brengen .
Diderot is, al met al, de zuiverste vertegenwoordiger van een nieuw
type intellectueel: de philosophe. Dat is niet iemand die filosofie heeft
gestudeerd, maar - volgens Diderots eigen beschrijving in de Encyclopédie- iemand voor wie 'een beschaafde samenleving( ... ) de enige
godheid is die hij op aarde erkent; die aanbidt hij, die eert hij door zijn
rechtschapenheid, door het stipt nakomen van zijn verplichtingen en
door het oprecht verlangen er geen nutteloos of lastig lid van te zijn.'
Maar bovenal door over alles wat hem voor de voeten komt na te denken en er een kritisch oordeel over te geven.
Van zijn voorganger, de priester, onderscheidt hij zich door zijn geestelijke ongebondenheid. Hij denkt niet in opdracht of uit naam van een
ander, maar voor eigen rekening. Met de priester deelt de philosophe
zijn onbeperkte belangstelling en zijn moraliserende houding, maar hij
bepleit een totaal andere zaak: waar de dienaar Gods aandringt op geloof in de geopenbaarde waarheid en onderdanigheid aan zowel het
kerkelijke als het wereldlijke gezag, staat de philosophe kritisch tegenover elk overgeleverd gezag, elke overgeleverde waarheid en alle privileges die daarmee verbonden zijn.
Overigens werden de vrijdenkers in dat opzicht vaak tot dubbelzinnigheid gedwongen: ze konden alleen vrijuit spreken door hun allianties met adellijke kringen. Ze werden angstvallig in de gaten gehouden
door de censor en de politie, en er was niet veel voor nodig om als gevaarlijk atheïst opgepakt te worden. Wie niet in de gevangenis wilde
belanden, kon het niet stellen zonder adellijke protectie.
Hoe gevaarlijk het ongeprotegeerde schrijversleven was heeft ook
Diderot al vroeg ervaren. Vanwege een aantal nota bene anoniem gepubliceerde en onder de toonbank verkochte boeken werd hij in I 749 gearresteerd en na verhoor opgesloten in het fort van Vincennes, aanvankelijk in de toren en in barre omstandigheden, later met meer bewegingsvrijheid. Het ging daarbij om: Pensées philosophiques (1746), gericht tegen religieuze waan en bijgeloof; Bijoux indiscrets (I748), een
libertijnse sleutelroman gericht tegen de hypocrisie van de christelijke
seksuele moraal; en de Lettre sur les aveugles (I749), een brisant mate-

rialistisch geschrift in de vorm van een gesprek waarin Diderot, in navolging van zijn vriend Condillac, de tastzin uitroept tot het meest 'filosofische' want het meest zintuiglijke van alle zintuigen. Na ruim drie
maanden en na een afgedwongen schriftelijke verklaring waarin hij beterschap beloofde, kwam hij vrij, getraumatiseerd (in zijn Bekentenissen geeft Rousseau daarvan een goed beeld) en vast van plan voortaan
slimmer te zijn dan de dienaren van het gezag.

1 1

Diderot raakte van de straat en verzeild in hogere kringen nadat hij,
kort na 1750, in de kroeg waar hij wekelijks at met Condillac en Rousseau een uit Duitsland afkomstige baron, Melchior Grimm, ontmoette.
Grimm introduceerde hem op La Chevrette, het landgoed van zijn
vriendin Louise d'Epinay, en bracht hem bovendien in contact met de
puissant rijke baron d'Holbach, die behalve een landgoed, Grandval,
een grote woning aan de Parijse Rue Royale bezat. Het zijn deze plekken waar Diderots ster vele jaren lang zou schitteren.
Zonder de salons is Diderots grillige conversatiefilosofie ondenkbaar. Het ging daar immers minder om de waarheid en om onweerlegbare bewijzen dan om omgangsvormen, smaak en welsprekendheid. De
esprit de société was meer gebaat bij charme en tact dan bij absolute
eerlijkheid, authenticiteit of 'empirische' eenduidigheid. Zodoende
leent de stijl die hier werd gecultiveerd zich niet voor transparante, laat
staan voor methodologisch verantwoorde academische beschouwingen,
wel voor een elegant en luchtig type essayistiek dat zich dubbelzinnigheden en grappen, omwegen en zijpaden, onuitgewerkte passages en
krasse beweringen permitteert.
Het kan haast niet anders of de flitsende dialogen van Diderot zijn
een rechtstreekse voortzetting van die in de salons. En hun gebrek aan
drammerigheid moet vooral te danken zijn aan de bij de conversatie betrokken vrouwen.
Als weinig mannen heeft Diderot zich het lot van de vrouw in een
patriarchale samenleving aangetrokken. Op talloze plaatsen heeft hij
hun bevrijding uit de benauwende kluisters van de christelijke dubbelmoraal bepleit en in het essay 'De vrouwen' legt hij uit wat de wereld
aan hen dankt. Van belang is vooral dat ze 'eigenliefde en egoïsme in
heel hun natuurlijke kracht behouden hebben', wat ertoe leidt dat ze,
'hoewel uiterlijk beschaafder dan wij, innerlijk echte wilden zijn gebleven.' Dat wil zeggen: ze zijn zelden systematisch, doorgaans laten ze
zich meeslepen door wat het ogenblik hun ingeeft. Tegelijkertijd staat
het fatsoen hun niet toe met dezelfde directheid en openheid te spreken
als de man. 'Op die manier hebben ze een zachte melodie uitgevonden,
waarin je fatsoenshalve alles kunt zeggen wat je wilt als je in hun voliè-
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re bent uitgefloten. ( ... ) Zo leren ze ons de dorste en neteligste problemen nog beminnelijk en helder te behandelen. Je spreekt ze voortdurend toe, je wilt door hen gehoord worden, je bent bang hen te vermoeien en vervelen en probeert een heel bijzondere lichtheid in de formulering te bereiken, die vanuit de conversatie in de stijl binnendringt.'
Diderot is de schrijver van dialogen, altijd, ook als hij geen dialogen
schrijft maar brieven of verhalen, dringt de dialoogvorm zich aan hem
op. Dat is meer dan alleen een kwestie van stijl of temperament: het
heeft met zijn opvatting van de auteur en diens onbetwijfelbare relatie
tot de waarheid te maken. Een auteur schrijft monologen. Onbeïnvloedbaar door de empirische stemmen om hem heen heeft hij een directe
verbinding met de transcendentale stem van de waarheid. Als hij zich
voor die ene stem openstelt, is het zaak zich van de stemmen om hem
heen af te sluiten; de verticale communicatie kan alleen ongestoord
verlopen door de horizontale te blokkeren. Diderots radicale dialogisering van de tekst betekent een inbreuk op dat patroon. De monoloog,
elke monoloog, moet dringend worden onderbroken en beantwoord, alleen zo kan men een idee krijgen van de onzekerheden en de twijfels
waar de auteur-oude-stijl overheen praat en van de stemmen die hij het
zwijgen oplegt.
Met die autoritaire monoloog was Diderot natuurlijk maar al te vertrouwd: het was de dominerende discoursvorm buiten de salon. Het kan
haast niet anders of de tegenstelling tussen de beschermde sfeer van de
salon en de onbeschermde daarbuiten moet bij Diderot een gevoel van
gespletenheid hebben veroorzaakt, dat doorwerkt in de dualistische orkestratie van zijn dialogen en personages. Jacques bij voorbeeld, de fatalistische knecht, mag nog zo vaak beweren dat alles wat gebeurt in
overeenstemming is met wat in het grote boek hierboven geschreven
staat, in zijn gedrag toont hij zich vrij en doorbreekt hij die monologische orde aan de lopende band.
Verwijst de monoloog naar een afgeronde tekst, de dialoog staat voor
openheid en onvoltooidheid. Dat is bij Diderot meer dan een vrouwvriendelijke pose; het gesprek met de ander zet hij, na de feitelijke
beëindiging ervan, altijd voort in zijn hoofd. Zo kan het gebeuren dat
hij regelmatig op oude thema's terugkomt, dat hij teksten over lange perioden bewerkt of herschrijft en ook dan nog niet tot een afronding in
de zin van eenduidige conclusies komt.
Dat laat zich misschien het makkelijkst demonstreren aan de hand van
Diderots waarschijnlijk briljantste boek, De neef van Ram eau, dat qua
genre een kruising is tussen een novelle en een dialoog. De eerste versie van dat boek is van 1761, zeker is dat Diderot er in 1773 nog aan
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heeft gewerkt. Dat zegt iets over de 'spontaniteit' van zijn werk: die is
er, net als het natuurlijke spel van de goede acteur, altijd een van de
tweede orde.
Tegenover elkaar staan in De neef een hij en een ik, de een jeugdig,
slecht en schaamteloos, de ander gevestigd, wijs en moraliserend. Maar
het is niet per se een dialoog tussen twee mensentypen, het kan er evengoed een zijn tussen Diderot op zijn vijftigste en Diderot op zijn vijfentwintigste. Hoe dan ook: het boek is onthullend als geen ander. De neef
doet zich niet mooier voor dan hij is, namelijk egoïstisch en corrupt;
van de moralisten leert hij niet de 'positieve' moraal maar de mechanismen van de macht. Diderot kent zijn Machiavelli: zoals men De heerser kan lezen als een satire op de macht én als gedragscodex voor iedereen die naar macht streeft, zo is De neefjuist dankzij zijn lof op het
conformisme onthullend en realistisch inéén.
Het is niet onbelangrijk te weten dat de figuren in deze dialoog, zoals wel vaker bij Diderot, stuk voor stuk verwijzen naar bestaande voorbeelden. De neef van de componist Rameau was een algemeen bekende
figuur, zoals onder meer blijkt uit zijn portret in Louis Sébastien Merciers Tableau de Paris, dat opvallende overeenkomsten vertoont met dat
van Diderot. 'Ik heb ook zijn neef gekend, half priester, half leek, die in
cafés leefde en alle waardevolle dingen, alle geniale verrichtingen, alle
heroïsche daden, kortom alles wat er aan groots in deze wereld is, terugbracht tot het kauwproces. Volgens hem had dat alles geen enkel ander doel en leidde het tot niets anders dan iets te eten te hebben. De
verkondiging van deze doctrine liet hij vergezeld gaan van expressieve
gebaren en zeer pittoreske kaakbewegingen.'
Dat deze brutale uitvreter de sympathie van de lezer van Diderot
niettemin weet te winnen, komt doordat hij, de arme sloeber, parasiteert
op een hele serie rijken die op hun beurt niets anders doen dan parasiteren. Als de filosoof de neef ontmoet - in het Café de la Régence, hetzelfde café waar Diderot in zijn jonge jaren stamgast was - is deze net
door zijn beschermers de deur uitgezet, waarvan hij spijt heeft als haren
op zijn hoofd. 'Ik werd als een vorst behandeld. Feestelijk onthaald. Op
handen gedragen. Als ik even weg was misten ze me. Ik was hun lieve
Rameau, hun knappe Rameau, hun Rameau de pias, de domoor, de luie
vreetzak, de koddige uitslover. En elk van deze familiaire benamingen
woog wel op tegen een glimlach, een aai over mijn wang, een schouderklopje, een oorvijg, een trap onder mijn kont, en aan tafel de lekkerste
hapjes die ze op mijn bord gooiden, de vrijheid die ik me na het eten
veroorloofde en die niets te betekenen had, want ik ben volkomen onbetekenend. Iedereen doet maar met me wat hij wil en waar ik zelf bij
zit, en ik neem niemand iets kwalijk. En het regende cadeautjes! Wat
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een ezel ben ik om dat allemaal te verliezen. Ik heb alles verloren omdat ik eens een keer, een keer in mijn leven gezond verstand getoond
heb.' Dat wil zeggen dat hij één keer heeft gezegd wat hij denkt. Dat zal
hem geen tweede keer overkomen!
Voortaan zal hij zich in alle denkbare en ondenkbare bochten wringen als hem dat materieel voordeel oplevert en geen onderdanigheid
meer vernederend vinden als het op lekker eten aankomt. Zo drukt hij
natuurlijk ook de filosoof met zijn neus op de liefst ontkende of gecamoufleerde feiten. Diens moraal lijkt los te staan van de platvloerse
strijd om het bestaan, maar dat is schijn, zonder protectie van de rijken
zou ook hij het niet redden in het leven. De vraag is wie zich ernstiger
compromitteert, hij of ik? In die pijnlijke diagnose toont Diderot zich
trouwens andermaal verwant met Rousseau; het verschil is alleen dat de
platonist Rousseau de wereld van de schijn en het verplichte acteren
ontvlucht, in de hoop buiten de stad en de salons elders iets ongecorrumpeerds, ongerepts en authentieks te vinden, terwijl Diderot, waarschijnlijk moderner en in elk geval realistischer, zich hoe dan ook een
weg baant door die onvermijdelijke 'schijn'.
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De neefvan Rameau heeft een open einde. Est-il bon? Est-il méchant?
Dat het antwoord daarop niet eenduidig te geven valt kan de bekoorlijkheid van het boek voor latere generaties voor een groot deel verklaren.
Van Diderots tijdgenoten heeft niemand het boek gelezen, het zou maar
liefst tot ruim een eeuw na zijn dood duren, tot 1891, voor het in Frankrijk naar het originele manuscript werd gepubliceerd. Lang daarvoor
had Goethe, die via een dolenthousiaste Schiller een exemplaar uit Sint
Petersburg had gekregen, een Duitse vertaling van het boek gemaakt;
de eerste Franse versie is dus curieuzerwijs een vertaling van Goethes
verbleekte Ne.ffe. Enfin, in de twintigste eeuw is de zegetocht van de
neef pas goed begonnen, zoals moge blijken uit de vele navolgingen en
commentaren.
De hele Diderot is trouwens in zekere zin een ontdekking van de
twintigste eeuw, en niet alleen vanwege de opzienbarende moderniteit
van zijn werk, .ook feitelijk, een zeer groot deel ervan bestond alleen
anoniem. Dat verklaart mede waarom Diderot in de literatuurgeschiedenis lang op het tweede plan heeft gefigureerd, achter Voltaire en
Rousseau. Met de gevangenschap in Vineennes had hij voldoende leergeld betaald: na die tijd zou hij zich, net als de door zijn beschermheren op straat gegooide neef, niet meer in de kaart laten kijken. Volstrekte eerlijkheid is een mooi ideaal, maar in de gegeven omstandigheden
toch vooral iets voor de dommen.
Na 1749 kreeg niemand Diderots controversieeiste werk nog te le-

zen. Naar wordt aangenomen schreef hij dat nu bewust - en eindelijk
vrij, niet langer bevreesd voor de censor- voor het nageslacht. En anders: anoniem, verstopt tussen het werk van anderen of voor een zeer
exclusief publiek. Dat laatste is bij voorbeeld het geval bij de glanzende
tentoonstellingsberichten van de Parijse kunstacademie, de zogenaamde 'Salons', die hij gedurende meer dan twintig jaar, van 1759 tot q8I,
schreef voor de Correspondance littéraire, het met de hand geschreven
blaadje waarmee zijn vriend Grimm een handvol, meer niet, vooral
Duitse vorstenhuizen op de hoogte hield van de culturele ontwikkelingen in Parijs.
Bijgevolg hebben Diderots tijdgenoten hem, behalve als drijvende
kracht achter de Encyclopédie, alleen gekend van het eerder genoemde
jeugdwerk en van een tweetal moralistische, om niet te zeggen larmoyante komedies, waarvan er zich niettemin één, Leflis naturel (1757), in
een buitengewone populariteit mocht verheugen. Dat toneelwerk heeft
samen met zijn toneeltheoretische geschriften overigens ook, via vertalingen van Lessing, een beslissende invloed gehad op de hervorming
van het Duitse toneel in burgerlijke, dus anticlassicistische zin. De
Diderot die wij kennen is, al met al, het product van de negentiende,
ten dele zelfs de twintigste eeuw. Zijn werk is flessenpost voor het nageslacht: op zeer uiteenlopende tijden en plaatsen aangespoeld en gelezen, blijkt het, ook als de opvattingen die om Diderots vlijmscherpe of
verwarring stichtende commentaar smeekten allang zijn vergeten, qua
intellectuele inzet, als model voor een vrijgevochten manier van denken
en schrijven, nog steeds springlevend.
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Jonathan I. Israel heeft in een recent boek, Radical Enlightenment, een
verrassend nieuwe kijk gepresenteerd op de Verlichting. Die zou, anders dan gemeenlijk wordt aangenomen, zijn hoogtijdagen niet halverwege de achttiende eeuw hebben beleefd maar een eeuw eerder. Bovendien zou niet Frankrijk of Engeland (respectievelijk Schotland) de eer
toekomen de bakermat van de intellectuele nieuwlichterij te zijn maar
Nederland. Het werk van Montesquieu, Voltaire en Diderot zou dan,
ietwat gechargeerd geformuleerd, niet meer zijn dan een gematigde uitwerking van een veel radicalere onderstroom die teruggaat tot Baruch
de Spinoza. Volgens Israel moet het beeld worden bijgesteld: niet zozeer Engelse auteurs waren van invloed op de philosophes, en in het
bijzonder op Diderot, alswel Nederlandse. Dat Spinoza in d' Aleroberts
Discours préliminaire (de programmatische inleiding op de Encyclopédie) niet wordt genoemd, zou dan vooral een tactische manoeuvre zijn
ter misleiding van de censuur, voor wie Spinoza gelijk stond met het
radicaalste en gevaarlijkste atheïsme.
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Dat zijn gewaagde stellingen, die Israel zeker niet door alle Spinozakenners in dank zullen worden afgenomen. In een recente bloemlezing,
De uitgelezen Spinoza (1999), stelt Herman de Dijn bij voorbeeld dat
het Verlichtingsdenken zich ten onrechte als zijn [Spinoza's] erfgenaam
opwierp. Maar je hoeft geen groot Spinoza-kenner te zijn om te zien
dat diens werk, ongeacht alle feitelijke invloeden, van een totaal andere
literaire orde is dan dat van Diderot. Spinoza is zonder twijfel een veel
zuiverder, cartesiaanser rationalist dan Diderot, in zoverre inderdaad
ook radicaler. Zijn Ethica is 'geometrisch' geschreven, in de zin die
Aristoteles daaraan heeft gegeven. Dat betekent - in de woorden van
De Dijn - 'dat men in de bewijsvoering tot een constructief inzicht
komt in de essentie of het wezen van de bestudeerde zaak (bijvoorbeeld
God), om van daaruit systematisch de fundamentele eigenschappen
(propria) van die zaak af te leiden en te bewijzen dat ze daar noodzakelijk toe behoren. Dit alles moet gebeuren met behulp van vooraf opgestelde definities en axioma's.'
De streng redenerende stijl die hiermee wordt geïmpliceerd staat diametraal tegenover de grillige sprongen en de associatieve omzwervingen waar Diderot zijn lezers telkens mee verrast. Spinoza's Ethica benadert het ideaal van de zuivere monoloog: hier is elke onderbreking,
elke tegenwerping en zeker elke frivoliteit ongewenst. Hier spreekt iemand die elke komma wenst te verantwoorden, iemand wiens stijl ver
buiten de salons is geschoold, onbesmet door de zachte melodie van de
even beschaafde als in hun hart wild gebleven dames waar Diderots
eloquentie zoveel aan te danken heeft.
Spinoza's werk vormt een massief geheel, alles wordt streng redenerend en deducerend afgeleid uit één punt. Diderot daarentegen is een
verklaard eclecticus. Dat is - volgens zijn eigen formuleringen in de
Encyclopédie - iemand die niet 'de leer van één filosoof heeft omhelsd' maar uit alle denkbare filosofieën de elementen gebruikt die
hem van pas komen, zonder in iemand 'zijn meester' te erkennen. Een
eclecticus is een rommelaar, een pragmaticus, een improvisator, voor
alles wat zuiver en rechtlijnig en principieel is kan hij hoogstens een
ambivalent soort bewondering hebben.
Als Diderot in het lemma 'Genie' zegt wat het verschil is tussen Locke en Shaftesbury, is dat ook van toepassing op dat tussen hemzelf en
Spinoza. Locke heeft 'alleen een scherpzinnige, nauwkeurige geest met
veel overzicht, terwijl de tweede [Shaftesbury] een genie van de eerste
orde is. ( ... )Aan Locke hebben we grote waarheden te danken die kil
zijn opgemerkt, systematisch zijn beredeneerd en gortdroog zijn aangekondigd. En aan Shaftesbury briljante theorieën die vaak op drijfzand
berusten maar niettemin vol sublieme waarheden zitten. En zelfs waar
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hij de fout in gaat, bekoort en overtuigt hij ons nog altijd door de betovering van zijn welbespraaktheid.' Voor het genie van de eerste orde is
verbeelding van het grootste belang, 'het komt zelden voor dat hij zich
aan de logische reeks van gevolgtrekkingen houdt. Hij is impulsief, om
de uitdrukking van Montaigne te gebruiken.'
Daarmee is een van de twee namen genoemd - de andere is Montesquieu - die qua temperament en werkwijze veel dichter bij Diderot
staan dan Spinoza. Montaigne was, net als Diderot, een commentator,
zeker aanvankelijk schreef hij zijn essays - letterlijk - in de marge van
bewonderde auteurs, noodzakelijkerwijs vrijwel uitsluitend klassieken,
altijd erop uit hun vermoedens en stelligheden te toetsen aan zijn eigen
ervaringen. Montaigne was een empiricus avant la lettre, vitaal en zinnelijk maar gematigd, een scherpzinnig en onsystematisch observator
van het alledaagse bestaan en zijn eigen alledaagse emoties. Alles kon
ter sprake komen, impulsief inderdaad: droefgeestigheid en ledigheid,
angst en wreedheid, geuren en gebeden, roem en eigendunk, de overtuiging dat 'hetzelfde plan' tot 'verschillende uitkomsten kan leiden' en
die 'dat ons gevoel voor goed en kwaad grotendeels afhangt van de mening die wij daarover hebben.'
Net zo'n ratjetoe aan onderwerpen en opvattingen levert het werk
van Montesquieu, ook al kennen we hem alleen als bedenker van de
orde op zaken stellende leer van de trias politicas. Montesquieu was
een eclecticus zonder weerga, aan wie Diderot zeker niet toevallig eer
bewijst in het desbetreffende lemma in de Encyclopédie: 'Ik schreef
deze overpeinzingen op I I februari 1755, toen ik terugkwam van de
begrafenis van een van onze grootste geesten, ontroostbaar over het
verlies dat zijn dood voor de natie en de letteren betekende en diep verontwaardigd over de vervolgingen waarvan hij het slachtoffer was geweest.'
Zoals Montesquieus Lettres persanes (1721) een onzuivere ideeënroman is waarin voor het eerst in Europa wordt geëxperimenteerd met explosieve cultuurrelativistische ideeën, zo is De /'Esprit des Lois (1748)
een bonte, zo'n duizend pagina's tellende verzameling van op het eerste
gezicht nauwelijks of niet samenhangende eigen ervaringen, aforismen,
lectuurverslagen, redeneringen, reisverhalen en extracten uit andermans
werk waarin de oude absolutistische voorstelling van de ene staat, het
ene volk en de ene cultuur verder wordt ondermijnd. Voltaires typering
- 'een labyrint zonder gebruiksaanwijzing', trouwens ook van toepassing op Montesquieus Mes pensées - klinkt twintigste-eeuws; ook voor
latere bewonderaars, tot en met Barthes en Starobinski, is juist het ongedisciplineerde, essayistische van het boek, zo aantrekkelijk.
Het lijkt alsof de Engelandreiziger en anglofiel Montesquieu, de eer-
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ste grote Franse schrijver na de dood van Loclewijk XIV, de spot drijft
met het hiërarchische fanatisme dat aan het hof van Versailles en elders
tot de absurdste onderscheidingen had geleid. Hij is ervan overtuigd dat
in de wereld 'alles met alles samenhangt', reden waarom dat ook in de
wetenschap het geval moet zijn. 'De filosofie moet niet afzonderlijk
worden beoefend, ze heeft met alles te maken.' Daarbij moet ze zich
niet bedienen van een technische taal maar van 'de gewone taal van
verstandige mensen.' Ze moet nuanceringen, overgangen, twijfels tot
uitdrukking kunnen brengen waar 'het mathematische denken' (dat van
Descartes) niet toe in staat is, aangezien dat alleen kan onderscheiden
tussen waar en onwaar en geen notie heeft van 'het tussenrijk van het
waarschijnlijke'. Dat tussenrijk is het waar Montesquieu zich met de
grootst denkbare elegantie beweegt; het is, in het algemeen, het essayistische domein van de philosophe .
Nee, met alle respect voor Jonathan Israel, maar voor een propaedeuse op Diderot lenen de sceptici Montaigne en Montesquieu zich aanzienlijk beter dan de scherpslijper Spinoza.
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Montesquieus inzicht dat 'alles met alles samenhangt' was ook dat van
Diderot. Ervan overtuigd dat de wereld niet volgens een onwrikbaar
plan was geschapen, eens en voor altijd, wist hij ook dat die samenhang
gezocht moest worden en, althans in de wereld van de mensen, open,
veranderlijk en subjectief van aard is. Al met al geldt dat Diderot minstens zozeer is geobsedeerd door de betrekkingen, de correspondenties,
de verbindingslijnen tussen de verschijnselen als door deze zelf.
Dat blijkt uit alles wat hij heeft geschreven, ook als het over onderwerpen gaat waar dat nog niet gebruikelijk was, zoals in de beeldende
kunst. Uit Diderots essays op dit gebied, in het bijzonder de 'Salons',
spreekt de overtuiging dat schoonheid niet een absoluut maar een relatief begrip is, afhankelijk van alle mogelijke historische en maatschappelijke omstandigheden. Bijgevolg ligt het voor de hand dat hij niet enkel is geïnteresseerd in het uiteindelijke resultaat, maar ook in de manier waarop dat tot stand is gekomen. Hij bezoekt de ateliers van bevriende en bewonderde kunstenaars als Falconet en Chardin, gaat met
hen naar tentoonstellingen en laat zich uitgebreid wegwijs maken in
vaktechnische aangelegenheden.
Ook voor elk afzonderlijk werk geldt: niets is op zichzelf mooi, objectief en evident voor elke beschouwer, het gaat altijd om de samenhang tussen de elementen van een werkstuk, en de waarneming daarvan
is in hoge mate subjectief. In de 'Salons' praat Diderot erover met de
kunstenaar, als dat zo uitkomt begeeft hij zich ook letterlijk in de voorstelling en onderhoudt hij zich met afgebeelde personages. Het in de
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voorburgerlijke kunst vanzelfsprekende onderscheid tussen belangrijke
en onbelangrijke onderwerpen kan hij niet meer honoreren, alles hangt
af van de 'zintuiglijke magie' die de kunstenaar weet te bewerkstelligen.
Een uitgesproken voorkeur heeft Diderot voor schilderijen die ruimte
laten aan de kijker, zoals die van Vernet, die 'licht, ongedwongen en
krachtig' zijn. Lichtheid en ruimtelijkheid, esthetische categorieën bij
uitstek, komen in haast al zijn positieve oordelen voor, te veel nadruk,
kunstmatigheid en bedachtbeid in haast alle negatieve. Verreweg de
grootste bewondering had hij voor de stillevens van Chardin; de onweerstaanbare zinnelijke 'tover' van diens perziken en druiven kan de
kijker zo totaal verwarren dat hij zijn hand er onwillekeurig naar uitstrekt en hem het water in de mond loopt. Die levendigheid dankt
Chardins werk aan de snelheid en ruwheid van zijn penseelstreek, die
niet naderhand is gladgestreken. Eigenlijk houdt Diderot nog het meest
van de schets, 'want hoe onbepaalder de uitdrukkingskracht van de
kunsten is, des te vrijer en tevredener voelt de verbeelding zich.'
Om betrekkingen gaat het ook in Diderots triptiek De droom van
d'A/embert (q6g), volgens hemzelf 'een uiterst bizar en tegelijkertijd
diep filosofisch' boek. En zeker ook een van zijn beste: bizar inderdaad, maar niettemin overtuigend, zonder de geringste academische opsmuk, altijd aanschouwelijk en exemplarisch. Dit is literaire filosofie;
of filosofie in beweging: denkbeelden worden niet kant en klaar gepresenteerd, ze worden in al hun complexiteit voor het oog van de lezer
ontwikkeld. En dat is in overeenstemming met de radicaal materialistische stellingen die Diderot betrekt.
Er bestaan geen twee substanties, zoals Descartes meende, er is er
slechts één, en die is constant in beweging en ontwikkeling, zodat uiteindelijk alles in de wereld met alles samenhangt. De scheiding tussen
dode en levende materie is betrekkelijk, moeiteloos toont de schrijver
aan dat er van beeldhouwersmarmer mensenvlees te maken valt mits
men bereid is over zeer lange afstanden te denken; niets in het universum ontsnapt aan een permanent proces van ontbinding en verbinding,
aan een gedaanteverandering zonder eind.
Geïnspireerd door de inzichten van de ontluikende scheikunde en
vooruitlopend op Darwins evolutietheorie, weerlegt Diderot het geloof
in het bestaan van strikt afgebakende soorten en zelfs individuen, vergelijkbaar enigszins met de manier waarop Chardin op zijn proto-impressionistische stillevens de contouren van de afzonderlijke voorwerpen zozeer relativeert dat deze hun betekenis alleen nog ontlenen aan
hun harmonieuze betrekkingen. Met de bevoorrechte positie van de
mens is het uiteraard gedaan - ook hij bestaat uit niets dan vergankelij-
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ke materie, met zijn dood is er ook voor zijn ziel geen ontkomen meer
aan. Veel meer gevolgtrekkingen voor het leven van de mens staat De
droom van d 'Alembert niet toe. Over alles wat de mens ondanks zijn
absolute individuele eindigheid voor de soort vermag op het gebied van
moraal en politiek, wetenschap en kunst, doen deze dialogen geen uitspraak.
Diderots meest kolossale poging om tot een fundamentele herordening van de betrekkingen tussen les mots et les choses te komen, betreft
natuurlijk de Encyclopédie. Dit monument van de Verlichting is opgezet als een grote schoonmaakoperatie, waarvan de bevrijdende effecten
enorm moeten zijn geweest: ontzaglijke hoeveelheden vage, oncontroleerbare, louter op gezag van anderen overgeleverde 'kennis' werd
overboord gegooid. En daarmee werd ook het gezag aangetast van al
die personen en instellingen die dat hele bastion van oncontroleerbare
kennis tegen ketterse aanvallen van buitenaf bewaakten. 'De strenge
wetten van Lorlewijk XIV hebben minder invloed gehad op de geesten
dan het zachte en vreedzame licht van de filosofie,' schrijft Mercier in
I 78 I. Het is niet overdreven de Encyclopédie als mentale wegbereider
van de Revolutie te zien.
Toen het eerste deel van de Encyclopédie verscheen, I juli I 7 5 I, hadden de belangrijkste betrokkenen, Diderot en een vriend, de wiskundige Jean le Rond d' Alembert, er een intensieve voorbereidingstijd van
niet minder dan zes jaar opzitten. Aanvankelijk ging het om een vergelijkenderwijs bescheiden project. Een paar ondernemende Parijse uitgevers had hen aangezocht om een Franse editie te maken - dat wil zeggen: de vertaling te bewerken - van Ephraim Chambers tweedelige Cyclopaedia (I728), een soort medisch lexicon, maar twee jaar later, na
een conflict, werden zijzelf tot uitgever gepromoveerd.
Kort daarna werd ook de opzet van het project aanzienlijk uitgebreid.
Het zou nu gaan om een Encyclopédie, ou Dictionnaire universet des
Sciences, Arts et Métiers, traduit des Dictionnaires de Chambers,
d'Harris et de Dyche et autres, avec des augmentations. Maar terwijl
de voorbereidingen in volle gang waren, op 24 juli 1749, werd Diderot,
in alle opzichten het onvermoeibare hart van de onderneming, gearresteerd, wat tot vertraging maar niet tot afstel leidde. In I 750 schreef hij
een prospectus waarin hij zijn bedoelingen uiteenzette en belangstellenden tot intekenen probeerde te bewegen.
Diderot legde uit dat de wetenschappen zich zo snel ontwikkelden
dat niemand nog de illusie kon hebben ze allemaal te overzien. Een encyclopedie kon daarom niet anders dan een collectieve onderneming
van specialisten zijn. Maar tegelijkertijd moest ze meer bevatten dan
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een willekeurig bijeengeharkte hoeveelheid kennis. Diderot was ervan
overtuigd dat de verschillende takken van wetenschap direct of indirect
met elkaar verbonden dienden te zijn, conform de wijze waarop de verschijnselen dat in de werkelijkheid waren. Wie ze geïsoleerd bestudeert
doet ze geen recht, werkelijke kennis is altijd uit op verbanden.
De lezer van de Encyclopédie kan die op twee manieren op het spoor
komen. Om te beginnen door een systeem van kruisverwijzingen, waarvan men zich overigens kan afvragen of er, buiten Diderot, ook maar
één lezer was die dat kon overzien. En bovenal door 'de boom der kennis', de 'arbre généalogique de toutes les sciences et de tous les arts',
die (in Diderots prospectus en, integraal overgenomen, in d' Alemberts
Discours préliminaire) de moderne, antimetafysische uitgangspunten
van de encyclopedie duidelijk maken.
Kennis komt niet van God, is ook niet het product van aangeboren
ideeën, zoals nog bij Descartes, maar van een subjectieve inspanning.
Iets begrijpen doe je pas dankzij de actieve samenwerking van de drie
belangrijkste faculteiten van het menselijke verstand: het geheugen, de
verbeelding en de rede, die alle zintuiglijke gegevens combineert. De
theologie verliest haar centrale positie, ze is niet meer dan een subcategorie van de filosofie. God, het geheel van geloofsinhouden en -praktijken, is op zijn best object van studie. De hele speculatieve filosofie
heeft afgedaan, alle 'grote mannen' zijn rationalistische filosofen van
de meest recente datum: Bacon, Descartes, Newton, Locke. Op die manier wordt het cognitieve universum ontmanteld dat tot dan toe als een
onwrikbaar statisch geheel het feitelijke universum in een mentale
houdgreep had gehouden. Geen enkele vorm van kennis is absoluut,
achter die pretentie gaan altijd machtsbelangen schuil. De Encyclopédie probeert de moderne opvatting ingang te doen vinden dat alle kennis arbitrair, voorlopig en onvolledig is.
Het nieuwe van de Encyclopédie schuilt ook in het grote belang dat
Diderot in navolging van Bacon hechtte aan de 'arts mécaniques', de
mechanische kunsten, of in eigentijdse termen: de technologie. Niet alleen via artikelen, ook, met het oog op de geringe geletterdheid van de
meeste ambachtslieden, via illustraties, moest de betekenis van die mechanische kunsten verduidelijkt en het inzicht erin vergroot worden.
Van de achtentwintig foliodelen zijn er elf exclusief gereserveerd voor
in totaal bijna drieduizend illustraties in de vorm van gravures. Die geven overziehtsbeelden van manufactuurwerkplaatsen (waaronder de
messensmederij uit Diderots kindetjaren) maar ook gedetailleerde beelden van opengewerkte of gedeeltelijk gedemonteerde apparaten, werktuigen en machines.
De menselijke rede - en dat is een even belangrijke impliciete les
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van de Encyclopédie als de antimetafysische boodschap - is niet zozeer
een middel om de werkelijkheid te begrijpen, ze is bovenal een instrument waarmee in de werkelijkheid kan worden ingegrepen, waarmee ze
opnieuw geordend en rationeel beheerst kan worden. Zoals het belang
van de Encyclopédie voor het ontstaan van een kritische, liberale en
zelfbewuste burgerij nauwelijks overschat kan worden, zo geldt dat ook
voor haar betekenis voor de ontwikkeling van de Franse industrie en de
kapitalistische economie .
Trouwens, de Encyclopédie is zelf een mooi voorbeeld van een kapitalistische onderneming. Want dat moet duidelijk zijn: het ging niet alleen om een intellectueel avontuur van jewelste, ook in organisatorische
en economische zin was het een gigantisch project, waar honderden
medewerkers bij betrokken en grote investeringen mee gemoeid waren.
Het populaire beeld van Diderot als van iemand die volstrekt inefficiënt
met zijn krachten smeet, moet op zijn minst in zoverre worden bijgesteld dat hij de onderneming kennelijk met logistieke flair runde: de
zeer omvangrijke boeken werden in hoog tempo geproduceerd en ze
gingen ook makkelijk van de hand. De vier- à vijfduizend exemplaren
van de eerste druk waren bij intekening van 1750 in no time verkocht.
Daarbij moet worden bedacht dat het om peperdure boeken ging: één
deel kostte vijfentwintig livres (pond), ongeveer driehonderd maal het
uurloon van een handarbeider uit die tijd. In totaal, inclusief de herdrukken in Zwitserland en Italië na beëindiging van het project in 1772,
zijn er volgens de berekening van Robert Damton ongeveer vijfentwintigduizend volledige encyclopédieën verkocht, waarvan de helft in
Frankrijk.
De ware omvang van de prestatie van Diderot en zijn vrienden wordt
toch pas duidelijk als men bedenkt dat zij voortdurend met tegenwerking van de Kerk, in het bijzonder de jezuïeten, te maken hebben gehad. Altijd moesten ze op hun hoede zijn dat ze hun anticlericale
springstof niet al te opzichtig aanbrachten. Diderot verstopte zijn kritiek op censuurgevoelige thema's liefst in een ogenschijnlijk onschuldige context. Die tegenwerking door de jezuïeten leidde bovendien tot
conflicten, waarvan de geschiedenis te complex is om hier te kunnen
worden naverteld. Niettemin moet ik op één gebeurtenis wijzen die de
hele onderneming halverwege leek te doen stranden. In 1759, een jaar
nadat d' Alembert was 'gedeserteerd' (het woord is van Diderot), veroordeelde het Parijse parlement een boek van Helvétius waar Diderot
vermoedelijk ook aan had meegewerkt, De !'esprit, en kort daarna werd
de hele Encyclopédie op de Index geplaatst.
Diderot dreigde andermaal te worden gearresteerd, de boekhandelaren (die de inschrijvers schadeloos moesten stellen voor niet geleverde

delen) leken te worden geruïneerd. Maar Diderot en zijn toen belangrijkste kompaan, de arts Chevalier Louis de Jaucourt, waren niet kapot
te krijgen. Met stilzwijgende goedkeuring van het hoofd van de censuur, Malesherbes, gingen ze met de hele onderneming ondergronds.
Zeven jaar later kregen de intekenaars de delen acht tot en met zeventien in één keer, zodat ze het tekstgedeelte van hun encyclopedie met in
totaal tweeënzeventig duizend artikelen (waarvan Diderot er ongeveer
zesduizend, gedeeltelijk anoniem, en Jaucourt maar liefst veertienduizend voor zijn rekening nam) in I 766 compleet hadden.
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Dat Diderot grofweg de laatste twintig jaar van zijn leven ongestoord,
althans niet geplaagd door chronische geldzorgen, heeft kunnen werken, dat hij het zich kon permitteren kostbare tijd te spenderen aan het
schrijven van onnutte flessenpost, dankt hij aan tsarina Catharina de
Grote van Rusland, met wie hij via Grimm in contact kwam. In I 765
had zij, niet zonder eigenbelang geïnteresseerd in Diderots politieke
vernuft, zijn bibliotheek gekocht maar het levenslange gebruik aan de
oorspronkelijke eigenaar gelaten, zodat die voor het eerst van zijn leven
financiële zekerheid kreeg.
Maar die zekerheid kreeg hij niet voor niks. De betrekkingen met
Catharina moeten Diderot met een zwaar compromitterend gevoel hebben opgezadeld. Hoe kon hij, verachter van de macht, het op een akkoordje gooien met een vrouw die, ondanks haar verlichte reputatie, als
geen ander de belichaming was van een achterhaalde feodale alleenheerschappij? Hoe kon hij, uit eigen ervaring op de hoogte van de verwoestende effecten van de armoede op de moraal en het burgerlijk fatsoen, zich zonder schroom en schaamte door haar keizerlijke paleis in
Sint Petersburg bewegen?
Dit schreef Diderot over 'de toestand waarin de arme verkeert' in de
Encyclopédie:
'Er zijn weinig mensen zo standvastig dat armoede ze niet op den
duur breekt en verachtelijk maakt. Het gewone volk is ongelooflijk
stompzinnig. Door een of andere begoocheling zijn ze blind voor hun
huidige armoede, en voor de nog grotere armoede waarmee ze op hun
oude dag te maken zullen krijgen. Armoede is de moeder van alle grote
misdaden; de vorsten die ervoor verantwoordelijk zijn, zullen in deze
wereld en in de andere moeten boeten voor de misdaden die uit armoede zijn begaan.'
Armoede leidt tot misdaden. Armoede houdt dom. Armoede stompt
af. Het arme 'volk in de buitenwijken' moet te hard zwoegen en is er te
ellendig aan toe om ontvankelijk te zijn voor 'het licht der rede'. Maar
rijkdom, rijkdom zonder meer, kan niet het alternatief zijn. Rijkdom
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corrumpeert. Rijkdom maakt gemakzuchtig en egoïstisch. Rijkdom
verpest het gevoel voor eenvoud. Instructief voor Diderots opvattingen
over de effecten van armoede en rijkdom op houding, bewegingsvrijheid, psychologie van de mens is het uit I 769 daterende 'Treurdicht op
mijn oude kamerjas' (elders in dit nummer).
De verteller, niemand anders dan Diderot zelf, heeft spijt van de aanschaf van een nieuwe kamerjas. De oude plooide zich als vanzelf naar
de vormen van zijn lichaam, de nieuwe is 'stijf en gekunsteld', verandert hem in 'een houten klaas', 'een vadsige rijke'. Bovendien 'Er is
geen geheel meer, geen eenheid, geen schoonheid.' Dat alles leidt tot de
verzuchting: 'Vrienden, laat uw oude vrienden niet vallen. Vrienden,
hoedt u voor de aanval van de rijkdom. Laat mijn voorbeeld u tot lering
strekken. De armoede heeft haar vrijheden, de weelde haar beperkingen. 0 Diogenes, als jij je volgeling zou zien in de praalmantel van
Aristippos, wat zou je dan lachen! ( ... ) Ik heb de ton waarin jij heerste
verlaten om een tiran te dienen.'
Het is onmogelijk deze zinnen, hoewel fungerend als opstapje voor
een bespreking van een schilderij van Vernet dat Diderot van de schilder had gekocht, niet ook te lezen als een mengsel van zelfkritiek en afweer van de aristocraten van wie hij afhankelijk is maar die het 'ferme,
vrije leven van de haveloze cynicus' tot een pijnlijke herinnering dreigen te maken. De aanleiding tot dit treurdicht bevestigt dat: Martin de
Haan wijst erop dat Grimm Diderot ertoe probeerde te bewegen het
schilderij aan een Poolse prins af te staan. Grimm, op wie Diderot lange tijd als op geen ander gesteld was, was ook de trait-d'union tussen
diverse Europese vorstenhuizen en de progressieve intellectuele kringen in Parijs; het zou niet lang meer duren ofDiderot zou zich genadeloos van hem distantiëren.
Het treurdicht laat zien hoe dicht Diderot ook in latere jaren soms
nog bij een andere oude vriend, bij Rousseau, is gebleven. Nog nadrukkelijker blijkt dat uit een van Diderots radicaalste politieke geschriften,
het Supplément au voyage de Bougainville ( q8o ). Deze vierdelige
combinatie van monologen en dialogen is de bewerking van een (alweer) voor de Correspondance littéraire geschreven bespreking van
Voyage autour du monde, Bougainvilles verslag van zijn reis om de wereld; Diderot concentreert zich op het opzienbarendste deel van dat verslag, dat over de Polynesische eilanden, waartoe ook Tahiti behoort.
Misschien is er geen geschrift waarin hij zo furieus te keer gaat tegen
het kolonalistische pionierswerk van de jezuïeten en de arrogante heerszucht van de Europeanen. Zij zullen de Tahitianen in de ketens slaan,
hen tot slavenarbeid dwingen en tenslotte net zo 'verdorven, minderwaardig en ongelukkig' maken als zijzelf zijn. Het zijn strikt genomen

de woorden van een oude grijsaard, een inlander dus, maar er is geen
stem die zich ter plekke van hem distantieert. Wat hij de blanken het
meest verwijt is dat zij hun cultuur zonder meer als superieur beschouwen, het dus ook als hun christelijke missieplicht beschouwen die cultuur met geweld aan de eilandbewoners op te dringen. De oude man
vreest dat er een eind zal komen aan hun oeroude vreedzame bestaan:
met de import van de Europese arbeidsmoraal zullen allerlei 'kunstmatige behoeften' en 'bedrieglijke deugden', alsook jaloezie en afgunst,
egoïsme en achterdocht, zich als besmettelijke ziekten onder de bevolking verspreiden.
Ook dit is een soort treurdicht. De tekst ervan zou door Rousseau gesouffleerd kunnen zijn. 'Alleen een slecht mens leeft alleen,' had het
gezelschapsdier Diderot in een van zijn toneelstukken geschreven, en
Rousseau had zich dat als kritiek op zijn levenswijze aangetrokken.
Maar Diderot moet altijd hebben geweten dat diens verlangen afstand
te houden van het mondaine leven ook een weigering inhield in te
stemmen met 'de verderfelijke kunst de natuur te verstikken', een kunst
die nu als christelijke beschavingsplicht ook aan de andere kant van de
wereld al op grote schaal werd beoefend.
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Begrijpelijk dus dat Diderot zo zijn twijfels had over de toenaderingen
van Catharina. Pas eind '72, nadat ze hem al talloze keren had uitgenodigd naar het hof in Sint Petersburg te komen, besloot hij te gaan, met
tegenzin. Een of twee keer per week werd hij langdurig in haar werkkamer ontvangen ter bediscussiëring van allerlei hervormingsplannen,
maar het directe contact met de macht beviel hem - anders dan Voltaire
- niet. Bovendien voelde hij zich ziek en alleen. Weliswaar bevond ook
Grimm zich in Sint Petersburg, maar aangezien die als begeleider en
mentor van vorstenkinderen zo zijn eigen verplichtingen had, zag Diderot hem vrijwel niet.
Al snel vervloog diens hoop als filosoof direct politieke invloed te
kunnen uitoefenen. Catharina bleek minder verlicht dan gedacht. In zijn
correspondentie praat Diderot dat nog manmoedig weg - ze is 'nobel
en beminnelijk', 'ze heeft de ziel van Caesar en is verleidelijk als Cleopatra' - intussen vreest hij dat haar verbale liefde voor de Verlichting
uitstekend combineerbaar is met de duisterste feodale praktijken. Diderots voorstellen betreffende de noodzaak van een grootscheepse landbouwhervorming en de afschaffing van de lijfeigenschap, op schrift gesteld in zijn Observations sur Ie Nakaz, belandden in de prullenbak. In
'74 reisde hij via Den Haag weer naar Parijs.
De laatste jaren van zijn leven schreef hij onder meer een verhandeling over Seneca, in feite een oratio pro domo. Seneca is de intellec-
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tueel die zich in het centrum van de meest despotische macht begeeft,
niet bang is vuile handen te maken en zijn relatieve falen uiteindelijk
stoïcijns accepteert. Belangrijker nog is Diderots pas vrij recent met zekerheid vastgestelde bemoeienis met een van de grootste politieke projecten van de Verlichting, de Histoire philosophique et politique du
commerce et des établissements des Européens dans les Deux Indes
(I 770- I 780), onder redactie van Abbé Raynal.
De eerste twee uitgaven van deze kolossale studie over het kolonialisme werden anoniem in Amsterdam gepubliceerd, de derde, bestaande
uit maar liefst tien delen, in Genève. Ongeveer eenderde van de totale
tekst komt naar schatting voor rekening van Diderot, die hier, ongetwijfeld ook om met zijn tweeslachtige houding tegenover Catharina in het
reine te komen, weer ouderwets fel van leer trekt: tegen het despotisme
en de slavernij, voor de opstand van de onderdrukten en de mensenrechten. Ofschoon dit standaardwerk natuurlijk onmiddellijk door de
censuur werd getroffen, heeft het via roofdrukken, anthologieën en talloze vertalingen (waaronder de nodige in het Nederlands) een moeilijk
te becijferen, maar zeker zeer grote invloed gehad op de Europese publieke opinie. Met Voltaires Candide en Rousseau's Julie, ou la nouvelle Héloïse behoort het tot de absolute bestsellers van de Verlichting.
In een van zijn allerlaatste geschriften, de Lettre apologétique de
!'abbé Raynal à M Grimm (q8I), brak Diderot met Grimm. Deze had
zich cynisch gedistantieerd van abbé Raynal, die zich na de derde druk
van zijn Histoire bekend had gemaakt als auteur en vervolgens moest
vluchten. Het moet Diderot, gezien zijn hoge opvattingen over trouw in
liefde en vriendschap, zwaar zijn gevallen, maar uiteindelijk was zijn
besluit niet meer dan een reactie op de politieke ontrouw van zijn
vriend. In zijn brief stelt Diderot Grimm tegenover die andere voormalige hartsvriend: Jean-Jacques. In tegenstelling tot hem, de asociale
eenling, de tamelijk principiële totaalweigeraar van welke vorstendienst
dan ook, was Grimm wel wat al te gedienstig geworden. In Grimrus
lange mars door de keizerlijke instituties vermocht Diderot niets meer
te zien dat op een dubbelzinnige revolutionaire strategie leek. Hardhandig, want teleurgesteld, veegde hij de vloer aan met zijn politieke gekonkel, zijn lafheid en zijn carrièrisme.
Begin I 784 kreeg Diderot een hartaanval. Op 3 I juli I 784, tijdens
het middagmaal, begaf zijn hart het definitief.

DENIS DIDEROT
ACQUES DE
FATALIST EN ZIJN
MEESTER
VERVOLG

Jacques de fatalist en zijn meester behoort met De neef van Rameau, De
droom van d'Alembert, de Salons en
de Brieven aan Sophie tot Diderots
grootste werken. Deze verrukkelijke
roman is vóór alles een metaroman,
een staalkaart van de mogelijkheden
die het genre biedt. Het boek samenvatten is zinloos en onmogelijk: als het
verhaal al ergens over gaat, dan toch
vooral over het vertellen van verhalen.
De hier opgenomen passage sluit
aan bij het fragment dat is verschenen
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in Raster gr (met een uitgebreidere inleiding). Jacques probeert zijn meester
te vertellen hoe hij door een schot in
zijn knie uiteindelijk zijn grote liefde
heeft ontmoet, en we pakken de draad
op in het boerenhutje waar hij meer
dood dan levend terecht is gekomen na
het oplopen van zijn wond. Personages
in dit tafereel: Jacques, drie rivaliserende chirurgijns, de boer en zijn
vrouw. Overige personages: de meester en enige passanten. Ik, de schrijver.
U, de lezer. [MdH]

Jacques was tegenover zijn meester niet zo terughoudend als ik tegenover u ben; hij liet nog niet de kleinste omstandigheid onvermeld, ook
al riskeerde hij hem daarmee zo te vervelen dat hij voor de tweede keer
in slaap zou vallen. Als het al niet de bekwaamste van de drie chirurgijns was die zeggenschap kreeg over de patiënt, dan toch in ieder geval
de sterkste.
Nu bent u zeker van plan, hoor ik u al vragen, operatiemessen te
trekken voor onze ogen, vlees te snijden, bloed te doen vloeien en ons
een chirurgische ingreep te laten zien? Zo ja, getuigt dat volgens u dan
van slechte smaak? Vooruit, laten we ook de chirurgische ingreep overslaan; maar u moet Jacques toch op zijn minst toestaan om tegen zijn
meester te zeggen, zoals hij deed: 'Heus meneer, het is een vreselijk
karwei om een verbrijzelde knie weer in orde te brengen.' En zijn meester om net als de eerste keer te antwoorden: 'Kom Jacques, je maakt
een grapje.' Maar wat ik u voor al het geld van de wereld niet zou willen onthouden, is dat Jacques' meester hem nog maar net dat onbeschofte antwoord heeft gegeven, of zijn paard struikelt en valt, zijn knie
komt in onzachte aanraking met een puntige steen en daar ligt hij, luidkeels schreeuwend: 'Ik ben dood! Ik heb mijn knie gebroken!. ..'
Hoewel Jacques, de allerbeste vent die je je kunt voorstellen, zeer gehecht was aan zijn meester, zou ik graag willen weten wat er diep in

a:

zijn ziel omging, zo niet in eerste instantie, dan toch tenminste toen hij
er helemaal zeker van was dat die val absoluut geen kwade gevolgen
zou hebben, en of hij weerstand kon bieden aan een lichte opwelling
van heimelijke blijdschap over een ongeluk dat zijn meester weleens
zou leren wat dat was, een gewonde knie. Iets anders, lezer, wat ik
graag van u zou vernemen, is of zijn meester niet liever, en zelfs iets
ernstiger, gewond zou zijn geraakt op een andere plek dan aan zijn
knie, of dat hij minder gevoelig was voor schaamte dan voor pijn.
Toen de meester een beetje van zijn val en zijn schrik was bekomen,
zette hij zich weer in het zadel en gaf zijn paard een keer of vijf, zes de
sporen; het vloog er als een bliksem vandoor en het rijdier van Jacques
deed hetzelfde, want tussen die twee bestond dezelfde hechte band als
tussen hun berijders: het waren twee vriendenparen.
Toen de twee paarden buiten adem waren en weer overgingen op hun
gewone stap, zei Jacques tegen zijn meester: 'Nou meneer, wat denkt u
ervan?'
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Aan uw knie?
Nee, nee, aan de jouwe, aan de mijne, aan alle knieën
van de wereld.
JACQUES Meester, meester, dat ziet u helemaal verkeerd; neem maar
van mij aan dat we nooit iemand anders beklagen dan onszelf.
DE MEESTER Wat een onzin!
JACQUES 0, als ik kon praten zoals ik denken kan! Maar daar boven
stond geschreven dat ik dingen in mijn hoofd zou hebben en dat ik niet
op de juiste woorden zou komen.
JACQUES
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DE MEESTER
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Waarvan?
Van kniewonden .
MEESTER Ik ben het met je eens, die behoren tot de allerpijnlijk-

DE MEESTER
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Hier raakte Jacques verstrikt in een zeer spitsvondige en misschien zeer
ware metafysica. Hij probeerde zijn meester ervan te overtuigen dat het
woord pijn betekenisloos is en dat het pas iets begint te betekenen wanneer het in ons geheugen een gewaarwording oproept die we zelf ooit
hebben gehad. Zijn meester vroeg hem of hij al eens was bevallen.
'Nee,' antwoordde Jacques.
'En denk je dat het veel pijn doet om te bevallen?'
'Absoluut!'
'Beklaag je vrouwen met barensweeën?'
'Ja, heel erg.'
'Dus soms beklaag je een ander dan jezelf!'
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'Ik beklaag mannen of vrouwen die met hun armen slaan, hun haren
uitrukken en kreten slaken, omdat ik uit ervaring weet dat je dat niet
doet als je geen pijn hebt; maar ik beklaag een barende vrouw niet over
haar specifieke pijn: die ken ik godzijdank niet. Afijn, om terug te komen op de pijn die wij allebei kennen, het verhaal van mijn knie, die
door uw val de uwe is geworden .. .'
DE MEESTER Nee, Jacques: het verhaal van jouw liefde, die de mijne
is geworden door de ellende die ik heb meegemaakt.
JACQUES Ik was dus verbonden en een beetje opgekalefaterd, de chirurgijn vertrokken en mijn gastheer en gastvrouw naar bed. Hun kamer
werd alleen van de mijne gescheiden door open latwerk waarover
grauw papier was geplakt, met daarop een paar gekleurde prenten. Ik
kon niet slapen en hoorde de vrouw tegen haar man zeggen: 'Laat me
met rust, ik heb geen zin in dat soort gein. Zo'n arme drommel die ligt
te creperen voor onze deur! .. .'
'Vrouw, vertel me dat allemaal maar achteraf.'
'Nee, geen sprake van! Als je niet ophoudt sta ik op. Denk je ook
niet dat me dat zal opluchten nu ik me zo rot voel?'
'0, als jij je zo laat bidden, heb je daar jezelf mee.'
'Ik zeg dat niet om me te laten bidden, maar omdat jij soms zo hard
bent! ... omdat... omdat...'
Na een vrij korte pauze nam de man het woord en zei: 'Nou, vrouw,
je moet toch toegeven dat jij ons door je misplaatste medelijden in een
lastig parket hebt gebracht, en zie daar maar eens uit te komen. Het is
een slecht jaar, we kunnen nauwelijks in onze behoeften en die van
onze kinderen voorzien. Het graan is niet te betalen! Geen wijn! Als we
nu nog werk vonden ... Maar de rijken halen de broekriem aan, de armen doen niets; voor elke dag werk zijn er vier zonder. Niemand betaalt zijn schulden, de schuldeisers zijn onverbiddelijk, het is om wanhopig van te worden. En dat is het moment dat jij uitkiest om een onbekende in huis te halen, een vreemdeling die hier net zo lang zal blijven
als het God en de chirurgijn belieft, en die laatste zal geen haast maken
met de genezing, want die lui proberen ziektes altijd zo lang mogelijk
te rekken; een man die geen rode cent bezit en door wie onze uitgaven
zullen verdubbelen of verdriedubbelen. Nou, vrouw, hoe wil je die man
weer kwijtraken? Zeg toch wat, vrouw, zeg eens iets zinnigs!'
'Valt er metjou te praten?'
'Je zegt dat ik humeurig ben en dat ik mopper. Maar wie zou dat niet
zijn, wie zou er niet mopperen? Er was nog wat wijn in de kelder, God
weet hoe snel die zal opgaan! De chirurgijns hebben er vanavond meer
van gedronken dan wij en onze kinderen in een week zouden doen. En
de chirurgijn, die heus niet voor niets komt, dat snap jij ook wel, wie
gaat die betalen?'
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'Ja ja, dat is mooi gezegd. En omdat we in de knoei zitten maak je
een kind bij me, alsof we er al niet genoeg hebben.'
'Welnee!'
'Welja! Ik weet zeker dat ik zwanger ga worden!'
'Dat zegje elke keer.'
'En ik heb nog nooit ongelijk gehad als mijn oor jeukt na afloop, en
het jeukt nu erger dan ooit.'
'Jouw oor weet niet wat het zegt.'
'Raak me niet aan! Blijf van mijn oor af! Hou toch op man, ben je
gek geworden? Straks val je weer flauw.'
'Nee, nee, dat is me sinds Sint-Jansnacht niet meer overkomen.'
'Goed, dan doe je het dus ... en over een maand zit je weer tegen me
te mokken alsofhet mijn schuld was.'
'Nee, nee.'
'En over negen maanden is het nog veel erger.'
'Nee, nee.'
'Jij hebt het gewild.'
'Ja, ja.'
'Zul je dat onthouden, en niet zeggen wat je al die andere keren hebt
gezegd?'
'Ja, ja.'
En zo was hij van nee, nee omgeslagen naar ja, ja, de man die woedend was op zijn vrouw omdat ze had toegegeven aan een opwelling
van menselijkheid.
Dat dacht ik ook net.
Het staat vast dat die echtgenoot niet bijzonder consequent
was, maar hij was jong en zijn vrouw was mooi. Er worden nooit zoveel kinderen gemaakt als in tijden van armoe.
DE MEESTER Niets fokt er zo lustig op los als de paupers.
JACQUES Een kind meer doet ze niets, ze worden toch door de liefdadigheid gevoed. En het is bovendien het enige plezier dat niets kost;
ze troosten elkaar 's nachts gratis en voor niets voor de ellende van
overdag ... Maar dat maakt de bedenkingen van die man er niet minder
juist op. Terwijl ik dat tegen mezelf zei voelde ik ineens een hevige pijn
in mijn knie, en ik riep: '0, mijn knie!' En de echtgenoot riep: '0, mijn
vrouw!' En de vrouw riep: '0, mijn man! Maar... die man die daar ligt?'
'Hoezo, die man?'
'Misschien heeft hij ons wel gehoord.'
'Dan heeft hij ons maar gehoord.'
'Ik durfhem morgen niet meer aan te kijken.'
'Waarom niet? Ben je dan niet mijn vrouw? Ben ik niet jouw man?
DE MEESTER
JACQUES

Heeft een man een vrouw en een vrouw een man voor niets?'
'O,o!'
'Wat is er?'
'Mijn oor.. .'
'Wat is er met je oor?'
'Het is erger dan ooit.'
'Ga maar slapen, het gaat wel over.'
'Dat kan ik niet. 0, mijn oor! 0, mijn oor!'
'Mijn oor, mijn oor, dat is makkelijk gezegd.'
Ik zal u niet vertellen wat ze toen deden, maar nadat de vrouw een
aantal keren achter elkaar zacht en snel o mijn oor, o mijn oor had gezegd, hakkelde ze ten slotte o ... mijn ... oor... , en na dato ... mijn ... oor...
iets onverstaanbaars, dat me samen met de stilte die toen volgde de indruk gaf dat haar oorpijn op een of andere manier was verzacht; hoe
dan ook, dat deed me genoegen. En haar dus ook.
DE MEESTER Jacques, zweer me met je hand op je hart dat dit niet de
vrouw is op wie je verliefd bent geworden.
JACQUES Ik zweer het.
DE MEESTER Dan heb je pech.
JACQUES Pech of geluk. U denkt blijkbaar dat vrouwen die zo'n oor
hebben graag luisteren?
DE MEESTER Ik denk dat dat daar boven geschreven staat.
JACQUES Ik denk dat er daarna geschreven staat dat ze niet lang naar
dezelfde persoon luisteren en dat ze snel geneigd zijn een ander het oor
te lenen.
DE MEESTER Dat ZOU kunnen.
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En zo raakten ze verzeild in een eindeloze discussie over vrouwen. De
een vond ze goed, de ander slecht, en ze hadden allebei gelijk; de een
dom, de ander intelligent, en ze hadden allebei gelijk; de een schijnheilig, de ander oprecht, en ze hadden allebei gelijk; de een gierig, de ander gul, en ze hadden allebei gelijk; de een mooi, de ander lelijk, en ze
hadden allebei gelijk; de een loslippig, de ander discreet; de een eerlijk,
de ander achterbaks; de een onwetend, de ander ontwikkeld; de een
kuis, de ander losbandig; de een zot, de ander verstandig; de een groot,
de ander klein; en ze hadden allebei gelijk.
Verdiept in dat dispuut, dat hun genoeg stof zou hebben opgeleverd
om de hele aardbol rond te reizen zonder het eens te worden en zonder
een moment stil te zijn, werden ze door onweer overvallen, waardoor ze
moesten uitwijken naar... - Waarheen? - Waarheen? Lezer, wat bent u
hinderlijk nieuwsgierig! Wat gaat u dat in godsnaam aan? Stel dat ik u
zeg dat ze naar Pontoise gingen of naar Saint-Germain, naar Notre-
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Dame-de-Lorette of naar Santiago de Compostela, schiet u daar dan
iets mee op? Maar als u blijft aandringen zal ik u zeggen dat ze uitweken naar... ja, waarom niet? ... naar een immens kasteel, waar op de
voorgevel te lezen stond: 'Ik ben van niemand en ik ben van iedereen.
U was er al voor u naar binnen ging, en u zult er nog altijd zijn wanneer
u naar buiten gaat.'- Gingen ze dat kasteel binnen?- Nee, want ofwel
het opschrift was niet waar, ofwel ze waren er al vóór ze naar binnen
gingen.- Maar gingen ze dan tenminste naar buiten?- Nee, want ofwel het opschrift was niet waar, ofwel ze waren er nog altijd toen ze
naar buiten waren gegaan. - En wat deden ze daar? - Volgens Jacques
wat daar boven geschreven staat, volgens zijn meester wat ze wilden,
en ze hadden allebei gelijk. - Wat voor gezelschap troffen ze er aan? Gemengd. - Wat werd er gezegd? - Een paar waarheden en veel leugens. - Waren er intelligente mensen bij? -Waar zijn die niet? En vervloekte allesvragers, die werden gemeden als de pest. Wat Jacques en
zijn meester het meest choqueerde gedurende de tijd dat ze er rondliepen ... - Ze liepen er dus rond? - Ze deden niet anders, wanneer ze niet
zaten oflagen ... Wat Jacques en zijn meester het meest choqueerde was
dat ze er een stuk of twintig nietsnutten aantroffen die zich de weelderigste vertrekken hadden toegeëigend, waar ze bijna altijd ruimtegebrek
hadden; die beweerden, in strijd met het gemene recht en de ware betekenis van het opschrift, dat het kasteel hun in volle eigendom was gelegateerd, en die dat met behulp van een aantal door hen betaalde kloothommels hadden wijsgemaakt aan een groot aantal andere door hen betaalde kloothommels, die voor een grijpstuiver maar al te graag bereid
waren iedereen op te knopen of te vermoorden die het had gewaagd ze
tegen te spreken; wat men desondanks in de tijd van Jacques en zijn
meester soms durfde te doen. - Ongestraft? - Dat hangt er vanaf.
Nu zult u zeggen dat ik mijn tijd verdoe, dat ik niet meer weet wat ik
met mijn twee reizigers aan moet en me daarom in de allegorie stort, de
gebruikelijke toevlucht van steriele geesten. Ik zal u mijn allegorie en
alle schatten die ik eruit zou kunnen halen verder besparen; ik zal het
met u eens zijn over alles wat u maar wilt, als u me maar niet blijft
doorzagen over de laatste verblijfplaats van Jacques en zijn meester.
Het kan zijn dat ze een grote stad hebben bereikt en bij de hoeren hebben geslapen; of dat ze de nacht hebben doorgebracht bij een oude
vriend, die alles deed om het hun naar de zin te maken; of dat ze onderdak hebben gevonden bij bedelmonniken, waar ze slecht werden gehuisvest en slecht werden gevoed om God te plezieren; of dat ze zijn
ontvangen in het huis van een vooraanstaande persoon, waar het hun
ontbrak aan alles wat noodzakelijk is te midden van alles wat overbodig
is; of dat ze 's morgens uit een grote herberg zijn gekomen, waar ze
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zeer veel geld kwijt waren aan een slechte maaltijd opgediend in zilveren schalen en een nacht doorgebracht tussen damasten gordijnen en
vochtige, dubbelgevouwen lakens; of dat ze gastvrijheid hebben genoten bij een arme dorpspastoor, die de hoenderhoven van zijn parochianen spoorslags een schatting ging opleggen om een kippenragoût en
een omelet te kunnen maken; of dat ze zich hebben bedronken met
voortreffelijke wijnen, een overvloedige maaltijd hebben gebruikt en
een puike indigestie opgelopen in een rijke bemardijnerabdij. Al die
mogelijkheden mogen u dan even aannemelijk lijken, Jacques dacht
daar heel anders over: echt mogelijk was alleen datgene wat daar boven
geschreven stond. Wat in ieder geval waar is, van welke plek u ze ook
op weg wilt laten gaan, is dat ze nog geen tien meter hadden afgelegd
of de meester zei tegen Jacques, maar niet voordat hij zijn snuifje tabak
had genomen, zoals zijn gewoonte was: 'Zo, Jacques, en het verhaal
van je liefde?'
In plaats van te antwoorden riep Jacques uit: 'Naar de duivel met het
verhaal van mijn liefde! Daar vergeet ik verdomme ... '
DE MEESTER Wat heb je vergeten?
In plaats van te antwoorden keerde Jacques al zijn zakken binnenstebuiten en doorzocht tevergeefs al zijn kleren. Hij had de beurs met hun
reisgeld onder zijn kussen laten liggen, en hij had dat nog niet bekend
of zijn meester riep uit: 'Naar de duivel met het verhaal van je liefde!
Daar heb ik verdomme mijn horloge aan de schouw laten hangen!'
Jacques aarzelde geen moment; onmiddellijk maakte hij rechtsomkeert en ging stapvoets, want hij had nooit haast, terug naar... - Het immense kasteel?- Nee, nee. Kies uit de lijst van denkbare en ondenkbare verblijfplaatsen die ik hierboven heb gegeven alstublieft de mogelijkheid die het beste bij de huidige situatie past.
Ondertussen ging zijn meester gewoon verder; maar daarmee zijn
meester en knecht dus van elkaar gescheiden, en ik weet niet wie van
de twee ik het liefst blijf volgen. Als u met Jacques mee wilt, pas dan
maar op: de zoektocht naar de beurs en het horloge kan zo lang en zo
ingewikkeld worden dat het een hele tijd zal duren voor hij zijn meester
weer inhaalt, de enige aan wie hij het verhaal yan zijn liefde toevertrouwt, dus in dat geval kunt u Jacques' liefde verder wel vergeten. Als
u hem in zijn eentje naar de beurs en het horloge laat zoeken en ervoor
kiest zijn meester gezelschap te houden, zult u zich vervelen, uw beleefdheid ten spijt: u kent dat soort nog niet. Hij heeft weinig ideeën in
zijn hoofd; als hij toevallig iets zinnigs zegt, is dat omdat hij het ergens
heeft gehoord of omdat het hem wordt ingegeven. Hij heeft ogen zoals
u en ik, maar je weet meestal niet of hij kijkt. Hij slaapt niet, hij is ook
niet wakker; hij laat zich leven, dat is zijn normale functie. Die auto-
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maat ging langzaam voort, af en toe omkijkend of Jacques er nog niet
aankwam; hij steeg af en ging lopend verder; hij steeg weer op, reed
een paar honderd meter, steeg weer af en ging op de grond zitten met
zijn arm door de teugel van zijn paard en zijn hoofd op zijn handen
steunend. Wanneer hij die houding beu was stond hij op en keek in de
verte of hij Jacques nog niet zag. Geen Jacques. Dan werd hij ongeduldig, en zonder precies te weten of hij sprak of niet zei hij: 'Waar blij ft
die ellendeling? Wat spookt hij uit? Kost het zoveel tijd om een beurs
en een horloge op te halen? Jij hond, jij ploert, ik zal je afrossen. 0 ja,
ik zal je afrossen, dat staat vast.' Dan zocht hij zijn horloge in zijn vestzakje, waar het niet was, en daarmee was zijn verdriet compleet, want
hij wist niet wat hij moest zonder zijn horloge, zonder zijn snuifdoos en
zonder Jacques: dat waren de enige drie afleidingen in zijn leven, dat
voorbijging met tabak snuiven, kijken hoe laat het was en Jacques ondervragen, in alle mogelijke combinaties. Bij afwezigheid van zijn horloge was hij dus aangewezen op zijn snuifdoos, die hij om de minuut
open- en dichtdeed, zoals ik zelf ook doe als ik me verveel. De hoeveelheid tabak die 's avonds nog in mijn snuifdoos zit is evenredig met
de hoeveelheid genoegen en omgekeerd evenredig met de hoeveelheid
verveling van mijn dag. Ik verzoek u dringend, lezer, u vertrouwd te
maken met die aan de meetkunde ontleende manier van spreken, omdat
ik die nauwkeurig vind en me er vaak van zal bedienen.
Hebt u al genoeg van de meester? En omdat zijn knecht niet naar u
toe komt, wilt u dan dat we naar hem gaan? Arme Jacques! Net nu we
het over hem hebben riep hij smartelijk: 'Het stond daar boven dus geschreven dat ik op één en dezelfde dag zou worden opgepakt en al bijna
naar een gevangenis gevoerd als struikrover, én ervan zou worden beschuldigd een meisje te hebben verleid!'
Toen hij stapvoets in de buurt kwam van ... - het kasteel? - nee, van
de plek waar ze het laatst hadden geslapen, passeerde hij een van die
reizende kooplui die marskramers worden genoemd, die hem toeroept:
'Meneer de ridder! Kousenbanden, riemen, horlogekettingen, snuifdozen laatste mode, echte Jaback, ringen, horlogestempels!' Horloge,
meneer, een horloge, een mooi gouden horloge, bewerkt, met dubbele
kast, zo goed als nieuw.. .' Jacques antwoordt: 'Ik zoek er wel een, maar
niet het jouwe .. .' en vervolgt zijn weg, nog altijd stapvoets. Al rijdend
meende hij ineens daar boven geschreven te zien dat het horloge dat die
man hem had aangeboden dat van zijn meester was. Hij gaat terug en
zegt tegen de marskramer: 'Vriend, laten we dat horloge met die gouden kast eens bekijken, ik heb zo'n voorgevoel dat het me weleens zou
kunnen bevallen.'
'Nou,' zei de marskramer, 'dat zou me niks verbazen; het is mooi,
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heel mooi, van Julien Le Roi. 2 Ik heb het nog maar net, gekregen in ruil
voor een stuk brood; ik zal u een zacht prijsje berekenen. Het liefst heb ik
regelmatige kleine inkomsten, maar de tijden zijn niet best; zo'n buitenkansje zal ik de komende drie maanden niet meer krijgen. U lijkt me een
fatsoenlijk iemand, ik heb liever dat u ervan profiteert dan een ander.'
Al kletsend had de koopman zijn mars op de grond gezet, opengemaakt en het horloge eruit gehaald, dat Jacques onmiddellijk herkende,
zonder zich te verbazen, want hij haastte zich nooit en verbaasde zich
zelden. Hij bekeek het horloge goed. 'Ja,' zei hij tegen zichzelf, 'dat is
het.' En tegen de marskramer: 'U hebt gelijk, het is mooi, heel mooi, en
ik weet dat het goed is .. .' Hij stak het in zijn vestzak en zei tegen de
marskramer: 'Hartelijk bedankt, vriend.'
'Hoezo hartelijk bedankt!'
'Ja, het is het horloge van mijn meester.'
'Ik ken uw meester helemaal niet, dat horloge is van mij, ik heb het
gekocht en er veel voor betaald.'
En terwijl hij Jacques bij zijn kraag greep maakte hij aanstalten om
het horloge van hem terug te pakken. Jacques gaat naar zijn paard, pakt
een van zijn pistolen, drukt het tegen de borst van de marskramer en
zegt: 'Achteruit of je bent dood.' Geschrokken laat de marskramer los.
Jacques stijgt weer op zijn paard en gaat stapvoets op weg naar de stad,
terwijl hij bij zichzelf zegt: 'Ziezo, het horloge is terug, nu de beurs nog.'
De marskramer doet snel zijn mars dicht, neemt hem op zijn schouders, gaat achter Jacques aan en roept: 'Houd de dief1 Houd de dief1
Moord! Help! Hierheen! Hierheen!' Het was oogsttijd; de velden wemelden van de landarbeiders. Ze gooien allemaal hun sikkels neer, verdringen zich rond die man en vragen hem waar de dief is, waar de
moordenaar is.
'Daar gaat hij, daar verderop.'
'Wat! Die man die stapvoets op weg is naar de stadspoort?'
'Ja, die.'
'Ga toch weg, u bent gek, die ziet er helemaal niet uit als een dief.'
'Het is er een, het is er een zeg ik jullie, hij heeft me met geweld een
gouden horloge afgepakt.'
Die mensen wisten niet waar ze op moesten afgaan, het geschreeuw
van de marskramer of de rustige stap van Jacques. 'Ondertussen, beste
lieden,' ging de marskramer verder, 'ben ik wel mooi geruïneerd als jullie me niet helpen. Dertig louis, alsof het niets is. Jullie moeten me helpen, hij gaat er met mijn horloge vandoor, en als hij toevallig zijn paard
de sporen geeft kan ik ernaar fluiten .. .'
Jacques mocht dan vrijwel buiten het bereik van dat geschreeuw zijn,
hij kon de oploop makkelijk zien maar reed er niet sneller om. Door ze
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een beloning in het vooruitzicht te stellen kreeg de marskramer de boeren zover dat ze achter Jacques aan gingen. En daar liep dus een menigte mannen, vrouwen en kinderen te roepen: 'Houd de dief! Houd de
dief! Moord!' terwijl de marskramer hen zo dicht mogelijk volgde als
zijn last hem toestond en riep: 'Houd de dief! Houd de dief! Moord!'
Ze gingen de stad binnen, want Jacques en zijn meester hadden de
nacht in een stad doorgebracht, dat herinner ik me net weer. De inwoners verlaten hun huizen en sluiten zich aan bij de boeren en de marskramer, en samen lopen ze verder terwijl ze in koor roepen: 'Houd de
dief! Houd de dief! Moord!' Ze bereiken Jacques allemaal tegelijk. De
marskramer werpt zich op hem, Jacques geeft hem een schop, hij valt
op de grond maar roept er niet minder hard om: 'Schoft, smeerlap, vuile dief, geef me mijn horloge terug! Je zult het me teruggeven en dan
nog zul je hangen .. .' Nog altijd even kalm richtte Jacques zich tot de
steeds groter wordende menigte en zei: 'Er is hier een officier van justitie, breng me maar naar hem toe: daar zal ik bewijzen dat ik absoluut
geen schoft ben en dat die man er heel goed wél een zou kunnen zijn.
Ik heb hem een horloge afgepakt, dat is waar; maar dat horloge is van
mijn meester. Ik ben niet onbekend in deze stad: eergisteravond zijn
mijn meester en ik hier aangekomen en we hebben gelogeerd bij zijn
oude vriend, de magistraat.' Mocht u zich afvragen waarom ik u niet
eerder heb verteld dat Jacques en zijn meester door Couches waren gekomen en bij de magistraat van die plaats hadden gelogeerd: dat schiet
me nu pas weer te binnen. 'Breng me naar de magistraat,' zei Jacques,
terwijl hij van zijn paard stapte. De stoet begeeft zich op weg met Jacques in het midden, hij, zijn paard en de marskramer. Ze komen aan bij
de poort van de magistraat. Jacques, zijn paard en de marskramer gaan
naar binnen, waarbij Jacques en de marskramer elkaar vasthouden aan
een knoopsgat. De meute blijft buiten.
Wat deed de meester van Jacques ondertussen? Hij was ingedut aan
de kant van de weg met de teugel van zijn paard om zijn arm geslagen,
en het dier graasde het gras rond de slaper af, zover de lengte van de
teugel toeliet.
Zodra de magistraat Jacques zag, riep hij uit: 'Hé, ben jij het, arme
Jacques! Wat brengt je hier terug, in je eentje nog wel?'
'Het horloge van mijn meester: hij had het op de hoek van de
schouw laten hangen en ik heb het teruggevonden in de mars van deze
man. En onze beurs, die ik onder mijn kussen heb laten liggen en die
zal worden teruggevonden als u daartoe opdracht geeft.'
'En als het daar boven geschreven staat,' voegde de magistraat eraan
toe. Meteen liet hij zijn mensen roepen en meteen zei de marskramer,
wijzend op een forse kerel met een sluw, onbetrouwbaar uiterlijk, die
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nog maar kort bij de magistraat in dienst was: 'Dat is degene die mij
het horloge heeft verkocht.'
De magistraat nam een strenge gezichtsuitdrukking aan en zei tegen
de marskramer en de huisknecht: 'Jullie verdienen allebei de galeien,
jij omdat je het horloge hebt verkocht, jij omdat je het hebt gekocht.'
Tegen de huisknecht: 'Geef die man zijn geld terug en trek onmiddellijk je uniform uit.' Tegen de marskramer: 'Maak dat je wegkomt, als je
niet voorgoed in deze streek wilt blijven hangen. Jullie hebben allebei
een kostwinning die ongeluk brengt... En nu je beurs, Jacques.' Degene
die zich erover had ontfermd kwam uit eigen beweging naar voren; het
was een meisje met een bevallig figuurtje. 'Ik heb de beurs, meneer,'
zei ze tegen haar meester, 'maar ik heb hem absoluut niet gestolen, hij
heeft me hem zelf gegeven.'
'Heb ik je mijn beurs gegeven?'
'Ja.'
'Dat kan best, maar de duivel mag me halen als ik het me herinner.. .'
De magistraat zei tegen Jacques: 'Nou Jacques, laten we dit maar
niet verder uitzoeken.'
'Meneer.. .'
'Ze is knap en gewillig, zie ik.'
'Meneer, ik zweer u .. .'
'Hoeveel zat er in die beurs?'
'Ongeveer negenhonderd zeventien pond.'
'Toe nou toch, Javotte! Negenhonderd zeventien pond voor één
nacht, dat is veel te veel, zowel voor jou als voor hem. Geef mij de
beurs eens.' Het meisje gaf de beurs aan haar meester, die er een zesfrankstuk uitpakte. 'Hier,' zei hij, terwijl hij haar het muntstuk toegooide, 'dit is de prijs voor je diensten. Je bent meer waard, maar voor een
ander dan Jacques. Ik wens je elke dag twee keer zoveel toe, maar dan
buiten mijn huis, begrepen? En jij Jacques, maak dat je weer op je
paard klimt en naar je meester teruggaat.'
Jacques groette de magistraat en ging weg zonder te antwoorden,
maar bij zichzelf dacht hij: 'Die brutale rotmeid! Het stond daar boven
dus geschreven dat een ander met haar zou slapen en dat Jacques zou
betalen!. .. Kom op, Jacques, troost je. Ben je niet maar al te blij dat je
je beurs en het horloge van je meester terug hebt en dat het je zo weinig
heeft gekost?'
Jacques stijgt weer op zijn paard en baant zich een weg door de menigte die zich had gevormd voor de ingang van het huis van de officier
van justitie, maar omdat hij slecht kon verdragen dat zoveel mensen
hem voor een schurk hielden, haalde hij met veel vertoon zijn horloge
uit zijn zak om te kijken hoe laat het was; toen gaf hij zijn paard de
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sporen, dat daar niet aan gewend was en er des te rapper vandoor ging.
Normaal gesproken liet hij het zijn eigen gang gaan, want hij had er net
zo'n hekel aan om het in te tomen wanneer het galoppeerde als om het
aan te sporen wanneer het stapvoets liep. We denken het lot te sturen,
maar in werkelijkheid stuurt het ons, altijd en overal; en voor Jacques
was het lot alles wat hem aanging of wat in zijn buurt kwam: zijn
paard, zijn meester, een monnik, een hond, een vrouw, een muildier,
een kraai. Zijn paard bracht hem dus razend snel naar zijn meester, die
zoals ik al zei aan de kant van de weg was ingedut met zijn arm door de
teugel van zijn paard. Toen ik dat zei zat het paard aan de teugel vast,
maar toen Jacques aankwam hing de teugel nog op zijn plaats, terwijl
het paard was verdwenen. Blijkbaar was de slaper beslopen door een
bandiet, die zachtjes de teugel had doorgesneden en het dier had meegenomen. De meester werd wakker van het geluid van Jacques' paard,
en zijn eerste woorden waren: 'Waar blijf je toch, schoft! Ik zal je .. .'
Waarop hij zijn mond uit het lid begon te gapen.
'Gaap maar, gaap maar rustig door, meneer,' zei Jacques, 'maar waar
is uw paard?'
'Mijn paard?'
'Ja, uw paard .. .'
Toen de meester merkte dat zijn paard was gestolen, wilde hij Jacques meteen met de teugels te lijf gaan, maar die zei: 'Rustig, meneer,
ik ben vandaag niet in de stemming om me te laten afranselen; de eerste klap zal ik nog negeren, maar ik zweer u dat ik bij de tweede mijn
paard de sporen geef en u daar laat staan.'
Dat dreigement bracht de meester abrupt tot bedaren, en op milde
toon vroeg hij: 'En mijn horloge?'
'Hier.'
'En de beurs?'
'Hier.'
'Je bent lang weggeweest.'
'Niet zo heellang voor wat ik allemaal heb gedaan. Hoor maar eens:
ik ben teruggegaan, ik heb gevochten, ik heb alle boeren uit de velden
en alle inwoners van de stad te hoop doen lopen, ik ben voor een struikrover aangezien, ik ben voor de rechter geleid, ik heb twee verhoren ondergaan, ik heb twee mannen bijna aan de galg gekregen, ik heb een
huisknecht op straat laten zetten en een dienstmeisje laten wegjagen, ik
blijk te hebben geslapen met een schepsel dat ik nog nooit heb gezien
maar dat ik wel voor haar diensten heb betaald; en ik ben weer teruggekomen.'
'En terwijl ik op je wachtte .. .'
'Terwijl u op me wachtte stond daar boven geschreven dat u in slaap

zou vallen en dat uw paard zou worden gestolen. Kom op, meneer, laten we er niet meer aan denken, het paard is kwijt en misschien staat
daar boven wel geschreven dat het zal worden teruggevonden.'
'Mijn paard! Mijn arme paard!'
'Al blijft u tot morgen jammeren, dat verandert er niets aan.'
'Wat doen we nu?'
'Ik zal u achterop nemen, of als u dat liever wilt doen we onze rijlaarzen uit, hangen ze aan het zadel van mijn paard en gaan lopend verder.'
'Mijn paard! Mijn arme paard!'
Ze besloten te gaan lopen, waarbij de meester van tijd tot tijd uitriep:
'Mijn paard! Mijn arme paard!' en Jacques in geuren en kleuren zijn
avonturen samenvatte. Toen hij bij de beschuldiging van het meisje was
aangekomen vroeg zijn meester: 'Had je echt niet met dat meisje geslapen, Jacques?'
JACQUES Nee, meneer.
DE MEESTER En je hebt wel betaald?
JACQUES Absoluut!
DE MEESTER Ik heb één keer in mijn leven nog meer pech gehad dan
jij.
JACQUES U sliep met een meisje en moest daarna betalen?
DE MEESTER Precies!
JACQUES Dat verhaal zou ik weleens willen horen.
DE MEESTER Voor we aan mijn liefdesverhaal beginnen moeten we
eerst het jouwe hebben afgemaakt. Dus Jacques, vertel verder over je
liefde, die ik als de eerste en enige van je leven zal beschouwen, ondanks dat avontuur met het dienstmeisje van de magistraat van Conches; want al zou je met haar hebben geslapen, daarmee zou je nog altijd niet haar geliefde zijn geweest. We slapen elke dag met vrouwen
waarvan we niet houden en niet met vrouwen van wie we wel houden.
Maar...
JACQUES Hoezo, maar? ... Wat is er?
DE MEESTER Mijn paard!. .. Jacques, beste vriend, word niet boos.
Plaats je eens in de positie van mijn paard, probeer je voor te stellen dat
ik je kwijt ben en zeg me dan of je me niet des te meer zou waarderen
als je me hoorde roepen: 'Mijn Jacques! Mijn arme Jacques!'
r. Jaback: chique Parijse winkel. Horlogestempels: aan de horlogeketting hingen vaak een
sleutel en een stempel.
2. Julien Le Roi (r686-1759) was hofklokkenmaker en meester van het Parijse klokkenmakersgilde.
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VERTALING: MARTIN DE HAAN

ANNEKE BRASSINGA

RIEF AAN
SOPHUS

4

o

Lieve Sophus,
Al bij deze aanhef greep de censuur in. Die is tegenwoordig in de computersoftware meegeprogrammeerd. Mijn laptop las 'brief' en daarna
'lieve', waarop het woordje 'ouders' op het scherm verscheen. Maar ik
heb geen ouders meer, lieve Sophus, ik heb alleen nog jou. Dat is niet
erg, het is pas erg als je alleen op de wereld bent en ook nog in nood,
zoals de non naar wie je mij vroeg. De non huist in een van die oude
boeken waar ik altijd zo in verdiept ben dat ik, kloosterlijk doch geheel
en al vrijwillig- maar over de vrije wil komen we nog te spreken- mij
in retraite bevindende, nog maar zelden het daglicht aanschouw anders
dan vanachter hoge, slechts op boomtoppen uitziende zolderraampjes,
die veelal ook nog bewasemd zijn door de klanken van snokkende Verdi-aria's en -koren. Wat zou Diderot veel van Verdi hebben gehouden!
Om de kracht van diens muzikale expressie, om de tierende vertwijfeling van het Requiem, om de leugen van het aangrijpende theater dat
levensechtheid schept; want Diderot was degeen die zei: 'Waarlijk groot
is niet hij die het werkelijke herschept, maar hij die het beste de leugen
en de waarheid met elkaar weet te verzoenen.' Lees voor 'leugen' de
eloquentie en de kunstmatigheid van de kunst, voor 'waarheid' het leven dat de kunstenaar zijn schepping inblaast, op zijn eigen oninwisselbare wijze. Kunde en kunstgrepen zijn Diderot al niet meer genoeg als
hij in een van zijn eerste Salons, die van q6o, een denkbeeldige schilder die al te slaafs een echt landschap heeft gekopiëerd, vermaant: 'Wie
heeft u toch voorgeschreven dat u de strikte imitator van de natuur
moest zijn?'
Waarom ik over Diderot begin? Waarom heb ik jou ooit Sophus genoemd? Diderot is de schrijver van De Non, sterker nog hij is de non.
Hij weet de waarheid, zijn scheppend vermogen, te verzoenen met de
leugen van de fictie en de retoriek. Want, en voor hem is dat hoogst ongewoon, hij laat in dit boek iets achterwege dat hij bijna nooit kan laten: noch zijn hoofdpersoon, noch zijn verhaal valt hij in de rede. Hij
beheerst zich door middel van een kunstgreep, hij geeft zijn hoofdpersoon, tijdens het schrijven, gedachten in waarmee zij als het ware zich-
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zelf in de rede valt en tevens blijk geeft van de rijping, de loutering die
zij doormaakt. Zij schrijft een brief, van een paar honderd bladzijden
lang, aan haar verhoopte redder marquis de Croismare, en ongeveer
halverwege staat er: 'Nu hoor ik u zeggen, monsieur le marquis, u en de
meeste mensen die deze memoires lezen: "Voortdurend zoveel verschillende verschrikkingen! Een aaneenschakeling van zulke uitgekookte wreedheden bij gelovige zielen, dat is niet erg waarschijnlijk!"
Dat ben ik met u eens, maar het is waar en moge de hemel, die ik als
getuige aanroep, in alle strengheid over me oordelen en me eeuwig laten branden, als ( ... ). Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik ervan
overtuigd raak dat wat mij overkomt vóór mij nooit gebeurd is en misschien na mij ook nooit meer zal gebeuren. Eén keer (en God geve dat
het de eerste en de laatste keer is!) behaagde het de Voorzienigheid,
wier wegen ondoorgrondelijk zijn, op één ongelukkige de volle last te
laten neerkomen van alle wreedheden die verdeeld waren over de onafzienbare hoeveelheid ongelukkigen die haar in een klooster waren
voorgegaan en nog na haar zouden komen.' En, tot overmaat van geloofwaardigheid, zegt zij er achteraan: 'Ik heb geleden, zwaar geleden,
maar het lot van mijn kwelgeesten leek en lijkt me beklagenswaardiger
dan het mijne.' De lezer heeft, als hij bij deze passage aankomt, inderdaad al een keur van gruwelen en verschrikkingen achter de rug en
daardoor is hij des te williger, deze woorden in dank en grote bewondering van Suzanne Simonin aan te nemen, als háár woorden.
Er zijn, lieve Sophus, vele studies gewijd aan Diderot en zijn non.
Mijn favoriet is die van Georges May uit 1954, Diderot et 'La Religieuse', daar staat eigenlijk alles in en ik zou niets liever en ook niet beter
kunnen doen dan navertellen wat zo'n doorwrocht werk biedt, plus nog
wat biografische saillanties over Diderots zuster die in het klooster ellendig aan haar eind kwam, over de schrijver als minnaar, die zich in
zijn brieven aan Sophie Volland jaloers en achterdochtig betoont tegenover de innige band tussen zijn vriendin en haar zuster, brieven die ongeveer gelijktijdig zijn geschreven met De Non in eerste romanversie
(q6o); want, zoals je weten wilde, de roman beschrijft niet alleen het
klooster als een oord waar je met gemak ellendig aan je eind komt,
maar geeft ook een uitvoerige symptomatologie van de lesbische geaardheid en een impressie van de psychische ontreddering waartoe die
kan leiden. Dat is het nadeel van oude boeken lezen die niet naar behoren in vergetelheid zijn geraakt. Zelfs wat ik daarbij aan eigen invallen
had genoteerd, vind ik in al die studies terug. Het zij me vergeven.
Maar weet je, Sophus, wat Diderots grote voorrecht was? Hij had, in
het beste geval, en afgezien van zijn befaamdste klus, de Encyclopédie,
zo'n select publiek of, nog beter, helemaal geen publiek. Wat hij
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schreef voor de Correspondance littéraire, de culturele gazet van zijn
vriend Melchior Grimm, werd maar door een stuk of vijftien buitenlandse abonnees gelezen, die ieder per diplomatieke post, dus als vertrouwelijke zending, een handgeschreven exemplaar op hun hoogadellijke adres ontvingen. Wat hij nog meer schreef, ging de la in. Denk je
dat in. Er is censuur, wat je schrijft zou je de kop of minstens de vrijheid kosten, je zit de hele zomer op kasteel Grandval tussen vrienden
die misschien humeurig zijn of aan melancholie lijden, het regent veel,
je liefste is op haar moeders buiten, ver weg bij Vitry-le-François, maar
je zit op je eigen kamer bij het vuur, in je dierbare oude kamerjas, en je
schrijft wat je wilt - liefdesbrieven, een verslag, voor Grimm, van de
jaarlijkse Salon in het Louvre, waarvan je je al de schilderijen nog
scherp voor de geest kunt halen want je bent gezegend met een fotografisch geheugen, er wordt voor je gekookt, je hebt alle tijd, je neemt de
gefingeerde brieven ter hand die je het afgelopen voorjaar onder grote
hilariteit in de vriendenkring hebt geschreven aan de marquis de Croismare, naar Normandië vertrokken en node gemist. De marquis heeft ze
beantwoord, nobel, gevoelvol en oprecht, maar hij komt niet terug, hij
heeft aanstalten gemaakt de non in nood die je voorgaf te zijn, naar zijn
kasteel te halen, zij moest dus sterven ten gevolge van de mystificatie.
Daar, op Grandval, wordt de grap opeens ernst, een roman. Onpubliceerbaar. Op het scherpst van je eigen snede: 'Ik ben zo achterdochtig
aan het worden, zo onbillijk en jaloers; u schrijft zoveel goeds over
haar, u bent zo lichtgeraakt als iemand iets op haar heeft aan te merken,
dat... ik durf het niet uit te spreken! Ik schaam me voor mijn gevoel
maar kan het niet onderdrukken. Madame uw moeder beweert dat uw
zuster van [onleesbaar] vrouwen houdt; het is duidelijk dat zij veel van
u houdt; dan denk ik aan die non die zij zo'n warm hart toedroeg, en
dan zie ik weer voor me hoe zij zich soms verlustigd en zo teder over u
heen buigt, hoe zij haar vingers soms zo vreemd met de uwe verstrengelt! Adieu. Ik ben gek. Zoudt u me anders willen? (... )'. Zo luidt het
slot van een brief aan Sophie van I 7 september I 760. Je begrijpt, Sophus, wij kunnen niet uitmaken wat voor wisselwerking er aan de gang
was tussen Diderots roman en zijn amoureuze obsessies. Wat zou het
ook. Diderot, met de onbegrensde vrijheid van wie zijn behoefte aan
erkenning weet op te schorten tot in het onbestemde voorbij het eigen
bestaan, schrijft een roman die Verdiaans van pathetiek is, waarin er
niets maar dan ook niets te lachen valt, waarin van begin tot eind één
personage aan het woord is, zonder Dideroteuze dialectiek en fragmentatie, zonder narratieve valkuilen.
Die openen zich pas na afloop, in de 'Préface-Annexe' ofwel het
Voorwoord Achteraf, dat in q8o door Diderot werd toegevoegd aan

zijn toen herschreven roman. Op het tekstlichaam zelf, lieve Sophus, is
van toepassing de uitspraak van Jules Barbey d'Aurevilly, die in de negentiende eeuw als geen ander tegen Diderot fulmineerde in zijn boekje
ter gelegenheid van de publicatie van Diderots verzamelde werken; het
heet dan ook Contre Diderot. Want wat schrijft Barbey? 'U kunt stilisten vinden die meer of die minder warm zijn, meer of minder levend,
maar hij, Diderot, is het leven zelf! Hij is iemand die zijn onderwerpen
huwt. Hij gaat tot ze in en bevrucht ze. ( ... ) De salamander die zich
Diderot noemde en die leefde in het vuur van de geest, in het vuur van
het hart, in het vuur der zinnen, in het vuur van de bezieling, in het
vuur van de vrolijkheid en het vuur van de tranen, in alle vuren die de
mens met zijn onsterfelijke essentie, met de verheven toorts van zijn
vermogens, op de aarde weet te ontsteken, heeft zich in dat vuur opgebrand, ( ... ) en Goethe, die gestolde glibber, leeft voort.' Hoe duidelijk
ook mag blijken uit het snierende staartje van de volzin, dat Barbey een
rancuneus-retorisch gelijkhebber was; wie zo'n genereuze en ware karakteristiek weet te geven, strekt als vijand tot eer. Vijand, want in de
voorafgaande hoofdstukken schrijft Barbey te vuur en te zwaard tegen
Diderot, en zelfs verwijt hij hem dat hij, 'als een hond, volgevreten' aan
tafel stierf.
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Diderot zelf heeft aan het Voorwoord Achteraf van De Non uit 1780 een
anekdote toegevoegd die iets zegt over de 'waarheid' en de 'leugen'
waar ik in het begin van deze brief van repte. 'Op een dag,' schrijft hij
onder het mom van de anonieme auteur, 'kreeg hij, terwijl hij verdiept
was in dit werkstuk, bezoek van een van onze gemeenschappelijke
vrienden, M. d' Alainville; deze trof hem diepbedroefd aan, de tranen
stroomden over zijn wangen. 'Wat is er met u,' vroeg M. d' Alainville,
'wat ziet u eruit!' 'Wat er met mij is,' zei Diderot. 'Ik ben helemaal van
streek door een verhaal waar ik aan werk. ..'
In het Voorwoord Achteraf onthult zich het voorafgaande als quasi
een mystificatie - waarschijnlijk, te oordelen naar de rest van zijn
werk, omdat het eenduidige deze schrijver nu eenmaal wezensvreemd
is. Met zijn anekdote, zogenaamd door een ander verteld (maar het
schijnt aangetoond dat de toevoeging in zijn eigen handschrift is), verwijst Diderot naar het adagium van Horatius in de Ars poetica: 'si vis
me fiere, dolendurn est primum ipsi tibi', ofwel 'wil je dat ik huil [om
wat ik lees], treur dan eerst zelf [bij het schrijven].' Via de anekdote en
via zijn geliefde dichter drukt Diderot ons, lezers, op het hart dat hijzelf
bij het schrijven allerdeerlijkst getreurd heeft en dat wij dus volop in
tranen mogen uitbarsten bij het lezen. Maar het Voorwoord Achteraf
wordt op zijn beurt weer overschaduwd door een summiere slotpassa-
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ge, een gewetensvraag aan de gens de lettres: 'Nadat M. Diderot heel
wat ochtenden had doorgebracht met het schrijven van goed geformuleerde, weldoordachte, zeer aangrijpende, zeer romantische brieven, besteedde hij er dagen aan ze te bederven door op advies van zijn vrouw,
en van zijn bondgenoten in het kwaad, alles te schrappen wat saillant,
overdreven, in strijd met de uiterste eenvoud en volslagen waarschijnlijkheid was; zodanig dat wie de eerste op straat had gevonden, zou
hebben gezegd: "Dat is mooi, heel mooi ..." en wie de laatste had gevonden, zou hebben gezegd: "Dat is waar..." Welke brieven zijn nu de
goede? Die waarmee hij wellicht bewondering had gewekt? Of die
waarmee hij zeker een fraaie illusie zou hebben geschapen?'
Hier aangeland heeft de lezer zijn tranen maar te drogen, en zich af
te vragen wat hij heeft gelezen en wat hij had kunnen lezen. Niet alleen
de roman maar ook de brieven zoals in het Voorwoord Achteraf als authentiek gereproduceerd, zijn hiermee op losse schroeven gezet, met
even doeltreffend resultaat als in Jacques de Fatalist, waar ondermijning van geloofwaardigheid stelselmatig binnen de tekst zelf aan de
orde (ofwel de wanorde) was. Ook jij, Sophus, kunt weer in de kast.
Geen hond die nog in je gelooft.
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En toch: De Non is en blijft een louteringsroman. De hoofdpersoon,
Suzanne Simonin, bastaard van haar tot overspel verleide moeder, in
het klooster opgeborgen, tegen wil en dank tot non gewijd, zwartgemaakt, mishandeld, bijkans tot zelfmoord en zondige lusten verleid,
wordt gelouterd niet zozeer door de rampspoed in haar leven als wel
door het opschrijven, het herbeleven ervan - zij roept, Proustiaans, het
verleden op, niet terugblikkend, maar alsof zij de gang door de tegenwoordige tijd van toen opnieuw maakt, zonder dat wat komen zal, zoals
ze al schrijvend natuurlijk weet, daarbij te laten meespelen. De lessen
die het leven haar heeft geleerd betrekt zij hardnekkig niet op haar relaas van dat leven, zij weet te schrijven alsof 'de oorspronkelijke emoties en dergelijke weer in volle kracht ondergaan worden' (S. Dresden,
Wat is creativiteit?). Zij herhaalt, herschept haar geschiedenis; dat is
wat men loutering noemt, kunst.
Daarmee is De Non de tegenhanger van Jacques de fatalist, zoals
Diderot meldt als hij in q8o roman en Voorwoord Achteraf aan de
Correspondance littéraire aanbiedt: 'C'est la contrepartie de Jacques le
Fataliste. ( ... ) 11 est rempli de tableaux pathétiques. Je suis bien sûr qu'il
affiigera plus vos lecteurs que Jacques ne les a fait rire (. .. ) et je ne
crois pas qu'on aitjamais écrit une plus effrayante satyre des couvents.'
Tableaux pathétiques - ik hoor je op de kastdeur kloppen, Sophus,
maar heus, al is het Frans, laat af van hoop en wanhoop.
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Zichzelf observeren terwijl hij door emotie is overmand, het is de
grote kracht van Diderot, die hij, getuige de anekdote in het Voorwoord
Achteraf, strategisch gebruikt als het zo uitkomt: voor de 'waarheid'
die schuilt in het voorval zelf en de 'leugen' van het retorisch gebruik
ervan. Zo ook enscèneert hij in de Paradoxe sur Ie comédien een ontmoeting met de schrijver Michel Sedaine, na het uiteindelijk succes van
diens toneelstuk: 'Ik klamp hem aan, ik sla mijn armen om zijn hals; de
woorden stokken in mijn keel en de tranen rollen over mijn wangen;
ziedaar de gevoelige, middelmatige mens. Sedaine ziet het kil en roerloos aan en zegt: "Ah, monsieur Diderot, wat bent u mooi!" Ziedaar de
waarnemer, het genie.' Als verteller van deze scène is Diderot natuurlijk genie en middelmatige gevoelsmens in één. Het aardige is dat hij
dat ook is. Hij gebruikt zichzelf, geniaal, waarnemend, als onderzoeksterrein voor het gevoelvolle, omdat het de meest rechtstreekse wijze
van empirie is. Hij huwt dan zichzelf als 'sujet', als onderwerp, hij gaat
in tot zichzelf en verwekt een psychologisch inzicht dat hij vervolgens
toepast op theater, schilderkunst, en, bij voorbeeld, Suzanne Simonin.
Want ook zij beheerst de kunst van de zelfobservatie, zoals al bleek,
en er zijn nog meer opmerkelijke voorbeelden: 'Ik overtrofmijn zusters
zonder meer in intelligentie en schoonheid, karakter en talent'. 'Ik heb
een aardig gezicht, het was weliswaar getekend door diepe smart, maar
daardoor niet wezenlijk veranderd; ik heb een innemende stem, de
klank verraadt dat ik de waarheid spreek.' 'Mijn ziel is licht ontvlambaar, raakt gemakkelijk in vervoering en is snel aangedaan.' En, als toppunt van klinische precisie: 'Ik weet niet wat er allemaal in me omging,
ik was bevreesd, ik beefde, ik had hartkloppingen, ik kon nauwelijks
ademhalen, ik voelde me verward, benauwd, onrustig, ik was bang en
dacht dat mijn krachten het zouden begeven; dat ik zou flauwvallen;
toch zou ik niet kunnen beweren dat wat ik voelde iets akeligs was.'
Deze reeks observaties met die opmerkelijke slotsom, geheel en al in
de omfloerste denktrant van iemand die een orgasme heeft ervaren zonder het flauwste vermoeden te hebben wat dat is -ze typeren de intelligentie, het koel-geniale van de maagdelijke en zielsreine non, die weet
wat ze voelt en ook weet waar ze moet ophouden te voelen om de
maagdelijkheid van haar ziel niet in gevaar te brengen: voor geen goud
wil zij haar zuivere slachtofferschap bezoedelen door kennis van goed
en kwaad te verwerven anders dan zoals God haar ingeeft. Want dat
zou al voldoende zijn om haar medeplichtig te maken, terwijl ze nu
mag zeggen: 'Het lot van mijn kwelgeesten leek en lijkt me beklagenswaardiger dan het mijne.'
Het lijkt wel de lijdensweg van Christus, die zij heeft afte leggen. De
andere nonnen, geprovoceerd door haar onverzettelijke lijdzaamheid,
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roepen dan ook uit: 'Wat een hoogmoed! Ze vergelijkt zich met Jezus
Christus en ze vergelijkt ons met de joden die hem aan het kruis genageld hebben,' wanneer Suzanne, daartoe gedwongen, knielt en bidt:
'God, ik vraag u om vergeving voor mijn zonden, zoals u aan het kruis
voor mij gevraagd heeft.' Wat mij als atheïst toch een ordentelijk gebed
lijkt.
Wee degene die blijk geeft van onwil om zich te voegen naar het despotische gezag - wat het ook zij, ouderlijk-egoïstisch, wreed-ritualistisch of manisch-hitsig - elk gebaar, elke handeling zal tegen diegene
gebruikt worden. Suzanne's verzet staat haar dan ook, in de despotische
werelden waar zij gevangen zit, geen gevoelsbindingen toe, aangezien
die een compromis zouden behelzen, valse schijn die haar onvrijheid en
martelaarschap versluiert, Pascals divertissement. In die zin is ze strikt
marginaal, door Diderot geïsoleerd als specimen van onaangepastheid,
als monstrum, zoals de blinde Saunderson ook is, of de neef van Rameau. Diderot is nu eenmaal een satiricus, en geen gestolde glibber die
onpasselijkmakende klefheden als de Werther schiep.
Slechts tegenover God voelt de non vrijheid van spreken, en tegenover de ontvanger van haar relaas, aan het slot ervan zelfs tot in het bijkans onbetamelijke: 'Ik heb deze in alle haast neergeschreven memoires zojuist op mijn gemak herlezen en het viel me op dat ik hier onbedoeld in iedere regel net zo ongelukkig naar voren kom als ik in werkelijkheid ben, maar tevens veel charmanter dan ik echt ben. Zou dat
komen doordat wij vrouwen geloven dat mannen minder gevoelig zijn
voor de beschrijving van onze ellende dan voor het beeld van onze
charmes, en misschien menen dat het gemakkelijker is hen te verleiden
dan hun medelijden op te wekken?( ... ) Mons. le marquis zou er werkelijk verkeerd aan doen mij persoonlijk een natuurlijke eigenschap aan
te rekenen die mijn sekse nu eenmaal eigen is. Ik ben een vrouw, en
misschien een tikje koket, ik weet het niet. Maar het is er vanzelf ingeslopen, zonder vooropgezette bedoeling.' Zelden zal een non zo hoog
gestegen zijn in de openhartige geslepenheid van wie fier is, vrij wil
zijn en beseft daarvoor een beroep te moeten doen, helaas, op een hulpvaardige; beseft ten voordele te moeten ombuigen al wat die hulpvaardige als zwakte zou kunnen aanmerken. De non maakt zich sluitend,
sluit zich af. Het enige moment waarop Suzanne zwicht, vrijwillig,
voor een ander, is wanneer haar moeder eerlijk opbiecht dat zij, de bastaard, het kind van zonde, de enige is die haar moeders schuld kan boeten. Het doet haar zwichten, want het is een moment van machtsgelijkheid, zij het met rampzalig gevolg: de onduldbare gevangenschap in het
klooster.
Diderots inleving, zijn 'huwelijk' met zijn hoofdpersoon, is niet al-

leen wat betreft haar vrouwelijkheid verregaand, maar ook in haar geloofsclimax. Op het dieptepunt van haar kwellingen raakt de non aan
de vereenzelviging met het christelijk lijdensbeginsel: 'Toen voelde ik
dat het christelijk geloof hoogstaander is dan alle religies ter wereld,
wat een diepe wijsheid schuilt er in wat de verblinde filosofie de verdwazing van het kruis heeft genoemd! Wat zou ik in de toestand waarin
ik verkeerde, gehad hebben aan een gelukkige, glorieuze god? Ik zag
de onschuldige Christus voor me, de doorboorde zijde, het hoofd met
de doornenkroon, de handen en voeten doorboord met spijkers, zijn lijden en sterven, en ik zei bij mezelf: "Ziehier mijn God, en dan durf ik
me te beklagen!"'. Diderot, aanhanger en schepper van die 'verblinde
filosofie', geeft een maar al te reële grondslag aan het De Projundis
van het christelijk geloof. De wrange wending is dat die grondslag zich
midden in het klooster onthult, dat in de afzondering van de devote gemeenschap de laaghartigste aandriften van wreedheid en lust zonder
sociale controle of vluchtweg kunnen gedijen.
Dreiging van onmenselijkheid, waanzin, nietsontziende uitingen van
voorkeur en afkeer, taferelen en episoden die een soort catalogus van
uitwassen bieden, het lugubere clair-obscur en tegelijk het raffinement
van de beschrijvingen, 'de illusie die geschapen wordt door een veelheid van plastische details, finesses van decor en personages die zogenaamd niemand zou kunnen verzinnen', zoals Diderot de kunst van de
roman definieert in zijn Eloge de Richardson, dit alles maakt De Non
tot zijn zwartste en meest 'effrayante' werk. Zelfs de vele inconsistenties in het relaas van Suzanne doen eigenlijk niet af aan de geloofwaardigheid, want zo, vol ongerijmdheden, vertelt ieder van ons, in het echt,
zijn levensverhaal. En geen spoor van humor. Diderot, onverbeterlijke
grapjas, heeft een ijzeren zelfbeheersing opgebracht - wat op zichzelf
weer grappig is.
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Zoals Diderot in Steme's Tristram Shandy zijn voorbeeld vond van de
schrijver als anarchist, en het navolgde in Jacques de Fatalist, zo vond
hij in Richardson's Clarissa uit 1748 zijn voorbeeld van 'psycho-sensitivisme' dat hij toepaste in De Non. En je zou bijna kunnen zeggen dat
deze tegendelen, de anarchist en de psycho-sensitivist, drie jaar na
Diderots dood herenigd worden in zijn jongere tijdgenoot Sade, in
diens in 1787 geschreven roman Les infortunes de la vertu. Het is de
eerste versie van wat Sade pas later zou publiceren, als Justine (I 79 I)
en La nouvelle Justine (I797). Ook hij beschrijft de lijdensweg van een
hardnekkig onschuldige, die weliswaar niet heellang maagd blijft maar
even naakt, eenzaam en weerloos als Suzanne overgeleverd is aan boosaardige, op gewin en lust uit zijnde misdadigers en kwellers van beider-
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lei kunne. Het lijkt onwaarschijnlijk dat Sade, die bijna levenslang her
en der gevangen zat, De Non als feuilleton in de Correspondance littéraire heeft gelezen. Het grote publiek kon Diderots roman noir pas in
1796lezen.
In Richardson's Clarissa krijgt de hoofdpersoon, ook al een vermoorde onschuld, van een vriendin te horen: 'Your merit is your crime'. Clarissa wordt dan ook verkracht door haar aanbidder, omdat hij
juist haar deugd zo verleidelijk vindt. De beeldschone, rijke en epistolair hoogbegaafde Clarissa, wier martelaarschap is geschetst in een
briefroman van waarlijk monsterachtige omvang (I 500 dichtbedrukte
pagina's telt mijn paperback), bezit niet alleen deugd maar ook een zeer
ontwikkeld rechtsgevoel, èn, wat haar onderscheidt van Suzanne en
Justine (die zich, hommage aan de 'philosophes', Sopbie noemt) een
passie die strijdt met haar deugd. Zij is een echt kind van de Verlichting, en verdedigt haar kuisheid uit naam van het recht. De non daarentegen weet zich rechteloos, zij heeft geen enkele ervaring met de vrijheid, slechts een bijna instinctieve drang drijft haar, de illusie van toekomst is een weidse leegte. Diderot gunt haar ook niet de tijd om daarover na te denken. Clarissa heeft weet van zowel vrijheid als liefde en
kan daardoor, verkracht, gebroken en wel, in fiere versterving een innerlijke bevrijding bereiken, in de dood. Door zijn non als bastaard al
bij voorbaat af te zonderen, drijft Diderot op de spits wat Richardson
nog midden in de samenleving situeert.
Sade gaat nog verder. Hem gaat het als anarchist alleen om het individu. De samenleving, waar de non het goede en de vrijheid hoopt te
vinden, is voor hem allang kapot. Een keur van slechte mensen laat hij
betogen dat zij hun vrijheid te danken hebben aan het kwaad dat ze bedrijven. Ook de arme Sophie, infortunée de la vertu, heeft als enige
hartstocht de vrijheid. Helaas, deugd roept het kwaad over zich af- dat
is het thema voor alledrie de schrijvers. Sade als psycha-sensitivist gaat
het diepst in op de psychologische kneepjes daarvan, zoals in een passage tegen dankbaarheid na verleende dienst of hulp: 'Maar zelfs als de
dienst werd verleend van gelijke tot gelijke, zal de trots van een fiere
geest zich nooit tot dankbaarheid verlagen. Is hij die van een ander iets
ontvangt, niet altijd de vernederde, is de vernedering die hij ondergaat
niet voldoende betaling aan de ander, voor diens verleende dienst? Is
het niet een genot voor de trotse gever, zich boven de naaste te verheffen, heeft hij daaraan niet genoeg; en als de verplichting, die de trots
kwetst van degeen die ontvangt, voor deze een last wordt, heeft men
dan het recht hem te dwingen zich verplicht te blijven voelen? Waarom
moet ik bereid zijn me te laten vernederen, elke keer dat de blikken van
degeen die mij van dienst was, mij treffen? Ondankbaarheid is de

deugd van trotse geesten.' Dat krijgt Sophie te horen van de man die ze
het leven redde en die haar als ondank in zijn tredmolen afbeult. Sophie
is even hardleers als de non, erger nog, want van enige zelfobservatie of
reflectie is bij haar niets te bespeuren. Haar deugd is animaal en werktuiglijk. Verlicht, tot kritisch redeneren in staat, zijn alleen haar kwelgeesten. Te dom om voor de duivel te dansen, wordt ze uiteindelijk, ook
in deze eerste versie al, door de bliksem getroffen. Sade vindt het dan
nog nodig er een braaf eind aan te breien: Juliette, die in de latere versies in liederlijke vervoering zal raken bij die blikseminslag, gaat in het
klooster.

4

e

Wat moet de deugd, wat moet de non, met vrijheid? Diderot weet het
niet. Hij besluit zijn roman voor het zover komt. Hij weet alleen, net zo
goed als Sade, dat het gemakkelijker is zuiver en rein te blijven in het
aangezicht van belagers en overmacht, dan in vrijheid. Voor Diderot is
vrijheid onuitputtelijk denken, potentie van denken, genot van denken.
Hij zou Sade gewaardeerd hebben, om zijn denken, en ook om zijn
schrijven, om de finesses die zogenaamd niemand had kunnen verzinnen. Een voorbeeld: 'Er was in het appartement [Sophie is dienstmeid
bij een vrekkig echtpaar] een vrij grote zijkamer waar de wanden kaal
waren; daar moest ik met een mes een zekere hoeveelheid kalk vanaf
schrapen en vervolgens door een fijne zeef schudden, het product van
die handeling diende als toiletpoeder waarmee ik elke ochtend de pruik
van mijnheer en de wrong van madame smukte.' En ook, om wat Diderot in een brief aan Sophie Volland schrijft: 'Hartstocht en ondeugd
brengen de composities van de schilder, dichter en musicus tot leven.'
Sade spreekt over moord als 'wat in het ongerede geraakte materie, een
paar veranderingen in de samenstelling, een paar vernielde moleculen
die zijn teruggegooid in de smeltkroes van de natuur', terwijl Diderot
over hartstocht spreekt als 'het wellustig vergieten van een paar druppels vloeistof. Werkelijk,' vervolgt hij, 'ik geloofniet dat de natuur zich
om goed en kwaad bekommert.' (brief aan Sophie Volland, 3 I juli I 762,
het betreft een vrouw die zich laat nemen om haar man een betere baan
te bezorgen). De overeenkomst in amorele, fysische beeldspraak is evident.
Maar de hartstocht die Sade's compositie tot leven brengt is de hartstocht van de rede en de moraal, voor hem ligt daar de voedingsbodem,
de vuurslag, van het animale. Voor Diderot ligt de hartstocht in het irrationele. De moeder-overste met haar verdoemde hitsigheid heeft geen
pact met de duivel, geen verholen oogmerken, zij is in de ban van onberedeneerde driften, en niet anders is het gesteld met de moeder-overste
die elders de leefregels van het klooster aangrijpt voor het aanrichten
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van bloedstollende martelingen en vernederingen. De allereerste moeder-overste met wie Suzanne kennismaakt, verklaart zelf dat zij irrationeel is in haar voorkeuren en afkeer, in haar omgang met de novicen en
nonnen, kortom in haar gezag.
Diderots personages zijn theatraal, impulsief, koppig-dom, menselijk
falend op groteske wijze. Zij zijn niet emblematisch, vertegenwoordigen niet zoals Sade's booswichten een standpunt, en toch wordt in beide romans hetzelfde duidelijk gemaakt: een mens is nergens veilig. Een
waarheid als een koe, zeg dat wel, Sophus-in-de-kast, maar frappant is
het wel, als Diderot in zijn hele oeuvre de onbedwingbare spraak en tegenspraak van denken hoog houdt en toch via De Non, via de ijzeren
romanciersdiscipline, hand in hand staat met Sade, de ijzeren Hein van
het absolute denken. Hoe goed hij het ook heeft op zijn kamer in
Grandval, hij weet dezelfde soort van authentieke waarheid op te brengen, hij hoeft daar niet voor naar de Bastille, hij schept in volle ernst en
vrijheid vanuit het irrationele zijn volstrekte tegendeel: non, vrouw,
vroom, verlaten, verloren.
Maar hoor hoe dezelfde Diderot tekeer kan gaan tegen het christelijk
geloof: 'Het christelijk geloof is naar mijn gevoel het meest absurd en
het meest gruwelijk in zijn dogma's; het meest onbevattelijk, het meest
bovenzinnelijk, het meest ingewikkeld en daardoor het meest onderhevig aan verdeeldheid, sekten, scheuringen, ketterijen; het meest funest
voor de openbare rust, het meest bedreigend voor de souverein, door
zijn hiërarchische orde, door zijn presentatie van ambten en zijn discipline; het meest banaal en het meest onsmakelijk in zijn ceremonieën,
het meest kinderachtig en het meest onmaatschappelijk in zijn moraal
voor zover het die niet ontleent aan de universele moraal maar in wat
het daarin eigen is als evangelische, apostolische en christelijke moraal;
en het meest onverdraagzaam van alle.'
Zo treffen we Diderot aan in een brief aan Vialet, de aanbidder van
Sopbie Vollands zuster Mme Le Gendre. En op zijn best, of op zijn
slechtst, naar het u lijkt, is hij in een brief gedateerd 29 juni 1756, aan
Paul Landois, advocaat en later medewerker aan de Encyclopédie:
'De deugd is een maîtresse aan wie men zich evenzeer hecht door
wat men voor haar doet, als door de charmes die zij in onze ogen heeft.
( ... )Wat is een deugdzaam man? Iemand die ijdel is op die wijze van ijdel zijn, meer niet. Alles wat wij doen, doen wij voor onszelf. Wij wekken de schijn ons op te offeren wanneer wij niets anders doen dan onszelf bevredigen. Rest de vraag of wij de naam van "wijze" dan wel
"dwaas" zullen geven aan wie een manier hebben gevonden om gelukkig te zijn die ogenschijnlijk bizar is: door zich op te offeren. Waarom

s
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zouden we hen dwazen noemen, ze zijn immers gelukkig, en hun geluk
lijkt toch sprekend op dat van anderen? Zeker zijn ze gelukkig; want
hoeveel het hun ook kost, steeds zijn zij zodanig als hun het minst kost.
Maar als u bereid bent de voordelen die zij zich verschaffen en vooral de ongemakken die zij vermijden, goed te wegen, zal het u heel wat
moeite kosten te bewijzen dat zij onverstandig zijn. Als u ooit een poging daartoe waagt moet u niet vergeten de achting van anderen en die
van zichzelf naar het volle pond mee te rekenen. Vergeet evenmin dat
een slechte daad nooit ongestraft blijft, nooit, zeg ik, want de eerste die
men begaat effent de weg voor een tweede, die weer voor een derde, en
zo vordert men stap voor stap in de richting van de verachting voor de
medemens, het grootste kwaad van alle.
Als ik me onteerd heb in een gezelschap, zal men zeggen, begeef ik
me in andere kringen, waar ik opperbest de eretekenen van de deugd
zal weten te bemachtigen; maar men heeft het mis. Houdt men naar believen op met slecht te zijn? Hoeft men niet meer te doen dan honderd
kilometer verderop te gaan om een goed mens te worden, hoeft men
maar tegen zichzelf te zeggen: Ik wil nu goed zijn? De plooi zit erin, de
stof kan niet anders dan die behouden.
Hier wil ik, beste vriend, de toon van preker verruilen voor die van
filosoof, als ik kan. Als u scherp genoeg kijkt zult u zien dat het woord
vrijheid zinledig is; dat vrije wezens niet bestaan, niet kunnen bestaan;
dat wij allen niet anders zijn dan zoals past in de algehele orde der dingen, in de samenhang, in de opvoeding, in de keten der gebeurtenissen.
Onwrikbaar zijn wij daardoor bepaald. Men kan evenmin zich indenken dat een levend wezen handelt zonder drijfveer als dat een der armen van een balans beweegt zonder onderhevig te zijn aan gewicht; en
de drijfveer is altijd buiten onszelf, altijd vreemd aan ons, aan ons gekoppeld door ofwel een natuurvereiste ofwel een of andere oorzaak die
niet "onszelf" is. Wat ons misleidt is de immense variatie van ons handelen, en daarbij de gewoonte die vanaf onze geboorte is gevormd, het
wilsmatige te verwarren met vrijheid. Wij hebben zo vaak geprezen, zo
vaak gelaakt, wij zijn tevens zo vaak geprezen en gelaakt, dat het inmiddels een aloud vooroordeel is, te geloven dat wij en de anderen een
vrije wil en vrijheid van handelen hebben. Maar als vrijheid domweg
niet bestaat, is er geen enkele handeling die lof of blaam verdient. Is er
noch ondeugd noch deugd, niets dat moet worden beloond of bestraft.
Waarin onderscheiden zich dan de mensen? Hierin: ze doen goed of
ze doen kwaad. De boosdoener is iemand die men moet verdelgen en
niet straffen; wie goed doet, is iemand die geluk heeft, maar een deugd
is het niet.
Maar hoewel de mens, goed doend of kwaad doend, niet vrij is, hij is
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daarmee nog niet minder een wezen dat men kan veranderen; vandaar
dat de boosdoener in het openbaar moet worden terechtgesteld. Vandaar
ook de goede resultaten van voorbeeld, van vertogen, van opvoeding,
van genot, van smart, van glorie, misère, enzovoorts; vandaar een trant
van filosofie vol mededogen, die innig hecht aan de goede mens en
zich aan de slechte mens evenmin ergert als aan een wervelwind die
ons stof in de ogen smijt.
Eigenlijk gezegd is er maar één soort oorzaak: de fysische. Er is
maar één soort noodzaak: die is voor allen dezelfde, wat voor onderscheid het ons ook zint tussen hen te maken, of wat voor onderscheid er
in werkelijkheid ook mag zijn. En dat is wat mij verzoent met het
mensdom; en om die reden spoor ik u aan tot menslievendheid. Neemt
u deze principes aan, als u ze goed vindt, of toon mij dat ze slecht zijn.
Als u ze aanneemt, zult ook u verzoend raken met de anderen en met
uzelf; u zult het uzelf noch dankbaar zijn, noch kwalijk nemen, dat u
bent zoals u bent. Niets aan anderen verwijten, nergens wroeging over
hebben: dat zijn de eerste stappen naar de wijsheid. Alles daarbuiten is
vooroordeel, schijnfilosofie. Dat men zich ergert, dat men vloekt, zich
verbijt, komt doordat ook met het beste gestel en de gunstigste invloeden, in een mens altijd veeleer het dier dan de misantroop de overhand
heeft. Ziet u maar, of u recht op die titel hebt.
Dit is uw apologie, de mijne, die van alle mensen. Er is een heel verschil tussen zich afzonderen van de mensheid, en haar haten. Maar kunt
u me zeggen of er onder alle mensen ook maar één is die u éénhonderdste heeft aangedaan van het kwaad dat u zichzelf hebt aangedaan? Is
het de kwaadaardigheid van de mensen die u treurig, ongedurig, melancholiek, honend, wispelturig, levensmoe maakt? Vergeef me de vraag, u
riep die zelf op, en u kent mijn denktrant. Zo de boosdoeners tegen u
ondernemender zijn dan tegen een ander, en dat in evenredigheid met
uw zwakheid en onmacht, dan is dat de wet der natuur. Daar moet men
zich aan onderwerpen, want het zou wellicht heel wat kwaad opleveren,
er verandering in te brengen.
Zou u trouwens niet zeggen dat de gehele natuur tegen u samenspant; dat het toeval alle mogelijke soorten rampspoed heeft vergaard
om die over uw hoofd uit te storten? - Waar voor de duivel haalt u al
die hoogmoed vandaan? Mijn beste, u acht uzelf te hoog, u waant uzelf
van veel te veel belang, in het universum.'
Wat is dit voor moraal? Is dat nu wat wij van Diderot verwachten, Sophus, jij en ik, geblaseerde eenentwintigste eeuwers die 'elkaar vrij laten'? Zo'n ontnuchterde refutatie van de vrije wil, door een denker die
wij beminnen, nostalgisch en wel, om zijn menselijkheid, gezelschap-

pelijk€ warmte, speelse ernst, goede bedoelingen zelfs? Zeker wel, als
wij Jacques de Fatalist hebben gelezen, als wij De Non hebben gelezen, het relaas van Suzanne die vrijheid verlangt zonder te weten wat
dat is, - alsof iemand weet, wat dat is. Dit is dezelfde Diderot die in
een brief aan zijn minnares beschrijft hoe de aanblik van de deugd hem
van verrukking doet klaarkomen. In deze brief aan een obscuur gebleven mopperaar toont hij zich als iemand die, zijn heden te buiten
gaand, wijst op de simpelste, moeilijkste grondslag van het weten, dat
afgrond is.
Nawoord: voor de citaten uit De Non is dankbaar gebruik gemaakt van
de vertaling door Mirjam de Veth, De Arbeiderspers 1999. Overige citaten zijn vertaald door A.B.
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MARJOLEINEDE VOS
EN WET VAN
AFFINITEIT
OVER DIDEROTS
BRIEVEN AAN
SOPHIE VOLLAND
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Het mooiste aan Diderots brieven aan Sophie Volland zijn zijn liefdesbetuigingen. Omdat het zulke lieve liefdesbetuigingen zijn. In augustus
I 773 is Diderot in Den Haag en hij staat op het punt om te vertrekken
voor zijn grote Ruslandreis, naar zijn weldoenster Catharina de Grote.
Hij schrijft aan Sophie, met wie hij dan al 14 jaar een verhouding heeft:
'Adieu melieve - Het verschil in noorderbreedte zal aan mijn gevoelens
niets veranderen; in de buurt van de pool zult u me even dierbaar zijn
als u was op de meridiaan van Cassini [= op de breedte van Parijs]'.
Zijn behoefte om haar steeds weer te verzekeren van zijn liefde voor
haar is ontwapenend en overtuigend. Even ontwapenend zijn zijn oprechtheid, zijn wens om haar te laten delen in zijn leven en in wat hij
zoal meemaakt en zijn totale onopgesmuktheid. Diderot komt uit deze
brieven te voorschijn als een man die zich nooit aanstelt - misschien
deed hij het wel eens, maar hier niet. Zijn geest lijkt daar ook te levendig voor, er is altijd zoveel te vertellen, zoveel om zich voor te interesseren: 'ik dacht dat ik nooit van mijn leven meer over de Chinezen zou
beginnen, maar het is weer zover' en dan volgen een paar bladzijden
met opmerkelijke staaltjes van Chinese deugdzaamheid en eigenaardigheid. Hij gaat uitvoerig in op een keizer die meende dat het niet goed is
het hoofd boven de handen te stellen, want als de denkers in al te hoog
aanzien staan dan komen er steeds meer leeglopers en nietsnutten die
zich denkers noemen 'en hij vond ook dat voortbrengselen van de geest
kil en doods zijn wanneer het genie niet op de passies teert'. Als hij dat
allemaal uiteen heeft gezet, in een brief die hij zelf terecht "weer een
kleine roman" noemt, schrijft hij tevreden: 'Mooie gespreksstof, niet?
U zou waanzinnig veel van me moeten houden.'
De schat!
Zoiets denkt men niet vaak, de brieven lezend van iemand die al
meer dan twee eeuwen dood is, maar bij Diderot laat die gedachte zich
eenvoudig weg niet onderdrukken. Wat een leuke geest, wat een grappig mengsel van ernst en brutaliteit, van hartstocht en deugdzaamheid,
wat een vrijheid van denken. En wat een liefde voor zijn Sophie, die
niet eens Sophie heette, zo licht het voortreffelijke nawoord ons in, dat
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vertaalster Anneke Brassinga bij deze brieven schreef. Zij schrijft:
'Geest" intellect en cultuur; wie deze dingen in een vrouw bewonderde
en lietbad noemde haar Sophie.' Dat is dan weer erg achttiende-eeuws.
Wie Sophie Volland was, daarover is erg weinig bekend. Ze heeft een
Kenau van een moeder die haar ongetrouwde dochter van boven de
veertig voortdurend naar plaatsen commandeert waar zij niet wil zijn
en haar verbiedt om te doen wat ze graag zou willen doen: naar Parijs
gaan om bij haar getrouwde filosoof te zijn. Zo zit Sophie steeds een
maand of zes per jaar op het buiten van de familie Volland en schrijft
Diderot haar brieven vol verlangen, tederheid en dagelijkse nieuwtjes.
Dus in zekere zin mogen we Madame Volland wel dankbaar zijn, had
ze haar dochter wat meer vrijheid gegund dan hadden deze weergaloze
brieven niet bestaan. Maar het is wel merkwaardig om in Diderots brieven de meest stoutmoedige praatjes en ongegeneerde verhalen te lezen
en dan te bedenken dat hij die richtte aan een vrouw die op haar 45ste
uit naam van een of andere deugdzaamheid door haar moeder op een
landgoed werd gehouden waar ze uit naam van diezelfde deugdzaamheid, en uit plichtsgevoel en verschuldigde eerbied van een dochter tegenover haar moeder, niet vandaan ging. En nooit zegt Diderot ooit dat
Sophie haar moeder ongehoorzaam moet zijn - hij verwenst de moeder,
hij moppert, hij wanhoopt, maar ingaan tegen de moederlijke wensen is
blijkbaar geen mogelijkheid.
Zodoende schrijft Diderot, die nogal veel van zijn tijd doorbracht op
het landgoed Grandval van de baron d'Holbach, aan zijn gehoorzame
geliefde alles, of zoveel mogelijk, van wat er daar in die libertijnse
kringen gedaan en gezegd wordt. Zouden er ooit vrijer denkende mensen bestaan hebben, of is het Diderot, die Brassinga 'de allesdenker'
noemt, die zo'n klimaat doet ontstaan, of zelfs misschien in zijn brieven schept? In zijn vriendenkring lijkt men voor geen vraag terug te
deinzen, wat bijzonder is in een eeuw waarin de jezuïeten erg machtig
waren, de censuur nog vanzelfsprekend bloeide, en men in de gevangenis kon komen voor onbehoorlijke gedachten en geschriften, zoals
Diderot korte tijd aan den lijve moest ondervinden. Toch zeggen ze
daar op Grandval alles wat in hun gedachten opkomt. Of het zinvol is
om van het bestaan van God uit te gaan, werpt bijvoorbeeld iemand op,
omdat dat alles alleen maar ingewikkelder maakt. 'Een ander zei dat
een hypothese die alle verschijnselen kan verklaren, daarmee nog niet
waar hoeft te zijn; want wie zegt dat de orde der dingen als geheel maar
één oorzaak heeft? Dus wat te denken van een hypothese die bij lange
na niet het probleem oplost waartoe hij was uitgedacht, maar nog talloos veel meer problemen oproept?' Dergelijke overwegingen moeten
in die tijd regelrecht explosief zijn geweest- en dus zijn de gespreksge-
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noten erg vrij, want het is altijd moeilijker om te denken wat niet gedacht mag worden dan de gedachten te laten gaan daar waar niemand
ze een strobreed in de weg legt. En Diderot schrijft het ook nog eens allemaal op en stuurt het aan zijn Sophie: 'Ik denk, melieve, dat ons gebabbel bij het haardvuur u nog steeds amuseert, dus ik ga door.' De
aanwezigen filosoferen over het genie en de methode, over de kleinste
deeltjes waaruit alles wellicht bestaat ('0 lieve Sophie, - als er in onze
elementen een wet van affiniteit werkzaam zou zijn - stelt u zich dat
voor, hoe de moleculen van uw tot stof vergane minnaar in beweging
zouden komen, op zoek zouden gaan naar de uwe, die door de hele natuur verstrooid zijn!'), over de Chinezen en de Arabieren, over de betrekkelijkheid van deugdzaamheid en gewoontes. Ze roddelen er ook
op los en vertellen idiote anekdotes en soms raken ze helemaal door het
dolle, zoals de avond waarop Madame d' Aine, de schoonmoeder van
de Baron d'Holbach, de abbé berijdt. Ze ziet hem voorover geleund bij
een tafel staan, pakt een stoel en springt op zijn rug, waar ze hem de
sporen begint te geven terwijl hij hinnikt en steigert. Hun kleren kruipen op, ze krijgen de slappe lach, zo erg dat Madame d' Aine het niet
meer houdt en de abbé toeroept stil te blijven staan. 'En de abbé die
niet wist wat hem boven het hoofd hing bleef staan en kreeg een stortvloed van warm water over zich heen, langs zijn broekriem liep het in
zijn schoenen, en hij begon op zijn beurt te brullen: "Help, help, ik verdrink.'' En wij vielen allemaal op de divans neer, stikkend van het lachen.' Diderot vertelt nog wat meer bijzonderheden en vraagt dan aan
Sophie en haar zuster: 'Hoe vindt u zo'n verhaal, u stadse dames? Wij
grofbesnaarde lieden van Grandval kunnen ons met zoiets wel een dag
of wat amuseren.' Het is niet al filosofie wat de klok slaat.
Diderot lijkt geen enkele selectie te maken in de onderwerpen die hij
aan Sophie voorlegt, van moeilijke problemen, morele kwesties, filosofieën en theorieën tot dit soort amusante flauwekul. 'Wanneer ik u
schrijf, praat ik alsof ik naast u zat- Achter elkaar door, pêle-mêle, onvoorbedacht, vertel ik u alles wat er voorvalt in de ruimte die mijn leven is, van binnen en van buiten.'
Dat lijkt volkomen waar. Diderot schrijft zonder terughoudendheid
over alles wat hem treft. Hij leeft enorm met zijn vrienden mee en is
emstig bedrukt als er met hen iets niet in orde is, of als ze zich niet gedragen zoals zou moeten. Op een gegeven moment, in de zomer van
1762, ontstaat er onenigheid in de Grandval-kring. Madame d'Epinay,
de vriendin van Diderots beste vriend Friedrich Melchior Grimm, is jaloers omdat ze meent dat Grimm te veel aandacht besteedt aan barones
D'Holbach, en iedereen begint elkaar te bestoken met vreemde brieven,
er duiken steeds meer kandidaat-minnaars van ongeveer elke vrouw op
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en na een tijdje is iedereen beledigd. De baron en zijn vrouw willen
Madame d'Epinay niet meer ontvangen en niemand vertrouwt meer iemand, waardoor de losse en hartelijke omgang die er in de vriendenkring heerste helemaal verdwijnt. 'Aan alles wordt zwaar getild, want
de onschuld is eraf. Ik zie dat alles aan en verveel me dood,' schrijft
Diderot. Hij wordt er diep ongelukkig van, hij probeert iedereen even
hoog te achten als hij deed maar slaagt daar niet in, en hij vreest dat
deze verwikkelingen in de buitenwereld, waar de filosofen toch nogal
eens het mikpunt van spot zijn, bekend zullen worden en opgeblazen.
Hij schaamt zich, zo te lezen, voor zijn vrienden, al wil hij dat nu ook
weer niet zo hard zeggen. 'Het laat me geen rust, ik krijg er vapeurs
van.' Zijn groeiende ontgoocheling is te lezen aan zijn beschrijvingen.
Aanvankelijk had hij nog wel plezier in de hele zaak en beschrijft hij
met smaak het mislukte aanzoek dat Le Roy, een man die vroeger door
hem met de grootste achting beschreven werd, aan de barones doet.
'Een afwijzing in de liefde brengt altijd geveinsde of echte droefenis
met zich mee, gekwetste trots, woede, weeklachten, verdwijning, terugkeer, verwijten, gepruil, zoete en bittere woorden door elkaar heen, en
nog talloze blijken meer van vurige passie, waar Le Roy een meester in
is, en die hij, te goeder of te kwader trouw, maar zo levensecht als hij
kon, vertolkte, want hij is een fatsoenlijke kerel.' Over dat laatste gaat
Diderot in de loop van de brieven anders denken, maar deze beschrijving getuigt nog van vrolijk cynisme, waarbij het fatsoenlijk is om het
toneelstuk van de ontroostbare minnaar op te voeren, en minder fatsoenlijk om dat niet, of niet goed, te doen.
Dat fatsoen is iets wat Diderot hoog zit. Met 'fatsoen' bedoelt hij
veel, en alles wat hij ermee bedoelt, valt onder het woord 'deugdzaamheid'. Het zijn begrippen die ook in zijn romans belangrijke rollen te
vervullen hebben - zoiets deugdzaams als zijn non zie je niet vaak, en
ook de neef van Rameau wordt voortdurend op het belang van de
deugd gewezen. Diderot bedoelt daar niets kwezeligs mee, aan de voorschriften van de kerk heeft hij maling, en aan die van het brave gemiddelde fatsoen ook, daarvan getuigen al zijn uitspraken en verhalen. Hij
schrijft aan Sophie: 'Onder deugd versta ik, zoals u begrijpt, glorie,
liefde, patriottisme, kortom alles wat de groten, de edelmoedigen
drijft.' Zo ziet hij er niets verkeerds in om getrouwd te zijn en een minnares te hebben, maar wel om die minnares te bedriegen. Jaloers zijn is
niet verkeerd, maar anderen ermee lastig vallen wel. Een aanzoek doen
aan de vrouw van een vriend is laag, maar het geval van de jonge
vrouw die bewust ongehuwd moeder wil worden, legt hij heel serieus
aan Sophie voor, zonder het minste blijk van afkeuring, integendeel, hij
doet zijn best de jonge vrouw, die een kind wil van een man van wie ze
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niet houdt, zo deugdzaam en verstandig mogelijk af te schilderen. Het
is verbluffend dat over zo'n affaire zó geschreven en gedacht kon worden, zonder het geringste hoofdschudden over of dit wel behoorlijk is.
Die jonge vrouw moet ook niet voor de poes geweest zijn. En Sopbie
dus ook niet, nooit heeft Diderot de geringste aarzeling of zij wel in
staat zal zijn om haar oordeel te geven met voorbijzien aan de heersende moraal. Mademoiselle Volland moet een grote geest zijn geweest.
Eeuwig jammer dat haar brieven niet meer bestaan .
Een enkele keer lijkt Diderot wèl eens iets achter te houden, of geen
zin te hebben om zijn deugd-begrip heel streng toe te passen. Tijdens
de al genoemde moeilijkheden in de vriendenkring, bereikt hem het bericht dat Grimm blind wordt. Diderot, iemand die wist wat het is om
bevriend te zijn, is hevig aangeslagen. Hij schrijftGrimmeen brief 'zo
heftig, zo teder, zo gevoelvol als u soms uw vriend in geschrifte hebt
gekend, als hij u tot tranen toe ontroerde'. Bij een ontmoeting met
Grimm vallen de twee elkaar in de armen- 'ik heb zijn ogen gekust,
word niet jaloers - die mooie ogen waarin ik vroeger de hemel zag, en
wier licht nu zal verduisteren.' Een paar brieven later is er sprake van
dat Grimm helemaal niet blind wordt, dat hij dat alleen maar om verschillende redenen heeft verzonnen. Dat is nogal schokkend, maar
Diderot weigert zich te veel in deze zaak te verdiepen, waardoor het
ook onduidelijk blijft hoe het nu precies zit. Hij wil geloven dat Grimm
belasterd wordt en lijkt zichzelf te moeten overtuigen als hij schrijft:
'Over Grimm zwijg ik; alleen wil ik u zeggen dat ik hem niet tot valsheid in staat acht. Als u in het voorgaande iets bespeurt dat wel in die
richting wijst neem ik dat terug. In zijn rechtschapenheid heb ik evenveel of weinig vertrouwen als in die van mezelf. Wat zou ik verbijsterd
zijn, wat een kreet zou ik slaken, als bleek dat hij, mijn idool, etc. Maar
neen, dat gebeurt niet.' Hmm. Het is een verdediging geboren uit de
wens dat er niets aan de hand is, niet eentje die met behulp van feiten
of redeneringen duidelijk maakt dat er niets aan de hand is. Eigenaardig genoeg lezen we in een brief van tien dagen later toch weer dat
Grimm blind wordt. Uit die brief valt ook op te maken dat Sopbie Volland er niet geheel zeker van was dat alles echt wel klopte, want Diderot schrijft haar: 'Grimm verliest het licht in de ogen. Beloof me, bij het
licht in de uwe, geen kwade woorden meer te zeggen over mijn boezemvriend!' Niet Grimrus gedrag, maar zijn lot lijkt hier de doorslaggevende factor te zijn. En dat hij eenvoudigweg niet mág tegenvallen,
want dan wankelt Diderots wereld. Wat Diderot ook durfde denken,
niet dat zijn beste vriend minder oprecht en braaf was dan hij hem zag.
Het maakt hem innemend, en het laat zien hoe hij voortdurend heen en
weer geslingerd wordt door zijn hartstochtelijke natuur en zijn filosofi-
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sche afstandelijkheid. Diderot moest misschien ook wel zo'n hoog
deugd-ideaal hebben om zichzelf in de juiste banen te kunnen leiden.
Sopbie lijkt trouwens voor hem ook een belichaming van die onwankelbare deugd. Dat neemt hij niet steeds even ernstig, maar hij lijkt
haar wel te gebruiken als een soort spiegel, een oog waardoor hij gezien en geoordeeld wil worden - en bemind. Zoals hij haar bemint, het
blijkt steeds weer, uit zinnetjes als deze: 'U slaapt nu, nietwaar. U denkt
er niet aan dat er zestig mijl bij u vandaan een man die van u houdt met
u zit te praten.' Met Sopbies vermaningen drijft hij een beetje de spot,
al heeft hij er haar wel om lief. Zelf schrijft hij haar trouwens ook de
hele tijd dat ze voorzichtig moet zijn met haar gezondheid, niet te lang
moet reizen, geen enkele kwaal tegenover hem moet verzwijgen. En hij
laat zich graag vermanen, hij schrijft eens: 'Drukt u me nog eens op het
hart dat ik matig moet zijn. Ik eet me steeds maar een indigestie.'
Over gezondheidsopvattingen, en vooral over het gehannes van de
medische stand, krijgt men trouwens ook de angstaanjagendste ideeën.
Diderot is hevig in ziekteverschijnselen geïnteresseerd, is er iemand
ziek dan beschrijft hij uitvoerig de rochels en hoe dik of dun of gevaarlijk die zijn, de ontlasting, hoe vaak, hoe veel, van welke kwaliteit, alle
pijnen, etters, zweren en 'kwade sappen' worden met aandacht genoteerd, alsof hij er de patient mee kon genezen. Want wat in zekere zin zo
moet zijn geweest, als Sopbies teer beminde zuster Madame le Gendre
ziek is, schrijft Diderot een brief met de verschijnselen aan de dokter
die op grond daarvan een medicijn voorschrijft ... Sowieso gebeuren er
bij die genezing de vreemdste dingen, het arme doodzieke mens dat hevige koorts heeft, afschuwelijke pijn in haar ingewanden, vreselijk
hoest en geregeld in een soort bewusteloosheid wegzakt, krijgt een
enorme trekpleister op haar arm die een grote wond veroorzaakt waardoor de kwade sappen moeten worden afgevoerd. Diderot gaat bij de
beschrijving van de zieke over in het verpleegstersmeervoud en schrijft
verrukt: 'Sinds gisteravond hebben we op onze arm een pracht van een
grote, pijnlijke kwetsuur die witachtig, stroperig vocht afscheidt, geheel
naar wens en in zulke hoeveelheden dat kompressen en linnengoed
doordrenkt raken.' Hij lijkt het verzorgen heerlijk te vinden en is niet
weg te slaan bij het bed van de zieke, op wie hij vroeger nogal eens jaloers was omdat er zo'n grote intimiteit heerste tussen haar en Sophie.
Hij verdacht de zusters zelfs van seksuele tederheden en laat grommerige geluiden horen over hun verbondenheid. Tijdens de ziekte van Madame le Gendre speelt dat allemaal geen rol meer, integendeel bijna, de
enige keer dat Diderot echt kwaad op Sopbie is, is in deze tijd. Hij verwijt haar dat ze niet komt (ze zit met haar moeder op het landgoed) en
dat ze de ziekte van haar zuster niet emstig genoeg neemt. 'Vat u soms

...
...111

-uz.
u.

cc
z
cc

>

...111

:.
z

111
111
111

0

>
111
ICII
111

z

...

111

..,

0

a:

cc

::E

60

alles wat ik over de ziekte van uw zuster schreef op als scherts?' In
deze periode, het is I 766, lijkt Diderot helemaal één te worden met de
familie Volland, hij spreekt consequent over 'onze zuster' als hij het
over één van Sopbies twee zusters heeft, en niet zo lang na de ziekte
van madame Ie Gendre lijkt hij zelfs verzoend met mama Volland, een
vrouw die hij jarenlang voornamelijk als een wispelturig lastpak heeft
beschouwd. De hele omgang met Sopbie wordt trouwens steeds familialer. Weliswaar blijft hij haar zijn liefde betuigen - gelukkig maar,
want hij kan dat zo overtuigend - maar zijn brieven aan haar veranderen geleidelijk meer in die van een tedere vriend dan van een hartstochtelijk minnaar. De latere brieven zijn steeds aan Sopbie en haar zuster
gericht (de andere zuster, die hij doodleuk 'mijn aanbedene' noemt,
met wie Sopbie na de dood van Madame Ie Gendre en haar moeder is
gaan samenwonen) en spreken vaker van gezellig keuvelen bij het
haardvuur dan van hartstocht en afzondering. Ach, zo moet het ook
gaan, en Diderot is er niets minder beminnelijk om, integendeel eigenlijk. Hartstocht brengt bijna altijd brieven voort, maar brieven uit
vriendschap en echte liefde zijn zeldzamer. In de laatste brief, geschreven in Den Haag na de terugkeer uit Rusland, september 1774, schrijft
hij onverminderd gretig: 'Ik moet u allen dringend weerzien' en hij
schetst er een beeld in van zijn laatste tien jaar- alsof hij wist dat het er
tien zouden zijn. Rust is daarin het sleutelwoord. Wat niet wil zeggen
dat de filosoof geheel uitgeblust is geraakt, hij zit nog steeds vol vrolijke zelfspot waar hij schrijft: 'Ik dacht dat de vezels van het hart zich
zouden verharden met de jaren. Geen sprake van. Ik vraag me zelfs af
of ik niet ontvankelijker ben geworden. Alles raakt me, alles roert me;
ik word de huilerigste oude kerel die u ooit gezien hebt.' Ze zullen het
heus nog wel naar hun zin gehad hebben daar aan dat haardvuur in Parijs, Sophie, haar zuster en de oude filosoof. 'Adie, lieve vriendinnen.
Adieu. Spoedig daag ik weer aan uw einder, om nooit meer te verdwijnen.'
Het is een beetje mal om te zeggen dat Diderot ook aan onze einder
etc. en nooit meer verdwenen. Maar in zekere zin is het wel zo. Wie
deze brieven leest, verlangt er als vanzelf naar een man als Diderot
waard te zijn, een Sopbie te zijn, een Grimm, iemand die onbevooroordeeld en met echte denkinspanning naar de wereld kijkt. En die daarbij
ook nog eens zoveel humor en tederheid zou weten op te brengen, of
het alleen maar zou verdienen om die te ontvangen. Dat zou al heel wat
zijn. Het blijft een zegen, dat Diderot geleefd heeft. En geschreven.
Vooral aan Sophie.

DENIS DIDEROT

IT IS GEEN

GRAP

Een grap vertel je aan iemand die ernaar luistert; en hoe kort de grap
ook duurt, het gebeurt maar zelden dat de verteller niet af en toe wordt
onderbroken door zijn toehoorder. Daarom heb ik in het onderstaande
relaas, dat geen grap is, of een slechte grap, als u denkt van wel, een
personage opgenomen dat ongeveer de rol van de lezer vervult; en ik
begin.
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«En u maakt daaruit op?
-Dat zo'n interessant onderwerp de gemoederen in beroering zou
moeten brengen, een maandlang het gespreksthema van alle salons in
de stad zou moeten zijn, steeds opnieuw ter sprake zou moeten komen
tot iedereen er genoeg van had, en stof zou moeten leveren voor duizend en één discussies, minimaal twintig pamfletten en een paar honderd gedichten vóór of tegen; en dat het werk ondanks alle verfijning,
kennis en intelligentie van de auteur blijkbaar middelmatig, zeer middelmatig is, want het heeft niet de minste of geringste opschudding veroorzaakt.
- Maar me dunkt dat we een heel genoeglijke avond aan hem te danken hebben, en dat we door die voorlezing ...
- Ja, wat? Een eindeloze reeks afgezaagde verhaaltjes om de oren
hebben gekregen, die maar één ding zeiden, dat al sinds mensenheugenis bekend is, namelijk dat de man en de vrouw twee zeer verderfelijke
beesten zijn.
- Maar de epidemie heeft u ook besmet, want u hebt net als ieder ander een duit in de zak gedaan.
- Dat komt doordat je je altijd aanpast aan de heersende toon, of je
nu wilt of niet. Wanneer je je bij een gezelschap voegt, stem je op de
drempel je hele houding en gezichtsuitdrukking af op die van de aanwezigen. Je doet je voor als een grappenmaker terwijl je bedroefd bent
en trekt een bedroefd gezicht terwijl je zin hebt de grappenmaker uit te
hangen. Niemand wil een buitenstaander lijken, en daarom praat de literator over politiek, de politicus over metafysica, de metafysicus over
moraal, de moralist over economie en de econoom over literatuur of
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meetkunde; in plaats van te luisteren of te zwijgen zwetst iedereen over
dingen waar hij niets van weet en vervelen we elkaar allemaal uit dwaze ijdelheid of beleefdheid.
- U bent slechtgehumeurd.
- Niet slechter dan normaal.
- En ik denk dat ik mijn eigen verhaaltje beter kan bewaren voor een
geschikter moment.
- U bedoelt dat u wilt wachten tot ik weg ben.
-Nee, dat bedoel ik niet.
- Of dat u bang bent dat ik onder vier ogen minder geduld met u zal
hebben dan met een willekeurige persoon in een groter gezelschap.
- Nee, dat bedoel ik niet.
- Wees dan zo vriendelijk me te vertellen wat u wel bedoelt.
- Dat mijn verhaaltje niet méér bewijst dan die waaraan u zich zo
hebt geërgerd.
- Vertel het toch maar.
-Nee, nee, u hebt er genoeg van.
- Weet u dat van alle manieren om mij het bloed onder de nagels
vandaan te halen de uwe mij het meest tegen de borst stuit?
-Wat is mijn manier dan?
- U te laten bidden datgene te doen wat u zelf dolgraag wilt. Goed,
mijn beste, ik bid u, ik smeek u uw nood te stillen.
- Mijn nood te stillen!
- Begin dan toch, in godsnaam, begin dan toch.
- Ik zal het kort proberen te houden.
- Daar wordt het vast niet slechter van.
Om hem een beetje te pesten hoestte en rochelde ik, vouwde langzaam mijn zakdoek open, snoot mijn neus, opende mijn snuifdoos en
nam een snuifje, en ik hoorde hem brommen: 'Zijn verhaal mag dan
kort zijn, de aanloop is lang.' Ik had zin een huisknecht te roepen onder
voorwendsel van een of andere boodschap, maar ik deed het niet, en ik
zei:
DIT IS GEEN GRAP

&2

«Het is een feit dat er zeer goede mannen en zeer slechte vrouwen bestaan.
- Dat zien we elke dag en soms zelfs zonder ons eigen huis te verlaten. En verder?
- Verder? Ik heb een mooie Elzassische gekend, maar dan ook zo
mooi dat de grijsaards voor haar te hoop liepen en de jongelui met een
ruk bleven stilstaan.
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- Ik heb haar ook gekend, ze heette Madame Reymer.
-Inderdaad. Een man uit Nancy die pas in Parijs was aangekomen,
Tanié genaamd, werd smoorverliefd op haar. Hij was arm. Het was een
van die ongelukskinderen die van huis weglopen om te ontkomen aan
de hardvochtigheid van hun kinderrijke ouders en zich in de wereld
storten zonder te weten wat er van ze zal worden, geleid door een intuïtie die ze zegt dat ze nooit een erger lot zullen treffen dan dat waarvoor
ze vluchten. Tanié was zo verliefd op Madame Reymer dat zijn hartstocht hem moed gaf en alles wat hij ondernam edel deed lijken in zijn
ogen; zonder weerzin deed hij alles om de armoede van zijn vriendin te
verzachten, niets was hem te zwaar of te laag. Overdag ging hij in de
haven werken, en als de avond viel ging hij op straat staan bedelen.
- Dat was allemaal prachtig, maar het kon niet zo blijven.
- Tanié, die er genoeg van had om tegen de behoeftigheid te vechten,
of liever gezegd om een charmante vrouw gebrek te laten lijden terwijl
ze werd bestookt door schatrijke mannen die er bij haar op aandrongen
dat ze die armoedzaaier van een Tanié zou wegjagen ...
- Wat ze twee weken of een maand later inderdaad wel zou hebben
gedaan.
- ... en hun rijkdommen te accepteren, besloot haar te verlaten en in
den vreemde zijn geluk te gaan beproeven. Na enig aandringen mocht
hij mee op een schip van de koning. Het moment van vertrek is gekomen. Hij gaat afscheid nemen van Madame Reymer. 'Lieve vriendin,'
zegt hij, 'ik mag niet langer misbruik maken van je genegenheid. Ik
heb mijn besluit genomen, ik ga weg.' 'Je gaat weg!' 'Ja.' 'En waar ga
je heen?' 'Naar de Antillen. Jij verdient een ander lot en ik mag dat niet
langer uitstellen.'
-Die goede Tanié!
-'En wat moet er dan van mij worden?'
- De huichelaarster!
- 'Je bent omringd door lieden die bij je in de smaak willen vallen.
Ik geef je je vrijheid terug. Je bent van je beloften ontslagen. Kijk om
je heen wie van die aanbidders je het best bevalt en accepteer hem, ik
smeek het je.' '0, Tanié, zegjij me nu dat ik. ..'
- U hoeft de gebaren van Madame Reymer niet na te doen. Ik zie ze
voor me, ik ken ze.
- 'De enige gunst die ik van je vraag voor ik wegga, is dat je geen
verbintenis aangaat die ons voorgoed van elkaar zou scheiden. Zweer
me dat, mooie vriendin. Op welke plek van de wereld ik ook zal wonen,
het moet wel heel erg met me gesteld zijn wil er een jaar voorbijgaan
zonder dat ik je een onbetwistbaar bewijs van mijn innige genegenheid
geef. Nee, niet huilen.'
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- Ze huilen allemaal wanneer ze willen.
- 'En verzet je alsjeblieft niet tegen het plan dat me uiteindelijk is ingegeven door de verwijten van mijn hart, en dat als ik bleef algauw
wéér in me zou opkomen.'
-En zo verdween Tanié naar Saint-Domingue, net op tijd voor Madame Reymer en voor hemzelf.
-Wat weet u daarvan?
- Ik weet beter dan wie ook dat toen Tanié haar aanraadde een keus
te maken, die keus al was gemaakt.
-Zo!
- Vertel verder.
- Tanié was schrander en had een grote bestuurlijke aanleg. Het
duurde niet lang voordat hij de aandacht trok. Hij werd lid van het parlement van Cap-François. 1 Hij onderscheidde zich door zijn intelligentie en zijn redelijkheid. Hij joeg niet blindelings een groot fortuin na
maar wilde dat alleen eerlijk en snel verdienen. Elk jaar stuurde hij er
een deel van naar Madame Reymer. En na ...
-Negen of tien jaar. Nee, ik geloof niet dat hij langer is weggebleven.
- ... kwam hij zijn vriendin een kleine portefeuille brengen met daarin de vrucht van zijn deugd en zijn noeste arbeid.
- En gelukkig voor Tanié had ze op dat moment net de allerlaatste
van zijn opvolgers de bons had gegeven.
- De allerlaatste?
-Ja.
- Ze had er dus meerdere gehad?
- Beslist. Vooruit, vertel verder.
- Maar misschien heb ik niets te vertellen dat u zelf niet al beter
weet dan ik.
- Doet er niet toe, ga maar verder.
- Madame Reymer en Tanié woonden in een behoorlijk mooie woning in de Rue Sainte-Marguerite, vlak bij mij in de buurt. Ik had een
hoge pet op van Tanié en was een geregelde bezoeker van zijn huis, dat
misschien niet weelderig maar in ieder geval zeer gerieflijk was ingericht.
- Ik kan u verzekeren, zonder het bij haar te hebben nageteld, dat
Reymer voordat Tanié terugkwam meer dan vijftienduizend pond aan
jaarlijkse inkomsten had.
- En dat vermogen hield ze voor hem geheim?
r. Cap-François: grote havenstad in Saint-Domingne (het Franse deel van Hispaniola, het
tegenwoordige Haïti).
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-Ja.
-Waarom?
- Omdat ze gierig en hebberig was.
-Hebberig alla, maar gierig! Een gierige courtisane! Die twee leefden al een jaar of zes in de beste harmonie samen.
- Dankzij de extreme geslepenheid van de een en het eindeloze vertrouwen van de ander.
- Ja, er kon geen greintje twijfel binnendringen in een zo zuivere ziel
als die van Tanié, dat klopt. Het enige wat ik af en toe merkte was dat
Madame Reymer algauw haar aanvankelijke armoede was vergeten,
een onbedwingbare hang naar pracht en praal had, het vernederend
vond om als mooie vrouw lopend over straat te moeten ...
- Waarom nam ze geen rijtuig?
- ... en dat de ondeugd haar door zijn luister heel wat minder verachtelijk leek. U lacht? Dat was het moment waarop minister Maurepas het
plan opvatte in Rusland een handelsmissie op te zetten. Voor het welslagen van dat project had hij een doortastende, intelligente man nodig.
Hij liet zijn oog op Tanié vallen, die hij tijdens zijn verblijf in CapFrançois het beheer over verschillende belangrijke zaken had toevertrouwd, waarvan de man zich altijd tot volle tevredenheid had gekweten. Tanié was zwaar aangeslagen door de eer die hem ten deel viel: hij
had het zo goed en was zo gelukkig aan de zijde van zijn maîtresse! Hij
hield van haar en zij hield van hem, dat dacht hij althans.
- Mooi gezegd.
- Wat kon goud nog aan zijn geluk toevoegen? Niets. Maar de minister drong aan; hij moest een beslissing nemen, hij moest het aan Madame Reymer vertellen. Ik kwam vlak na die akelige scène binnenlopen
en trof de arme Tanié in tranen aan. 'Wat is er aan de hand, mijn beste?' vroeg ik. Hij antwoordde snikkend: 'Die vrouw!' Madame Reymer
zat rustig aan een weefgetouw te werken. Tanié stond met een ruk op
en liep weg. Ik bleef alleen achter met zijn vriendin, die geen blad voor
de mond nam over wat ze 'Taniés dwaasheid' noemde. Ze overdreef de
eenvoud van haar staat; ze gebruikte in haar pleidooi alle trucjes waarmee een geslepen geest de sofismen van een blinde ambitie weet te camoufleren. 'Waar hebben we het over? Een afwezigheid van hooguit
twee, drie jaar.' 'Dat is flink lang voor iemand van wie u houdt, en die
evenveel van u houdt als van zichzelf.' 'Hij, houdt hij van mij? Als hij
van me hield, zou hij dan aarzelen om me mijn zin te geven?' 'Maar
mevrouw, waarom gaat u niet met hem mee?' 'Ik! Ik ga daar niet heen,
en hoe gek hij ook is, het is niet eens in zijn hoofd opgekomen me dat
voor te stellen. Twijfelt hij aan mij?' 'Ik weet zeker van niet.' 'Nadat ik
twaalf jaar op hem heb gewacht kan hij nog wel een paar jaar op mijn
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eerlijkheid vertrouwen. Meneer, dit is een van die zeldzame kansen die
zich maar eens in je leven voordoen, en ik wil niet dat hij er ooit spijt
van krijgt en me misschien verwijt dat hij hem heeft gemist.' 'Tanié zal
nergens spijt van krijgen zolang hij het u naar de zin kan maken.' 'Allemaal leuk en aardig, maar wees er maar van overtuigd dat hij heel blij
zal zijn dat hij rijk is tegen de tijd dat ik oud ben. Het is een hebbelijkheid van vrouwen dat ze nooit aan de toekomst denken; ik doe dat wel.'
De minister was in Parijs; van de Rue Sainte-Marguerite naar zijn woning was het maar een klein eindje. Tanié was erheen gegaan en had ja
gezegd. Hij kwam met droge ogen maar bedrukt gemoed terug. 'Lieve,'
zei hij tegen haar, 'ik heb Maurepas gezien; hij heeft mijn woord, ik zal
gaan, ik zal gaan en jij zult tevreden zijn.' '0, schat! .. .' Madame Reymer duwt haar weefgetouw opzij, vliegt op Tanié af, werpt haar armen
om zijn nek en overlaadt hem met liefkozingen en lieve woordjes. 'Ja, nu
zie ik dat je van me houdt!' Tanié antwoordde koel: 'Je wilt rijk zijn.'
- Dat was ze al, die bedriegster, tien keer zo rijk als ze verdiende.
- 'En je zult het ook zijn. Als je zo van goud houdt, zal ik goud voor
je moeten gaan zoeken.' Het was dinsdag, en de minister had zijn vertrek meteen voor de vrijdag erna vastgesteld. Ik kwam afscheid nemen
op het moment dat hij vocht tegen zichzelf en zich probeerde te ontworstelen aan de armen van de mooie, onwaardige en wrede Reymer.
Zo'n warboel van gedachten, zo'n wanhoop, zo'n doodsnood heb ik later nooit meer gezien. Het was geen weeklacht, het was één lange kreet.
Madame Reymer lag nog in bed, hij hield een van haar handen vast en
bleef maar tegen haar zeggen: 'Wrede vrouw! Wrede vrouw! Wat heb
je nog meer nodig dan de welstand die je geniet en een vriend, een geliefde zoals ik? Ik ben fortuin voor haar gaan maken onder de brandende zon van Amerika, en nu wil ze dat ik het voor haar ga maken te midden van het Russische ijs. Ik besef dat deze vrouw gek is, vriend, ik besef dat ik een idioot ben, maar ik vind het minder erg te sterven dan
haar verdriet aan te doen. Je wil dat ik je verlaat, dus ik zal je verlaten.'
Hij zat geknield voor haar bed, met zijn mond op haar hand gedrukt en
zijn gezicht verborgen in de dekens, die zijn gemompel dempten en alleen nog maar droefgeestiger en angstaanjagender maakten. De deur
van de kamer ging open, hij keek met een ruk op en zag de postiljon,
die hem kwam vertellen dat de paarden voor de koets stonden. Hij
slaakte een kreet en verborg zijn gezicht weer onder de dekens. Na een
korte stilte stond hij op en zei tegen zijn vriendin: 'Omhels me, mijn
lief, omhels me nog eenmaal, want je zult me nooit meer zien.' Zijn
voorgevoel bleek maar al te juist. Hij vertrok, kwam aan in Sint-Petersburg en kreeg drie dagen later een koortsaanval, waaraan hij de vierde
dag overleed.
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- Dat wist ik allemaal al.
- Was u misschien een van Taniés opvolgers?
- U zegt het. En door dat beeldschone karonje heb ik me bijna geruïneerd.
- Die arme Tanié!
- Er zijn mensen die u zullen zeggen dat hij een dwaas was.
- Ik zal hem niet verdedigen, maar die lui wens ik vanuit het diepst
van mijn hart toe dat het noodlot ze in de armen drijft van een even
mooie en even doortrapte vrouw als Madame Reymer.
- U bent meedogenloos in uw wraak.
- Maar er zijn niet alleen zeer slechte vrouwen en zeer goede mannen, er zijn ook zeer goede vrouwen en zeer slechte mannen. En wat ik
nu ga vertellen is net zomin een grap als het vorige.
-Daar twijfel ik niet aan.
-Monsieur D'Hérouville ...
- Die nog leeft? De luitenant-generaal van het leger? Die getrouwd
is met dat charmante schepsel Lolotte?
-Ja, die.
- Dat is een zeer fatsoenlijk iemand, een vriend van de wetenschappen.
-En van de wetenschappers. Hij heeft heellang gewerkt aan een algemene geschiedenis van de oorlog in alle tijden en alle landen.
- Dat is niet mis.
- Om zijn project te realiseren had hij zich omringd met een paar
verdienstelijke jongelui, zoals Montucla, de auteur van de Geschiedenis
van de wiskunde.
- Toe maar! Had hij er veel van dat kaliber?
- Maar een man die Gardeil heette, de held van het avontuur dat ik
nu ga vertellen, deed nauwelijks voor hem onder. Door een gemeenschappelijke passie voor de studie van het Grieks ontwikkelde zich tussen Gardeil en mij een vriendschap, die gaandeweg vrij hecht werd
door de hulp die we elkaar gaven, onze hang naar afzondering en vooral het gemak waarmee we elkaar konden ontmoeten.
- U woonde toen in de Estrapade.
-Hij woonde in de Rue Saint-Hyacinthe, en zijn vriendin, Mademoiselle De La Chaux, op Place Saint-Michel. ·Ik noem haar bij haar
eigen naam, omdat die arme ongelukkige niet meer is, en omdat haar
leven elke rechtgeaarde geest onmogelijk iets anders dan respect kan
inboezemen, en niets dan bewondering, weemoed en tranen zal oproepen bij ieder die door de natuur bedeeld of gestraft is met ook maar
greintje van haar gevoel.
- Maar uw stem stokt, en ik geloof dat u huilt!
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- Het is alsof ik haar grote, glinsterende, zachte zwarte ogen nog altijd voor me zie en alsof het geluid van haar aandoenlijke stem nog altijd weerklinkt in mijn oor en door mijn ziel snijdt. 0, bekoorlijk schepsel! Uniek schepsel! Je bent niet meer! Al meer dan twintig jaar ben je
niet meer, en mijn hart krimpt nog altijd ineen als ik aan je terugdenk.
- Hield u van haar?
-Nee. 0, La Chaux! 0, Gardeil! Jullie waren allebei een mirakel, jij
van vrouwelijke tederheid en jij van mannelijke ondankbaarheid.
Mademoiselle De La Chaux was van vrij goede afkomst, ze verliet haar
ouders om zich in de armen van Gardeil te werpen. Gardeil bezat niets;
Mademoiselle De La Chaux had een klein eigen vermogen, en dat werd
volledig opgeofferd aan de noden en grillen van Gardeil. Noch van haar
verkwiste vermogen, noch van haar bezoedelde eer had ze spijt, haar
geliefde betekende alles voor haar.
- Dan was die Gardeil vast heel knap en aantrekkelijk?
-Nee, absoluut niet. Een nors, zwijgzaam en cynisch mannetje met
een bars gezicht en een getaande huid, kortom een spichtig, ziekelijk
ventje. Lelijk, voor zover een man met een intelligent gezicht dat kan
ZIJn.
- En dat had een charmant meisje het hoofd op hol gebracht?
- Verbaast u zich daarover?
-Altijd.
-U?
-Ja.
- Maar herinnert u zich uw avontuur met dat meisje Deschamps niet
meer, en de diepe wanhoop waarin u verzonk toen dat schepsel u de
toegang tot haar huis ontzegde?
- Laten we het daar niet over hebben. Ga verder.
-Ik vroeg u destijds: 'Dan is ze vast heel mooi?' En u antwoordde
bedroefd: 'Nee.' 'Is ze dan intelligent?' 'Ze is dom.' 'Zijn het dan haar
talenten die u zo enthousiast maken?' 'Ze heeft er maar één.' 'En wat is
dat zeldzame, sublieme, buitengewone talent?' 'Dat ze me in haar armen gelukkiger maakt dan ik ooit was in de armen van enige andere
vrouw.'
- Maar Mademoiselle De La Chaux?
- Die fatsoenlijke, gevoelige Mademoiselle De La Chaux hoopte
heimelijk, intuïtief en tegen beter weten in op het geluk dat u kende en
dat u over Deschamps deed opmerken: 'Als die ellendige teef me blijft
wegjagen uit haar huis, neem ik een pistool en jaag in haar antichambre
een kogel door mijn kop.' Hebt u dat gezegd of niet?
- Ik heb het gezegd, en ik weet nog steeds niet waarom ik het niet
heb gedaan.
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- Geef dus maar toe.
- Ik geef alles toe wat u wilt.
- Mijn beste, de deugdzaamste onder ons mag zich gelukkig prijzen
dat hij nooit de mooie of lelijke, intelligente of domme vrouw heeft
ontmoet die hem rijp voor het gesticht zou hebben gemaakt. Mannen
verdienen veel medelijden en een milde blaam; elk jaar dat de boze
geest die ons achtervolgt geen vat op ons heeft gekregen, is er één, en
we kunnen alleen maar sidderen bij de gedachte aan de hevigheid van
sommige natuurlijke bekoringen, met name voor zielen met een vurig
temperament en een licht ontvlambare verbeelding. Een vonk die toevallig in een kruitvat terechtkomt brengt geen heftiger effect teweeg.
De vinger die die fatale vonk op u of mij kan werpen, is misschien al
geheven.
«Hérouville, die met alle geweld grote vaart achter zijn werk wilde
zetten, putte zijn medewerkers volledig uit. Gardeils gezondheid had
eronder te lijden. Om zijn taak te verlichten leerde Mademoiselle De
La Chaux Hebreeuws, en terwijl haar vriend uitrustte, vulde zij een
deel van de nacht met het interpreteren en transcriberen van Hebreeuwse tekstfragmenten. Het moment brak aan om de Griekse auteurs uit te
pluizen; zo snel mogelijk bekwaamde Mademoiselle De La Chaux zich
verder in die taal, waarvan ze de beginselen al kende, en terwijl Gardeil
sliep, vertaalde en kopieerde ze passages van Xenophon en Thucydides.
Aan de kennis van het Grieks en het Hebreeuws voegde ze die van het
Italiaans en het Engels toe. Het Engels beheerste ze zo goed dat ze de
eerste metafysische opstellen van Hume in het Frans kon vertalen, een
karwei waarvan de inhoudelijke moeilijkheidsgraad die van de taal nog
ruimschoots overtrof. Wanneer de studie haar krachten had uitgeput,
bracht ze haar tijd door met het graveren van muziek. Wanneer ze bang
was dat de verveling zich van haar geliefde meester zou maken, zong
ze voor hem. Ik overdrijf niets, als getuige kan ik de heer Le Camus
aanroepen, doctor in de medicijnen, die haar heeft bijgestaan in haar
lijden en gesteund in haar behoeftigheid, altijd voor haar klaarstond,
haar heeft gevolgd naar de zolder waarheen de armoede haar had verbannen, en haar ogen heeft gesloten toen ze dood was. Maar ik vergeet
een van de belangrijkste redenen van haar ellende, namelijk de vervolging die ze te verduren kreeg van de zijde van haar familie, die woedend was over haar openlijke, schandelijke relatie. Ze schuwden geen
waarheid en geen leugen om haar vrijheid op onterende wijze aan te
tasten. Haar ouders en de papen achtervolgden haar van wijk naar wijk,
van huis naar huis, en dwongen haar verschillende jaren alleen en op
een geheime plek te wonen. Overdag werkte ze voor Gardeil; wij gingen 's nachts naar haar toe, en door de aanwezigheid van haar geliefde
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waren al haar leed en al haar bezorgdheid als bij toverslag verdwenen.
-Wat! Zo'n jong, bedeesd en gevoelig schepseltje te midden van zoveel moeilijkheden!
- Ze was gelukkig.
-Gelukkig!
-Ja, dat was ze pas niet meer toen Gardeil ondankbaar werd.
- Maar het is onmogelijk dat ondankbaarheid haar loon was voor zoveel zeldzame kwaliteiten, zoveel blijken van toewijding, zoveel verschillende opofferingen.
- U vergist zich, Gardeil was echt ondankbaar. Op een dag stond
Mademoiselle De La Chaux er alleen voor, zonder eer, zonder vermogen en zonder steun. Nee, ik lieg, want ze had mij nog een tijdje, en ze
had dokter Le Camus tot het einde toe.
-0, mannen, mannen!
- Over wie hebt u het?
- Over Gardeil.
- U ziet alleen de slechte man, de goede vlak ernaast ziet u niet
staan. Op die dag van verdriet en wanhoop kwam ze bij mij binnenvallen. Het was ochtend. Ze was doodsbleek. Ze wist het slechte nieuws
pas sinds de vorige dag maar zag eruit alsof ze al heel lang diep in de
put had gezeten. Ze huilde niet, maar het was duidelijk dat ze veel had
gehuild. Ze liet zich neervallen in een stoel. Ze zei niets, ze kon niets
zeggen. Ze strekte haar armen naar me uit en slaakte een paar kreten.
'Wat is er?' vroeg ik. 'Is hij dood?' 'Erger nog: hij houdt niet meer van
me, hij heeft me verlaten.'
- Ga toch weg!
-Nee, ik blijf. Ik zie haar, ik hoor haar en mijn ogen schieten vol
tranen. 'Houdt hij niet meer van u?' 'Nee.' 'Hij heeft je verlaten!' 'Ja,
inderdaad. Na alles wat ik heb gedaan! Meneer, ik ben totaal in de war.
Heb medelijden met me. Laat me niet alleen, laat me alstublieft niet alleen.' Terwijl ze dat zei had ze mijn arm gegrepen en hield die stevig
vast, alsof er iemand naast haar stond die haar dreigde los te rukken en
mee te sleuren. 'Wees niet bang, mademoiselle.' 'Ik ben alleen bang
voor mezelf.' 'Wat moet ik voor u doen?' 'Me eerst voor mezelf behoeden. Hij houdt niet meer van me, hij heeft genoeg van me, ik irriteer
hem, ik verveel hem, hij haat me, hij verlaat me, hij laat me vallen, hij
laat me vallen!' Op die herhaalde uitroep volgde een diepe stilte, en op
die stilte een lachstuip die duizendmaal angstaanjagender was dan een
wanhoopskreet of het gereutel van een stervende. Daarna kwamen er
tranen, kreten, ongearticuleerde woorden, blikken ten hemel, trillende
lippen, een stroom van verdriet die je maar het beste kon laten betijen,
en dat deed ik dus ook, ik probeerde pas een beroep te doen op haar
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verstand toen ik zag dat haar gevoel uitgeput en sprakeloos was. Ik ging
verder: 'Hij haat je, hij laat je vallen! En wie heeft dat tegen je gezegd?' 'Hijzelf.' 'Kom, mademoiselle, laat niet alle hoop en moed varen, het is geen monster.' 'U kent hem niet, maar u zult hem wel leren
kennen. Het is een monster als geen ander, een monster zoals er nog
nooit een heeft rondgelopen.' 'Dat kan ik niet geloven.' 'U zult het zelf
zien.' 'Houdt hij van iemand anders?' 'Nee.' 'Hebt u hem geen verkeerde vermoedens of reden tot klagen gegeven?' 'Nee, absoluut niet.'
'Waardoor komt het dan?' 'Door mijn nutteloosheid: ik heb niets meer,
ik ben nergens meer goed voor. Door zijn blinde ambitie, die hij altijd
al heeft gehad. Door het verlies van mijn gezondheid en mijn charmes:
ik heb zoveel geleden en mezelf zo afgebeuld! En door de verveling en
afkeer die ik hem inboezem.' 'Zo gaat dat: geen geliefden meer, maar
vrienden voor het leven.' 'Hij kan me niet meer luchten of zien, hij ervaart mijn gezelschap als een last, mijn aanwezigheid doet hem pijn en
verdriet. U moest eens weten wat hij tegen me heeft gezegd! Ja,
meneer, hij heeft tegen me gezegd dat hij uit het raam zou springen als
hij vierentwintig uur met mij zou moeten doorbrengen.' 'Maar die afkeer kan toch niet van het ene op het andere moment zijn ontstaan?' 'Ik
zou het niet weten. Hij is van nature zo laatdunkend, zo onverschillig,
zo kil! Het is zo moeilijk om in de ziel van dat soort mensen te lezen,
en het is zo afschuwelijk als wat je leest dan ook nog je eigen doodvonnis is! Hij heeft het over me uitgesproken, volkomen gevoelloos!' 'Ik
begrijp er niets van.' 'Ik wil u om een gunst vragen, daarvoor ben ik gekomen. Wilt u me die bewijzen?' 'Ja, wat het ook is.' 'Kijk, hij respecteert u, en u weet wat hij aan mij te danken heeft. Misschien durft hij
aan u zijn ware gedaante niet te laten zien. Nee, ik denk dat hij daar de
moed en de kracht niet voor heeft. Ik ben maar een vrouw en u bent een
man. Een vriendelijke, eerlijke en rechtvaardige man dwingt ontzag af.
U dwingt ontzag bij hem af. Geef me alstublieft een arm en ga met me
mee naar zijn huis. Ik wil met hem praten waar u bij bent. Wie weet wat
mijn verdriet en uw aanwezigheid voor invloed op hem zullen hebben.
Gaat u mee?' 'Met alle genoegen.' 'Kom, dan gaan we.'
- Ik ben bang dat haar verdriet en uw aanwezigheid geen enkele zin
hadden. Afkeer! Dat is iets verschrikkelijks, afkeer in de liefde, en van
een vrouw.'
- Ik liet een draagstoel komen, want ze kon nauwelijks meer lopen.
We kwamen aan bij Gardeil, hij woonde in dat grote nieuwe huis, het
enige aan de rechterkant van de Rue Saint-Hyacinthe, gezien vanaf
Place Saint-Michel. De dragers stopten en deden de deur open. Ik
wachtte, maar ze kwam niet naar buiten. Ik ging kijken en zag een
vrouw die trilde over haar hele lichaam, haar tanden klapperden als bij
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een koortsaanval en haar knieën schokten tegen elkaar. 'Een ogenblik,
meneer,' zei ze. 'Neem me niet kwalijk, neem me niet kwalijk, maar ik
kán het niet. Wat moet ik daar gaan doen? Ik heb u voor niets van uw
werk gehouden. Het spijt me. Neem me niet kwalijk.' Ik bood haar niettemin de arm; ze nam hem aan, probeerde op te staan maar kon het
niet. 'Nog een ogenblik, meneer,' zei ze. 'Ik doe u pijn, u lijdt onder
mijn toestand.' Ten slotte bedaarde ze een beetje, en terwijl ze uit de
draagstoel stapte zei ze bijna fluisterend: 'We moeten naar binnen, we
moeten hem zien. En dan? Misschien ga ik daar wel dood.' We staken
de binnenplaats over, gingen naar binnen en betraden Gardeils werkkamer. Hij zat in een kamerjas en met een nachtmuts op aan zijn bureau.
Hij begroette me met zijn hand en ging verder met het werk waarmee
hij bezig was. Ten slotte kwam hij naar me toe en zei tegen me: 'Je zult
toch moeten toegeven, mijn beste, dat vrouwen zeer hinderlijk zijn; ik
bied je mijn oprechte verontschuldigingen aan voor het dwaze gedrag
van mademoiselle.' Vervolgens richtte hij zich tot dat arme schepsel,
dat meer dood dan levend was: 'Wat wil je nog van me?', vroeg hij. 'Ik
zou denken dat het na de heldere, duidelijke verklaring die ik heb gegeven helemaal uit is tussen ons. Ik heb je al gezegd dat ik niet meer van
je hou. Ik heb je dat onder vier ogen gezegd; het is blijkbaar je bedoeling dat ik het herhaal met meneer erbij. Goed dan: ik hou niet meer
van je. Liefde is een gevoel dat in mijn hart voor jou niet meer bestaat,
en ik wil daar graag aan toevoegen, als dat je geruststelt, voor elke andere vrouw.' 'Maar zeg me dan waarom je niet meer van me houdt.'
'Dat weet ik niet. Het enige wat ik weet is dat ik eraan ben begonnen
zonder te weten waarom, dat ik er een einde aan maak zonder te weten
waarom, en dat ik voel dat die hartstocht onmogelijk nog kan terugkeren. Het was dom en lichtzinnig van me, en ik ben blij dat ik er volgens
mij nu helemaal van ben genezen.' 'Wat heb ik verkeerd gedaan?' 'Helemaal niets.' 'Heb je heimelijk iets aan te merken op mijn gedrag?'
'Nee, absoluut niet. Je bent de trouwste, eerlijkste, tederste vrouw die
een man zich kan wensen.' 'Heb ik iets niet gedaan wat ik wel had kunnen doen?' 'Nee.' 'Heb ik mijn familie niet voor je opgeofferd?' 'Ja, dat
klopt.' 'Mijn vermogen?' 'Ja, helaas, dat vind ik heel erg.' 'Mijn gezondheid?' 'Dat is heel goed mogelijk.' 'Mijn eer, mijn reputatie, mijn
rust?' 'Alles wat je maar wilt.' 'En je walgt van mij?' 'Dat is pijnlijk om
te zeggen en pijnlijk om te horen, maar het is nu eenmaal zo, dus moet
ik ervoor uitkomen.' 'Hij walgt van me!' 'Zo voel ik het, maar ik ben er
niet trots op.' 'Hij ... 0, goden!' Bij die woorden werd haar gezicht
doodsbleek, haar lippen verloren hun kleur, op haar wangen vormden
zich druppels koud zweet, die zich vermengden met de tranen die uit
haar gesloten ogen stroomden. Haar hoofd viel achterover tegen de leu-
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ning van haar stoel, ze klemde haar tanden op elkaar en trilde over haar
hele lichaam, en na dat trillen viel ze flauw, het leek wel alsof de hoop
werd vervuld die ze bij de deur van het huis had uitgesproken. Die toestand duurde zo lang dat ik bang werd. Ik trok haar manteltje uit,
knoopte de veters van haar japon open, maakte die van haar onderrokken losser en gooide een paar druppels koud water in haar gezicht.
Haar ogen gingen half open, uit haar keel kwam een dof gemompel, ze
wilde zeggen: 'Hij walgt van mij,' en kon alleen de laatste lettergrepen
eruit krijgen. Toen slaakte ze een schelle kreet, haar oogleden gingen
dicht en ze viel weer flauw. Gardeil, die onaangedaan in zijn stoel zat
met zijn elleboog op tafel en zijn hoofd op zijn hand, keek emotieloos
toe en liet de zorg voor haar aan mij over. Ik zei meermalen: 'Maar ze
gaat dood, we zouden een arts moeten roepen.' Hij haalde zijn schouders op en antwoordde glimlachend: 'Vrouwen zijn taai, die gaan zomaar niet dood. Het is niets, het is zo over. Je kent ze niet, ze doen met
hun lichaam wat ze willen.' 'Nee, ze gaat écht dood!' Inderdaad leek
haar lichaam krachteloos en levenloos, het gleed uit de leunstoel, en ze
zou links of rechts ervan op de grond zijn gevallen als ik haar niet had
vastgehouden. In de tussentijd was Gardeil met een ruk opgestaan, en
terwijl hij door zijn woning ijsbeerde zei hij op ongeduldige, humeurige toon: 'Ik had deze weerzinwekkende scène graag gemist, maar ik
hoop dat het de laatste zal zijn. Wat klaagt dat mens verdorie? Ik heb
van haar gehouden, en al zou ik met mijn hoofd tegen de muur bonken,
dat zou er niets aan veranderen. Ik hou niet meer van haar; dat weet ze
nu, en anders zal ze het nooit weten. Alles is gezegd.' 'Nee, niet alles is
gezegd. Denk je dan echt dat een rechtschapen man een vrouw zomaar
in de steek kan laten nadat hij haar alles heeft afgenomen wat ze had?'
'Wat wil je dat ik daaraan doe? Ik ben net zo arm als zij.' 'Wat ik wil
dat je doet? Dat je jouw armoede deelt met de armoede waartoe je haar
hebt gebracht.' 'Dat is makkelijk gezegd. Zij zou er niet beter van worden en ik veel slechter.' 'Zou je zo omgaan met een vriend die alles
voor je had opgeofferd?' 'Een vriend! Ik heb weinig vertrouwen in
vrienden, en deze ervaring heeft me geleerd dat ik gaan enkel vertrouwen in gevoelens moet hebben. Het spijt me zeer dat ik dat niet eerder
heb geweten.' 'Maar het klopt dus wel dat die arme vrouw het slachtoffer is geworden van jouw wispelturige hart?' 'En hoe weet je zo zeker
dat ik niet een maand of een jaar later net zo wreed zou zijn behandeld
door haar wispelturige hart?' 'Hoe ik dat weet? Door alles wat ze voor
je heeft gedaan en door de toestand waarin je haar nu ziet.' 'Wat ze
voor me heeft gedaan? Nou, verdorie, dat is wel gecompenseerd door
de tijd die ik aan haar heb verkwist.' '0, Gardeil, wat een vergelijking,
tussen jouw tijd en alle onbetaalbare dingen die je haar hebt afgeno-
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men!' 'Ik heb niets gedaan, ik ben niets, ik ben dertig jaar oud, als ik
nu niet aan mezelf denk en al die onbenulligheden laat voor wat ze zijn,
komt het er nooit meer van.' In de tussentijd was de arme mademoiselle
een beetje tot zichzelf gekomen. Bij die laatste woorden barstte ze tamelijk heftig uit: 'Wat zei hij over verkwiste tijd? Ik heb vier talen geleerd om hem te helpen bij zijn werk, ik heb massa's boeken gelezen, ik
heb dag en nacht geschreven, vertaald en gekopieerd; ik heb mijn
krachten uitgeput, mijn ogen bedorven en mijn bloed aan het koken gebracht, ik heb een ernstige ziekte opgelopen, waar ik misschien wel
nooit van zal genezen. Hij durft de oorzaak van zijn afkeer niet toe te
geven, maar die zal ik u vertellen.' Ogenblikkelijk rukt ze haar sjaal af,
haalt een arm uit haar japon, ontbloot haar schouder en laat me een
wondroosvlek zien. 'Kijk, dat is de reden van zijn omslag,' zei ze. 'Het
komt door al die doorwaakte nachten. 's Ochtends kwam hij aanzetten
met zijn perkamentrollen. "Hérouville wil zeer snel weten wat erin
staat," zei hij, "het zou eigenlijk morgen af moeten zijn." En dat was
het ook.' Op dat moment hoorden we buiten de deur iemand aankomen.
Het was een huisknecht, die Hérouville kwam aandienen. Gardeil verbleekte. Ik vroeg Mademoiselle De La Chaux zich te fatsoeneren en
zich terug te trekken. 'Nee,' zei ze, 'ik blijf. Ik wil die verachtelijke
man ontmaskeren. Ik blijf op Hérouville wachten en zal met hem praten.' 'Wat heeft dat voor nut?' 'Geen enkel,' antwoordde ze, 'u hebt gelijk.' 'Morgen krijgt u er spijt van. Laat hem zijn gang maar gaan, dat is
een wraak die u waardig is.' 'Maar is hij zo'n wraak ook waardig? Ziet
u dan niet dat die man daar... Kom, laten we snel gaan, want ik kan niet
meer voor mijn daden of mijn woorden instaan.' Mademoiselle De La
Chaux herstelde in een oogwenk de wanorde in haar kleding die deze
scène had veroorzaakt en verliet bliksemsnel Gardeils werkkamer; ik
volgde haar, en ik hoorde de deur met een klap achter ons dichtslaan. Ik
heb me laten vertellen dat de portier daarna haar signalement heeft
doorgekregen.
Ik bracht haar naar huis, waar dokter Le Camus ons opwachtte. De
hartstocht die hij voor dat meisje had opgevat verschilde weinig van
haar gevoelens voor Gardeil. Ik vertelde hem over ons bezoekje, en
dwars door zijn woede, verdriet en verontwaardiging heen ...
- ... kostte het niet veel moeite om op zijn gezicht te lezen dat hij
niet al te rouwig was om het mislukken van jullie poging.
- Inderdaad.
- Zo is de man, beter dan dat is hij niet.
-Na de breuk werd ze ernstig ziek, en al die tijd zorgde de fatsoenlijke, liefdevolle en fijngevoelige dokter voor haar zoals hij niet eens
zou hebben gedaan voor de koningin van Frankrijk. Hij kwam een keer

of vier per dag bij haar kijken. Zolang ze niet buiten levensgevaar was
sliep hij in haar kamer op een veldbed. Het is heerlijk om ziek te zijn
als je veel verdriet hebt.
- Dat brengt je dichter bij jezelf en doet de herinnering aan anderen
vervagen, en bovendien is het een mooi voorwendsel om je bedroefdheid ongegeneerd de vrije loop te laten.
- Dat klopt, maar het is niet van toepassing op Mademoiselle De La
Chaux. Tijdens haar herstel hielden wij haar bezig. Ze was intelligent
en had een sterke verbeelding, een goede smaak en meer kennis dan
nodig is om te worden toegelaten tot de Académie des Inscriptions. 2 Ze
had ons zoveel horen filosoferen dat de meest abstracte onderwerpen
haar vertrouwd waren geworden, en haar eerste letterkundige poging
was de vertaling van een vroeg werk van Hume. Ik heb die nagekeken,
maar om eerlijk te zijn had ze weinig voor me overgelaten om te verbeteren. Die vertaling werd gedrukt in Holland en goed ontvangen door
het publiek.
«Mijn Brief over de doofttommen kwam bijna tegelijkertijd uit; naar
aanleiding van een paar zeer spitse tegenwerpingen die ze me maakte
schreef ik er een aanvulling bij, die ik aan haar opdroeg. Het is zeker
niet het slechtste wat ik ooit heb geschreven.
«Mademoiselle De La Chaux was weer wat vrolijker geworden. De
dokter nodigde ons soms te eten uit, en die diners waren niet bovenmatig somber. Sinds Gardeil op de achtergrond was geraakt, was de hartstocht van Le Camus flink aangewakkerd. Toen hij er op een dag aan tafel, bij het dessert, over sprak met alle oprechtheid, gevoeligheid en
naïviteit van een kind en alle verfijning van een intelligent man, antwoordde ze met een openhartigheid die me mateloos beviel, maar
waaraan anderen misschien aanstoot zullen nemen: 'Dokter, de waardering die ik voor u heb kan onmogelijk ooit nog groter worden. U doet
alles voor me, en ik zou net zo verachtelijk zijn als dat monster uit de
Rue Saint-Hyacinthe, als ik u niet bijzonder erkentelijk was. Uw manier van praten bevalt me zeer, u spreekt zo fijnzinnig en elegant over
uw hartstocht dat ik het waarschijnlijk jammer zou vinden als u er niet
meer over zou spreken. Alleen al de gedachte uw gezelschap te moeten
missen of uw vriendschap te moeten ontberen, zou genoeg zijn om me
ongelukkig te maken. Als er ooit één rechtschapen man heeft bestaan,
bent u het wel. De goedheid en zachtmoedigheid van uw karakter zijn
onvergelijkbaar. Ik denk niet dat een hart in betere handen kan vallen.
Ik preek van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat tegen het mijne om uw
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zaak te bepleiten; maar wie geen goed wil doen, kan preken wat hij wil.
Ik kom er geen stap verder mee. Maar u lijdt eronder, en dat doet me
vreselijk pijn. Ik ken niemand die het geluk dat u verlangt meer waard
is, en ik weet niet wat ik niet zou doen om u gelukkig te maken. Alles
wat in mijn macht ligt, zonder uitzondering. Ja, dokter, zelfs ... ja, tot
naar bed gaan aan toe; tot en met, bedoel ik. Wilt u met me naar bed? U
hoeft het maar te zeggen. Dat is alles wat ik kan doen om u ter wille te
zijn, maar u wilt mijn liefde, en die kan ik u niet geven.' De dokter
hoorde haar aan, greep haar hand, kuste die en overstelpte hem met zijn
tranen, en zelf wist ik niet of ik moest lachen of huilen. Mademoiselle
De La Chaux kende de dokter goed, en de volgende dag vroeg ik haar:
'Maar mademoiselle, als de dokter uw woorden letterlijk genomen
had?' Ze antwoordde: 'Ik zou mijn belofte zijn nagekomen, maar dat
kon niet gebeuren, want mijn aanbod was niet van dien aard dat een
man als hij het kon aannemen.' 'Waarom niet? Als ik de dokter was geweest, zou ik hebben gehoopt dat de rest daarna vanzelf kwam.' 'Ja,
maar als u de dokter was geweest, zou Mademoiselle De La Chaux u
niet hetzelfde aanbod hebben gedaan.'
«De vertaling van Hume had haar niet veel geld opgeleverd. De Hollanders drukken zoveel je maar wilt, als ze er maar niet voor hoeven te
betalen.
- Gelukkig maar. Want door de censuur hier bij ons zouden ze de
hele uitgeefbranche naar zich toe trekken als ze eenmaal zouden besluiten de auteurs te betalen.
- We rieden haar aan een literair boek te schrijven, want daar viel
meer eer en profijt mee te behalen. Ze werkte er een maand of vijf aan
en bracht me toen een korte historische roman getiteld De drie favorietes. Het boek was vlot van stijl, verfijnd en boeiend; maar zonder dat ze
het door had, want ze was niet tot enige boosaardigheid in staat, stonden er allerlei details in die leken te verwijzen naar de maîtresse van de
koning, Madame De Pompadour. Ik wond er geen doekjes om dat ongeacht welk offer ze zou brengen, of ze die passages nu zou afzwakken
of weglaten, ze vrijwel zeker in opspraak zou komen als het werk werd
gepubliceerd, en dat het verdriet om het bederven van iets moois haar
niet zou vrijwaren voor een ander verdriet.
«Ze zag in dat ik gelijk had, maar was er niet minder bedroefd om.
De goede dokter had alles voor haar over, maar omdat ze niet bereid
was tot het soort erkentelijkheid waarop hij hoopte, was ze zeer terughoudend in het aanvaarden van zijn hulp. Overigens was de dokter destijds niet rijk, en hij was ook niet echt een type om dat te worden. Af en
toe haalde ze haar manuscript uit haar map en zei somber tegen me: 'Is
er dan geen enkele manier om er iets mee te doen? Moet het voor altijd

7 7

in mijn map blijven liggen?' Ik gafhaar toen een ongewoon advies, namelijk om het werk in zijn huidige vorm, zonder het te af te zwakken of
te wijzigen, naar Madame De Pompadour zelf op te sturen, met een
kort begeleidend briefje erbij. Dat idee stond haar wel aan. Ze schreef
een brief die in alle opzichten charmant was maar vooral zo oprecht
van toon dat je er onmogelijk weerstand aan kon bieden. Er gingen een
paar maanden voorbij zonder dat ze iets hoorde, en ze dacht allang dat
haar poging vruchteloos was geweest, toen een drager van het lodewijkskruis zich bij haar aandiende met een antwoord van de markiezin.
Het werk kreeg daarin de lof die het verdiende, de auteur werd bedankt
voor het afstaan ervan, de toespelingen werden juist gevonden en niet
als beledigingen ervaren, en ze werd uitgenodigd naar Versailles te komen, waar ze een erkentelijke vrouw zou aantreffen, die alles voor haar
zou doen wat in haar vermogen lag. Toen hij bij Mademoiselle De La
Chaux wegging liet de afgezant discreet een rol van vijftig louis d'or op
haar schouw achter.
«De dokter en ik drongen er bij haar op aan zo snel mogelijk van de
welwillendheid van Madame De Pompadour te profiteren, maar we
hadden te maken met een meisje dat even bescheiden en bedeesd als
verdienstelijk was. Hoe kon ze zich daar aandienen in haar lompen? De
dokter nam dat bezwaar meteen weg. Na haar kleren kwamen er andere
uitvluchten, en toen nog weer andere. De reis naar Versailles werd keer
op keer uitgesteld, totdat het eigenlijk niet meer gepast was hem te maken. We spraken er allang niet meer met haar over, toen dezelfde gezant
terugkwam met een tweede brief vol uiterst vriendelijke verwijten en
een nieuwe gift, gelijk aan de eerste en even discreet achtergelaten. Dat
edelmoedige gebaar van Madame De Pompadour heeft nooit ruchtbaarheid gekregen. Ik heb erover gesproken met meneer Collin, haar vertrouwensman en de bezorger van haar onderhandse gunsten. Hij was er
niet van op de hoogte, en ik stel me zo voor dat dit niet de enige weldaad was waarvan ze het geheim in het graf heeft meegenomen.
«Zo liet Mademoiselle De La Chaux twee keer de kans voorbijgaan
om aan haar armoede te ontsnappen.
«Daarna verhuisde ze naar een verre buitenwijk en verloor ik haar
volledig uit het oog. Over de rest van haar leven heb ik alleen gehoord
dat het een aaneenschakeling van verdriet, ziekte en misère was. De
deuren van haar familie bleven hardnekkig voor haar gesloten. Tevergeefs deed ze een beroep op de heilige personages die haar zo fanatiek
hadden vervolgd.
- Dat is normaal.
- De dokter liet haar niet in de steek. Ze stierf in armoe op een zolder, terwijl de kleine bloedhond van de Rue Saint-Hyacinthe, de enige
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geliefde die ze ooit had gehad, als arts in Moutpellier ofToulouse in de
grootst mogelijke welstand leefde en de verdiende reputatie van vakman en de onrechtmatige reputatie van fatsoenlijk man genoot.
- Maar dat is nog altijd min of meer normaal. Als er een goede, fatsoenlijke Tanié is, wordt hij door de Voorzienigheid aan een Reymer
gekoppeld. Als er een goede, fatsoenlijke La Chaux is, wordt ze aan
een Gardeil toebedeeld, want God heeft het beste met ons voor.»
U zult misschien tegenwerpen dat het nogal voorbarig is om op grond
van één daad een definitief oordeel over iemands karakter te vellen; dat
zo'n strenge norm het aantal goede mensen zo sterk zou reduceren dat
er op aarde minder overblijven dan er volgens het Evangelie aan uitverkorenen in de hemel worden toegelaten; dat je ontrouw kunt zijn in de
liefde en zelfs prat kunt gaan op een weinig christelijk gedrag tegenover vrouwen, zonder van eer en rechtschapenheid ontbloot te zijn; dat
je niet zomaar kunt besluiten een opvlammende hartstocht tegen te
houden of een uitdovende te rekken; dat er in de huizen en op straat genoeg mensen zijn die terecht de kwalificatie schurken verdienen, en dat
we dus geen misdaden hoeven te verzinnen waardoor het er nog eindeloos veel meer worden. U zult me vragen of ik nog nooit een vrouw
zonder reden heb verraden, bedrogen of in de steek gelaten. Als ik
daarop inga blijft mijn antwoord vast niet zonder repliek, en het resultaat is dan een discussie waaraan pas een einde komt met het Laatste
Oordeel. Maar zeg me nu eens eerlijk, u die de bedriegers en de outrouwen de hand boven het hoofd houdt, of u zelf de dokter uit Toulouse als
vriend zou willen hebben. Aarzelt u? Daarmee is alles gezegd, en ik bid
God dan ook elke vrouw onder Zijn heilige hoede te nemen die u met
uw mooie woorden het hoofd op hol brengt.

VERTALING: MARTIN DE HAAN

DOMINIQUE GARAT
ORTRET VAN
DENIS DIDEROT

Op I 5 februari I 779 verscheen in Le Mercure de France het volgende
portret van de inmiddels bejaarde Diderot, van de hand van de jonge
schrijver Dominique Joseph Garát:

7 9

Ik kom met het krieken van de dag zijn woning binnen en mijn aanwezigheid lijkt hem niet méér te verbazen dan het daglicht. Hij bespaart
me de moeite onhandig stamelend de reden voor mijn bezoek te geven.
Die leest hij kennelijk af aan de bewondering die van me moet hebben
afgestraald. Hij bespaart me ook de lange omwegen van een gesprek
dat absoluut op poëzie en proza moest worden gebracht. Nauwelijks
komen die ter sprake of hij staat op en kijkt me strak aan, maar het is
overduidelijk dat hij me helemaal niet meer ziet. Hij begint te praten,
maar eerst zo zacht en snel dat ik, hoewel ik vlak bij hem sta en hem
zelfs aanraak, hem nauwelijks kan horen en volgen. Ik begrijp meteen
dat mijn rol in deze scène beperkt moet blijven tot die van stille bewonderaar- en die rol valt me niet zwaar. Geleidelijk wordt zijn stem luider, duidelijk en helder; eerst bewoog hij bijna niet, nu gaat hij steeds
meer en steeds drukker gebaren. Hij heeft me nog nooit eerder gezien,
maar als we staan slaat hij zijn armen om me heen, als we zitten slaat
hij op mijn dij alsof het de zijne is. Als hij met zijn vlugge, vederlichte
associaties het woord wetten laat vallen, krijg ik een compleet plan
voor een nieuwe wetgeving voorgeschoteld, als hij het toneel ter sprake
brengt, mag ik kiezen tussen vijf mogelijke projecten van tragedies en
tragikomedies. Als het gaat over het belang van taferelen voor het toneel, dat volgens hem scènes moet laten zien en geen dialogen laten horen, herinnert hij zich dat Tacitus de grootste schilder van de Oudheid
is en reciteert me uit de Annalen of de Historiën ... Dan wordt hij geroerd door het verlies van zovele kunstschatten, die hij betreurt en beweent alsof hij ze zelf heeft gekend; konden de manuscripten die onder
de ruïnes van Hereuianeum zijn opgegraven toch nog ten minste enkele
boeken van de Historiën of de Annalen prijsgeven! -die hoop vervult
hem van vreugde. Maar hoe vaak zijn meesterwerken die intact in de
graven lagen niet vernietigd door de ondeskundige handen die ze weer
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aan het daglicht brachten! En daarop weidt hij als een Italiaans ingenieur uit over de manier waarop men voorzichtig en met succes opgravingen kan verrichten. Terwijl hij zijn fantasie de vrije loop laat over de
ruïnes van het oude Italië, herinnert hij zich hoe de kunsten, de smaak
en de beschaving van Athene de afschuwelijke gewoonten van de wereldveroveraars wat hadden verzacht. Hij verplaatst zich terug naar de
tijden van de Leliussen en de Scipio's, toen zelfs de overwonnen volkeren met genoegen de triomftochten ter ere van de op hen behaalde overwinningen bijwoonden. Hij speelt me een scène uit Terentius voor;
haast zingend brengt hij meerdere liederen van Horatius ten gehore.
Ten slotte zingt hij echt, en wel een uiterst elegant en geestig liedje dat
hij zelf spontaan tijdens een etentje heeft gecomponeerd, en draagt me
een alleraardigst blijspel voor, waarvan hij één exemplaar heeft laten
drukken om het niet over te hoeven schrijven. Dan komen er veel mensen zijn woning binnen. Het lawaai van stoelen die heen en weer worden geschoven haalt hem uit zijn vervoering en zijn monoloog. Hij ziet
me staan te midden van het gezelschap en komt naar me toe als naar iemand die je vroeger graag zag en nu voor het eerst weer terugziet. Hij
herinnert zich nog dat we samen erg interessante dingen hebben gezegd
over wetten, toneel en geschiedenis; hij heeft veel baat gehad bij mijn
conversatie. Hij drukt me op het hart onze vriendschap, waarvan hij de
volle waarde heeft onderkend, goed te onderhouden. Bij mijn afscheid
kust hij me twee keer op mijn voorhoofd en rukt zijn hand met oprecht
verdriet uit de mijne los.

Reactie van Diderot in: Essai sur les règnes de Claude et de Néron,
herziene versie, 1782.
Al voordat ik de door de heer Garät gepubliceerde brief had gelezen,
deed het gerucht de ronde dat ik er aanstoot aan had genomen en dat de
auteur zo goed was zich daarover zorgen te maken. Ik zal hem allereerst geruststellen. Het geestige verslag van onze eerste ontmoeting is
zeer treffend, ik heb mezelf erin herkend, en ik heb moeten lachen om
de lichte zweem van dichterlijke ironie die hij het heeft gegeven, en die
het prikkelend maakt. Men zal wel geneigd zijn mij voor een of andere
zonderling te houden, maar wat maakt dat uit? Is het dan zo verkeerd
om in de voortdurende omgang met je tijdgenoten enkele sporen van je
oorspronkelijkheid te hebben kunnen bewaren, en je door een paar hoekige kanten te onderscheiden van die eenvormige en platte kiezelstenen
waarmee alle stranden vol liggen?
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VERTALING: CLEMENS ARTS

MARTIN DE HAAN
IJ 'TREURDICHT
OP MIJN OUDE
KAMERJAS'

81

De Regrets sur ma vieille robe de
chambre waren al in Diderots tijd een
van zijn show pieces. Het werkje verscheen voor het eerst op r 5 februari
I769 in de Correspondance littéraire,
het handgeschreven bulletin waarmee
de prinsen en vorsten van Europa zich
op de hoogte hielden van de Franse
culturele actualiteit, en werd tijdens
Diderots leven viermaal zelfstandig
herdrukt. In het definitieve handschrift
wordt de titel voorafgegaan door de
vermelding 'Fragment van de Salon
van I769', uiteraard vanwege de belangrijke rol die de Storm van Vernet
erin speelt: dat schilderij werd in 1769
tentoongesteld op de tweejaarlijkse
Salon de I' Académie Royale de Peinture et de Sculpture, en Diderot bespreekt het ook in zijn reguliere verslag van die Salon, dat zes maanden
later zou verschijnen in de Correspondance littéraire. Het 'fragment' was
dus eigenlijk een voorstudie.
De aanleiding tot dit charmante
stukje proza wordt mooi beschreven
door Diderots vriend Melchior Grimm,
de uitgever van de Correspondance
littéraire, die de tekst als volgt presenteert: 'Ongeveer drie maanden geleden
nam ik prins Adam Czartoryski, die
Diderot weleens wilde ontmoeten, mee
naar het eenvoudige, bescheiden zolderkamertje van de filosoof. We troffen hem aan in een gloednieuwe kamerjas van scharlaken ratiné, en omdat
ik hem tot dan toe nooit in iets anders
had gezien dan in een grauwe wollen
kamerjas, kon ik een uitroep van verbazing over zijn weelde niet onder-

drukken. Toen we om ons heen keken,
zagen we een schilderij van Vernet,
dat nog maar net aan het penseel van
de beroemde schilder was ontsproten.
Nieuwe uitroep van verbazing. Het
schilderij stelde het einde van een
storm zonder noodlottige gevolgen
voor. De filosoof had het onderwerp
aan de schilder geopperd, en de schilder had het doek cadeau gegeven aan
de filosoof. Ik wees hem op de gevaren van de weelde; mijn toespraak was
pathetisch en vrolijk. Een paar dagen
later stuurde de toegesproken filosoof
me het stuk dat hieronder volgt. De lezer zal zich ongetwijfeld een zeer luisterrijke voorstelling van zijn huis maken en het menen te moeten rekenen
tot de bezienswaardigheden van Parijs,
een van die wonderen waarin rijkdom,
smaak en verfijning samenkomen. Het
is niet onmogelijk dat hij zich gedwongen zou zien dat beeld enigszins
bij te stellen nadat hij via een zeer
donker trapje naar de vierde verdieping was geklauterd in de verwachting
een appartement aan te treffen dat zou
overeenstemmen met de schets van de
filosoof. Hetgeen alleen maar bewijst
hoe makkelijk het is jezelf op papier
een elegant of zelfs verheven aanzien
te geven.'
Prins Adam Kazimierz Czartoriski
was een groot kunstliefhebber, Grimm
probeerde Diderot ertoe te bewegen
zijn fonkelnieuwe Vernet aan de Pool
af te staan, en de smeekbede van de filosoof om zijn schilderij te mogen behouden is dus meer dan een frivool
spelletje. Diderot kreeg het doek ove-
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rigens niet cadeau maar betaalde er
vijfentwintig louis voor, een kwart of
een derde van de prijs die het normaal
zou opbrengen. Zijn appartement was
wel geheel nieuw ingericht, namelijk
door de in de tekst genoemde Mme
Geoffrin, als dank voor een dienst die
hij haar had bewezen. De nieuwe meu-

beis die ze voor hem kocht waren zeer
eenvoudig: overdrijven was een vak
dat Diderot als geen ander verstond.
'Treurdicht op mijn oude kamerjas'
maakt deel uit van een selectie uit
Diderots Salons die volgend jaar zal
verschijnen bij uitgeverij Voetnoot.

DEN IS DIDEROT
REURDICHT OP
MIJN OUDE
KAMERJAS,
OF WAARSCHUWINGAAN WIE
MEER SMAAK DAN
GELD HEEFT

a3

Waarom heb ik haar niet gehouden? Ze was aan mij gewend, ik was aan
haar gewend. Ze volgde alle plooien van mijn lichaam zonder het te
hinderen. Ik was schilderachtig en mooi. De andere is stijf en gekunsteld, ik lijk wel een houten klaas. Geen nood waartoe ze zich in haar
gewilligheid niet leende, want armoe is bijna altijd gedienstig. Was er
een boek met stof bedekt? Een van haar slippen diende zich aan om het
af te wissen. Weigerde de dikke inkt van mijn veer te vloeien? Ze bood
me haar zij. Lange zwarte strepen getuigden van de vele diensten die ze
me had bewezen. Die lange strepen waren de herkenningstekens van de
literator, de schrijver, de noeste werker. Maar nu zie ik eruit als een
vadsige rijke. Men weet niet wie ik ben.
Onder haar bescherming was ik niet bang voor de onhandigheid van
een knecht of van mezelf, niet voor vonken uit de haard en niet voor
spetterend water. Ik was heer en meester over mijn oude kamerjas; van
de nieuwe ben ik een slaaf geworden.
De draak die het gulden vlies bewaakte was niet rustelozer dan ik.
De zorgen omringen me.
De ritsige grijsaard die zich met lijf en leden heeft overgeleverd aan
de grillen en de genade van een lustig deerntje, zegt van 's ochtends
vroeg tot 's avonds laat: 'Waar is mijn goede oude huishoudster? Van
welke demon was ik bezeten toen ik haar verjoeg voor deze hier?', en
hij huilt, hij zucht.
Ik huil niet, ik zucht niet, maar zeg voortdurend bij mezelf: '0, wat
haat ik degene die heeft uitgevonden hoe je gewone stof waardevol
kunt maken door hem scharlaken te verven! 0, wat haat ik dat kostbare
kledingstuk waarvoor ik in het stof buig! Waar is mijn oude, mijn nederige, mijn gerieflijke wollen lap?'
Vrienden, laat uw oude vrienden niet vallen. Vrienden, hoedt u voor
de aanval van de rijkdom. Laat mijn voorbeeld u tot lering strekken. De
armoede heeft haar vrijheden, de weelde haar beperkingen.
0 Diogenes, als jij je volgeling zou zien in de praalmantel van Aristippos, wat zou je dan lachen! 0 Aristippos, met hoeveellaagheden heb
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ik deze praalmantel niet moeten bekopen! Wat een vergelijking, tussen
dit slappe, platte, verwekelijkte leven en het ferme, vrije leven van de
haveloze cynicus! Ik heb de ton waarinjij heerste verlaten om een tiran
te dienen.
Dat is nog niet alles, mijn beste. 1 Ik zal je de verwoestingen van de
weelde en de noodlottige gevolgen van aanzienlijke weelde schetsen.
Mijn oude kamerjas was één met de andere todden die me omringden. Een rieten stoel, een houten tafel, een ordinair behangetje, een grenen plank met een paar boeken erop, een paar berookte prenten zonder
lijst, aan de hoeken vastgeprikt op dat behangetje, en tussen die prenten
een paar opgehangen gipsafgietsels - samen met mijn oude kamerjas
vormden zij een uiterst harmonieuze armoede.
Nu is alles ontstemd. Er is geen geheel meer, geen eenheid, geen
schoonheid.
Een nieuwe huishoudster die in een pastorie komt werken, een jonge
echtgenote die bij een weduwnaar intrekt, een minister die een in ongenade gevallen voorganger opvolgt, een molinistische prelaat die zich
het bisdom van een jansenistische prelaat toeëigent, allemaal veroorzaken ze minder onrust dan de scharlaken binnendringster bij mij thuis
heeft veroorzaakt.
Ik kan zonder afkeer de aanblik van een boerin verdragen. De lap
grof linnen die ze om haar hoofd heeft, de bos haar die verward over
haar wangen valt, de vodden vol gaten die haar voor de helft bedekken,
de slechte onderrok, die maar tot haar knieën komt, de blote voeten, die
onder de modder zitten, aan dat alles kan ik geen aanstoot nemen. Het
is het uiterlijke beeld van een stand die ik respecteer. Het is de ellende
van een noodzakelijke, jammerlijke conditie die ik beklaag. Maar ik
moet walgen en wend ondanks de welriekende wasem die haar omgeeft
mijn schreden en mijn blik af van de courtisane die me met haar kapsel
met kanten lovertjes en haar gescheurde manchetten, witte kousen en
versleten schoentjes laat zien hoe de weelde van gisteren heeft plaatsgemaakt voor de armoe van vandaag.
Zo zou mijn woning er hebben uitgezien als de scharlaken heerseres
niet alles naar haar hand had gezet.
Ik heb moeten aanzien hoe het goedkope behang de muur waaraan
het al zo lang hing afstond aan het damast.
Hoe van twee niet onverdienstelijke prenten, De mannaregen in de
woestijn van Poussin en Esther voor Ahasveros van dezelfde schilder,
de een (de arme Esther) schandelijk werd verjaagd door een oude man
1. Diderot richt zich zoals zo vaak tot zijn vriend Melchior Grimm, uitgever van de Correspondance /ittéraire, waarin de Salons en ook de Kamerjas voor het eerst verschenen.

van Rubens en de ander (De mannaregen) verdreven door een Storm
van Vernet.
Hoe !ie rieten stoel naar de voorkamer werd verbannen door de marokijnen fauteuil.
Hoe Homerus, Vergilius, Horatius en Cicero het zwakke grenen, dat
krom stond onder hun gewicht, van zijn last bevrijdden en zich terugtrokken in een ingelegde wandkast die beter bij hen past dan bij mij.
Hoe een grote spiegel zich meester maakte van mijn schoorsteenmantel.
Hoe de twee aardige gipsafgietsels die ik aan de vriendschap van
Falconet te danken had en die hij zelf had afgewerkt, moesten wijken
voor een hurkende Venus. 2 Hoe het moderne leem werd verbrijzeld
door het antieke brons.
De houten tafel hield nog stand in de beschutting van een wanordelijke berg brochures en paperassen, die hem ogenschijnlijk nog lange
tijd zouden kunnen behoeden voor de smaad die hem bedreigde. Op
een dag onderging hij zijn lot en, mijn luiheid ten spijt, werden de brochures en paperassen opgeborgen in de vakjes van een kostbaar bureau.
0 funest gevoel voor verhoudingen! 0 verfijnde, spilzieke schoonheidszin! 0 smaak, sublieme smaak die alles verandert, verplaatst, opbouwt en omvergooit, die de geldkisten van de vaders leegmaakt, de
dochters zonder bruidsschat achterlaat en de zonen zonder opleiding, jij
die zoveel mooie dingen doet en zoveel schade aanricht, jij die in mijn
huis de houten tafel verving door dat onzalige, kostbare bureau, door
jou gaan naties te gronde, en door jou zullen mijn eigendommen misschien ooit wel op de Pont Saint-Michel belanden, waar een straatventer met hese stem zal roepen: 'Twintig louis voor een hurkende Venus.' 3
De lege ruimte tussen het blad van het bureau en de Storm van Vernet was een doorn in het oog; die leegte werd gevuld met een pendule,
en wat voor pendule? Een pendule à la Geoffrin, 4 een pendule waarvan
het goud en het brons elkaar naar de kroon steken.
Er was een lege hoek naast mijn raam. Die hoek vroeg om een secretaire en kreeg die ook.
Nog zo'n storende leegte, tussen het blad van de secretaire en de
mooie Kop van Rubens - opgevuld door twee Lagrenées. s
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2. Étienne Falconet ( I7 I 6- I 79 I), beeldhouwer met wie Diderot een uitgebreide polemiek
voerde over de roem van een kunstenaar voor toekomstige generaties (Le Pour et Ie
Contre).
3. Op de Pont Saint-Michel werden meubels verkocht waarop gerechtelijk beslag was gelegd.
4· Mme Geoffrin is degene die zijn kamer opnieuw heeft laten inrichten.
5· Het gaat om twee kleine pendanten, De poëzie en De filosofie, die Diderot heeft gekocht
op de Salon van 1767.
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Hier een Magdalena van dezelfde kunstenaar, 6 daar een schets van
Vien of Machy, want tegen schetsen zei ik ook geen nee; en zo veranderde de deugdzame cel van de Filosoof in het schandelijke kabinet van
de tollenaar. En dat terwijl het gewone volk met moeite de eindjes aan
elkaar kan knopen.
Van mijn oorspronkelijke soberheid is alleen nog een eenvoudig
vloerkleed over. Ik weet het, dat karige kleed strookt niet met mijn
luxe. Maar ik heb gezworen, en ik zweer opnieuw, dat de voeten van
Denis de filosoof nooit een meesterwerk van de Savonnerie 7 zullen betreden: dat kleed doe ik niet weg, net als die boer die zijn klompen niet
wilde uitdoen toen hij vanuit zijn hutje naar het paleis van de koning
werd overgebracht.
's Ochtends, wanneer ik gehuld in het weelderige scharlaken mijn kabinet betreed, zie ik als ik naar beneden kijk mijn oude kleed. Het herinnert me aan mijn vroegere staat, en de trots krijgt geen toegang tot
mijn hart.
Nee, beste vriend, ik ben niet bedorven. Mijn deur staat nog altijd
open voor wie zich in nood tot mij wendt. Hij zal dezelfde gevoeligheid
aantreffen; ik luister, ik geef raad, ik help, ik lijd mee. Mijn hart is niet
versteend. Mijn hoofd hangt niet in de wolken. Mijn rug is krom en
breed, net als voorheen. Dezelfde vrijmoedige toon. Dezelfde beminnelijkheid. Mijn luxe is van recente datum en het gif heeft nog niet gewerkt. Maar wie weet wat de toekomst zal brengen? Wat kun je verwachten van iemand die zijn vrouw en dochter is vergeten, zich in de
schulden heeft gestoken, afgedaan heeft als echtgenoot en vader en, in
plaats van een nuttig bedrag diep in een trouwe kist te stoppen ... 0 heilige profeet, 8 hef uw handen ten hemel, bid voor een vriend in gevaar,
zeg tegen God: 'Als Gij in Uw eeuwige voorzienigheid ziet dat de rijkdom het hart van Denis zal bederven, spaar dan de meesterwerken die
hij verafgoodt niet; vernietig ze, en breng hem terug tot zijn vroegere
armoede'. Zelf zal ik tegen Hem zeggen: '0 God, ik leg me neer bij de
bede van de heilige profeet en bij Uw wil. Ik offer alles aan U op, Gij
moogt me alles weer ontnemen. Ja, alles, behalve de Vernet 0, laat me
de Vernet behouden! Niet de kunstenaar maar Gij zelf hebt hem gemaakt. Respecteer het werk van de vriendschap en van Uw handen. Zie
die vuurtoren en die andere toren rechts ernaast; zie die oude boom, die
de wind heeft gespleten. Zie onder die donkere partij- wat is ze mooi! 6. Gekocht op de Salon van 1765.
7. Savonnerie: de Manufacture Royale de la Savonnerie, een beroemd tapijtatelier, dat zijn
naam ontleende aan de voormalige savonnerie (zeepziederij) waarin het was gehuisvest.
8. Heilige profeet: benaming die Diderot vaak aan Grimm gaf.

s7

en die dichtbegroeide rotsen. Zo heeft Uw machtige hand ze opgericht,
zo heeft Uw weldadige hand ze bekleed. Zie dat oneffen terras dat zich
uitstrel<t van de voet van die rotsen tot aan de zee; het is het zinnebeeld
van de vernietigende invloed die Gij de tijd laat uitoefenen op de dingen van deze wereld, hoe duurzaam ook. Zou Uw zon dat terras anders
hebben verlicht? God, als Gij dat kunstwerk vernietigt, zal men zeggen
dat Gij een naijverig God zijt. Erbarm U toch over de ongelukkigen die
daar over die oever verstrooid zijn. Is het niet voldoende dat Gij hun de
gapende afgrond hebt getoond? Hebt Gij hen dan slechts gered om hen
te gronde te richten? Hoor het gebed van die man daar, die U bedankt,
sta die ander bij in zijn poging te redden wat er te redden valt van zijn
bezittingen, sluit Uw oor voor de verwensingen van die razende. Ach,
hij rekende op zo'n gelukkige thuiskomst! Hij was van plan een rustig,
teruggetrokken leven te gaan leiden, het was zijn laatste reis. Wel honderd keer had hij onderweg op zijn vingers de omvang van zijn vermogen berekend; hij had bedacht hoe hij het zou benutten, en nu is al zijn
hoop in rook opgegaan; hij heeft amper genoeg meer over om zijn
naakte ledematen mee te bedekken. Wees geroerd door de liefde van
die twee echtelieden. Zie de ontzetting die Gij die vrouw hebt ingeboezemd. Ze zegt U dank voor het kwaad dat Gij haar hebt bespaard. Ondertussen bekommert haar zoontje, dat te jong is om te beseffen hoe
groot het gevaar is waaraan Gij hem, zijn vader en zijn moeder hebt
blootgesteld, zich om zijn trouwe reisgenoot, hij maakt de halsband van
zijn hond vast. Wees die onschuldige genadig. Zie die moeder die samen met haar echtgenoot nog maar net aan het water is ontsnapt. Niet
voor zichzelf heeft ze gesidderd, maar voor haar kind. Zie hoe ze het
tegen haar borst drukt! Zie hoe ze het kust! 0 God, herken de wateren
die Gij hebt geschapen. Herken ze, opgezweept door Uw adem en bedaard door Uw hand. Herken de donkere wolken die Gij bijeen had gedreven en die het U heeft behaagd te verjagen. Reeds gaan ze uiteen,
verwijderen zich; reeds glanst het schijnsel van de hemeltoorts weer op
de wateren. Aan de rossige horizon kondigt de kalmte zich al aan. Wat
is die horizon ver weg! Hij raakt de hemel niet, de hemel daalt onder
hem door en lijkt om de aardbol heen te draaien. Maak Uw werk af en
geef die hemel zijn klaarheid en de zee zijn vredigheid terug. Laat die
matrozen hun gestrande schip weer vlot trekken. Sta hen bij in hun
werk. Geef hun kracht, en laat mij mijn schilderij behouden. Laat het
me behouden als de roede waarmee Gij de ijdele straft. Nu al komt men
hier niet meer voor mij, om te horen wat ik te zeggen heb, maar om
Vernet te bewonderen. De schilder heeft de filosoof vernederd.'
0 mijn vriend, ik heb zo'n mooie Vernet! Het onderwerp is het einde
van een storm zonder noodlottige gevolgen. De golven zijn nog woelig,
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de lucht betrokken; de matrozen zijn in de weer op hun gestrande schip,
bewoners komen aangesneld vanuit de naburige bergen. Wat een uitdrukkingskracht heeft die kunstenaar! Hij had aan een klein aantal
menselijke figuren genoeg om alle aspecten van het uitgekozen moment te verbeelden. Hoe treffend is dat tafereel! Met hoeveel lichtheid,
gemak en kracht is alles geschilderd! Ik wil dit bewijs van zijn vriendschap niet kwijtraken. Ik wil dat mijn schoonzoon het aan zijn kinderen
doorgeeft, die weer aan hun kinderen, en die weer aan de kinderen die
ze zelf zullen krijgen. 0, je moest eens zien wat een prachtig harmonieus geheel dit werk is! Hoe de lichtwerkingen en kleurschakeringen elkaar afwisselen, hoe spontaan en ongekunsteld alles overkomt! Hoe nevelig die bergen aan de rechterkant zijn, hoe mooi die rotsen en de gebouwen erbovenop, hoe schilderachtig die boom! Hoe het licht op dat
terras valt en geleidelijk in schaduw overgaat. Hoe treffend, beweeglijk,
natuurlijk en levend die figuren zijn neergezet, hoe ze weten te boeien.
De kracht waarmee ze zijn geschilderd, de zuiverheid waarmee ze zijn
afgebeeld. Hoe ze zich losmaken van de achtergrond. De enorme uitgestrektheid van die ruimte, de treffendheid van dat water! Die wolken,
die hemel, die horizon! Niet de achtergrond maar de voorgrond is hier
verlicht, in tegenstelling tot de gewone techniek. Kom mijn Vernet bekijken, maar laat me hem behouden.9
De schulden zullen op den duur worden vereffend, de wroeging zal
tot bedaren komen, en uiteindelijk zal er louter genot overblijven. Wees
niet bang dat ik me aan het ophopen van mooie dingen zal verslaven.
De vrienden die ik had, heb ik nog altijd en het zijn er niet méér geworden. Ik heb Laïs, maar Laïs heeft mij niet. 10 Ik ben gelukkig in haar armen maar zal niet aarzelen haar af te staan aan iemand die ik graag
mag, wanneer ze hem nog gelukkiger zou maken. En als ik u mijn geheim mag verklappen: die Laïs wier diensten anderen zo duur moeten
betalen, heeft mij niets gekost.

9· In de Salon van I769 is Diderot een stuk minder positief over het schilderij, dat overigens verloren is gegaan en niet moet worden verward met andere stormtaferelen van Vernet.
ro. Laïs: in de Griekse mythologie een courtisane, die in de latere literatuur wel als toonbeeld van schoonheid en verleidelijkheid wordt genoemd. Diderot doelt hier uiteraard op
zijn nieuwe kamerjas.
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VERTALING: MARTIN DE HAAN

SJEF HOUPPERMANS
E NEEF VAN
RAMEAU
EEN SATIRE
VOOR DE TOEKOMST

a9

Mooi weer of geen mooi weer, als toerist ga je erop uit. Zo ook wat mij
betreft toen ik vorig jaar in New York was. Ik had me voorgenomen
mijn laatste dag aldaar te besteden aan een uitgebreide zwerftocht te
voet, ook al omdat ik het leeuwendeel van de musea in de voorafgaande
week had bezocht. Maar al na een half uurtje dwong een doorzettende
ijskoude regen mij mijn plannen te wijzigen. Aangezien ik over Park
Avenue South liep was het meest nabije toevluchtsoord de Pierpont
Morgan Library, die ik eigenlijk voor een volgend bezoek had bewaard.
Ik trof het, want er was net een tentoonstelling met de oorspronkelijke
tekeningen die Henri Alain Fournier maakte voor Le Petit Prince. Maar
de reden waarom dit bezoek zich vooral in mijn geest heeft gegrift is de
ontdekking die ik in de grote expositiehal deed. Tussen de prachtige
manuscripten uit alle eeuwen viel mijn oog daar plotseling op een pagina waar onmiskenbaar het handschrift van Diderot te zien was. Het
bleek het manuscript te zijn van Le Neveu de Rameau dat in I 890 door
Georges Montval, de bibliothecaris van de Comédie-Française, bij een
bouquiniste langs de Seine ontdekt werd en dat sindsdien als de basis
voor alle moderne uitgaven wordt gebruikt. Het handschrift van Diderot is heel mooi, duidelijk en puntig, maar met ook een onmiskenbare
zwierigheid. Voltaire schrijft veel hoekiger en het schrift van Rousseau
is bolwangig als dat van een schoolkind. r Dit was dus dat meest ongrijpbare boek dat meer nog dan de brieven van de patriarch van Femey
of De bekentenissen van de burger van Genève aan de tweede helft van
de achttiende eeuw zijn fascinerende gezicht gaf.
De ontdekking van Montval was des te belangrijker omdat tot dan
toe geen volledige betrouwbare tekst van De neef van Rameau voorhanden was geweest. Diderot had de tekst zorgvuldig achter slot en
grendel gehouden en vermeldt hem zelfs niet in zijn correspondentie
met Sophie Volland waar verder toch alles ter sprake komt. Nu zijn een
flink aantal van de geschriften van Diderot pas na zijn dood bekend geworden, maar voor De neef geldt meer nog dan voor de andere dat
Diderot ongetwijfeld bevreesd was voor problemen met de censuur. Hij
profiteerde anderzijds van de vrijheid die het niet publiceren hem bood

IL

lU
lU

z

lU

0

Cl)

z
c

::E
a:

lU

A.
A.

:::)

0

:z:

IL

.,
lU

Cl)

90

om zijn gedachten en zijn stijl meer dan elders hun vrije loop te geven
(een zowel inhoudelijk als wat betreft de vorm heel precies gemanipuleerde vrijheid zoals we nog zullen zien). Na de dood van Diderot in
I 784 duurde het tot in I 804 voordat de tekst gepubliceerd werd en wel
in een vertaling van de hand van Goethe. Deze had waarschijnlijk een,
later verloren gegane, kopie van Grimm gekregen, de 'Europese ambassadeur' van de philosophes. Goethe toont in zijn commentaar overigens aan dat hij de tekst beter begreep dan vele negentiende-eeuwse
Fransen die deze wanordelijk vonden: hij spreekt over een 'onzichtbare
keten' die de verschillende delen van het boek met elkaar verbindt. In
Frankrijk verschenen in de negentiende eeuw een aantal uitgaven deels
als hervertaling van de Duitse versie, deels uitgaande van een sterk
aangepaste kopie die de dochter van Diderot, Madame Vandeul, had
aangeboden. Door deze perikelen komt het dat De neef pas in de twintigste eeuw in zijn volle belang naar voren is gekomen. De belangrijkste kritische uitgave met een zeer volledig notenapparaat is die van Jean
Fabre uit I950 (TLF uitgave verschenen bij Droz). Tot in de jaren zestig
werden overigens in Frankrijk de meest gebruikte schooluitgaven gekuist (zo verdween de 'croupe', de 'kont' van mevrouw Rameau, systematisch in de coulissen). Ook Goethe voelde zich trouwens genoopt
een eigen draai te geven aan de 'moraal van het verhaal' wanneer hij
schrijft: 'Inderdaad, als men dit werk leest en zich daarbij onwillekeurig vergelijkt met Rameau, kan men een gevoel van plezier niet van
zich afzetten waarbij men geniet van de achting die men voor zichzelf
heeft en het genoegen smaakt zich een heel stuk verheven te voelen boven een zo verloederd persoon'.
Ongetwijfeld heeft Diderot de tekst meerdere malen hernomen, maar
door een aantal data te vergelijken kan men toch wel stellen dat het
grootste gedeelte van het verhaal zijn vorm gekregen heeft in
q6I/q62 toen zijn dochtertje Angélique acht jaar oud was zoals in het
boek. De felle aanvallen tegen de reactionaire tegenstanders van de
'Verlichting' vinden vooral hun verklaring in het feit dat deze er in
1759 in waren geslaagd de Encyclopédie officieel te doen veroordelen.
Sinds het begin van deze onderneming met d' Alembert en uitgever Ie
Breton in I 746 had Diderot immers zijn beste krachten hiervoor ingezet. De spot van de 'anti-philosophes' had zich nog toegespitst in het
toneelstuk Les Philosophes van Palissot dat in I 760 werd opgevoerd.
Deze krijgt dan ook in De Neef de volle laag. Men kan hier nog aan
toevoegen dat twee van de muziekstukken die een belangrijke rol in de
discussie spelen, L'Ile des Fous van Duni en le Maréchal ferrant van
Philidor, in respectievelijk q6o en q6I werden gecomponeerd. Gezien enkele andere referenties heeft Diderot waarschijnlijk in het begin
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van de jaren zeventig de tekst nog eens grondig herzien. Maar het is alleszins gerechtvaardigd de ontmoeting tussen MOl en LUI, tussen de filosoof en de bohémien avant la lettre, te situeren in I 76 I op het hoogtepunt van de strijd tussen oud en nieuw in Frankrijk, tussen classicisten
en 'modernisten', tussen theologen en hedonisten, tussen metafysici en
empiristen. Voltaire beet zich vast in de 'affaire Calas', Rousseau publiceerde Julie ou la nouvelle Héloïse, de eerste grote 'moderne' Franse
roman waarin de lange zoektocht van het verlangende individu een aanvang neemt. Diderot gaat alles in het werk stellen om 'zijn' Encyclopédie volledig uitgegeven te krijgen wat uiteindelijk in 1765 zal lukken.
In het leven van alledag 'netwerkt' Diderot dus vooral om de enorme
verzameling zeer verschillende teksten die de Encyclopedie vormen te
completeren en te redigeren. Een strategische compositie zorgt ervoor
dat naast het aanbieden van veel kennis ook een visie op mens en maatschappij wordt uitgedragen, vaak op indirecte wijze door verwijzingen,
met elkaar strijdige artikelen of verstopt in ironische kanttekeningen of
subtiele allegorieën. Dit schaakspel met teksten ziet men ook terug in
De neefwaarvan het verhaal niet voor niets zich voor een groot gedeelte afspeelt in het café de la Régence, het Walhalla van schakend Frankrijk onder aanvoering van de geniale Philidor. Hoewel hij uit de provincie afkomstig is (zoon van een messenfabrikant uit Langres ten noorden van Dijon) is Diderot later een echte Parijzenaar geworden die er
veel van houdt door de stad te flaneren en die verder maar weinig gereisd heeft. Pas in I773 als hij al zestig is bezoekt hij Holland en vervolgens het Rusland van de Grote Catharina die al eerder zijn bibliotheek had gekocht. De reis viel hem als nierpatiënt zwaar en Catharina
had zo haar eigen ideeën over Verlichting. Maar in het begin van de jaren zestig leeft Diderot dus in Parijs als een vis in het water en hij geniet ook zichtbaar (en leesbaar) van de vele complicaties in zijn leven.
Op het persoonlijk vlak moet men dan allereerst denken aan de combinatie tussen zijn gezinsleven met dochter Angélique als middelpunt en
de in '58 begonnen hartstochtelijke relatie met zijn geliefde Sophie
Volland. Maar ook aan de voortdurende kruistocht tegen Jezuïeten en
andere conservatieve krachten alsook de steeds weer oplaaiende ruzies
binnen de groep van de philosophes met het alternatieve standpunt van
Rousseau, de weifelingen van d' Alembert, de machtspolitiek van Voltaire, de extremistische opstelling van materialisten als Lamettrie en
Helvétius, de provocatieve houding van de Baron d'Holbach.
Men moet zich ten volle rekenschap geven van het grote belang van
het theater in die tijd om goed te begrijpen dat Diderot eind jaren vijftig
begin jaren zestig sterk de nadruk legt op zijn toneelwerk. Net als Voltaire verwacht hij hiermee het publiek direct te kunnen aanspreken en

:I

cc

111

:1

cc

a:

z

cc

>
u.

111
111

z

111

a

11)

z

cc

:1

a:

111

11.

11.
:I

0

:z:
u.

.,111
11)

92

vooral te kunnen ontroeren: om de filosofie van de Verlichting een
breed maatschappelijk draagvlak te kunnen geven moeten de toeschouwers in hun emoties worden getroffen. Le Fils naturel en Le Père de famille zijn de twee stukken die Diderot hiervoor op de planken bracht in
I757 en 1758, 'burgerdrama's' vol sentiment en pathos, waarvan de inhoud voor ons minder belangrijk is dan de speelwijze. In de houdingen
en in de 'tableaux', in de 'pantomimes' en in de scenische compositie
vinden wij dezelfde dynamiek die ook De neef zo levendig maakt. Juist
de toneelsetting die de dialoog voor onze ogen doet ontstaan en gedijen
verleent aan deze tekst immers zijn verrassende openheid en overtuigingskracht. Diezelfde overtuiging van de potentie van de goed gedoseerde, zorgvuldig gestileerde, emotie in de kunst vinden wij terug in
twee andere geschriften van Diderot uit die tijd: zijn Lofrede op Richardson uit 176 I waarin de tranen die Clarissa Harlowe hem heeft
ontlokt worden teruggebracht tot hun ontstaanspunt, namelijk de keuze
en de plaatsing in het verhaal van het 'aansprekende' detail. Natuurlijk
ontleent De neef ook een groot gedeelte van zijn meeslepende opbouw
aan het knap doseren van details, anekdotes en voorbeelden. Vervolgens houdt Diderot zich ook intens bezig met de schilderkunst en publiceert tussen I759 en q8I acht 'salons' waarin de nadruk ligt op de
beschrijving van onderwerpen en technieken die de toeschouwer op
ethisch en esthetisch niveau kunnen ontroeren. In de salon van I 76 I
bijvoorbeeld zingt hij zeer uitgebreid de lof van Greuze, de schilder van
het pathetische tafereel ('Terugkeer van de verloren zoon'; 'De dood
van de vader' etc.) en moet Boucher met zijn overvloed aan lichtzinnige 'prutserijen' eraan geloven. De werkdrift van Diderot is overweldigend, want in q6o schrijft hij ook nog de polemische roman La Religieuse over dwang en seks in het klooster, die overigens pas in hetzelfde
jaar als Jacques Ie Fataliste zal worden gepubliceerd (I 796). In zekere
zin komen in De neef al die andere lijnen bij elkaar in een vrijere toonzetting en een ongedwongener stijl.
De tekst van Le Neveu de Rameau bestaat in feite uit twee lagen. Het
kader wordt gevormd door een vertelling van een ik-figuur die uiteenzet dat hij op zijn dagelijkse wandelingen in het centrum van Parijs in
de buurt van het Palais Royal graag op een bank gaat zitten of het al genoemde Café de la Régence bezoekt om er vrij zijn gedachten te laten
gaan over allerlei onderwerpen. Hij volgt zijn invallen als waren het
meisjes van plezier. In die omgeving ontmoet hij op een middag de
neef van Rameau waarmee hij in gesprek raakt. Wij komen dan op het
tweede niveau want dit gesprek wordt in dialoogvorm weergegeven alsof het een toneelstuk betreft met als de twee gesprekspartners Moi en
Lui. Moi (de filosoof voor wie we rustig Diderot mogen invullen) be-
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perkt zich tot korte reacties en vragen, terwijl Lui (de neef dus) langzaam maar zeker op snelheid komt en na een explosief gedeelte weer
inzakt. De verteller van de buitenste verhaalschil komt ook nog geregeld tussenbeide om de omgeving kort aan te geven, maar vooral om de
fysieke presentatie van de neef te beschrijven. In de eigenlijke dialoog
vindt men een bonte opeenvolging van onderwerpen waarbij vrij associërend van het ene gebied naar het andere wordt overgeschakeld en
waarbij redeneringen, ontboezemingen, schimpscheuten en sterke verhalen elkaar afwisselen.
Diderots stijl zou zo ook helemaal beantwoorden aan de karakterisering die hij zelf geeft van de mensen uit Langres: ze zijn zo veranderlijk als een weerhaantje. Toch is dit oordeel wellicht wat voorbarig of
liever gezegd: deze verwarrende, meeslepende, fascinerende kermissfeer is er wel degelijk, maar tegelijkertijd zijn er andere dimensies in
het spel waar de aandachtige lezer een fijner soort samenhang aantreft.
Goethe zei het al: volgens hem zit er in het werk een 'stalen ketting die
door een guirlande van bloemen aan ons oog onttrokken wordt'. Het is
met deze dialoog als met de conversatie meer in het algemeen waarover
Diderot in een brief gedateerd op 20 oktober r 760 aan Sophie Volland
schrijft: 'De conversatie is een merkwaardig fenomeen, vooral als er
nogal wat mensen bij betrokken zijn. Je staat verstelt over alle kronkelingen die dan gevolgd worden. Zo'n gesprek is even ongerijmd als de
dromen van een zieke die ijlt. Toch is alles in de conversatie met elkaar
verbonden - net zoals er in het hoofd van een man die droomt, of in dat
van een gek, niets onsamenhangends te vinden is; maar het zou soms
heel moeilijk zijn de onzichtbare schakels terug te vinden die zoveel
verschillende ideeën hebben aangetrokken ... ' In De neefworden allerlei
thema's aangesneden en voorlopig terzijde geschoven om in een andere
context weer op te duiken en een andere belichting te krijgen zodat niet
alleen de deelnemers aan het gesprek maar ook de lezer aan het denken
wordt gezet.
De aanwezigheid van de schakers en de gedachte aan de roemrijke
oom van Rameau, de beroemde componist, roepen als eerste thema dat
van het Genie op: is het een zegen of een ramp voor de mensheid? De
neef vergelijkt dit met zijn eigen positie in de maatschappij en probeert
zijn talenten als vleier en als mimespeler een plaats te geven. Zijn bezigheden brengen de opvoeding als onderwerp ter sprake en wat hij de
'idiotismen' noemt, het sjoemelen met de moraal vanuit een praktisch
vertrekpunt. Meer in het algemeen geeft dit onderwerp aanleiding tot
bespiegelingen over de samenhang tussen geluk en morele regels, een
band die de neef verwerpt. In het hart van de tekst vertelt deze laatste
dan in geuren en kleuren over zijn leven als parasiet en zijn perfectie
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daarin. Dat hij één keer in de fout ging en de waarheid zei betreurt hij
bitter. 'Subliem zijn in het kwaad': dat is ook het onderwerp van de dan
volgende 'parabel' over de renegaat uit Avignon. De filosoof is zo geschokt door dit verhaal dat hij op een heel ander gebied verder gaat en
de 'Querelle des Bouffons' ter sprake brengt, de ruzie tussen voor- en
tegenstanders van de moderne (Italiaanse) muziek. Hier is de aaneenschakeling dus niet op logische gronden gestoeld maar emotioneel gefundeerd. Moi komt evenwel terug tot de moraal als hij de tegenstrijdigheden in gedrag en karakter van de neef tegen het licht houdt. Deze
concludeert dat er iets als een aangeboren patroon moet zijn en dat hij
ook bij de opvoeding van zijn zoon hier het best van kan uitgaan. Maar
hoe komt het dan toch dat een scherpzinnig persoon als de neef zo mislukt is in de samenleving, vraagt Moi zich af. Hoe zijn begrippen als
mislukking en genialiteit met elkaar verbonden? En als iedereen moet
meedansen in de pantomime van de bedelaars die· Rameau heeft uitgebeeld, wie kan daaraan ontsnappen? De klok van de Opera onderbreekt
hier het gesprek en Rameau haast zich naar een voorstelling.
Alvorens enkele van deze onderwerpen nader te bekijken, wil ik
even stilstaan bij de karakterisering van de hoofdfiguren. Men heeft
wel geopperd dat Moi en Lui in feite twee aspecten van Diderot invullen: aan de ene kant de gelouterde, wijs geworden filosoof voor wie
ideeën over vrijheid en vooruitgang nauw verbonden zijn met een praktische moraal gebaseerd op humanistische principes; anderzijds de realist en de opportunist waarin Diderot zijn jeugd in zekere zin herkent:
de profiteur voor wie de maatschappij een jungle is waarin je moet proberen overeind te blijven en die zijn genot vindt in spotternij en extravagant gedrag. De hele tekst benadrukt sterk dat alles twee kanten
heeft, dat vaak onbeslisbaarheid het laatste woord heeft en dat er meer
vragen worden gesteld dan antwoorden gegeven. Toch is er ook een
spanningsboog die toont dat de Neef eerst de filosoof overdondert door
de emotionele kracht van zijn uitingen en door de radicale posities die
hij durft in te nemen evenals door de meeslepende toon van zijn verhalen, maar dat hij in tweede instantie als een pudding inzakt en zijn onvermogen moet toegeven om echt indruk te maken en tevreden te zijn
over zijn eigen prestaties. De filosoof komt terug bij zijn eigen geloof
in vooruitgang en redelijkheid, maar hij kan en wil niet voorkomen dat
er toch wel enige bressen zijn geslagen in zijn redeneringen: hoe nu
verder te gaan lijkt hij aan de lezer te vragen. En terwijl de neef de weg
plaveit voor de 'natuurlijke' schurken bij Sade, lijkt de filosoof eerder
het pad te effenen voor Kant en Regel.
De neefvan Rameau heeft echt bestaan. Jean-François Rameau werd
in 1716 geboren in Dijon als zoon van een organist, de broer van Jean-
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Philippe Rameau. Hij is achtereenvolgens soldaat, priester, leraar, musicus en vooral zwerver die de hótels van de Parijse rijken afstroopt om
aan zijn kost te komen 2 • Hij is een blauwe maandag getrouwd en vader
van een kind dat zijn eerste verjaardag niet haalt, maar wordt weer
gauw een man van de straat en de kroeg. Zijn natuur komt goed naar
voren in de Raméide, een suite van vijf poëtische gezangen die hij in
I 766 publiceert, volgens Grimm 'het vreemdste en belachelijkste
brouwsel dat je je maar kunt voorstellen'. Van deze figuur heeft Diderot een literair karakter van subliem formaat gemaakt en hij bezorgt
hem zo, naar de woorden van Jean Fabre, 'een pathetische en lachwekkende revanche op de reële middelmatigheid van zijn laag-bij-degrondse natuur'. De anarchistische kant die Diderot in zijn eigen jonge
jaren terugvindt en die definitief afliep toen hij tot zijn grote schrik in
1749 in de gevangenis van Vineennes belandde, mag hier dan wel in
een poëtische vorm terugkomen, er is toch vooral sprake van een
scherpzinnige analyse van de negatieve aspecten van een maatschappij
die door een scheef gegroeide relatie tussen geld, macht en morele
principes afglijdt naar willekeur en primitivisme. De marxistische visie
die op deze analyse voortbouwde is intussen ook aan sleet onderhevig,
maar in Frankrijk hebben haar adepten wel indringend de decadente
maatschappelijke context waarin Frankrijk weggleed vanaf ongeveer
I 760 beschreven en aangetoond dat het niet meer voorhanden zijn van
eenduidige antwoorden op morele en existentiële vragen definitief de
bodem wegsloeg onder het Ancien Régime. Van deze 'crise' is de dialoog tussen Moi en Lui de samenballing en juist van een dergelijke
'crash' van waarden en oordelen kunnen steeds weer nieuwe impulsen
uitgaan.
In het volgende wil ik enkele grote thema's uit de tekst wat preciezer
bekijken en ik begin met het Genie als onderwerp van gesprek tussen
Lui en Moi. Niet alleen opent de dialoog met dit punt, maar ook wordt
daarin het verglijden van waarden en de onmogelijkheid tot eenduidige
afbakeningen te komen geïllustreerd. Wanneer men de Encyclopédie
raadpleegt vindt men daarin trouwens ook al de aanzet tot deze twijfels.
Genialiteit wordt daar gedefinieerd als een soort tijdelijke bevlieging
van grootse inzichten die echter lang niet altijd goed uitpakt in de praktijk. Daarvoor is met name een hechte eenheid met 'talent' onontbeerlijk. In De neefkomt de vraag voort uit de concrete situatie. Het eerste
portret van Rameau als man van de wereld ('met een buik als Silene')
staat tussen een vermelding van de genialiteit van een groot schaker en
een beschrijving van de oom en musicus. Voor deze laatste ontvouwt de
Neef zijn ideeën over het genie: tegenover sublieme invallen staat een
vorm van asociaal gedrag die maakt dat men meer te lijden heeft van de
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grote man dan dat hij een zegen zou zijn voor de mensheid. In de kiem
smoren dus dat genie, luidt de conclusie. De filosoof geeft toe dat de
grote Rameau misschien niet het beste voorbeeld is, zijn genie is aan
twijfel onderhevig, maar zegt: kijk eens naar Racine, een onmogelijk
mens in het dagelijks leven, maar intussen wel de schepper van onsterfelijke meesterwerken waarvan men tot in lengte van tijden zal profiteren. Als Lui tegenwerpt dat het verre te verkiezen ware geweest voor
zijn tijdgenoten als Racine een vriendelijke, ruimhartige en flink met
de beurs zwaaiende hoveling was geweest, maakt Moi de volgende vergelijking: 'het is een boom die enkele andere bomen in zijn nabijheid
heeft doen verdrogen, die de planten die aan zijn voet groeiden heeft
doen wegkwijnen; maar hij heeft zijn kroon tot hoog in de lucht verheven; zijn takken hebben zich wijd uitgespreid; hij heeft zijn schaduw
geschonken aan de mensen die aan de voet van zijn imposante stam komen zitten, en hij doet dat nog steeds en zal er mèe voortgaan; hij heeft
vruchten voortgebracht met een heerlijke smaak, die ook nog voortdurend terugkomen'. Er ontspint zich dan de volgende dialoog:
Lui: Maar als de natuur even machtig als wijs is, waarom heeft ze dat
soort mensen dan niet tegelijkertijd goed en groots gemaakt?
Moi: Maar ziet u dan niet in dat u met zo'n redenering de algemene
orde omverwerpt en dat als alles hier beneden uitmuntend was, er
niets meer uitmuntend zou zijn?
Lui: U hebt gelijk. Belangrijk is dat u en ik er zijn en dat we u en ik
zijn.
Lui kiest dus voor een praktische moraal, terwijl Moi probeert esthetische en ethische principes met elkaar te verzoenen. Dat wordt echter
heel moeilijk wanneer verderop Rameau het verhaal vertelt van de 'renegaat': men kan volgens hem alleen maar bewondering hebben voor
de sublieme hoogte waarop deze het kwaad heeft beoefend: als vertrouweling van een rijke jood heeft hij deze ervan overtuigd hem alle geld
toe te vertrouwen; vervolgens neemt hij er geen genoegen mee er met
de buit vandoor te gaan, maar hij verraadt ook nog zijn vriend aan de
inquisitie die hem ter dood laat brengen. Groots in slechtheid en toch
verwerpelijk? Volop de stem van de natuur volgen die ons zegt dat wij
altijd en overal ons eigen voordeel en ons eigen genot moeten nastreven: dat zullen ook de grote misdadigers van Sade zeggen, die in zijn
teksten deze opties tot het uiterste doorvoeren. Hier zal dus blijken dat
ook Moi niet consequent kan zijn op dit gebied en dat hij geen kant en
klare oplossing kan aanbieden. Aan het eind van het gesprek doet hij
nog een laatste poging zich uit te zonderen als filosoof in deze wereld
waar alles voortdurend in een grote maalstroom wordt meegezogen. Hij
vergelijkt zich dan met Diogenes de Cynicus, die genoegen neemt met
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wat de natuur hem biedt. Dat is ook een praktische moraal, die zich op
een afstand plaatst van de maatschappelijke tegenstrijdigheden. Hiermee zou de Neef evenwel geen genoegen nemen. Naast de sobere, wat
saaie stellingname van Moi, durft hij in feite zijn tegenstrijdigheden en
zijn veranderlijkheid voluit naar voren te brengen en daarin schuilt zijn
fascinerende kracht. Wanneer men uiteindelijk geneigd is met de filosoof voor een zo evenwichtig mogelijke gedragspatroon te kiezen, is dit
een uitkomst die werd mogelijk gemaakt door de extreme wijze waarop
de Neef spanningen en problemen heeft uitgespeeld en uitgesproken. Ja
zegt deze, natuurlijk zou ik er alles voor over hebben gehad om zelf geniaal te zijn hoeveel kwaad ik ook van genieën spreek; en aan het eind
komt hij terug op deze constatering van mislukking en geeft achtereenvolgens de schuld aan het lot, zijn gebrek aan moed, de omstandigheden en de verlokkingen van een goed gevulde ruif. Zijn gevoeligheid en
fijnzinnigheid die ook Moi nog steeds onderkent zijn vervet en ontmand en hij kan nog slechts dansen rond het standbeeld van Memnon
(teken van het genie dat de zon weerkaatst) en zijn briesende pantomimes uitvoeren voordat hij instort. Zoals Roselyne Rey schrijft: 'Diderot
verkent in De neef van Rameau de praktische onmogelijkheid om tot
een sluitende definitie van goed en kwaad te komen, van norm en uitzondering, zonder daarom het zoeken naar die definities op te geven' 3.
Ook met betrekking tot een ander centraal motief vertoont de Neef
een soortgelijke tweeslachtigheid die verbaast en afstoot, maar ook onthult en aanzet tot reflectie. Het betreft zijn leven als maatschappelijke
parasiet waaraan in het middenstuk van de tekst ruim aandacht wordt
besteed. Enerzijds beschrijft hij met volle overtuiging de manier waarop vleierij, hand- en spandiensten en een consequente maskerade ervoor zorgen dat hij met een hele serie andere profiteurs de rijkdom kan
afromen van laag-bij-de-grondse nouveaux riches die koste wat kost
een schare bewonderaars en hielenlikkers wensen te onderhouden om
indruk te maken. Anderzijds is hij niet alleen een cynische 'scanner'
van deze vileine dans rond het gouden kalf, maar zet hij ook uiteen
waarom hij op een bepaald moment te ver is gegaan en zozeer de waarheid heeft laten doorschemeren dat de heer des huizes hem wel de deur
moest wijzen. En wat nog verder gaat: hij heeft enorme spijt van zijn
daad, maar hij kan er zich niet toe zetten door het stof te kruipen om
weer in de gratie te komen. Hij zal ongetwijfeld trachten weer op een of
andere manier te profiteren van de verblinding bij de machtigen dezer
aarde, maar hij wil toch ook een elementair gevoel van eigenwaarde bewaren. Concreet gaat het in deze beschrijvingen van de Neef om de
'ménagerie' die huishoudt rond de persoon van Bertin. Dit is een typische vertegenwoordiger van een van de kwalijkste aspecten van de
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Franse maatschappij tijdens het Ancien Régime: het betreft een gespecialiseerd belastinginner die na een vast bedrag aan de Staat betaald te
hebben alle middelen mag inzetten om zoveel mogelijk profijt te trekken van zijn investering. Bertin slaagde hier wonderwel in en was puissant rijk. Hij omringde zich met een hele stoet van hovelingen die hem
het gevoel moesten geven dat geld inderdaad alle waardigheid kan verschaffen. Ook komt zijn maîtresse, de actrice Hus, uitgebreid ter sprake: haar stuntwerk in bed zorgt ervoor dat Bertin alle middelen inzet
om haar voor de Franse topactrice te laten doorgaan. Rameau was ongeëvenaard in het smeren van honing om die monden en hij schildert in
een korte sketch hoe hij ook met het grootste gemak een jong deerntje
in het ledikant van een van die heren doet belanden.
Diderot had nog een ander doel bij deze uiteenzetting dan alleen een
smeuïg beeld te geven van deze wereld van parvenu's en bohémiens in
hun bonte werveling en in hun verwerpelijkheid; hij ging er ook de
strijd aan met de tegenstanders van de philosophes door in die salon de
ereplaats toe te kennen aan figuren als Palissot en Fréron. Rameau is er
als de 'fou du roi', de hofnar, maar wie is uiteindelijk de 'fou' in zo'n
gezelschap? Als de filosoofveronderstelt dat de Neeftoch eigenlijk een
'ame délicate' heeft, 'een fijngevoelige inborst'' werpt deze tegen:
'Lui: Ik, helemaal niet. De duivel moge me halen als ik weet wie ik
eigenlijk ben. Over het algemeen is mijn geest rond als een bol en
mijn karakter rechttoe rechtaan als een wilgenteen; niks geen bedrog
als het goed uitkomt om de waarheid te zeggen en niks te maken met
die waarheid als bedrog voordeliger is. Ik doe mijn zegje zoals het
me uitkomt: des te beter als het verstandig klinkt en trouwens als ik
er maar wat uitflap merkt dat toch niemand.'
Als Moi dan opmerkt dat het toch een keertje is misgegaan, geeft dat de
Neveu de gelegenheid eens goed uit te pakken over zijn gastheer.
'Lui: Wat wilt u? Een ongelukkig moment; soms gaat het mis in het
leven. Geluk kan niet duren; ik had het te goed. Bij ons is het zoals u
weet altijd vol met het fijnste volk. Het is een voorbeeld van medemenselijkheid, je vindt er de gastvrijheid uit de oudheid terug. Alle
dichters die onderuit gaan worden bij ons opgevangen. Wij kregen
Palissot toen zijn tragédie Zarès flopte en Bret na le Faux Généreux;
alle musici die jammerlijk afgingen, alle auteurs die niet gelezen
worden, alle uitgefloten actrices en alle uitgejouwde acteurs, een verzameling arme drommels die zich voor hun armoede schamen, platte
parasieten aan het hoofd waarvan ik de eer heb te staan als verdienstelijk aanvoerder van een verlegen groepje. Ik spoor ze aan om te
eten de eerste keer dat ze komen; ik vraag te drinken voor ze. Ze nemen zo weinig plaats in. Haveloze jonge lui die niet weten wat te be-

ginnen, maar die er aardig uitzien; daarnaast heb je schavuiten die de
heer des huizes paaien en in slaap sussen om vervolgens bij zijn
vrouwtje te genieten van wat hij overliet. Wij lijken vrolijk; maar in
werkelijkheid zijn we humeurig en hebben flinke trek. Wolven zijn
niet méér uitgehongerd, tijgers zijn niet wreder. Wij verslinden zoals
wolven dat doen wanneer de sneeuw de aarde lang bedekt heeft; wij
verscheuren als tijgers alles dat succes heeft. Soms komen de bendes
van Bertin, van Monsauge en van Villemorien bij elkaar; dan stijgt
pas goed een gehuil van wilde dieren op. Nooit zag men zoveel trieste, verbitterde, kwaadaardige en razende beesten bijeen. Overal klinken de namen op van Buffon, Duclos, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, d' Alembert en Diderot, vergezeld van de meest ongehoorde
kwalificaties. Niemand kan voor geestig doorgaan als hij niet even
dwaas is als wij. De komedie les Philosophes is daar uitgedacht[ ... ].'
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In die wereld moet men het spel meespelen om te overleven, zich voortdurend aanpassen aan de omstandigheden. Allemaal een kwestie van
gewoonte, zoals met het hondje dat men met behulp van een masker
leerde zich af te keren van zijn baas en dat Bertin die het graag wilde
hebben als zodanig leerde te beschouwen. De wereld blijft draaien zolang men de rijken de gelegenheid biedt hun geld uit te geven en daarbij moet je zorgvuldig je plaats in de keten uitkiezen.
Hierbij sluit ook de theorie van de 'idiotismen' aan die inhoudt dat
elk beroep op zijn eigen manier de algemene morele regels aanpast aan
zijn behoeften. De neef geeft een fraai voorbeeld met betrekking tot de
pianolessen die hij verzorgt: een praatje links, een babbeltje rechts, een
complimentje voor de dochter, een vleierijtje bij de moeder; zo gaat de
tijd voorbij, er wordt weinig of niets geleerd, maar iedereen heeft de indruk dat het prima loopt en de lessen kunnen nog lang voortduren.
Meer in het algemeen geldt dat hoe ouder een beroep is, hoe meer idiotismen je erbij aantreft en als de tijden slecht zijn worden ze ook snel
talrijker. Je moet wat van je vak maken, want je vak dat ben je zelf1 Alles zou prachtig in orde zijn als er geen uitslovers ~aren. Beter een
goede naam dan een volle beurs, wordt wel gezegd, maar kun je er niet
beter voor zorgen dat beide er goed bijstaan, waarbij meestal de faam
uit de rijkdom voortkomt en niet omgekeerd. Zo denken de meeste
mensen volgens Lui, praten over gelukkig zijn in rechtschapenheid is
echt iets voor een zonderling: 'U gaat uit van een manier van denken
zoals je die in romans aantreft, een bijzondere inborst, een specifieke
gevoeligheid die wij niet bezitten. En die vreemde instelling siert u op
met de naam "deugd", u noemt dat "filosofie".'
Voorlopig kan Moi hier niet veel tegenin brengen; hij zal zijn ge-
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sprekspartner eerst moeten laten uitrazen om dan de balans op te maken. Meer nog dan door de inhoud van zijn woorden maakt de Neef indruk met zijn bevlogen presentatie waarvan in de vertellende gedeeltes
een beschrijving wordt gegeven. Het zijn virtuoze imitaties die echter
even snel verdwijnen als ze opbloeien, een verwijzing oproepend naar
de 'divertissements' die voor Pascal het maatschappelijk leven bepalen
en die als het gewoel even stil valt een angstwekkende leegte openen.
Achtereenvolgens beeldt Lui zijn houding bij Bertin uit, het spel van
musici, Bertin zelf, een triomfzang en leeft zich dan bijzonder uit naar
het einde toe als hij successievelijk het werk van de natuur, een straatzanger, knechten en hovelingen, de grote 'beweging van de wereld' en
tenslotte de verleidelijke manier van lopen van zijn vrouw nabootst.
Dan is hij volledig uitgeput en kan de filosoof terugkeren tot zijn eigen
'catins', het spel van zijn gedachten. Maar de mooiste pantomime heeft
de Neef misschien wel gegeven toen hij over de Opéra oreerde en aangezien hij op dat gebied (dit overigens in tegenstelling tot de 'echte'
Jean-François Rameau) de mening van Diderot deelt is het belangrijk
er kort op in te gaan.
Het vertoog slaat terug op de 'Querelle des Bouffons' die vooral
rond 1753-1754 veel opwinding had veroorzaakt. Rousseau speelde
daarbij een centrale rol als fel verdediger van de 'nieuwe' muziek uit
Italië vooral van componisten als Duni en Pergolesi (La serva padrone)
tegenover de 'traditionele' Franse muziek van Rameau en Lully bijvoorbeeld (welke laatste trouwens zelf uit Italië kwam). Diderot sloot
zich evenals de andere filosofen wat dit betreft bij Rousseau aan. Ofschoon de gebruikte argumenten vaak geen hout snijden omdat in feite
over twee heel verschillende soorten kunstwerken wordt gepraat - de
'serieuze' Franse muziek en de 'opera buffo'- spitste de strijd, die heel
intellectueel en kunstminnend Frankrijk op zijn kop zette, zich toe op
een verschil van mentaliteit en een uiteenlopende houding tegenover de
traditie; voor Diderot is de Italiaanse muziek allereerst dramatisch van
aard, een directe uitdrukking van de roerselen van de ziel en van de gevoelens van het hart. Daarom is die muziek voor hem natuurlijker dan
de Franse die hij verwijt vast te zitten in academisme en een overvloed
aan kunstgrepen en overgeërfde regels te hanteren. Wat Diderot dus
bewonderde bij de Italianen was hun levendigheid en de illusie dat de
natuur zelf sprak in hun muziek, wat overeenkwam met zijn eigen esthetica. Op dat gebied is de Neef dan ook in al zijn ongeremdheid een
ideale vertolker. De verteller besluit als volgt deze presentatie:
'nu weer daalde hij af in de hel met een zware stem, dan weer vloog
hij hoog de lucht in terwijl hij een falsetstem nadeed en daarbij imiteerde hij de manier van lopen, de gebaren en de houding van de

1

o1

personages van wie hij de rol zong; achtereenvolgens woedend, weer
getemperd, uit de hoogte of met een grijns. Nu weer een jong meisje
dat huilt en waarvan hij alle kokette gebaartjes nadoet; dan weer is
hij priester, koning, tiran, hij dreigt, beveelt, tiert, is slaaf en gehoorzaamt. Vervolgens kalmeert hij, is verdrietig en klaagt of lacht alweer; altijd de juiste toon, d.: goede maat en zo vertolkt hij trefzeker
de betekenis van de woorden en de natuur van de melodie. Alle schakers hadden hun borden in de steek gelaten en waren rondom hem
komen staan. Buiten stonden groepen mensen voor het raam te kijken die op het lawaai waren afgekomen. [... ]Alles zat erin, de verfijning van de zang, de kracht van de uitdrukking en de pijn. Hij legde
de nadruk op die plaatsen waar de musicus zichzelf vooral bewezen
had; als hij ophield met zingen ging hij over op het bespelen van de
instrumenten om vervolgens weer snel terug te keren tot de stem, alles zo met elkaar verbindend dat de overgangen en de eenheid volledig bewaard werden; hij nam ons hart in en hij hield het vast in de
merkwaardigste toestand die ik ooit heb meegemaakt... Bewonderde
ik hem? Jazeker! Had ik medelijden? Ik had medelijden; maar een
zweem van lachwekkendheid was toch ook met die gevoelens verbonden en "denatureerde" ze.'
Het is dus een fantastische imitatie van de natuur, maar tegelijkertijd
wordt een diepere natuur verloochend. Zoals zo vaak in de I se eeuw
draait het om dit centrale begrip: is de mens goed of kwaad van nature,
vraagt Diderot zich ook tot in titel van een ander werk af en deze vraag
komt in veel van zijn teksten terug (onder andere in Jacques Ie Fataliste). Dit thema komt ook naar voren wanneer men over de opvoeding
praat. In dezelfde periode waarin Diderot aan de Neveu werkt publiceert Rousseau zijn Emile, dé grote pedagogische tekst uit die tijd. Vanzelfsprekend heeft Diderot minder uitgesproken meningen dan JeanJacques die theoriseert vanuit zijn eigen hartstochtelijke betrokkenheid,
vanuit de noodzakelijkheid voor hemzelf van een geloof aan oorspronkelijke echtheid. Diderot schrikt er niet voor terug deze thematiek in
een rollenspel uit te testen (waar de auteur van de Lettre à d'Alembert
sur les speetades uit 1758 van zou gruwen).
Eerst gaat het gesprek over het dochtertje van de filosoof, die acht
jaar oud is op dat moment. Wanneer Moi probeert te verdedigen dat hij
haar een solide opvoeding geeft door haar te leren redeneren en sterk te
staan tegenover beproevingen, voert Lui aan dat zoiets in de maatschappij waarin ze moet leven erg weinig nut heeft. Het is volgens hem
veel belangrijker om er aardig uit te zien, grappig te zijn en koket als ze
gelukkig wil worden. En wanneer de filosoof aanvoert dat lessen in
grammatica, mythologie, geschiedenis, aardrijkskunde, een beetje teke-
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nen en veel moraal de basis uitmaken van een goede karaktervorming,
roept Rameau uit dat dat alles niet alleen nutteloos is maar zelfs gevaarlijk. Trouwens, voegt hij eraan toe, al die leraren weten er ook maar
bitter weinig van, anders waren ze geen leraar (een opmerking die je
heden ten dage ook nog wel eens hoort). Kortom: met fraaie idealen bereik je niets; je doet je kind onrecht aan door niet in te spelen op de
geest van de tijd (wat alweer vertrouwd in de oren klinkt). Voorlopig
blijven de standpunten hier steken maar zoals veel onderwerpen in deze
tekst wordt ook dit motief later weer opgenomen om na een omweg op
een andere manier opnieuw tot reflectie te dwingen. Wat de opvoeding
betreft is er 'n tweede gespreksronde tegen het einde van de tekst wanneer Lui mijmert over de toekomst. Waar Rousseau de natuurlijke
goedheid naar boven wil halen, perverteert de Neveu dit gegeven door
te stellen dat het geen nut heeft zich tegen de natuurlijke verdorvenheid
te verweren en dat allerlei geforceerde opvoedkundige hoogstandjes alleen maar tot frustratie en ellende leiden. Dit houdt in dat hij zijn zoon
vooral leert dat geld alle deuren opent: 'ik wil dat mijn zoon gelukkig
wordt, of wat op hetzelfde neerkomt, geëerd, rijk en machtig. Ik ken
min of meer de gemakkelijkste weg die naar dat doelleidt en die kennis
zal ik hem zo vroeg mogelijk bijbrengen. Als jullie, wijze mannen,
mijn handelwijze afkeuren, zullen de stem van de meerderheid en het
succes van de onderneming mijn rechtvaardiging betekenen.' De filosoof, 'homme de bien' die altijd de waarheid zegt, oppert de vrees dat
wanneer men zo'n 'kleine wilde' zijn gang laat gaan hij binnen de kortste keren zijn vader de nek om zou draaien en bij zijn moeder in het
bed zou duiken (nog zo'n bekend geluid). Natuurlijk moeten wij goed
opvoeden, werpt Lui tegen, 'wie betwist dat? En wat is een goede opvoeding anders dan die welke leidt tot alle soorten van genoegens zonder gevaar en problemen?' Hier gaat men weer op een ander onderwerp
over en de vraag blijft in de lucht hangen als onopgelost probleem dat
ons nog altijd evenzeer bezighoudt als de intelligentsia én de man van
de straat uit die tijd.
Uiteindelijk voeren de discussies rond de begrippen natuur, geluk,
samenleving en opvoeding (en over de sleutelplaats van die termen in
de denkwereld van de I ge eeuw zijn evenzoveel standaardwerken geschreven4) tot een veelzijdige ondervraging van de betekenis van de
idee van 'vrijheid' en van de concrete invulling daarvan. Ook dit motief
zal op de meest speelse wijze in Jacques Ie Fataliste behandeld worden, maar de Neveu de Rameau stelt de vraag wellicht op een nog indringender manier omdat hier geen 'romanesk' aspect zijn distantiëring
toevoegt. Rameau is de representant bij uitstek van een op drift geraakte maatschappij waarover geen definitieve oordelen geveld kunnen
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worden. De filosoof zal zeker zijn argumenten herhalen waarin rede en
vooruitgang een gelukkige toekomst beloven. Maar zijn wat vlakke
stem wordt telkens weer overstemd door de gevoelsmens Rameau die in
zijn opportunisme en in zijn cynisme het onbeslisbare karakter van alle
speculaties over moraal, natuur en vrijheid uitschreeuwt. Tegenover zijn
vrijheid om in de pantomime op te gaan kan de filosoof dan in laatste
instantie zijn eigen vrijheid plaatsen om te schrijven.
Deze vrijheid is niet alleen een algemeen vertrekpunt, ze wordt ook
op allerlei niveau's in de tekst geconcretiseerd en gedramatiseerd. Hierbij kunnen wij procédés onderscheiden op drie hoofdgebieden: de stijl,
de retorische dimensie en de genrebepaling.
De stijl kenmerkt zich vooral door het alternerende ritme van dialoog
en narratieve passages, waardoor de levende nabijheid van de stem
steeds opnieuw onderstreept wordt. Ook het vocabulaire krijgt niet alleen zijn bijzondere kracht door het algemene gebruik van familiaire
woorden, krachttermen, uitroepen en zegswijzen die vooral dienen om
de gesprekspartner aan zich te binden, maar ook door het feit dat deze
brokken dialoog telkens weer worden afgezet tegen de context. Zo ontstaat er een werkelijke muziek van de tekst die trouwens niet noodzakelijkerwijs vraagt om een reële opvoering (al zijn er heel geslaagde toneelversies gecreëerd, bijvoorbeeld die uit I 984 met Michel Bouquet
als Lui 5), maar die evengoed als een soort recitatief in de geest kan
worden beleefd. Deze dynamische, affectieve presentie van de taal
heeft zijn weerslag op de strekking van de woorden zoals bijvoorbeeld
geopperd wordt in de volgende repliek: 'Lui: Als ik het woord "zang"
uitspreek heb ik daarbij evenmin een duidelijke voorstelling als wanneer u en uwsgelijken termen gebruiken als "reputatie", "afkeur",
"eer", "deugd", "ondeugd", "schaamte", "fatsoen", of "schande" [... ].'
Zoals de betekenis van 'zingen' hier en nu wordt ingevuld door de 'performance' van de Neef, hebben de ethische sleutelwoorden ook alleen
'zin' binnen een dynamisch veld van telkens verschuivende waarden.
De retorische dimensie van de tekst versterkt de stilistische klanken
in een polyfone toonzetting. Dit gebeurt onder andere in een veelzijdig
gebruik van de ironie die nu eens gebruik maakt van antifrasen of 'understatements', dan weer van overdrijvingen en weelderige zinsconstructies, of ook van het felle staccato van herhaling en anafoor. Nu
eens worden beelden aaneengeregen, dan weer geven verwijzingen en
generalisaties een weidse horizon aan het betoog. Sylviane AlbertanCoppola6 onderscheidt van haar kant drie retorische kerntechnieken: de
'inclusie', het feit dat Rameau als deelnemer en ooggetuige verslag uitbrengt van het reilen en zeilen in de milieus die hij gispt; de 'ommekeer van waarden' die op karnavaleske wijze normen en misbruiken te-
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genover elkaar plaatst; en tenslotte de teriomorfe schrijfwijze die het
maatschappelijk gebeuren als een beestenboel presenteert en verwant is
aan de traditie van de fabel.
Concepten, percepten en affecten ~ filosofische kernbegrippen, beschrijvende termen en gevoelsuitingen ~ wisselen elkaar voortdurend
af, klampen zich aan elkaar vast, overwoekeren elkaar en laten de tekst
in een barokke uitdijing ontsnappen aan het werklicht van filosofie en
klassieke poëtica. Zo ontworstelt De Neef van Rameau zich ook aan de
traditionele genre-indeling.
Aan het begin van de tekst vinden wij als genre-aanduiding 'satyre
2°' en inderdaad heeft Diderot nog een andere satire geschreven, die
echter weinig gemeen heeft met De neef 'Seconde', tweede, lijkt eerder in overeenstemming te zijn met de menigvoud van verdubbelingen,
maskers en re-presentaties die het verhaal kenmerken. Zonder origine
en voortdurend aan wisselingen onderhevig. 'Satyre' als term heeft iets
archaïserends (naast 'satire') en dient waarschijnlijk als signaal dat buiten het geijkte patroon van de genre-indeling wordt geopereerd. Daarbij
past ook de epigraaf die naar de zevende satire van Horatius verwijst
'Vertumnis quotquot sunt natus iniquis', dat wil zeggen 'Geboren onder de invloed van Vertumnus, onder al zijn vormen'. Vertumnus is de
godheid der wisselende seizoenen en geeft hier dus zijn naam aan het
voortdurend veranderende gedrag van Rameau, maar ook en vooral aan
de ongrijpbaarheid en onbeslisbaarheid van de tekst. Tevens komt zo
naar voren dat de 'satyre' het 'onmogelijke' genre is, een tekst die de
beginselen van de genre-leer ondergraaft. Dit blijkt ook al uit de tweeledige definitie die ervan gegeven wordt: allereerst is de 'satyre' naar
zijn etymologie een soort potpourri, een werk waarin vele verschillende
tekstfragmenten in een bonte menigvoud bijeengebracht worden; vervolgens kan de term ook meer naar de inhoud verwijzen en een radicale, bijtende kritiek aangeven. De heteroglossie, het vermengen van taalvormen leidt vaak tot een alles overspoelende vloedgolf die niets op
zijn plaats behoudt: proza en poëzie, serieuze tekst en parodie, pastiche
en citaten, lofrede en filippica volgen elkaar op als een bonte stoet.
Ook hierin komt de barokke natuur van zo'n werk naar voren waarin de
groteske elementen tegelijkertijd een soort melancholie uitademen en
het maar een kleine stap is van de alles overstemmende lach naar de
klemmende aanwezigheid van de dood.
In zijn studie Soeratic Satire beschrijft Stephen Wemer deze vrijheid
van de satyre als een weigering om een genre te zijn. Volgens hem geven twee vormen van satire dit ontsnappen aan het genrebegrip vooral
aan: de ene is de Italiaanse opera als uiterst onorthodoxe kunstvorm tegenover de Franse traditie; de andere is de 'Socratische filosofie' waar-

bij twijfel aan welke vorm van filosoferen dan ook deel uitmaakt van
het zoekende vraaggesprek. 7 Parodiërend en zichzelf parodiërend opent
deze tekst zich spiraalvormig naar de moderniteit. Deze bestaat bijvoorbeeld hierin dat de filosofische ironie, zoals men die bij Voltaire .
ontmoet en die domheid en vooroordelen ontmaskert, plaatsmaakt voor
een nieuwe vorm van ironie die uitblinkt in ambivalentie en tegelijk
doet lachen en huiveren. Dan zijn wij al bij de 'unheimliche' ironie van
de Duitse romantici uitgekomen en bij de prenten van de oudere Goya.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat wij een verwijzing naar De neef
terugvinden in die allermerkwaardigste van de teksten van E. T.A. Hoffmann, de Kreisleriana. In het eerste deel 'De muzikale pijnigingen
van kapelmeester Johannes Kreisler' beschrijft deze zijn leven als miskend kunstenaar. Vergezeld van fles en kat ontvouwt hij scherpzinnige
analyses en woeste hersenspinsels. Buiten het raam van zijn zolderkamertje hoort hij de meisjes 'twintigmaal over straat roepen met krijsende, gillende, alles doordringende stem "Als jouw oog voor mij straalt"
- steeds alleen maar de eerste strofe. Schuin daartegenover martelt iemand een fluit en heeft daarbij longen gelijk de Neef van Rameau terwijl de buurman die hoorn speelt akoestische oefeningen doet'. Dit alles, vergezeld van hondengehuil en kattengekrijs, vormt de harmonieuze achtergrond voor Kreislers ontboezemingen.
Hoffmann kan in I 8 I4 met luide stem en in theatrale toonzetting verkondigen wat Diderot binnenskamers hield en onder toezicht plaatste
van de Moi filosoof: kunst is voortaan geen bevestiging meer van een
ideale harmonie, maar de verscheurde kreet van een zoekend individu.
Robert Schumann laat dit bij uitstek blijken in zijn door Hoffmann
geïnspireerde Kreisleriana, fantasie voor piano uit I836, waarin zijn
passie voor Clara Wieck tot voordien ongekende muzikale dynamiek
leidt. Jean-François Rameau zoals Diderot hem schildert was nog van
een andere tijd, maar hij was een van die figuren die in de tweede helft
van de I 8e eeuw de brand stak in het pruikenpaleis en die de katalysator
was - ondanks zichzelf- van een nieuwe esthetica waarin wij de steeds
veranderende trekken van de moderne mens herkennen.
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I. Men vergelijke bijvoorbeeld de teksten in de verschillende delen van de prachtige serie
La mémoire de l'enere uitgegeven door Robert Laffont in samenwerking met de BNF.
2. Overigens toont Daniel Roche in La ville promise, mobilité et accueil à Paris fin I1 début 20' siècle (Paris, Fayard, 2000) aan dat er een zeer grote beweeglijkheid en een groot
verloop te bespeuren is onder de Parijse bevolking in de tweede helft van de I8' eeuw; er
was ook geen strikte sociale scheiding tussen de verschillende groepen zoals in Londen. In
Parijs woonden rond I760 trouwens zo'n 700.000 mensen.
3· Roselyne Rey, 'La morale introuvable' in Autourdu Neveu de Rameau de Diderot, études réunies par Anne-Marie Chouillet, Editions Slatkine, Genève, I 99 I, p. 81.
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4· Waarbij mijn eigen topper L'Idée du bonheur au 18' siéc/e van Robert Mauzi is (uitg.
Slatkine, 1979).
5· Ook de Nederlandse versie van de groep La Terrazza met Reinaut Bussemaker als Lui
was in I 988 een succes.
6. 'Rira bien qui rira Ie dernier' in Autourdu Neveu de Rameau de Diderot, études réunies
par Anne-Marie Chouillet, Genève, Editions Slatkine, 1991, p. 30.
7· Stephen Wemer, Soeratic Satire- An Essay on Diderot and Le Neveu de Rameau, Summa Publications, Birmingham, Alabama, 1987, p. 65.

DENIS DIDEROT

IT SALON VAN
1767

In zijn Salon van 1767, het meesterstuk van zijn kunstkritieken, giet Diderot zijn impressies van een reeks landschappen en zeegezichten door
Joseph Vernet (!714-1789) in de vorm van een gefingeerd verslag, ongeveer zeventig bladzijden tellend, van een voettocht door een idyllische landstreek dicht bij zee. Door middel van gesprekken tussen hem
en zijn gids, een abbé, neemt hij daarbij de vrijheid zich in ver voerende uitweidingen te verliezen. Een aantal passages uit het 'verslag' is
hier vertaald. (A.B.)
VERNET

1

o7

Ik had net de naam van deze schilder bovenaan mijn blaadje geschreven
en ik stond op het punt u over zijn werkstukken te gaan vertellen, toen
ik vertrok naar een landstreek dicht aan zee, die befaamd is om zijn
landschappelijk schoon. Daar, terwijl sommigen rondom een tapijt van
groen de mooiste uren van de dag, de mooiste dagen, hun geld en hun
fleur verspilden; terwijl anderen, het geweer over de schouder, zich de
benen uit het lijf holden, dwars over de velden achter hun honden aan;
terwijl weer anderen doolden over de kronkelpaadjes van een park
waar, gelukkig voor de jonge gezellinnen van hun dwalingen, de bomen
elk geheim weten te bewaren; terwijl de serieuze lieden, middagmalend, nog om zeven uur 's avonds de eetzaal deden galmen van hun rumoerige kreten over de nieuwe beginselen van de fysiocraten, het nut of
het onnut van de filosofie, de godsdienst, de zeden, de acteurs, de actrices, het gouvernement, de richtingenstrijd in de muziek, de schone
kunsten, de letteren en andere gewichtige kwesties waarvoor ze de oplossing steeds in het diepst van de fles zochten, om daarna schorgeschreeuwd en wankelend het holst van hun vertrekken op te zoeken
waar ze met moeite nog de deur van konden vinden, en daar in een fauteuil uitrustten van de geestdrift en de ijver waarmee zij hun longen,
maag en verstand hadden opgeofferd aan de invoering van de grootst
mogelijke orde in alle takken van het landsbestuur; daar toog ik, vergezeld door de gouverneur van de kinderen des huizes, zijn twee pupillen,
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mijn wandelstok en mijn notitieboek, op weg om de mooiste landschappen ter wereld te bezoeken. Ik ben van plan ze u te beschrijven en
ik hoop dat mijn schilderingen u het gemis van die andere zullen vergoeden. Mijn tochtgenoot kende de ligging van het gebied als geen ander, en wist de gunstigste tijden voor elk van de landelijke aanzichten;
hij wist welke plekken men 's ochtends moest zien, welke aan de opkomende dan wel de dalende zon hun belang en bekoring ontleenden; en
hij kende de schuiloorden die ons op het heetst van de dag verkoeling
en schaduw konden bieden. Hij was de cicerone van de streek. Hij trad
als gastheer op voor nieuwkomers; en niemand wist hun zo goed als hij
de verrassing te bezorgen van de eerste aanblik. Zo gingen we op weg .
We praatten. We liepen, ik met de blik naar de grond gericht, zoals mijn
gewoonte is; tot de ander me abrupt staande hield en me op het uitzicht
wees.
( ... ) 'In gemoede,' zei ik tot de abbé, 'gelooft u dat een intelligente
schilder eraan had kunnen ontkomen dat wolkje precies daar te plaatsen
waar het aan de lucht staat. Ziet u wel hoe het aan onze ogen een nieuwe dieptewerking biedt, hoe het de ruimte ervoor en ervoorbij afbakent,
de hemel doet wijken, de andere objecten dichterbij brengt? Vernet, hij
zou dat alles hebben beseft. ( ... )''Wat begint u toch almaar over Vernet,
Vernet; alsof ik de natuur in de steek zou laten om achter zijn plaatjes
aan te hollen. De man mag nog zo begenadigd zijn, hij is God niet.'
(... )Ik stond roerloos; mijn blikken dwaalden zonder zich ergens aan
te hechten; mijn armen vielen slap langs mijn zijden. Mijn mond was
halfopen gezakt. Mijn gids respecteerde mijn bewondering en mijn
zwijgen. Hij was zo blij, zo trots alsofhij de eigenaar of zelfs de schepper van deze wonderen was. Ik kan u niet zeggen hoe lang ik zo in betovering stond. Het roerloze van de levende wezens, de eenzaamheid
van dat oord, de diepe stilte die er heerst, heft de tijd op. De tijd is er
niet meer. Aan niets is hij meetbaar. De mens wordt er als het ware eeuwig. Maar door een bizarre denksprong zoals die mij soms overvalt, en
die me het scheppingswerk van de natuur eensklaps deed omtoveren in
een kunstprodukt, riep ik uit: 'Wat is dat mooi, groots opgezet, rijk geschakeerd, voornaam, doorwrocht, harmonieus, wat een frappant koloriet! Al de talloze mooie plekjes her en der in het universum zijn hier
op dit doek bijeengebracht, zonder wanordelijkheid, zonder wringen tot
eenheid gesmeed door een verfijnde smaak. Het is een romantisch
panorama dat echt ergens lijkt te bestaan. ( ... ) Wat een weldaad, hier
van het frisse water te proeven, na ginds in de verte de brandende hitte
te hebben doorstaan! Wat zijn ze majestueus, die rotsen! Hoe mooi en
levensecht, die stroompjes! Wat heeft de schilder hun klaarte kunstig
doorschaduw dl .. .' Tot zover had de abbé me geduldig aangehoord;

maar bij het woord schilder trok hij me aan mijn mouw en zei: 'Is het u
in het hoofd geslagen?' 'Niet echt...' 'Maar u hebt het over halftinten,
dieptewerking, frappant koloriet...' 'Ik stel de kunst in de plaats van de
natuur, om beter te kunnen oordelen .. .'

1
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( ... ) Ik was moe; maar ik had mooie dingen gezien, zuivere lucht geademd en gezonde lichaamsbeweging gehad. Ik at met smaak en genoot een weldadige, diepe nachtrust. De volgende ochtend zei ik bij
mezelf, terwijl ik ontwaakte: 'Dit is het goede leven, de goede plaats
voor een mens. Al de bekoringen van de maatschappij kunnen de lust
hiertoe nooit doen vergaan. Geketend als wij zijn binnen de nauwe omschansing van steden, door lastige en miserabele verplichtingen, offeren wij, omdat we nu eenmaal niet terug kunnen naar het oerwoud, ons
oorspronkelijke tehuis, een deel van onze rijkdom op om de wouden
rondom onze woningen te doen verrijzen. Maar daar hebben ze, onder
de symmetrische dwang van de tuinierskunst, hun stilte, hun onschuld,
hun vrijheid, hun majesteit, hun rust verloren. Daar gaan wij af en toe
de wilden naäpen; wij, slaven van de omgangsvormen, van de driften,
wij spelen daar de pantomime van de natuurmens. Wij, die het onszelf
onmogelijk hebben gemaakt ons met hart en ziel te wijden aan de
werkzaamheden en het vermaak van het landelijk bestaan, over de velden te dwalen, een kudde te hoeden, onder een strodak te wonen, wij
bieden goud en geld aan het penseel van Wouwermans, Berghem of
Vernet om de leefwijze en geschiedenis van onze verre voorzaten af te
beelden, en de muren van onze weelderige, naargeestige behuizingen
hangen we vol met voorstellingen van een geluk waarvan wij het verlies betreuren.( ... )
Zover was ik in mijn mijmerij, terwijl ik nonchalant in een fauteuil
lag uitgestrekt en mijn geest liet zwerven waarheen hij wilde; een weldadige gemoedsstemming waarin de ziel rechtschapen is zonder bedenkingen, de geest scherp en verfijnd zonder inspanning, waarin het idee
of het gevoelen vanzelf in ons lijkt te ontspruiten, als uit vruchtbare
aarde; en ik zei bij mezelf: 'De abbé heeft gelijk, die schilders kunnen
er niets van, want de aanblik van zelfs hun mooiste werken heeft me
nooit in een verrukking gebracht zoals ik nu beleef; het genot hier op
mezelf te zijn, het genot te erkennen dat ik goed ben zo als ik ben, het
genot mezelf te zien en behagen in mezelf te scheppen, het nog groter
genot mezelf te vergeten. Waar ben ik in dit ogenblik? Wat is er om me
heen? Ik weet het niet, het ontgaat me. Wat ontbreekt me? Niets. Wat
verlang ik? Niets. Als er een god is, is hij zoals dit. Hij geniet van zichzelf. Een geluid in de verte, van een wasvrouw die met haar stamper
sloeg, trof plots mijn oor; en vaarwel, daar ging mijn goddelijk bestaan.
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Maar hoe weldadig het ook is, te bestaan op de wijze van God, soms is
het niet veel minder weldadig, te bestaan op de wijze der mensen. Laat
haar toch hierheen komen, laat zij verschijnen, laat me haar grote ogen
weerzien, laat me haar hand teder op mijn voorhoofd voelen, laat haar
glimlachen ... wat staat dat groepje robuuste, volle bomen er mooi bij,
daar rechts! (... )Waarom ben ik hier alleen! Waarom deelt niemand met
mij de bekoring, de schoonheid van dit oord! Het lijkt me dat als zij er
was, in haar négligé, als ik haar hand vasthield, als haar bewondering
zich aan de mijne zou paren, ik met heel wat meer kracht zou bewonderen. Er ontbreekt me een gevoel, en alleen zij kan me ertoe bezielen.
(... ) Een heftige beweging des gemoeds laat, zelfs na het wegebben ervan, sporen na op het gezicht die gemakkelijk te herkennen zijn. De
abbé kon zich er niet in vergissen. Hij raadde iets van wat zich in mijn
gemoed had afgespeeld ... 'Ik kom ongelegen,' zei hij. 'Nee, abbé ... '
'Ander gezelschap zou u op dit ogenblik wellicht gelukkiger maken .. .'
'Dat kan zijn.' 'Dan ga ik maar.' 'Nee, blijft u toch.' Hij bleef. Hij noodde me mijn verblijf te verlengen, en beloofde me evenzoveel wandelingen als die van de vorige dag, evenzoveel taferelen als ik nu voor ogen
had, als ik hem aan dagen zou gunnen.
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( ... )Al was het gezelschap van de abbé niet geheel en al dat wat me het
liefst zou zijn geweest, toch was ik liever samen met hem dan alleen.
Een genoegen dat ik niet kan delen raakt me niet diep en duurt maar
kort. Voor mijzelf en voor mijn vrienden lees ik, denk ik na, schrijf ik,
peins ik, luister ik, kijk ik, voel ik. Zijn zij afwezig, dan is door mijn
toewijding al wat ik meemaak op hen gericht. Onophoudelijk staat hun
geluk mij voor ogen. Als een mooie regel mij treft, krijgen zij die te horen. Als ik een mooie anekdote hoor, neem ik me al voor hun die te vertellen. Als ik een of ander verrukkend schouwspel te zien krijg bepeins
ik ongemerkt al hoe het hun te beschrijven. Aan hen heb ik het gebruik
van al mijn zintuigen en al mijn vermogens gewijd; dat is misschien
ook de reden waarom in mijn verbeelding en in mijn vertoog alles een
beetje overdreven, een beetje overdadiger wordt. Soms verwijten zij me
dat; de ondankbaren!
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( ... ) 'Als ik geniet, waarom zou ik dan huilen? En als ik huil, hoe kan
het dan dat ik geniet?' 'Is het mogelijk, abbé, dat u zulke tranen niet
kent? Hebt u er zich dan nog nooit op kunnen beroemen dat u niet meer
sterk kon zijn? Hebt u dan nooit uw blik laten rusten op haar die u zojuist het grootste offer had gebracht dat een vrouw van eer kan brengen? Hebt u dan nog nooit .. .' 'Excuseer, jawel, dat heb ik ondervonden; maar waarom het zo is heb ik nooit begrepen, vertelt u me dat
eens.'

( ... ) 'La Rochefoucauld heeft gezegd dat er in de diepste ellende van
degenen die ons het dierbaarst zijn, altijd iets is dat ons niet mishaagt.'
( ... ) 'Maar dat is toch nauwelijks van toepassing,' zei de abbé. 'Is er aan
die gedachte niet een kant die waar is, en minder pijnlijk voor het
mensdom dan men zou menen? Het is mooi, het is weldadig om mee te
voelen met de ongelukkigen. Het is mooi, het is weldadig zich voor hen
op te offeren. Dank zij hun rampspoed ervaren wij het strelende besef
van de vurigheid van ons gemoed. Wij geven aan onszelf niet zo openhartig toe als wat zekere chirurgijn tegen een vriend zei: "Ik wou dat u
een been brak, dan zou u eens zien wat ik kan"; maar hoe belachelijk
zo'n wens ook klinkt, die schuilt diep in ieders hart. Die is natuurlijk.
Die is universeel. Wie zou niet wensen zijn minnares door brullende
vlammen omringd te zien, om zichzelf daar doorheen te zien stormen
en haar in zijn armen te redden? ( ... )De aanblik van de deugd, door de
zwaarste beproevingen benard, is mooi. Te zien hoe zij de verschrikkelijkste weerstanden te verduren heeft, mishaagt ons niet. (... ) Hoe minder groot de afstand tussen mij en een personage is, des te meer subiet
de aantrekking, des te sterker de aankleving. Men heeft weleens gezegd, Si vis me flere, dolendurn est primum ipsi ti bi. Maar met je tranen
blijf je alleen, ik zal niet geneigd zijn een traan met de jouwe te vergieten, als ik me niet in jou verplaatsen kan.'
( ... ) Ik liep waar mijn benen gingen, peinzend over al die voors en tegens, tot ik merkte tussen bomen en rotsen te zijn beland, een gewijde
plaats, zo rustig en duister was het er. Ik hield stil en ging zitten. Rechts
stond een vuurtoren op de top van de rotsen. Zijn licht verloor zich in
de verre hemel, de bulderende zee sloeg zichzelf aan de voet ervan
stuk. In de verte waren vissers en zeelui met allerlei besognes bezig. De
hele weidse vlakte van de wateren lag voor me open. Her en der voeren
schepen van allerlei soort. Sommige zag ik boven de golven opgetild,
andere doken er haast in onder; alle volgden met behulp van hun zeilen
en stuurmanskunst tegengestelde routes, al werden ze door één en dezelfde wind voortgestuwd; zinnebeelden van de mensen en het geluk,
van de filosoof en de waarheid.
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( ... )Tegen wil en dank werd ik meegesleept door de aanblik van de wateren. Ik keek. Ik onderging. Ik bewonderde. Ik redeneerde niet meer.
Ik riep uit: '0 diepten der zee!', en ik bleefverzonken in verscheiden
speculaties waartussen mijn geest heen en weer streefde zonder het
houvast van een anker te vinden. Waarom, vroeg ik me af, worden de
algemeenste, de heiligste, de meest gebruikte woorden, als wet, smaak,
mooi, goed, waar, gewoonte, zeden, ondeugd, deugd, instinct, geest,
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materie, gratie, schoonheid, lelijkheid, waarom worden die zo vaak uitgesproken woorden zo weinig begrepen, zo verscheiden gedefinieerd?
... waarom worden die zo vaak uitgesproken, zo weinig begrepen, zo
verscheiden gedefinieerde woorden met evenveel precisie gebruikt
door zowel de filosoof, als het volk, en het kind? Het kind zal zich vergissen in het object, maar niet in de waarde van het woord. Hij weet
niet wat waarlijk mooi of lelijk is, goed of slecht, maar hij weet even
goed als ik, wat hij wil zeggen. Hij waardeert, hij keurt af; net als ik.
Hij heeft zijn bewondering en zijn geringschatting ... is de mijne beredeneerd? Is de zijne werktuiglijke gewoonte? Maar wat is, voor zijn
werktuiglijke gewoonte, of mijn beredenering, de zekerste gids? ... Hij
zegt: daar is mijn zuster. Ik, die verliefd op haar ben, voeg daaraan toe:
jochie, je hebt gelijk; daar is zij met haar elegante postuur, haar lichte
tred, haar eenvoudige, voorname kledij, haar fier geheven hoofd, de
klank van haar stem, die stem waar mijn hart altijd sneller van kloppen
gaat ... zou er in de dingen een zekere analogie zijn, noodzakelijk voor
ons geluk?... zou die analogie herkenning worden, door de ervaring;
zou ik daar diep in mijzelf een voorgevoel van hebben? ... dank ik aan
herhaalde ervaring de aantrekking of afkeer die, subiet gewekt, voor de
snelheid van mijn oordeel zorgt? ... ligt daarin niet een onuitputtelijk
onderzoeksterrein? ... wat is bij die onderzoekingen het eerste object
om te doorgronden? ... ik ... wat ben ik? wat is een mens? ... een dier?
... Ongetwijfeld. Maar een hond is ook een dier. Een wolf is ook een
dier. Maar een mens is noch wolf, noch hond ... wat kan men voor precieze notie hebben van goed en kwaad, mooi en lelijk, gedegen en
slecht, waar en onwaar, zonder daaraan voorafgaand een notie te hebben van wat een mens is ... maar als de mens niet te definiëren is ... is
alles verloren ... al zovele filosofen hebben, bij gebrek aan deze allereenvoudigste waarnemingen, aan de mens de moraal van wolven toegeschreven, en zijn daarin even stupide geweest als wanneer zij de wolven
de moraal van de mens hadden voorgeschreven ... elk wezen streeft
naar zijn geluk, en het geluk van de een kan niet het geluk van de ander
zijn ... dus, de moraal ligt besloten binnen de afperking van de soort ...
wat is een soort? ... een veelheid van individuen die op dezelfde wijze
zijn georganiseerd ... dan zou dus het organisme, de organisatie ervan,
de grondslag van de moraal zijn ... dat geloof ik ... maar dan deed Polyphemos, die in zijn organisatie vrijwel niets gemeen had met de makkers van Odysseus, amper iets gruwelijkers toen hij Odysseus' makkers
opat, dan de makkers van Odysseus deden als zij een haas of een konijn
opaten ... En de vorsten dan, en God dan, die enig in zijn soort is? ...
De zon daalde naar de kim en verdween. De zee kreeg eensklaps een
duisterder en plechtiger aanblik. De schemer, die aanvankelijk dag

noch nacht is, beeld van ons zwakke denken, beeld dat de filosoof
waarschuwt, op te houden met zijn speculaties, waarschuwt ook de reiziger, zijn schreden te wenden naar zijn onderkomen voor de nacht. Ik
keerde dan ook terug, en bedacht dat, zo er een moraal bestond die
geëigend was voor de ene diersoort, en een andere die geëigend was
voor de andere diersoort, er misschien binnen één en dezelfde soort een
moraal bestond die geëigend was voor verschillende individuen of althans voor individuen in verschillende omstandigheden, of voor groepen van vergelijkbare individuen ... en om u niet te choqueren met een
al te serieus voorbeeld, een moraal geëigend voor kunstenaars of voor
de kunst, één die heel goed de tegendraadse van de gebruikelijke moraal kon zijn. Ja, beste vriend, ik vrees dat dezelfde weg die een mens
rechtstreeks ten verderve zou voeren, de weg is die de navolger van de
natuur naar het sublieme leidt. De uitersten opzoeken, dat is de regel
van de kunst. Bij alles het juiste midden houden, dat is de regel van het
geluk. Het leven verdraagt geen kunst. Helden, hartstochtelijk verliefden, bevlogen patriotten, onbuigzame gezagsdragers, apostelen des geloofs, tot het uiterste gaande denkers, al die zeldzame goddelijk ontzinden maken van hun leven kunst. Dat is hun ongeluk. Zij zijn het die na
hun dood als stof voor grote schilderkunst dienen. Zij zijn voortreffelijk als onderwerp. Altijd blijkt weer dat de natuur hen veroordeelt tot
ongeluk, die zij heeft begiftigd met genie, die zij schoonheid heeft geschonken. Want zij behoren de kunst toe.
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( ... ) 'In een en dezelfde gedachte, weergegeven in een en dezelfde uitdrukking; in twee gedichten, geschreven op eenzelfde onderwerp, is er
hoogstens een schijnbare identiteit van zaken; en die schijnbare identiteit wordt veroorzaakt door de armoede van de taal ... ' 'Ik zie een
glimpje,' zei de abbé, 'volgens u hebben de twee sprekers die hetzelfde
zeggen in dezelfde woorden, en de twee dichters die dezelfde verzen
hebben geschreven over hetzelfde onderwerp, in hun gewaarwording
niets met elkaar gemeen gehad; en als de taal vruchtbaar genoeg was
geweest om aan heel de verscheidenheid van hun gewaarwordingen te
beantwoorden, zouden ze zich heel verschillend hebben uitgedrukt .. .'
'Heel goed, abbé!' ... 'Er zou in hun hele vertoog niet één overeenkomstig woord zijn geweest...' 'Voortreffelijk.. .' 'Zomin als er in hun dictie
één overeenkomstig accent is, of in hun handschrift één gelijke letter .. .'
'Precies, en als u niet oppast, wordt u nog filosoof .. .' 'Dat is een ziekte
die men van u gemakkelijk oploopt .. .' 'Een ware ziekte, beste abbé.
Het is de verscheidenheid aan accenten, die u heel juist hebt gesignaleerd, waardoor de schaarste aan woorden wordt aangevuld, zodat het zo
veelvuldig identieke gevolg van gelijke oorzaken teniet wordt gedaan.
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De hoeveelheid woorden is beperkt. Die van de accenten is oneindig .
Zo komt het dat iedereen zijn eigen taal heeft, en spreekt zoals hij
voelt, zoals hij kil of warm is, vlug of bedaard, zichzelf is en geen ander dan zichzelf, terwijl hij in zijn ideeën en in de uitdrukking ervan
naar alle schijn op een ander lijkt.'
( ... )Het duister verdichtte zich, de geluiden van het land werden zwakker, de maan rees aan de horizon; het landschap werd statig om te zien
daar waar geen licht meer was, en zacht omfloerst daar waar de vlakten
in het schijnsel lagen. We liepen in stilte, de abbé voorop en ik achter
hem, bij elke stap bedacht op een nieuwe coup de théàtre. Die bleef niet
uit. Maar hoe het effect en de betovering weer te geven? Die stormachtige, duisterende hemel. Die dikke, zwarte wolken; al de diepte, al de
verschrikking die ze aan het tafereel verleenden; de tint die ze over de
golven wierpen; het onafzienbare van hun omvang; de onmetelijke verte van het half versluierde hemellichaam dat trillend hun oppervlakte
overstraalde; het levensechte van die nacht, de verscheidenheid van
dingen en taferelen die zich erin liet ontwaren; het tumult en de stilte;
de beroering en de rust; het bezielde van de bijkomstigheden; de gratie,
elegantie, actie van de figuren; de kracht van het koloriet; de zuiverheid
van afbeelding; en bovenal, de harmonie en de betovering van het geheel. Nergens nonchalance; nergens wanorde; het is de wet van de natuur, die rijk is maar zonder overdaad, dat zij de grootste fenomenen
voortbrengt, en er het minst aan uitgeeft. Er zijn wolken, maar aan een
hemel die stormachtig wordt of waar de storm bedaart, verschijnen er
niet méér. Ze rekken zich, of scholen samen en bewegen; maar dat doen
ze met de ware beweging, de echte deining, die ze in de atmosfeer vertonen. Ze donkeren, maar de mate van dat donker klopt precies. Zo
hebben wij honderdmaal de maan met haar licht hun zwaarte zien doordringen. Zo hebben wij haar verzwakte, bleke schijnsel op de wateren
zien beven. Dat is het, en niet die haven aan zee, wat de kunstenaar wilde schilderen. Ja, beste vriend, de kunstenaar. Ik heb mijn geheim verklapt, en nu kan ik het niet meer inslikken. Meegesleept door de bekoring van Vernets Volle maan vergat ik dat ik u tot nu toe een verzinsel
had opgedist; dat ik had gedaan alsof ik midden in de natuur was, er
was geen kunst aan, me dat voor te stellen; en toen opeens was ik niet
meer op het land maar op de Salon ... 'Wat,' zult u zeggen, de gouverneur, zijn twee kleine pupillen, de picknick, hebt u dat allemaal verzonnen?' ... È vero ... 'Dus al die panorama's waren schilderijen van Vernet?' ... Tu l 'hai detto ... 'En was het om de verveling en de monotonie
van het beschrijven te doorbreken, dat u er echte landschappen van hebt
gemaakt en die landschappen hebt omlijst met gesprekken?' ... A mara-

viglia. Bravo; ben sentito. Ik zal het dus niet meer over de natuur, maar
over de kunst hebben; niet meer over God, maar over Vernet

( ... )Het verbazende is, dat de kunstenaar zich deze effecten op honderden kilometers afstand van de natuur in herinnering brengt, zijn toonbeeld alleen in verbeelding voorhanden heeft, en het schildert met een
ongelofelijke vaart. Het verbazende is dat hij zegt, er zij licht, en het
licht ontstaat; dat hij zegt, laat de nacht volgen op de dag, en de dag op
de duisternis; en het wordt nacht, en het wordt dag. Dat zijn verbeelding, even helder als rijk, hem al die waarheden aandraagt. Dat ze zodanig worden dat degeen die er kil en onbewogen onder bleef, als kijker
aan de zeekust, staand voor zijn doek ervan in verrukking raakt; dat
zijn composities in feite nog krachtiger de grootsheid, de macht en de
majesteit van de natuur preken dan de Natuur zelf. Er staat geschreven,
Coeli ennarant gloriam Dei, maar het zijn de hemelen van Vernet, het
is de glorie van Vernet
( ... ) Maar, zult u vragen, hoe kan het dat de dichter, de redenaar, de
schilder, de beeldhouwer soms zo ongelijk zijn in hun werk, zo van
zichzelf verschillen? Dat is een kwestie van het moment, van de toestand van lichaam en gemoed; een kleine huiselijke twist, een ochtendlijke liefkozing aan zijn vrouw voor hij naar zijn werkplaats ging, die
paar druppels lozing waarin nu juist alle vuur, alle geestdrift, alle genie
vervat was, een kind dat iets doms heeft gezegd of gedaan, een vriend
die tactloos is geweest, een maîtresse die hem in zijn koelheid al te aanhankelijk heeft ontvangen; wat niet al? een te koud ofte warm bed, een
deken die 's nachts afglijdt, een kussen dat niet goed ligt, een half glas
wijn te veel, een buikpijntje, zijn haren die onder de slaapmuts in de
knoop raken, en het is gedaan met zijn verve.
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( ... )Ik heb een bewogen nacht achter de rug. Wat is het toch vreemd, in
je eigen dromen te verkeren. Geen enkele mij bekende filosoof heeft
nog het werkelijke verschil tussen waken en dromen aangewezen. Zou
ik waken wanneer ik meen te dromen? Zou ik dromen wanneer ik meen
te waken? Wie zegt dat niet op een dag de sluier zal worden verscheurd,
en dat ik dan niet overtuigd zal zijn dat ik alles wat ik heb gedaan gedroomd heb, en dat ik werkelijk heb gedaan wat ik gedroomd heb. Wat
ik aan wateren, bomen, bossen in de natuur heb gezien, maakte, dat is
zeker, minder indruk dan diezelfde dingen zoals ik ze in mijn dromen
zag. Ik zag, of meende te zien, naar het u lijkt, een weidse verte op zee
voor me uitgespreid. Ik stond radeloos op de kust en keek naar een
brandend schip. Ik zag de reddingssloep het schip naderen, zich met
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mensen vullen en wegvaren. Ik zag de ongelukkigen waar geen plaats
voor was in de sloep, ze waren buiten zichzelf, ze holden over het bovendek, slaakten kreten. Ik hoorde hun kreten. Ik zag hen halsoverkop
in het water springen, naar de sloep zwemmen, zich eraan vastklampen.
Ik zag dat de sloep bijna onder water verdween; dat was ook gebeurd,
als niet zij die al aan boord waren, o wrede wet van de noodzaak, de
handen hadden afgehakt, de hoofden afgehouwen, de kelen en borstkassen doorstoken, en hun naasten meedogenloos hadden gedood, afgeslacht, hun reisgenoten, die smekend en vergeefs vanuit het woeste water de handen uitstrekten en beden riepen die geen gehoor vonden. Ik
zie hem nog, een van die ongelukkigen; men heeft hem een dodelijke
steek in de zij toegebracht. Hij drijft, de lange haren over het water gespreid, op de golven. Het bloed stroomt uit de diepe wonde. De afgrond
zal hem verzwelgen. Ik zie hem niet meer. Ik zag een matroos zwemmen, zijn vrouw achter zich aanslepend aan een tros die hij om haar
middel had gebonden. Die tros had hij zelf een paar maal om zijn arm
geslagen. Hij zwom. Zijn krachten raakten uitgeput. Zijn vrouw bezwoer hem, zichzelf te redden en haar te laten verdrinken. Intussen verlichtten de vlammen op het schip de zee eromheen. Heel dat vreselijke
schouwspel had op de oever en de rotsen de bewoners van de streek
doen toestromen; zij wendden hun blikken van het tweetal af.
( ... ) 0 beste vriend, ik zag al die aangrijpende taferelen, en ik vergoot er echte tranen om; de macht van het brein over het ingewand is
stellig groot; maar is die van het ingewand over het brein minder sterk?
Ik ben wakker, ik zie, ik hoor, ik kijk, ik raak door verschrikking overmand. Onmiddellijk geeft het brein zijn bevelen, het beschikt over de
organen. Ik slaap, de organen verwekken uit zichzelf dezelfde beroering, dezelfde agitatie, dezelfde krampen die ze door de verschrikking
waren ingeprent; en op slag bevelen die organen over het brein, beschikken erover, en ik meen te zien, te kijken, te horen. Zo is ons leven
verdeeld tussen twee verschillende manieren van waken en sluimeren.
Er is het waken van het brein waarbij het ingewand gehoorzaamt, passief is. Er is het waken van het ingewand waarbij het brein passief is,
gehoorzaamt, zich laat bevelen. Ofwel de werking daalt af, van het
brein naar de buik, de zenuwen, de ingewanden; dat is wat wij waken
noemen; ofwel de werking stijgt op, vanuit de buik, de zenuwen, de ingewanden, naar het brein, en dat is wat wij dromen noemen. Het kan
voorkomen dat die laatste werking heftiger is dan de eerste, dan grijpt
de droom ons sterker aan dan de werkelijkheid. Sommigen zijn misschien wakend een dwaas en dromend een geestrijk man.
(... )Een mens is alleen echt in slaap, als alles aan hem slaapt. U ziet
een mooie vrouw. Haar schoonheid treft u, u bent jong; op slag begint

het orgaan van uw genot te zwellen. U slaapt, en dat ongezeglijke orgaan speelt op; onmiddellijk verschijnt u de mooie vrouw weer, en uw
genot van haar is wellicht nog wellustiger. Alles voltrekt zich in omgekeerde volgorde. Als de werking van het ingewand op het brein sterker
is dan die van de buitenwereld, zien we hoe een imbeciel met koorts, of
een hysterica of vapeurlijdster, opeens grote allure krijgt en fier, hooghartig en welbespraakt wordt, nil mortale sonans. De koorts zakt, de
hysterie bedaart, de stompzinnigheid herleeft. Nu begrijpt u enigszins
wat het is, die zachte kaas die de holte van uw en mijn schedel vult. Het
is het lijfvan een spin, waarvan alle zenuwvezels de pootjes zijn, ofhet
web. Elk zintuig heeft zijn taal. De spin zelf heeft geen eigen idioom;
hij ziet niets, hij hoort niets, hij voelt zelfs niets, maar hij kan alles
voortreffelijk vertalen. Ik zou heel dit systeem meer geloofwaardig en
helderder aan u uiteenzetten, als ik tijd had. Ik zou u tonen hoe nu eens
de pootjes van de spin het lijf van het dier in beroering brengen; hoe
dan weer het lijf de pootjes doet bewegen. Ik zou daarbij ook wat medische vaardigheden moeten demonstreren. Ik zou moeten ... uitrusten,
alstublieft, want daar ben ik hard aan toe.
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Lange tijd was het vast gebruik de xvude eeuw van het Franse classicisme te bestempelen als 'le grand siècle'. Hoe sterk èn officieel dat het
geval was, kan blijken uit een voorbeeld dat op het eerste gezicht nauwelijks betekenis schijnt te hebben. Toen de grote historicus Miebelet
in de loop van de XIXde eeuw een zeer bewonderende studie over de
Franse Revolutie begon te publiceren, sprak hij al gauw van 'die grote
eeuw', maar voegde onmiddellijk eraan toe: 'ik bedoel de xvmde'. Het
was in de gegeven omstandigheden een bijna noodzakelijke veiligheidsmaatregel die bovendien erop uit was met deze ongewone en dus
zeer onverwachte koppeling juist de geletterde lezer te provoceren en
zo nadrukkelijk als mogelijk was een eigen ordening en voorkeur te
doen uitkomen.
Tegenwoordig zal men dergelijke kwalificaties en protesten behoedzamer hanteren of zelfs geheel uit de weg gaan. Verdwenen zijn ze
daarom niet; in overzichten van cultuur- en literatuurgeschiedenis zijn
ze nog te vinden, ook al is een tegenwoordige mode wel erg gauw geneigd eenvoudigweg alle eeuwen, alle periodes, alles wat men tegenkomt voor groot en belangrijk te houden. Hoe dan ook, de Franse
xvmde is allang in ere hersteld, heeft zelfs bij sommigen al weer veel
van die eer verloren of ten onrechte verkregen.
Het geldt voor velen, maar voor Diderot toch wel in het bijzonder.
Belangrijk en 'interessant' - een term trouwens die in zijn tijd nog niet
bestond - was hij altijd voor iedereen. Maar toch voor velen niet zo
groot als Voltaire of Rousseau, voor anderen toen en later altijd de
tweede in alles wat hij aan literatuur, aan filosofie en esthetische theorie voortbracht, voor weer anderen juist de meest originele verteller en
onovertroffen stilist, de vernieuwende criticus der beeldende kunsten en
vooral niet te vergeten de langjarige en belangrijkste medewerker/organisator van de kolossale onderneming die de Encyclopédie zou realiseren. Voor hen is hij dus bij uitstek de superieure figuur van de eeuw in
Frankrijk.
Alleen al de diversiteit die zich in zijn talrijke werken openbaart,
maakt een overzicht moeilijk zo niet onmogelijk; radicale amputaties
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zijn zeker hier niet te vermijden. Zelfs wanneer ik mij zou beperken tot
een onderwerp als 'Diderot en het toneel', is eerlijk gezegd niets bereikt. De moeilijkheden zijn eerder vergroot en verscherpt, aangezien
Diderot in zijn jeugd weliswaar een enthousiast liethebber van theater
was geweest en misschien zelfs heeft overwogen acteur te worden,
maar in de loop der jaren geen schouwburg meer bezocht.
Wel heeft hij zich daarentegen om zijn eigen toneelwerk in hoge
mate bekommerd en veel aandacht eraan besteed, maar juist dat deel
van zijn immense oeuvre werd indertijd al door weinigen gewaardeerd
en is spoedig in vergetelheid geraakt. Het moet hem bijzonder pijnlijk
getroffen hebben en is waarschijnlijk ook een aanleiding geweest om
zich vooral met de theorie van toneel en acteur uitvoeriger bezig te
houden en persoonlijk deel te nemen aan enkele van de talrijke discussies die de gemoederen in de xvmde eeuw verhitten en nog steeds gewichtig worden geacht.
Binnen dat kader vindt de Paradoxe sur le comédien een natuurlijke
plaats, zou men zeggen. Maar in werkelijkheid is het zo dat zich onmiddellijk verwarrende feiten voordoen. Het begint al met de ontstaanswijze: op verzoek van Grimm, die met afleveringen van zijn Correspondance Littéraire Duitse vorstenhoven op de hoogte houdt van
wat in het centrum der cultuur (Parijs dus) gaande is, zal Diderot zijn
oordeel uitspreken over een Engelse brochure die de acteur Garrick tot
onderwerp heeft. Dat is in I no; drie jaar later wordt het gelegenheidsstuk verder bewerkt in Den Haag waar Diderot verblijft op weg naar
Rusland. Later wordt het weer onder handen genomen en zo ontstaat er
een vijftal versies met uiteraard de nodige onderlinge verschillen. Na
de dood van de auteur (1783) proberen uitgevers der verzamelde werken dan ook van de eventuele inconsistentie een eenheid te maken. Ten
slotte verschijnt in 1830 de zogenaamde definitieve uitgave die later
door verbeterde of deeledities gevolgd is.
Wat dat alles te betekenen heeft voor de eigenlijke bedoelingen van
Diderot en ongetwijfeld ook voor de eigenlijke inhoud van het geschrift
laat zich raden, des te gemakkelijker wanneer men bemerkt dat de beide gesprekspartners van de dialoog zich nauwelijks van elkaar onderscheiden - in verschillende edities worden dan ook hele zinnen van de
een naar de ander geschoven - en verscheidene onderwerpen (sociale
waardering van acteurs en actrices, hun artistieke verdiensten, situatie
en vernieuwing der toneelliteratuur in het algemeen) aan de orde worden gesteld. Toch staat voor de meeste lezers één thema buiten kijf:
moet de acteur zich als in trance geheel verliezen in het personage dat
hij spelend voorstelt? Moet hij diens gevoelens en emoties ten volle in
zich beleven? Of dient hij juist een koele, exacte en 'gevoelloze' toe-

><

0
0

c
a:
c
11.

z

lU
lU

:::E

0
0

z

0

a:

z

lU

0

111

lU

a:
0

111

120

schouwer te zijn van zich zelf en van wat hij de toehoorders in zijn spel
biedt?
Zoals in vele dialogen wordt er ook hier geen bruikbare, dat wil altijd zeggen: eenduidige, oplossing geboden. Wel zijn sinds de x1xde
eeuw meermalen vragenlijsten aan verscheidene toneelspelers gezonden, hun antwoorden zijn gerubriceerd, behandeld en uitgegeven, talrijke anecdotes duiken dus altijd weer op, subtiele (psychologische) analyses zijn gevraagd en ongevraagd naar voren gebracht; het resultaat is
dat de Paradoxe ondanks verwoede en soms geslaagde pogingen tot
verklaring een paradoxaal karakter behoudt en daaraan zelfs zijn prikkelende charme blijft ontlenen.
Gevoelig of kil? Van beide standpunten kan gezegd worden dat zij
uitersten vertegenwoordigen en gezamenlijk dus zeker tot een paradox
moeten leiden. Een algemeen beproefde oplossing van de moeilijkheden die zich opdringt ligt besloten in wat ik gemakshalve kort aanduid
met de bekende woorden 'niet of-of, maar en-en'. Dit schijnbaar heel
verstandige procédé bevredigt op den duur toch niet, is trouwens in
mijn ogen nogal effectief belachelijk gemaakt door een Duits criticus
met de woorden 'Entweder-und-oder', en maakt ten slotte geenszins
een einde aan de merkwaardige om niet te zeggen geheimzinnige problematiek. In feite wordt die zelfs verscherpt. Hetzelfde geldt wanneer
gepoogd wordt een oplossing te vinden door vast te stellen dat de 'bezeten' acteur te vinden zou zijn in de repetities en eerste voorstellingen
van zijn rol, terwijl de andere (maar wel dezelfde) zich voordoet in het
routineuze en louter technische vervolg.
In een tijd die schettert van het woord emotioneel en luidruchtige
waardering toont voor alles wat met gevoel(ens) te maken heeft, kan
het niet bevreemden dat Diderot's verdediging van de koude en berekenende acteur als paradoxaal ondervonden wordt. De oorzaak daarvan
heeft, als ik het goed zie, ondanks overeenkomsten niets te maken met
de hedendaagse cultus van emoties of wat daaronder verstaan wordt,
maar moet gezocht worden in een lange traditie die haar oorsprong
vindt in antieke esthetica en vooral in de rhetorica.
Ook al is er in geen van beide uitvoerig sprake van acteerkunst, toch
heeft men te maken met overeenkomsten en verwante moeilijkheden.
Bij Aristoteles - om ver weg maar wel met een hecht gevestigde autoriteit te beginnen die zelfs in de xvmde eeuw nog niet veel van zijn betekenis verloren had - is al te vinden hoe karakteristiek en noodzakelijk
emoties als vrees en medelijden zijn voor een beleven van het tragische. Misschien zijn in de loop der geschiedenis de woorden die Horatius (als lezer) een dichter toevoegt van nog groter gewicht geweest:
'Wil je dat ik huil, dan moet je beginnen met zelf treurig te zijn.' In het
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algemeen kan worden vastgesteld dat hiermee een opinie onder woorden is gebracht die tot vandaag de dag ook zonder grote namen gangbaar mag heten. Zij berust op een stilzwijgend aanvaard feit: er wordt
door een individu een emotie beleefd, deze emotie wordt uitgedrukt op
een wijze die anderen zal ontroeren of althans raken of op zijn minst
beïnvloeden. Juist met de mogelijkheden tot een dergelijke geslaagde
expressiviteit hield zich de rhetorica bezig. Zij was immers bestemd
voor de opleiding van juristen die pleitredes voor de rechtbank moesten
houden en misschien nog eerder voor de politieke redenaar wiens bestaan onlosmakelijk verbonden is met zijn overtuigingskracht. Dit op
de praktijk gerichte systeem was wel het voornaamste element der goede antieke opvoeding, bezat grote kracht en kende een uitzonderlijke
verbreiding. Zo werden in de loop der eeuwen alle mogelijke rhetorische problemen en oplossingen als vanzelf overgenomen en ook geldend gemaakt voor cultuurgebieden die voor ons van geheel andere
aard zijn.
Van direct belang is daarbij zich steeds voor ogen te houden dat alle
jonge mensen van een zekere stand die een rol in het leven wilden spelen zich in scholen en lessen hierop dienden voor te bereiden, wat onder meer betekent dat zij moesten leren hoe een rol - welke rol ook tot uitdrukking gebracht dient te worden. Mocht ik dus de schijn gewekt hebben wel erg ver van Diderot en de acteur af geraakt te zijn, nu
kan wel duidelijk zijn dat steeds over hetzelfde is gesproken. In de rhetorica staan literatuur noch toneelkunst centraal, het gaat erom precieze
middelen te bieden voor maatschappelijke overtuigingskracht. Om zich
te oefenen moesten die jonge jongens in Rome als lesopdracht bijvoorbeeld in woorden en gebaren uitbeelden hoe een oude zieke held zijn
leven betreurt.
Met literatuur heeft het niet te maken, wel kunnen dergelijke oefeningen ook daar gebruikt en toegepast worden. Zo kan vele eeuwen later in scholen nog iets verlangd worden als 'schrijf een kritische felicitatiebrief van Sophocles aan Racine bij diens eerste toneelsuccessen'.
De absurditeit mag in het oog springen, het systeem heeft zijn nut gehad, een enorme pedagogische kracht bezeten en tot ver in de xxste
eeuw stand gehouden. Niet toevallig is het betrekkelijk kort geleden
nog ad absurdurn gevoerd met de ironische schoolopgave een rede te
schrijven die Pericles, de vereerde grondlegger van de Atheense staat,
uitgesproken zal hebben bij de inauguratie van de ruïnes van het Parthenon.
Met dat al zal het toch geen verbazing wekken dat handboeken der
rhetorica belangstelling tonen voor het spelen van een rol of beter en
algemener gezegd voor vormen van 'acteren'. Weliswaar gebeurt dat
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zonder grote aandacht voor toneelkunst, alleen al de sociale status van
toneel en vooral van acteurs en naderhand actrices liet niet toe dat zij
een plaats krijgen in zulke gewichtige en hoogst ernstige verhandelingen. Niettemin raken ook deze serieuze theoretici af en toe punten die
nog steeds ook voor het toneel van belang blijken. De bekendsten onder
hen hebben wel degelijk oog voor de toneelspeler en dan in het bijzonder voor degene die zich schijnt te verliezen in het personage dat hij
voorstelt. Eensgezind vermelden zij bijvoorbeeld de tranen die op het
gezicht verschijnen van degene die treurige scènes verhaalt. Of dat nu
aan de wil van de acteur te danken is dan wel buiten hem om geschiedt,
is een probleem dat hun duidelijk minder belangrijk voorkomt. Evenmin zijn zij erg geïnteresseerd in de relatie schijn/werkelijkheid of in de
eerlijkheid, natuurlijkheid en eventuele emotionaliteit van de redenaar
die als zodanig actor is. Dat alles past blijkbaar niet in een systeem van
denken dat voor ons natuurlijk is. Daarentegen bekommeren zij zich alleen om de psyche der betrokken personen voorzover dezen uitvoerders
zijn. Voor (toekomstige) actoren wensen zij een ars te beschrijven, een
kunde die precieze regels en voorschriften te bieden heeft en dus tot
hoge hoogte te leren is. Daarbij hebben zij niet van doen met psychologische laat staan met filosofische vragen als psychische authenticiteit
of emotionaliteit of de relatie schijn/werkelijkheid; die zouden vrijwel
in hun geheel buiten de gewenste orde vallen.
In deze complexe rhetorische situatie speelt de paradox van Diderot
zich af. Maar bij hem is een vereenvoudiging te zien die te danken is
aan zijn krachtige veroordeling van de huilende en gevoelige acteur.
Aangezien deze evenmin als de rhetorische traditie verdwenen was, kan
hij zijn werk met goed recht als een paradox beschouwen. Het mag zo
zijn, er is anderzijds in de totaliteit van zijn oeuvre een veel sterker paradoxaal element binnengeslopen. Terwijl geen twijfel kan bestaan omtrent de betekenis die aan kennen en beheersen van de kunde wordt gehecht, verzet hij zich elders (als om zijn paradoxaal karakter nog klemmender te maken) tegen een teveel aan uiterlijke regelgeving waardoor
de onmiddellijke innerlijkbeid van de geniale kunstenaar belemmerd zo
niet verstikt wordt. Van dat laatste is een bewijs te leveren waarin hij
volledig afwijkt van de antieke traditie en van wat tegenwoordig verfoeide rhetoriek genoemd zal worden. Daardoor komt hij uiteraard dicht
in de buurt van gangbare opvattingen der huidige populaire esthetica.
Het betreft de voorkeur, de diepgaande bewondering zelfs, die hij koestert voor eerste schetsen en voorlopige ontwerpen, voor werkstukken
die onvoltooid lijken of in ieder geval niet gehoorzamen aan regels en
wetten der perfectie die de ars stelt. De voltooide (en volmaakte) werken wordt nu stijfheid verweten; zij zijn wel kundig maar vooral gekun-
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steld. Het wordt meermalen betoogd, niet in de Paradoxe (waar het ook
niet op zijn plaats zou zijn) maar in verschillende Salons, die rijke, altijd boeiende verslagen van schilderijenexposities waarnaar Grimm
(wederom!) gevraagd had en waarin Diderot zich op ongedwongen wijze met hem onderhoudt en steeds op verbluffend originele wijze denkbeelden lanceert.
De ijskoude acteur is volledig uit het gezichtsveld verdwenen en vervangen door de vurige kunstenaar en diens enthousiaste eerste opwellingen. Nog even en men zal deze evenals soortgelijke werken van
Diderot kunnen beschouwen als een vroege aankondiging van ideeën
der Duitse Sturm und Drang-beweging, en zo wordt hij tot een preromantisch kunstenaar en denker. Daar is niets op tegen, maar wat blijft
er dan over van de paradoxale opvattingen die te berde werden gebracht? Doet men er niet verstandig aan het geheel te zien als een betrekkelijk amusant spelletje? Eventueel kan men spreken van een uitgebreid spel dat geen verdere consequenties voor de lezer met zich meebrengt, en afkomstig is van iemand die zelf evenmin voortdurende aandacht toondé voor een perfecte voltooiing van zijn werken.
Het is verleidelijk, misschien ook wel te gemakkelijk en zeker te
simpel. Met het invoeren van de lezer en diens oordeel, komt ook de
identiteit van Diderot centraal te staan. Daaromtrent zal voor aanhangers van biografische methodiek trouwens niet de geringste twijfel bestaan, maar voor mij is de identiteit van de acteur urgenter. Met Diderot
zal iedereen het erover eens zijn dat de acteur in de uitoefening van zijn
beroep speelt. Des te merkwaardiger is het dan dat bij allen de grootste
aandacht niet uitgaat naar dit spelen als zodanig, maar naar de psychische polen waarbinnen het zich altijd zou afspelen. Of de acteur nu opgaat in het personage dan wel op grote afstand blijft, in beide gevallen
staat hij voor Diderot in het middelpunt van de belangstelling. En hij
gaat daarbij zo radicaal te werk dat geen ruimte overblijft voor het tegenwoordig onmiskenbare feit dat een acteur niet in eenzaamheid
speelt maar voor en samen met toeschouwers een voorstelling verzorgt.
Vandaar dat het onmogelijk moet heten over de een te oordelen zonder
de anderen daarbij te betrekken. Geen acteur en geen opvoering zonder
publiek!
In de loop der tijden is Diderot dikwijls het verwijt gemaakt - en het
zou herhaald kunnen worden voor de overgrote meerderheid van zijn
commentatoren - dat hij het toneel niet van binnen uit kent, maar als
een toeschouwer, een buitenstaander, denkt en voelt. Er mag iets van
waar zijn, feit is ook dat juist deze buitenstaander zich in de Paradoxe
vrijwel volledig buiten spel gehouden heeft, doet alsof hij er feitelijk
niet is en ook geen bestaansrecht heeft. Misschien is het naïef, maar
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wanneer het gaat om al of niet bestaande emoties bij de acteur, lijkt het
toch zeker geoorloofd zo niet onvermijdelijk van de toeschouwer te weten hoe hij de ten tonele gevoerde innerlijke gevoelens kan herkennen
of in staat is hun afwezigheid te constateren. Het antwoord kan kort
zijn: de toeschouwer gaat af op uiterlijke tekens (woorden en 'lichaamstaal') die de acteur hem biedt en die hij bijna natuurlijkerwijs weet te
interpreteren. Dat dit weten niet altijd zo natuurlijk gegeven maar ook
aangeleerd zal zijn, dat er bovendien aan een participerend beschouwen
bij de toeschouwer gedacht moet worden, veroorzaakt ook bij ieder individu binnen het publiek een paradoxale situatie. Ik zal de laatste zijn
om te ontkennen dat er van emotionaliteit bij de toeschouwer sprake
kan, zal en moet zijn; ik ben zelfs geneigd daarvan voor elke toneelvorm uit te gaan. In dat geval is een wisselwerking tussen acteur en beschouwer zeer wel mogelijk of 'verklaarbaar', iets wat bij elke opvoering plaatsvindt. Ieder die daarbij aanwezig is beleeft emoties van welke aard ook, ze danken hun bestaan aan tekens die begrepen en mede
doorvoeld worden. En daaruit concludeert de beschouwer dat ze dus
ook bij de acteur in dezelfde vorm bestaan. Maar dat laatste bezit alleen
in schijn de kracht van een logische gevolgtrekking, het is op zijn best
een mogelijkheid of een veronderstelling. In feite valt geen beslissing
te nemen aangaande acteursgevoelens en hun bestaan of afwezigheid.
Zo werd in de xvmde eeuw niet gedacht. Toen de esthetica een autonoom onderzoeksveld begon te worden, bestond er vooral (zoals de
Griekse wortel van de term ook doet uitkomen) psychologische belangstelling voor een algemene leer der waarneming. In. dit verband moet
dan vooral gedacht worden aan de physiognomiek, een 'systeem' dat
weliswaar uit de Oudheid stamt maar toentertijd de pretentie van een
exacte wetenschap ontwikkelde. Zeker is het een schijnwetenschap die
op rationele wijze de relatie tussen innerlijk en uiterlijk der emoties
wenst te omvatten, maar voornamelijk hypothesen tot zekerheden
maakt en vervolgens bewijskracht toekent. Voor de inzichten van Lavater met name bestond enorme belangstelling, zijn werken werden alom
gelezen en bewonderd, sindsdien is alles in vergetelheid geraakt of misschien zozeer gemeengoed geworden dat zijn stellingen klakkeloos
aanvaard blijven en van zelf spreken.
Het lijkt dan ook allemaal even eenvoudig. Je kijkt naar een plaatje
in een boek en je beseft onmiddellijk dat de voorgestelde man woedend
is. Zonder verder bewijs herken je dat aan tekens die de emotie woede
onmiskenbaar maken. Vraag niet waarom dat zo is, het gaat immers om
traditioneel gevestigde en altijd geldige feiten (wilde haren, opgezwollen bloedvaten). Vraag niet waarom dat het geval is, zo drukt woede
zich nu eenmaal overal uit. Op die manier zal voor elke emotie een bij-
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behorend patroon van tekens bestaan en gemakkelijk te herkennen zijn.
Voorzover ik weet, heeft Diderot zich niet met deze denkbeelden beziggehouden. Toch zouden ze ook voor hem een zeker belang hebben
bezeten; hij zou erin hebben aangetroffen (maar wel tegen de bedoeling
van de grondlegger) dat op bepaalde wijze voorgestelde emoties toereikend zijn om een emotioneel effect te bereiken en dat de eventueel
doorleefde gevoelens niet noodzakelijkerwijs ter zake doen. Het is zeker geen toeval dat een enkele criticus van deze leer, die er vroeg bij
was, wel degelijk op het belang der denkbeelden voor acteerkunst wees.
Maar Lavater was het om het tegengestelde te doen: hij dacht niet aan
esthetische fenomenen of acteren, hij toonde aan hoe in het gewone leven van alle dag met zijn ethische waarden een bepaalde emotie een
vaste uitdrukking bezat. En niet alleen dat: hij was eveneens ervan
overtuigd dat elk precies innerlijk feit nauw verbonden was met een
even precieze verschijningsvorm. Innerlijk en uiterlijk spiegelen elkaar
volkomen.
Met deze vermenging van esthetische en ethische verschijnselen was
de weg geopend voor fraaie doeleinden maar helaas ook, zij het onbedoeld, voor uiterst gevaarlijke ontwikkelingen. In de fictieve romanwereld van Balzac bij voorbeeld heerst een kracht die onder andere in
staat is om reeds in de beschrijving van een huis de psyche der bewoners te doen zien. Een dergelijke vermenging van innerlijk en uiterlijk
is overal in zijn werk te vinden, bezit daarin ook zeker esthetische geldigheid, maar zegt uiteraard niets over het waarheidsgehalte ervan in de
werkelijkheid. Het is mede aan zijn ongeëvenaard literair vermogen te
danken (of te wijten) dat dit essentiële onderscheid in de latere XIX de
eeuw niet gehandhaafd blijft. Nu verschijnen kritische studies, verhandelingen, pamfletten, die aantonen hoe het innerlijk van misdadigers en
asocialen af te lezen valt aan hun uiterlijk, hoe weerzinwekkende uiterlijke verschijnselen van volkeren en rassen ondubbelzinnig op een even
walgelijke mentaliteit wijzen. Over de kwade sociale en politieke gevolgen van dit alles kan ik zwijgen.
Dit alles te bemerken zou waarschijnlijk een ontstellende ervaring
geweest zijn voor Lavater die met zijn beschouwingen juist het goede
nastreefde. Wederom met een antiek ideaal voor ogen beschreef hij de
noodzakelijke verbinding of beter de bestaande eenheid van schoonheid en zedelijke goedheid. Daarbij beschouwde hij zich niet alleen
zelf als een profeet die goddelijke waarheden te bieden had, hij werd
ook door velen die hem vereerden voor een profeet gehouden. Zijn
denkbeelden werden dan ook (vooral in Duitsland en het Duitse classicisme) met geestdrift begroet en vonden een weerklank die rijker werd
naarmate er steeds meer godsdienstige elementen in geïntegreerd waren.
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De fraaiste literaire neerslag is ten slotte te vinden in Goethes roman
Wilhelm Meisters Lehrjare die op zijn beurt voorwerp zal worden van
een langdurige en diepgaande cultus. Onderwerp bij uitstek in de ontwikkelingsgang van de hoofdpersoon is het zoeken en vinden van 'die
schöne Seele' die enkele der romanfiguren belichamen. Zij leven in een
volstrekte harmonie van innerlijk en uiterlijk die gevoelens en daden,
denken en handelen, tot een eenheid maakt en waarin elk optreden een
volmaakte en volle integratie toont met al het andere.
Belangrijker is nog op dit moment dat Wilhelm, van oorsprong een
gegoede burgermanszoon, zich verzet tegen zijn milieu, de toneelwereld zoekt en daarin als acteur en regisseur volledig opgaat, tot hij langzamerhand deze wereld van schijn (en van immoraliteit) achter zich
laat en minacht. Hij doorziet de leegheid ervan nu hij nader kennis gemaakt heeft met de schone edelmoedigheid in de kristalheldere en zuivere geest van mensen die zich om zijn bestaan bekommerd en in hun
midden opgenomen hebben.
Het lijkt precies niets van doen te hebben met Diderot. Toegegeven,
men verkeert in een ander geestelijk klimaat: het is alsof de problematiek rondom schijn en wezen die Duitse denkers en literatoren lange jaren zal bezighouden er niet in te zien is. Het is Diderot voldoende, bestaande rhetorische tradities nieuw leven in te blazen en in de Paradoxe
welbewust tot een uiterste te drijven, terwijl elders het andere uiterste
toch ook aan zijn trekken komt. De acteur zoals een der sprekers althans bedoelt ontbeert de fraaie geestelijke volheid waarover gesproken
werd, hij is gevoelloos en in het algemeen een lege figuur die eropuit is
effecten te creëren. Maar anderzijds heeft Diderot bepaald niet een geringer belangstelling voor moralisme dan velen van zijn tijdgenoten.
Van de lofrede op Richardson tot de laatste werken aan toe is er sprake
van vertu, en natuurlijk is het niet voor niets dat in zijn eigen toneelstukken heel wat tranen gestort worden bij staaltjes van in het nauw gebrachte liefelijke onschuld of van roerende deugdzaamheid.
In al deze gevallen is het zo dat een algemene, onvermijdelijke ethische belangstelling zich vernauwt en verstijft tot altijd betwistbaar moraliseren. Het beschrijven van zeden en gewoonten gaat over in een al
dan niet expliciet gegeven reeks voorschriften die uiteraard afhankelijk
zijn van de voorkeur en inzichten der auteurs evenals van hun (sociale)
status, en dus in hoge mate voorspelbaar zijn. Zo bezit de situatie van
Wilhelm ondanks de aanwezigheid van de mysterieuze harpspeler en
van Mignon toch een pasteltint die op den duur monotoon en overbekend wordt en ten langen leste gaat irriteren. Het gaat weliswaar om
een hoogst ideale moraal die voor absoluut werd gehouden maar vergankelijk en vervangbaar bleek.
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Niets hiervan bij Diderot. Zijn moraal is aardser, natuurlijker, hij aanvaardt als zo velen in zijn tijd het bestaan van een moreel zintuig en
zelfs van een moreel instinct dat op het goede afgaat. In later tijden zijn
dan ook dikwijls de nodige aanmerkingen op het moralisme van zijn
kunstkritiek gemaakt. Maar juist daar laat zich ook een totaal onverwachte wending vinden. Men kent de grote bewondering van Diderot
voor de sentimentele moralist die de schilder Greuze ook geweest is. In
een sprankelend verslag van diens schilderijen, in 1765 tentoongesteld,
laat Diderot zich al in de eerste regels ontvallen dat hij een hekel heeft
aan kleine gemeenheden maar grote misdaden niet haat, 'ten eerste omdat daarmede mooie schilderijen en mooie tragedies worden gemaakt,
en verder omdat grote en sublieme handelingen evenals grote misdaden
een zelfde stempel van energie dragen.'
Een strak moralisme is op die manier niet alleen versoepeld, het is in
feite doorbroken. Zelfs lijkt het erop dat zich een nieuwe paradox voordoet (wel en tevens niet tegen grote misdaden), ware het niet dat een
duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen dagelijkse werkelijkheid
en esthetische schijnwereld. Hier en evenmin in de Paradoxe redeneert
Diderot van de ene naar de andere of andersom, en zo wordt hij tot een
der eersten die oog hebben voor de autonomie van het kunstwerk en de
kunstenaar. Het is een eretitel die geen ander in de Franse xvmde
eeuw zo zeer verdient als hij. En niet alleen dat. Uit de enkele opmerking die zojuist ter sprake kwam kan ook afgeleid worden hoe paradoxaal denken en zeggen zich bij hem afspeelt. Men kan bij de acteur
spreken over rhetorica, over psychische echtheid, over leugen of identiteit van de toneelspeler en nog vele andere zaken, altijd wordt op deze
wijze een relatie tot de werkelijkheid gelegd. Maar Diderot lijkt juist
daarvan afte zien, het gaat hem om de acteur op zich zelf. Van het acteren belicht hij verscheidene facetten die bij alle saamhorigheid toch in
sterke mate zelfstandig blijken of althans op zich zelf schijnen te staan.
Hun geheellevert zo doende een paradoxaal palet van mogelijkheden op.
Het moet de lezer van Diderot verwarren en onzeker maken, aangezien hij gewend is en wil zijn aan een gefixeerde identiteit, terwijl de
acteur juist een eventuele persoonlijkheid opoffert aan en in dienst stelt
van personages die hij in de loop van de tijd spelend verbeeldt. Men is
dus wel genoodzaakt in zijn geval aan een steeds vervloeiende identiteit
te denken, zodat het vrijwel onmogelijk wordt of althans een paradoxale onderneming moet heten, de persoonlijkheid van de acteur als acteur
vast te leggen en in ondubbelzinnige bewoordingen te vatten. Zijn spelen bestaat uit talrijke heterogene elementen, het heeft evenzeer met gevoelens als met gevoelloosheid te maken, het is wezen in schijn en als
schijn, expressie maar zeker ook effectbejag in gunstige of zelfs ongun-
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stige zin, het mag spel zijn maar dan ongetwijfeld niet zonder ernst.
Om dat tegelijkertijd en in de vereiste spanning te doen uitkomen, is
in het bijzonder de paradox een geschikt middel. Door pregnante formulering worden verrassende perspectieven geopend en komen onverwachte facetten te voorschijn. Daardoor wordt hij een uiterst waardevol
instrument voor elke esthetische beschouwing en is hij als een krachtbron die niet gauw verdrogen zal.
Dat doet zich duidelijk zien bij Diderot's paradox waarvan men zich
moet afvragen of hij tot de acteur en het zuivere veld der esthetica beperkt kan blijven. Het is zeer wel mogelijk dat een fenomeen als gevoelloze gevoeligheid niet alleen bij toneelspelers is aan te treffen,
maar een veel wijder strekkingbezit Wat gebeurt er bij voorbeeld wanneer willekeurige mensen in talkshows op de televisie diep ontroerd
hun innigste gevoelens prijsgeven? Zij missen elke acteurskwaliteit, zij
spelen ook niet (het laatste wat zij willen), zij zijn integendeel volledig
zich zelf en geven zich heel oprecht zoals zij zijn. In die zin is hun optreden het tegenovergestelde van toneel, desondanks moet daaraan wel
degelijk gedacht worden. Zij verlangen de aanwezigheid van een publiek, weten heel goed dat zij bekeken en beoordeeld worden, kortom
dat er ondanks hun psychische authenticiteit toch een voorstelling
plaatsvindt. Regie in de vorm van voorbesprekingen(= 'repetities'), instructies en schmink dragen nog daartoe bij. Maar dat alles wordt als
onbelangrijke en zelfs onwezenlijke bijkomstigheid ervaren. Toch heeft
de kijker te maken met een vorm van toneel en acteren die de paradox
van Diderot kan aannemen en die nader onderzocht zou moeten worden.
Alles wat werd aangestipt over de televisiepersoon die tegen wil en
dank ook personage wordt doet zich op fundamenteler wijze voor binnen elk individu. Een ieder weet dat hij zich zelf kan toespreken, vermanen, waarschuwen, gevoelens echt of denkbeeldig achten. Je kunt je,
anders gezegd, als de persoon die je bent of meent te zijn (in de eerste
persoon dus) richten tot een tweede persoon die een ander is maar die
je ook bent, en dit alles te laten overzien door een derde die geen ander
is dan de eerste of blijft er weinig over van de traditionele vaste identiteit der persoonlijkheid, er komt een veelvoud van personages te voorschijn. En hoe zou beslist kunnen worden wie in deze wirwar actor, wie
toeschouwer is, wat werkelijkheid dan wel bedrieglijke schijn genoemd
moet worden. Er bestaat geen toneel in letterlijke zin, geen publiek en
geen voorstelling, maar wel een spel van personages. En in dit spelen is
men toeschouwer en acteur tegelijk, zodat in de plaats van vermeende
eenheid een voortdurend vervloeien van grenzen bestaat dat zich enigermate en dan alleen in paradoxale termen vangen laat. Daarvan getuigt in toegespitste vorm de Paradoxe, de mens is in Diderot's woorden een 'kluwen van contradicties'.

J.J. PEEREBOOM
E WERELDVER·
BETERAAR EN
DE GROEPSREIS
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In juni 1773 vertrok Diderot uit Parijs naar Den Haag, de eerste etappe
van een reis naar Petersburg. Hij was op zijn negenenvijftigste nog
nooit buiten Frankrijk geweest. Ook nu werd hij niet door reislust bezield. Hij moest eindelijk eens gehoor geven aan de vele uitnodigingen
van de Tsarina Catharina. Hij was haar dank verschuldigd sinds zij in
1765 zijn bibliotheek gekocht had voor rs.ooo livres (overeenkomend
met zowat vier keer een ruim burgermansinkomen), plus een jaartoelage van r ooo livres als haar bibliothecaris, want hij mocht de boeken tot
nader order zelf houden. In de volgende jaren had hij haar enige malen
geholpen bij het aankopen van Parijse kunstverzamelingen (Raphaels,
Titiaans, Rembrandts, Poussins, Watteaus).
Er bestond dus een jarenlange relatie, en er kwam bij dat Catharina
met de grote encyclopedist wilde praten, net als Frederik van Pruisen
met Voltaire, over het inrichten van een moderne verlichte staat. Aan
die wens zou Diderot graag voldoen. In Frankrijk had hij zijn ideeën
openbaar kunnen maken, afkeurend aangehoord en bij gelegenheid belemmerd door de overheid; van praktische toepassingen had hij geen
verwachting, daar was het koninkrijk te oud en te hard voor. Rusland
bood meer vooruitzichten, dacht hij: een jonge natie die nog moest beginnen met zichzelf vorm te geven.
Als hij op weg ging naar Oost-Europa had Frederik de Grote als verzamelaar van nieuwe ideeën hem ook dringend willen spreken. Een
idee om in Potsdam af te stappen werd geopperd door Friedrich Melchior Grimm, de enige Duitser die Frans sprak zonder accent, internationaal kenner en adviseur van vorsten en staatslieden. Diderot kende
hem al vijfentwintig jaar, stak veel van hem op en kon vaak met hem
lachen. Voor Potsdam was hij toch niet te vinden. Hij vertrouwde Prederik niet en wilde zich concentreren op het grote Russische experiment.
Wel liet hij zich afleiden door Den Haag waar hij om te beginnen
heenreisde. Het bleek een weldadig rustige plaats. Hij werd er ontvangen door de Russische ambassadeur die hij uit Parijs kende; hij bleef er
twee maanden aan het schrijven en ging af en toe uitkijken over de zee.
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Tegen eind augustus werd hij opgehaald door een kamerheer van de
ongeduldige Catharina, Alexis Narishkin, in wiens koets zij om Pruisen
heen reisden, via Leipzig naar Riga en zo naar Petersburg waar zij in
oktober aankwamen. Hij is er vier maanden gebleven en heeft talrijke
gesprekken gehad met de Tsarina, een tijd lang zowat om de andere
dag. Een aanwijsbare invloed op het vervolg van de Russische geschiedenis heeft hij niet gekregen, en het lijkt mij ook niet dat hij zelf veel
wijzer is geworden van deze werkvakantie. Wel heeft hij er een stimulerende werking mee gehad op de verbeelding van Maleolm Bradbury,
die er zijn versie van heeft geschreven in de helft van Ta the Hermitage
-zijn laatste roman, tenzij hij een boek over Chateaubriand in Amerika
nog voltooid heeft voor zijn dood enige maanden geleden.
De andere helft van de roman, de oneven genummerde hoofdstukken, gaat over een reis van een groep academici naar Petersburg in
1993, opgezet door een Zweedse universitaire organisator onder de
naam the Diderot project. Ook dat verhaal is waar gebeurd; Bradbury
nam deel aan de reis en wij treffen hem als verteller aan in de romanversie, zonder dat hij zich bij zijn eigen of een verzonnen naam laat
noemen - als een anonieme Bradbury. Wat het project moest opleveren
was onzeker toen het gezelschap op de veerboot uit Stockholm vertrok,
en werd niet duidelijker na de aankomst in Petersburg. De anonieme
Bradbury had aan boord een slecht voorbeeld gegeven door in plaats
van een eerste lezing over Diderot een vrijzwevend paper that is nat a
paper aan te bieden nadat hij zich de avond tevoren door een vrouwelijke reisgenoot had laten afleiden. Eenmaal op Russische bodem aangekomen lijken al de reizigers eigen belangstellingen te volgen. Als zij
tenslotte terugreizen is de algemene opvatting toch dat zo'n project
zeer de moeite waard is en vooral nog eens uitgevoerd moet worden .
De dubbelroman is dus in allebei zijn delen satirisch: op de randverschijnselen van de academische cultuur van nu, en op het vorstelijk
idealisme van toen. Diderot heeft er de onschuldigste rol in. Hij vervulde zijn verplichting tegenover Catharina, en hij kan zich niet anders
voorstellen dan dat iemand die er de macht en de ruimte voor heeft zijn
ideeën in uitvoering zou willen nemen. Wat Catharina er zich van voorstelt is moeilijker te raden. In Bradbury's uitbeelding is zij een sterke
warmbloedige vrouw die haar adviseur vrijuit laat spreken en ook gesticuleren: weet u wel dat mijn dijen black and blue zijn van de klappen
die u erop gegeven hebt in het vuur van uw betoog? vraagt zij. Niemand van haar hofhouding mag haar zo behandelen, behalve misschien
soms een van de minnaars die zij er uitpikt. De voorkeursbehandeling
van Diderot wekt veel ergernis, en buiten het paleis heeft hij geen aardige tijd want de meeste aanzienlijken mijden hem. Gelukkig logeert

hij comfortabel bij Narishkin die hem uit Den Haag gehaald heeft;
Grimmis er ook; en hij heeft zoals altijd veel schrijfwerk te doen, in de
eerste plaats mémoires om de Tsarina te laten lezen voor het geval dat
zij niet alles in zich heeft opgenomen tijdens het gesprek.
Bij de eerste ontmoeting legt hij haar meteen zijn voornaamste beginsel voor:
Surely if people are educated and enlightened, the first thing they'll
want are great leaders who'll bring out all that's noble and reasonable
in them.
SHE looks at him.
Mr Philosopher, I wonder if you know life? I can show you people
who are eternal unchangeable brutes.
HE

They are not properly educated, Your Highness.
SHE

I can show you highly educated brutes. I can show you the vilest
thugs with doctorates from Tübingen.
HE

Those are the people who have learnt to study but not to reason.
They're not true philosophers, madame.
SHE

I'm not sure I believe in the reasonableness of reason.
HE

I admit it, I'm not sure either.
Op de zestigste dag van Diderots verblijf in Petersburg hebben zij hun
laatste gesprek, en Catharina deelt hem mee hoe ongenadig de boerenleider Pugachov, wiens opstand in december haar aandacht heeft afgeleid, en zijn aanhangers nu behandeld worden. Sa, zegt hij
... the truth is, I made no difference.
SHE looks at him.

But you made every difference, my dear Didro. You and Monsieur
Voltaire can teil the world now that my ideals always reached higher
that my deeds. I sametimes think we dreamed each other. I dreamt
you, and you say you dreamt me.

13 1

In februari begint Diderot aan zijn terugreis, in een mooie Engelse
koets, een cadeau van Catharina dat niet bestand blijkt tegen middeneuropees winterweer. Hij verdrinkt bijna in een rivier waar de wielen
door het ijs zakken en komt pas met een derde koets in Hamburg aan,
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en vervolgens weer in Den Haag. Daar blijft hij wachten op bevestiging
van de plannen waar hij het met de Tsarina over eens geworden meent
te zijn: een Russische universiteit, en een begin aan een nieuwe encyclopedie. Er komt geen post, behalve een brief van Grimm die een
boodschap van haar ontvangen heeft waarin zij zijn ideeën afdoet als
twaddle - pure klets.
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In Oktober I774 keerde Diderot terug in Parijs, niet alleen volgens
Bradbury, ook volgens de geschiedenis. Het leven was daar na de dood
van Lodewijk xv iets soepeler geworden voor een encyclopedist. Hij
heeft er nog tot 3 I juli I 784 geleefd, schrijvend en pratend met iets
minder animo dan voorheen - door de ouderdom en misschien doordat
Rusland hem achteraf toch ontmoedigd bleek te hebben.
Wat Bradbury van het verblijf in Rusland en de reis vertelt is in
hoofdzaken behoorlijk gedocumenteerd; al zijn er geen voetnoten, er
staat een degelijke bibliografische Note aan het eind. Hetzelfde kan niet
met overtuiging gezegd worden van dialogen met Catharina en ook niet
voortdurend van de wandelingen en overpeinzingen in Petersburg. Die
zijn er als roman-elementen in gebracht, zonder dat Bradbury dacht dat
dit ongeveer hun woorden geweest moeten zijn, of dat de personen hun
eigen natuur op deze manier het best vertolken: voornamelijk omdat zo
hun onverenigbare opvattingen duidelijk tegenover elkaar komen te
staan.
Het verhaal over I773 is anders geaard dan dat over de anonieme
Bradbury en zijn mede-academici op hun boot. De gesprekken van de
groep zijn zo realistisch als het maar kan, pijnlijk geloofwaardig nogal
eens, zodat ik mij afvroeg of sommige van de ware deelnemers niet verontwaardigde brieven geschreven zullen hebben. Om dat te voorkomen
heeft Bradbury in zijn voorwoord verkondigd dat my pilgrims geen enkele gelijkenis vertonen met de leden van de groep in I993· Dat zal dan
wel zo zijn. Zelfbedacht zoals de dialogen van Catharina en Diderot
klinken zij niet. Aan boord van de veerboot op de terugreis naar Stockholm vertellen zij elkaar van het onderzoek dat zij in het kader van het
project gedaan hebben. Sven Sonnenberg, meubelmaker, is tafels gaan
kijken omdat Diderot geacht werd een positieve invloed te hebben uitgeoefend op de Russische ambachten. Anders Manders, diplomaat,
heeft met de burgemeester van Petersburg gepraat over culturele samenwerking: Bo Luneberg, de organisator van de expeditie, is op de
universiteit geweest en heeft een eredoctoraat gekregen voor zijn werk
in A.I.: artificial intelligence. Het hele gezelschap heeft een gala-voorstelling in het Maryinski-theater bijgewoond - behalve de anonieme
Bradbury die er niet van gehoord had. Het lijkt allemaal net echt; als
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het niet waar gebeurd is, dan is het een voorbeeldige imitatie.
Wat de contrasterende delen van de roman met elkaar te maken hebben ligt in verhalende zin voor de hand. Bradbury had aan een snoepreisje naar Petersburg meegedaan en zich zo goed voorbereid dat het
verhaal van de veerboot en dat van de filosoof aaneengroeiden tot een
nieuw project, saamhorig van oorsprong.
Logisch is de relatie niet zo duidelijk. De helften belichten elkaar
niet bepaald. Zij hebben geen invloed op elkaars betekenis. Het profijt
dat de lezer van hun samengang heeft is voornamelijk dat de afwisseling verkwikkend werkt. De tegenstelling tussen de ontmoeting van
idealisme en realisme in de achttiende eeuw en de ongeconcentreerde
excursie van nu is sprekend zonder veelzeggend te worden.
Wie na het lezen aan de roman terugdenkt zal eerder de gedaante van
Bradbury voor zich zien dan zijn personen. Tussen de bijfiguren die
zichtbaar genoeg geschetst zijn om een bescheiden plaats in de herinnering te behouden staan de twee hoofdfiguren onafgewerkt in het midden. De Tsarina manifesteert zich alleen in de dialogen: Diderot is gesplitst tussen beschrijvende passages en dezelfde dialogen. Het gesprek
tussen hen voert ons niet mee naar de Hermitage in de achttiende eeuw.
Hun woorden zijn van Bradbury, te Engels van toon om de historische
gesprekgenoten op te roepen die Frans spraken, neem ik aan, en veel
minder vlot.
Als wij mee gaan leven met de roman is het niet met de hoofdpersonen, het is met de auteur die ze in zijn gedachten heeft genomen en op
zijn manier over ze vertelt. Wat een documentatie, wat een gemak van
verbeelden en een gemak van overslaan, wat een vermogen om een lange passage toe te spitsen op een waarneming of een ontmoeting, wat
een humor, wat een kunst van filosofische twistpunten formuleren! Als
wij Diderot willen leren kennen is hierna nog een hoop werk te doen,
en aan de ontdekking van Catharina zijn wij nauwelijks begonnen. Dat
geeft niet, het komt later misschien. Voorlopig hebben wij genoeg taferelen voor ogen, en genoeg uitspraken in de oren.
Het is épatant zoals Bradbury het volhoudt, vijfhonderd pagina's lang,
telkens iets nieuws op het spoor, zo lenig als een ree door het bos. Het
verdient épatant genoemd te worden, in het Frans ter ere van Diderot
aan wie het doet denken. Die kon ook niet nalaten om over alles wat er
bij hem opkwam een stroom van gedachten te ontwikkelen. Meer gedachten dan Bradbury, en meer inbreuken op de conventie; daartegenover toont onze tijdgenoot een betere kunst van karakteriseren. Al zijn
zijn personen onvolledig, zij komen dichter bij levende wezens dan de
neef van Rameau en dan Jacques de fatalist en dan de welbespraakte
religieuse.
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Gezien de gedeeltelijke gelijkenis kan Bradbury beschouwd worden
als dé man die wij nodig hadden om Diderot te appreciëren. Allebei
animeerden zij hun lezer, en blijven hem animeren, om aarzelingen en
luiheid te overwinnen; om door te denken in plaats van af te haken.
Ontmoetingen met hen laten een energieke onrust na. Wie weet wat dat
voor gevolgen kan hebben bij diegenen onder ons die ook zo zouden
willen zijn.
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Maleolm Bradbury, To the Hermitage- uitg. Picador,

2000

DENIS DIDEROT
lED, HET FRANSE

LIED, vr. (Litt. en Muziek) is een soort
gedichtje, heel kort, waaraan een wijsje wordt toegevoegd, om gezongen te
worden bij ongedwongen gelegenheid,
zoals aan tafel, met vrienden, of alleen
om zich op te monteren & afleiding te
bezorgen tijdens de inspanning van het
werk; wat volkse liedjes aantrekkelijker maakt dan onze meest geleerde
composities.
Het gebruik van liederen zit de mens
in het bloed; om ze te bedenken was
niet meer nodig dan het gebruik van
zijn organen & het vastleggen van de
expressie waartoe de stem in staat is in
woorden waarvan de betekenis het gevoel uitdrukt dat men wil weergeven
of het voorwerp dat men wil nabootsen. Zo kenden de Ouden al het gebruik van liederen voor ze het gebruik
van het schrift kenden; hun wetten en
hun verhalen, de lofliederen op goden
& grote mannen, werden gezongen
voordat ze op schrift gesteld werden;
& zo komt het volgens Aristoteles, dat
aan wetten & aan liederen dezelfde
griekse naam werd gegeven. (S)
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De versregels van liederen moeten
vlot, eenvoudig, vloeiend & natuurlijk
zijn. Orpheus, Linus etc. begonnen met
het maken van liederen; het waren liederen die Eriphanes zong terwijl hij de
sporen volgde van de jager Menalkas;
het was een lied dat de Griekse vrouwen zongen ter herinnering aan het ongeluk van de jonge Calycea, die stierf
van liefde voor de ongevoelige Evaltus; Thespis, volgesmeerd met droe-

semen op schragen geklommen, vierde de wijnoogst, Silenus & Bacchus,
met drinkliederen; alle oden van Anacreon zijn niets anders dan liederen;
die van Pindarus ook, in een nog verhevener stijl; de eerste is bijna altijd
subliem door zijn beelden; de tweede
is dat vaak alleen door de wijze van
uitdrukken; de gedichten van Sappho
waren niets anders dan levendige en
hartstochtelijke liederen; het vuur van
de liefde dat haar verteerde, bezielde
haar stijl & haar versregels.(B)
Onze liederen zijn er in verschillende
soorten; maar in het algemeen gaan ze
ofwel over de liefde, of over de wijn
of over de satyre; liefdesliederen zijn
tedere wijsjes die men ook wel ernstige wijsjes noemt; romances die de ziel
willen ontroeren met het tedere en
naïeve verhaal van een tragische liefdesgeschiedenis; pastorale liederen,
waarvan sommige gemaakt zijn om
erop te dansen, zoals musettes, gavottes, branies etc. (S)
De tekstdichters van onze Franse liederen zijn zo goed als onbekend; het
zijn weinig doordachte teksten, van
meer dan een hand, & die merendeels
ontstaan zijn uit het plezier van het
moment; de musici die er de melodie
bij gemaakt hebben zijn bekender, omdat ze complete bundels hebben nagelaten, zoals de boeken van Lambert,
Dubousset, etc.
Dit soort werk brengt het plezier waaruit het ontstaan is, ook over op de
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maaltijden. Aan tafel zingt men zowel
gevoelige liederen als drinkliederen
etc. Buitenlanders zijn het eens over
onze superioriteit op dit gebied; bevrijd van zijn zorgen, ontsnapt aan de
draaikolk van drukke bezigheden die
hem de hele dag in beslag heeft genomen, laat de Fransman 's avonds bij
een prettige maaltijd de vermoeienis
en de problemen van de dag van zich
afglijden; het lied is zijn schild tegen
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VERTALING: PIET MEEUSE

de verveling; de vaudeville is het wapen waarmee hij het belachelijke te lijf
gaat; soms gebruikt hij het ook als
compensatie voor de verliezen of de
tegenslagen die hij te verduren heeft;
met deze schadeloosstelling is hij tevreden; zodra hij heeft gezongen verdwijnen zijn haat en zijn wraakgevoelens. (S)
Uit de Encyclopédie

MARGRIET DE MOOR

lED, HET
AMSTERDAMSE
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Het mag waar zijn dat in het lied de twee grote systemen van de literatuur en de muziek zich met elkaar verenigen, het is de muziek die domineert. De noten nemen de woorden over, omzeilen het verstand en
geven ze het karakter van een diepgevoelde persoonlijke belevenis. Dat
de muziek als metafoor voor de taal kan werken, geeft ongetwijfeld aan
dat noten een stuk ouder en wijzer zijn dan woorden. Want metaforen
behoren tot de tijdloze parate dingen die ons in het evolutieproces zijn
ingeprent. Dat zij uitsluitend uit beelden zouden bestaan, dat het uitsluitend dankzij ons innerlijk oog zou zijn dat het oeroude zich zo bliksemsnel als tolk voor het nieuwe weet op te werpen, doet de betoverende werkelijkheid tekort. Titus van Alexandrië stelde het zingen al gelijk
met het zich herinneren en in de negentiende eeuw was het Oscar Wilde die ons de fraaie suggestie deed dat zich via de muziek iets van ons
onbekende en ware verleden aan ons opdringt.
Het lied onthoudt. Het is een van de grote toevoerlijnen van het geheugen. Het lied bedient zich weliswaar van woorden die naar de hulpeloze aard van de woorden al vrij gauw stilvallen omdat ze niet verder
kunnen, maar stuurt ze door, als hermelijnen op de vlucht, naar ruimere
gebieden. Zodat ook waarover wij moeten zwijgen maar dat stellig bestaat, zich in ons geheugen kan ingraven, onze gangen besturen en die
ondergronds laten vertakken.
De superioriteit van het gezongen woord aan het gesprokene is zeer
groot. Toch is de familieband tussen de twee aantoonbaar aanwezig
vanwege de vorming van het geheugen door middel van het oor. Veel
armer en zonder meer gevaarlijk is daarentegen het geschreven woord,
dat ons geheugen reduceert tot papier, dat het meest brandbare materiaal ter wereld is.
Muziek is een fysieke zaak, is een zaak van de handen en van de
adem. Alle muziekinstrumenten zijn voorwerpen, van viool tot pauk
zijn het materiële gereedschappen en dat geldt ook voor het menselijk
karkas, niemand zal dat betwisten: de ribbenkorf van de borst, het tere
kraakbeenstuk van de keel waarin de stembanden zich verschuilen, de
koepel van het verhemelte en de klankholten van kaken en hoofd. Maar
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in dat hoofd bevinden zich ook onze hersenen met hun dwarse en
heerszuchtige denkbeelden en spreken een danig woordje mee. De techniek van het zingen en de voorliefde voor deze of gene muzikale vorm
zijn resultaten van een verschijnsel dat ons, malgré nous, manipuleert:
beschaving. Zo kon het gebeuren dat in het achttiende-eeuwse Napels
het menselijk zanginstrument aan de schitterende waanzin van de opera-aria werd aangepast- negenjarige zangertjes ondergingen een kleine
medische ingreep. En zo kon het gebeuren dat de Fransen met hun gezonde verstand die opera-aria's weer hebben geknipt en geschoren, en
dat Parijs de zanger, de primo uomo onder het weergeven van de trillende pracht die de mens mogelijk is, gewoon heeft zitten uitlachen.
Waarom is in de Nederlanden sinds hun Gouden Eeuw - halverwege
de vijftiende en de zestiende, we spreken over muziek - het lied zo immens populair gebleven? En hoe zou het komen dat dit lied zo vaak van
een ontstellende weemoed is, de pragmatische aard van dit volk in aanmerking genomen? Het droevige lied dat nu wel 'smartlap' wordt genoemd, heette destijds 'regretz-chanson'. De popster van toen: 'maître'. Josquin van der Weydens Plein de deuil et de melancholie was verhoudingsgewijs net zo geliefd en bekend als tegenwoordig een hit als
Only the lonely. En de tranen die men bij het renaissancewijsje vergoot,
zijn volstrekt identiek aan die uit het tijdsgewricht van de overconsumptie. De eeuwige terugkeer der dingen: hoe kan wie oren heeft om
te horen er aan twijfelen?
Het gemak en de aard van het zingen is fysiek bepaald, we weten het.
Nederlanders, hoekig en recht als de bollenvelden die hun steden omringen, hebben een voorkeur voor een overzichtelijk lied met couplet en
refrein. Ze voelen zich eveneens prettig bij trage gezangen waaraan
geen eind lijkt te komen. Zo telt het volkslied van deze mensen, Wilhelmus van Nassouwe ben ick van Duytschen bloet, vijftien strophen die
iedereen in dat land woord voor woord krachtig en uit het hoofd weet
voor te zingen. Het feit dat Nederlanders geen cerebrale mensen zijn,
geen kampioenen van het denkwerk als de Duitsers en de Fransen,
maar materialisten die instinctief de voorkeur geven aan doen - handel,
scheepvaart - vindt men terug in de onderwerpen van hun liederen en
in de koren van hun opera's.
In een opera van Andriessen bijvoorbeeld, een werk dat in 1988 in
première ging onder de veelbetekenende titel De Materie, zingt het
koor in het eerste deel een tekst van Nicolaas Witsen, scheepsbouwkundige in het zeventiende-eeuwse Amsterdam. Het lied bevestigt wat het
publiek al tijdens de hamerende orkestinleiding had gehoord en gehoopt: hier wordt een schip gebouwd! Ten eersten maakt men de Kiel.

Daarna de Voor-steven. De Achter-steven. De Hek-balk. De Rantzoenhouten. De Klos. Het Broek-stuk. De Worpen ... Tenslotte is de lange en
accurate lijst van prefab onderdelen afgewerkt en gaat het vaartuig, een
ranke Fluyt, als een volmaakt geheel te water.
Laat het Schip op zyde vallen. Zet het recht.
Men zegt wel dat er bij de mens een onmiddellijk verband bestaat
tussen hoofd en handen. Dit moet niet, naïevelijk, zo worden begrepen
dat het hoofd uitdenkt wat de handen vervolgens gaan doen, het is andersom. Het zijn de geoefende handen die met een hoop geduld de trage amorfe hersenmassa net zo lang kneden en bewerken tot er uit een
klein hoekje een helder, welgeformuleerd denkbeeld tevoorschijn komt.
In De Materie wordt het gezang over het in elkaar zetten van het schip
op een bepaald moment onderbroken door de opkomst van een jonge
vent, een genie. David van Goorle uit het Leiden van omstreeks I 6oo
begint over de kleinste deeltjes van de materie dewelke niet meer gedeeld en kunnen worden.
Dit roept een beleefde belangstelling op, vanzelfsprekend. Zowel bij
het koor als in de zaal. Hier is een op twintigjarige leeftijd gestorven
voorloper aan het woord, een Nederlandse eigenwijs die meent dat de
stof uit atomen bestaat en die het waagt om Aristoteles op het punt van
de stof en de vorm te weerspreken.
Want waarin iets gedeeld kan worden, daaruit wordt hetzelve samengesteld ...
Vooruit ja, logisch, en als de bliksem terug naar het schip. 'Zaagh!'
smijt het koor eruit. 'Domme-kraght! Mokers! Yzere Wiggen! Tange!
Bytels! Een mal!'
De liederen in de Nederlanden zijn van oudsher veelalliederen van
de handen. Weversliederen, turfstekersliederen, liederen van de kooplui
die met een ketsende handslag een transactie beklinken waarop beide
zakenpartners volledig zullen kunnen vertrouwen. Du plaisir physiologique à l'intérêt esthétique, heet een opstel van Jean Jacques Rousseau
uit I 754· De fijne woorden van de fransoos gaan aan de liederen uit het
bonkige noorden voorbij, natuurlijk, en karakteriseren ze intussen precies.
Misschien is het goed ons oor nu naar de woonhuizen te wenden,
hoog, smal, aan de Amsterdamse gracht, waarvan de ramen niet worden
afgedekt en de deuren zo tegen elkaar open staan dat je van het voorhuis tot diep in het achterhuis kunt kijken.

1 3 9

Het inwendige van de stad. Het vrouwelijke Amsterdam, want het zijn
de vrouwen die hier het beeld van de werkelijkheid onderhouden. Dat
deden ze in de zeventiende eeuw - aan een tafel met het gezicht naar

111
UI

::E

c
c

~

...

111

UI

::E

c

...111
:1:

c

111

...
~

0
0

::E
111

c

...111
~

"c
~

::E

140

een raam, op de rand van het bed in de weer met een rode kous, in een
met nerts afgezet geel jakje een parelsnoer naar het licht brengend- en
dat doen ze vandaag de dag nog, omdat de schilderkunst de stad al eeuwen een spiegel voorhoudt. De vrouwen van Nederland en vooral die
van Amsterdam, vrijgevochten, uitstekend opgeleid, zijn maar heel
moeilijk voor een volledige baan te porren, hun huizen lokken. Dwars
tegen de emancipatietheorieën in waar ze zelf voor honderd procent
achter staan, voelen ze het esthetische karakter van de stad en de behoefte zich daarnaar te schikken.
En dat karakter bestaat niet alleen uit beelden. Het zijn uitgerekend
de beelden die ons daar op wijzen. Jonge vrouw aan het virginaal. Jonge vrouw met luit. De Amsterdamse vrouw heeft altijd gemusiceerd en
gezongen. Meisje aan het clavichord. Jonge vrouw met luit krijgt een
liefdesbrief overhandigd, achter haar aan de muur hangt een zeegezicht
met een schip in nood. Waarom, rijst opnieuw de vraag, is het persoonlijke lied in deze stad zo vaak van een ontstellende weemoed?
Eigenlijk is dat niet iets dat men zou moeten willen verklaren. Meer
dan enige andere kunst is het lied een kunst die het ene hart direct met
het andere verbindt. Ook de emoties van het hart dat al lang niet meer
klopt. De erotische spanning, de angst om de geliefde op zee, ze blijven
in het lied bestaan en mengen zich in de sores van jongere generaties.
Een bouwsel van passie stapelt zich op. Láát me! zingt Ramses Shaffy
in onze tijd en brengt zonder dat hij het weet zowel zijn tekst als het interval van zijn muzikale motief in contact met het Lascia far a mi van
eeuwen terug, met een liedje dat toen heel populair was. De stad moderniseert. Veramerikaniseert. Wordt, om te voldoen aan de dierbare
mythe de meest toegankelijke stad van Europa te zijn, steenkoolengelstalig. En toch, hoe onbekommerd de levenssfeer hier gewoonlijk ook is,
op een bepaald moment trekt de lucht dicht en wordt het aan de gracht
donker en weemoedig. In de huizen en in de café's begint men het liefdesverdriet te bezingen, het Amsterdamse.
Worden de teksten wel verstaan? Kenmerk van het lied is dat de
woorden niet alleen te verstaan moeten zijn, ze moeten, vertrouwelijk
en direkt, ook worden begrepen. Is dat het geval, in deze stad die gastvrij heet te zijn, door de groep Japanners die de trapgevels staat te fotograferen? Door de Duitsers die zich aan de tapkast geïnteresseerd hebben omgedraaid? Waarschijnlijk wel. Liefdesliedjes in welke taal ook
worden altijd en overal begrepen. Ze verschillen in dit opzicht niet van
dat andere liefdesliedje, het wiegelied, dat daar, hoog in het grachtenhuis, door de allerkleinste, alleronervarenste tourist in dit leven ernstig
wordt aangehoord, en dan verder gedroomd: Slaap kindje slaap, daar
buiten loopt een schaap ... Eerste confrontatie met een 'onbekend en
waar verleden'?

Ze zijn hoog, de huizen in Amsterdam. Langs de zijmuur zigzaggen
smalle trappen langs alle verdiepingen zeer steil naar boven. Het is de
moeite waard ze eens te beklimmen en uit te komen op zolder. Soms is
zo'n zolder doorgebroken naar die van het huis ernaast en is er een
ruimte ontstaan die met zijn spitse beschoeiing van balken een bijna
gothisch voorkomen heeft. En ja, we bevinden ons inderdaad in een
katholieke kerk, we zijn in een van de heimelijke kerken uit de tijd
waarin dit brave land nu eens een despotische staatsgodsdienst had,
protestants. De heilige huisraad is niet meer aanwezig. Toch krijg je
wanneer je naar de ramen loopt, en peinzend naar buiten kijkt, de sterke gewaarwording dat achter je rug het Introïtus wordt ingezet en even
later, eerst schuchter maar algauw hartverscheurend zoals dat bij deze
woorden hoort, het Kyrië eleison, het God bewaar me! dat zonder meer
tot de liederen van Amsterdam moet worden gerekend.
Want deze stad is altijd een katholieke, joodse en daarna pas protestantse stad geweest.
Tegenwoordig is het religieuze straatbeeld verschoven naar de pijen,
slippers, mutsjes en hoofddoeken van de islam. En de kerkklokken, die
op zondag nog altijd stevig worden geluid, zijn al op vrijdagavond
voorafgegaan door een La ilahe illa 'llah, stietbroederlijk uitgeschreeuwd
vooralsnog uit een oude school of een clubgebouw.
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Amsterdam vindt het best. Tolerant en onverschillig zet het koers naar
de Kalverstraat, waar de winkels zijn. 'Deze mensen schijnen geen ander
tijdverdrijf te hebben dan hun winkels en kramen,' merkt Charles Burney al in 1770 in zijn reisverslag op. Korzelig. De korzelige toon van
een musicoloog, in heel Europa op zoek naar klanken van de 'beste en
modernste soort', die horendol is geworden door de beiaarden in deze
stad. 'De liedjes die men ieder kwartier hoort, worden maandenlang afgerammeld, en vanwege de afwijking van de verschillende uurwerken
heeft men hier in vierentwintig uur nauwelijks vijfminuten rust...'
Vreselijk ja. Hebben we het hier over de muzak van de achttiende
eeuw? Maar hoe vasthoudend kunnen liedjes en mensen zijn! Meer dan
tweehonderd jaar later loopt het volk via het Muntplein naar Maxima
Shopping en over de Dam naar De Bijenkorf De beiaarden van de
Munt en het koninklijk paleis zijn in actie. Zoals niemand weet wat de
belevenissen zijn van degene die in stilte een boek leest, zo weet ook
geen mens wat er speelt achter de botte mimiek van het koopjesvolk
Maar het liedje dat op het moment van voorbijgaan uit de toren klinkt,
is een liedje dat men hier al eeuwenlang kent en dat iedereen hardop
kan dromen: Wilt heden nu treden voor God den Heere ...
(Het klokkenspel bespelen is zeer zwaar werk. Burney is perplex als
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hij de beiaardier van het stadhuis hoog in zijn toren zich ziet inspannen
als een karredrijver, een houtzager of een waterdrager en heeft er duidelijk geen idee van dat wanneer de musicus, de heer Pothof, met twee
vuisten passages uit zijn instrument haalt die voor een ander met nog
geen tien vingers te realiseren zouden zijn, tremolo's, toonladders, gebroken accoorden, noem maar op, dit nu precies een kolfje naar de
hand van een Nederlander is.)
Met de eenentwintigste eeuw lijken wij de eeuw te zijn ingegaan van
het versnelde geheugenverlies. Het woord, en de verhevigde versie daarvan, het gezongen woord, zijn terechtgekomen in een oeverloos gebied
van verwatering. De computer maakt de stap van het denken naar het
drukken rechtstreeks; hij is snel en achteloos. Het hele proces van denken-en-overdenken, dat in feite een proces is van de synthese, dus van
de vorm, wordt overgeslagen en elke intuïtie voortvarend ontleed: de
wereld is bestemd om in een rubriek te komen. Ooit, in de tijd van de
oude Grieken, schiepen de goden hun catastrofes opdat de mensen
nooit om een lied verlegen zouden zitten. Hoe zou dat lied ons nog
kunnen beroeren als het zich op de meest ongepaste momenten in winkels, in restaurants, in taxi's aan ons opdringt?
Luister.
Er was eens een stad. Die stad was gebouwd op zulke drassige grond
dat de huizen op palen moesten worden gezet. Toen die stad in de eenentwintigste eeuw een moderne metro wilde gaan aanleggen, werd zij
opengelegd en als een vervallen gebit uitgeboord, onderbeid en opnieuw geplaveid. De tolerante bevolking liep zonder te morren door het
zand en over de plankiers. In de diepte de bouwputten. Pas na een tijdje
begon het de voorbijgangers op te vallen dat de bouwvakkers daar beneden in alle rust stonden te scheppen en liepen te sjouwen. Ze hadden
geen radiotransistors aan. Nog weer iets later kwamen de liederen. Zodra de pneumatische hamers zwegen, begonnen die. In de Leidsestraat,
die door het werk zo smal was geworden dat je er eigenlijk nauwelijks
nog doorheen kon, drukten de mensen zich weleens tegen de winkelpuien om naar het zingen te luisteren, dat erg mooi was, zij het soms
van een ontstellende weemoed.

ALFRED BRENDEL
EDICHTEN

Als duivels zich vervelen
spelen ze goed-zijn
Ze vouwen de handen
trekken hun tronie in de plooi
en vergeven elkaar alles
wat ze ooit aan verduivelds gedaan hebben
of graag zouden doen
Wie het hardst huilt
mag pestkop zijn.
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Dat de duivels van Sardinië
nooit precies weten
wat de klok geslagen heeft
danken ze aan de Sardische torenklokken
die op verschillende kerktorenzijden
verschillende tijden aangeven
De Sardische kosters zijn verplicht
de wijzerstand dagelijks te veranderen
toch hoort men van Sardische kerkparochies
die zich
bij gebrek aan duizelvrije kerkdienaren
simpelweg van de uurwijzers ontdaan hebben
een toestand bewerkstelligend
die aan allen
die klokken als werktuigen van het kwaad verafschuwen
een zweem van tijdloze
om niet te zeggen goddelijke
orde verschaft.

Het pijnigen
was nooit mijn afdeling
Daar zorgde reeds
in onbereikte voleinding
de hoogste instantie voor
Nee
mijn taak
was
anderen in te geven
hoe men kwelt en doodt
goddelijk
terwijl ik
een arme duivel
er grijnzend bij stond.
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Grootmachtige initiator
oude oorlogshitser
hoorn des overvloeds van goeds en geluk
oppermonster
hemelpenis kosmische baarmoeder
kleinste gemene noemer
oog dat alles ziet en niets waarneemt
Gij onttrekt u
schittert door afwezigheid
Music Minus One
toonaard zonder grondtoon
variaties zonder thema
zout zonder soep
muil zonder tong
Maar vrees niets
we blijven loyaal
kijken op naar u
uit onze schepping
alsof u boven bent
honen u en u alleen
ons dodelijke ozongat
onze persoonlijk aangemeten chaos
het fladderen van een vlinder in het oerwoud.

Nooit weer
is er de dood
Met grote meerderheid
hebben we hem afgeschaft
Vulkanen stilgelegd
stormen naar de stratosfeer verbannen
epidemieën op de anderen gericht
de onverbeterlijken
die ons
vergeefs
naar het leven staan
Gepantserd kijken wij hen aan
met lidloze ogen
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Waar zit zij toch tegenwoordig
de ziel
op de stuit zeg je
uitgesloten
daarop zit ik al
men kan toch niet
op zijn eigen ziel zitten .
Veeleer is het de ziel
die zitten moet
goed zitten als een maatkostuum
als een gebit
zadelvast
een stabiele ziel
die niet
als de mijne
voortdurend onderuit glijdt
van de pijnappelklier
in de long
van de maag
in de nier
nog een kleine schuiver
wat heeft toch de ziel
daar beneden te zoeken

In de stilte
ontkom je jezelf
laat de schoenen staan
opent de deuren
je wensen vliegen weg
je oren vallen op de grond
als bladeren liggen ze daar
je handen
grijpen niets meer
je gaat geluidloos
amper zie je nog jezelf
als je verdwenen bent
zul je Niemand zijn
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VERTALING: ATTE JONGSTRA

DIRK VAN WEELDEN
XPEDITIE NAAR
DE MUTÓ
(FRAGMENT)

Boten bemand door onverschilligen in overalls verlaten traag de kade.
De keten en kranen profiteren van de felle, lage zon. Hun pokdalige en
verveloze flanken krijgen filmische allure in het onbarmhartige licht.
Aan de vaalblauwe hemel staan vliegtuigstrepen en windveren.
Er gaan vier minuten voorbij.
Dan ligt alleen het zeeschip er nog. Het is een vuilwit bakbeest, van
steven tot achterplecht door roest getekend. Een gretige dommekracht,
klaar voor vertrek.
Victor Tamboeli denkt: Kijk, mijn onsympathieke schip en de starende ruimte boven water en stad.
Zijn standpunt op de kade is het laatste shot uit een bittere film,
waarin nauwelijks dialoog voorkwam en des te meer tragische handeling. Hij vraagt zichzelf de herinnering eraan te verdragen en het koude
water te zien. Hij wil degene zijn uit wie de ruimte voortkomt waar dat
verhaal eindigt. Hier. En zo kijkt hij naar het onsympathieke schip en
de starende ruimte boven water en stad. Een pijnlijk, maar een goed
einde.
De luidsprekers op het dak van de passagiersterminal geven hun signaal. Het inschepen is begonnen. Het geluid lijkt op de zoemtoon waarmee dokters de volgende patient uit de wachtkamer roepen. De klank
die dreiging in zich bergt, het onheil dat een falend lichaam voelt als
het het mikpunt wordt van deskundige aandacht.
Victor Tamboeli gehoorzaamt de vrouwenstem die volgt op het signaal en loopt met zijn twee canvas tassen terug naar het hoge gebouw.
Het gaat langzaam, hij wankelt. Hij is de patient, zijn lichaam faalt. De
expeditie waarvoor hij zich inscheept moet hem het medicijn in handen
geven dat zijn levensbedreigende ziekte tot staan brengt. Na een zeereis
van twaalf dagen zal zijn schip binnenlopen in de havenstad C. Dan zal
de tocht naar het achterland beginnen, tot voorbij de ontvolkte bergketens, waar op de steppes de mutó groeit. Een gewas dat de enige bekende bron is van de stof die hem kan redden.
15

o

Een maand of acht eerder kwam Victor Tamboeli in paniek van onder

de douche het appartement van zijn geliefde, Mina Eden, ingestruikeld.
De donkerblonde krullen hingen druipend over zijn gezicht dat vertrokken was van huilerig ongeloof. Hij riep haar naam, greep naar zijn gezicht en keek dan tussen zijn vingers door naar zijn linkervoet. Tegen
de tijd dat Mina bij hem was had hij die driehoek Kreet/Gezicht grijpen/Naar beneden kijken al wel vijfkeer herhaald.
'Idioot! Kijk nou! Kun je je niet afdrogen voordat je de douche uitwandelt?!'
'Mina!' Het afgrijzen in zijn stem joeg een rilling over haar brede
rug. Opnieuw sloeg hij als een kind bij een horrorfilm met gespreide
vingers een hand voor zijn ogen. In het water dat van Tamboeli afliep
en via zijn uitgestoken linkervoet de houten vloer bereikte was het rozerood van bloed te zien. Niet veel.
Mina wilde hem uitkafferen om zijn hysterische kleinzerigheid toen
hij kreunde: 'Teen, er is een teen weg.'
Ze hurkte en telde. De op een na kleinste teen, bij Victor, zoals bij
velen een onaantrekkelijk gamalentorso, ontbrak. Op de lege plek was
iets te zien dat nog het meeste weghad van een verse schaafwond. Het
bloedde nauwelijks meer.
Hij hinkte achter haar aan naar de badkamer. Zonder iets te zeggen
was ze naar de douche gelopen, had de kraan dichtgedraaid en inspecteerde nu de vloer. Ze vond niets. Achter zich hoorde ze Tamboeli uitglijden en met zijn natte naakte lijf op de eiken vloer ploffen. Een
scherpe kreet van pijn klonk bijna gelijktijdig op. Mina zuchtte, griste
een badjas van de haak en gooide die over de opkrabbelende gestalte
heen.
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'Het griezeligste is dat ik niets voel. Het doet geen pijn, alsof het de
normaalste zaak van de wereld is. Toen ik mijn haar uitspoelde keek ik
naar beneden en zag wat bloed, en, ja, dat er een teen weg was.'
Ze hurkten voor het venster van de wasmachine. Na grondige inspectie van de slaapkamer bedacht Mina dat de teen met het beddegoed in
de wasmachine terecht moest zijn gekomen. Ze brak het wasprogramma af en wachtte nu met Victor tot de machine leeggepompt was en de
deur open kon. Hij liet de rechterpols rusten in het kommetje van zijn
linkerhand. De pols tintelde en was stijf geworden nadat hij er met zijn
volle gewicht op terecht was gekomen. In zijn gezicht was zichtbaar dat
hij volledig in beslag werd genomen door de zeurende pijn en de verbijstering over de afgebroken teen.
'Sorry, maar dat je hier met al je verstand door een ruitje zit te
gluren naar een stapel natte lappen ... en dat je teen daarbinnen ... het
heeft iets vreselijk. .. ,' Mina begon voorzichtig, maar onstuitbaar aan

een bulderende lach. Normaal gesproken een van Tamboeli's lievelingsgeluiden. Nu joeg het hem angst aan. Uiteindelijk werd hij woedend.
Later die dag bezocht hij het ziekenhuis. Zijn arm werd tot aan de elleboog in gips verpakt. Van de teen, die hij hun plechtig overhandigde,
gewikkeld in een schone zakdoek, begrepen de dienstdoende medici
niets. Ze deden een steriel gaasje over de oppervlakkige wond aan zijn
voet en kondigden aan de teen te zullen onderzoeken. Na het afgeven
van een bloedmonster mocht hij naar huis.
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Tien dagen later kwamen de eerste voorlopige uitslagen van het onderzoek binnen. Tamboeli's bloed was in orde. In het ziekenhuis had men
ook geen enkele ziektekiem in of aan het afgestoten lichaamsdeel kunnen ontdekken. Op het eerste gezicht was er niets mis met de teen.
Vreemder was de ontdekking dat dat een permanente toestand leek te
zijn. De teen was niet tot ontbinding overgegaan. Het was teveel gezegd
om te beweren dat hij leefde, maar dood was hij niet. De huid bleef intact en al stroomde het bloed niet, het bleef vloeibaar en van redelijke
kwaliteit. De temperatuur van het lichaamsdeel schommelde rond de
twintig graden. Tests om de activiteit van zenuwbanen te meten gaven
een positief resultaat.
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Mina Eden was een grote vrouw, langer en zwaarder dan haar geliefde,
maar ze was licht van hart. Uit het kogelronde hoofd met de massa
zwaar en zwart haar klonk haar alt:
'Geen vleesetende bacteriën, geen tropische virussen, geen suikerziekte of andere stofwisselingsstoornissen, geen kanker. Je kunt nog
prima lopen en na een tijdje wennen weet je niet beter of je hebt daar
altijd vier tenen gehad. Er zijn ook mensen met zes tenen. Misschien
compenseert de natuur dat overschot door af en toe een teen van iemand te laten afvallen.'

s

2

Victor Tamboeli geloofde niet in incidenten. Hij was ten einde raad.
Iedere dag bestond uit een lange reeks angstvallige bewegingen en gebaren, waarbij hij alle uitsteeksels aan zijn lichaam argwanend in de gaten hield. Nog radelozer werd hij van de vragen die hem aanvlogen.
Was het wel een kwestie van uitsteeksels? Het woord veronderstelde
een centrum, maar waar bevond zich dat? Was zijn hoofd een uitsteeksel van zijn tors of was alles een aanhangsel van zijn hoofd? Als het
afstoten van onderdelen doorging zou er niets van hem overblijven.
Victor Tamboeli was toch zeker het geheel van alle onderdelen, evenzeer zijn teen als zijn hart! En wie garandeerde hem dat niet inwendige
organen of afzonderlijke hersengebieden zich zouden afkoppelen van
de rest?

Zelfs als hij wanhopig van vermoeidheid was vocht iets in hem tegen
de slaap. Hij hield er rekening mee dat slapen, oftewel het op een laag
pitje zetten van de lichaamsfuncties, een ideale gelegenheid vormde
voor de desertie van nog meer lichaamsdelen. Geen wonder dat de
slaap, als hij kwam, hem nauwelijks verkwikte. Wakker worden was
een gruwel. Hij lag roerloos met gesloten ogen op zijn rug en wapende
zich tegen de eventualiteit dat opnieuw een teen, of een oor, of nog erger, een vinger of een voet in de nacht afscheid van hem genomen had
en ergens tussen de lakens slingerde. Aan het losraken van handen,
ogen of geslachtsdelen weigerde hij te denken.
Op de ochtenden verlangde hij het sterkst naar de verdwenen teen.
Niet dat hij het afwezige lichaamsdeel voelde. Mina had gelijk, na een
paar weken voelde het alsof hij er altijd vier aan die voet had gehad.
Het was meer dat hij de teen beschouwde als een wees. Afgesneden van
zijn familie (Tamboeli's lichaam) moest het wezentje alleen doorleven,
in een kille, vreemde omgeving. Hij overwoog zijn teen te gaan opeisen. Zolang hij niet in afval veranderde, wilde hij er geen afstand van
doen. Tamboeli voelde voor de teen een affectie die het midden hield
tussen die voor een amulet en die voor een huisdier.
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De teen koprolde door een hal met een marmeren schaakbordvloer. Hij
ging naar buiten. Door de hoge openstaande deuren sprong hij de treden van het bordes af en zette over de brede oprijlaan koers naar het
landschapspark dat het paleisachtige gebouw omringde.
De teen ploeterde voort over het slingerende pad. Het zingen van de
vogels was oorverdovend. Het was alsof een rijk en uitzinnig vogelminnaar van over de hele wereld zangvogels had laten aanvoeren om op
deze windstille zomerdag een orgie van vogelzang te kunnen ontketenen. Iedere boom puilde ervan uit, zij aan zij deden ze de dunnere takken doorbuigen onder hun gewicht. Het kabaal was des te indringender
omdat de verscheidenheid aan soorten zo groot was dat er nauwelijks
regelmaat en herhaling in het geluid te ontdekken viel. Het leek voortdurend te veranderen.
Heldhaftig rolde de teen in de richting van een grasveld aan een grote vijver. Midden op het gras, in de stralende zon, stond een muziektent. Stalen zuilen met decoraties in bladmotief ondersteunden een dak
dat met leisteen was afgedekt.
De teen arriveerde onderaan het trapje dat toegang gaftot de muziektent. De vogels raakten buiten zinnen. Hun tjieten, fluiten, jodelen, tsjaffen, koeren, rollen en trillen ging over in een apocalyps van alarmkreten en snerpende uithalen. De teen kromde zich en nam iedere trede
met een koddig sprongetje. Nog harder en schriller werden de vogelge-
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luiden totdat de bomen ervan in shock raakten en hun bladeren begonnen te verliezen. Eerst deden de berken, linden en essen hun treurige
striptease. Daarna volgden de struiken aan de oevers van de vijver. Tenslotte gaven de oude wilgen en hoogste eiken zich gewonnen. Onder de
stralende zon had razendsnel een obscene herfst toegeslagen.
Op het speelvlak, waar een blaaskapel of een ensemble strijkers zou
kunnen zitten, lag huisvuil uitgespreid. Zeker een meter hoog. De teen
hield halt tegenover het imposante gebergte van verrottenis. Onder het
dak hing de stank van broeiend afval. Het effect was angstaanjagend .
De vogels bedaarden en vervielen tot zwijgen. Het park, verzadigd
van zangvogels, werd stil als een nachtelijke begraafplaats. De dreiging
van het middaguur, ~ de zon in het zenith, de wind die zijn adem inhield~, nam bezit van het park.
Lang duurde het niet of de vogels gingen op de wiek. Een kanonschot had ze niet sneller kunnen opschrikken. Hun duizenden vleugels
maakten een vervaarlijk geraas. Terwijl de vogels zich verwijderden,
drong een ander geluid zich op. Eerst was het gezoem, maar toen het de
muziektent naderde ging het over in een motorisch drenzen. Van over
de vijver kwam een zwerm vliegende insecten, een eskader met de omvang van een flinke vrachtwagen. Het waren aasvliegen die zich op de
berg afval in de muziektent stortten.
De laatste vlieg was nog niet op een beschimmelde plak boterhamworst geland of de teen kwam in beweging. In een razende vaart rolde
hij vooruit en verdween wroetend onder het vuilnis. Een paar tellen later boorde zich een steekvlam uit de ontbindende massa. In een oogwenk stond alles in lichterlaaie. De vliegen, verdoofd door hun wellust
voor de overvloed aan voedsel kwamen niet op tijd weg. Ze verschroeiden in de vlammen. Een dikke zwarte walm verspreidde zich door het
zomerse park. De zon werd buitengesloten.
En nog werd het niet stil. Uit het paleis in de verte klonk het beheerste bonzen en tikken van een drumstel. De snaardrum petste en ratelde.
De hi hat kletste. De basdrum wandelde er onderdoor met zijn houtachtige bons. De bekkens ruisten en rinkelden. Het was een ontspannen en
open patroon, een syncopisch schuifelend ritme, gedrenkt in de galm
van een hoge, holle ruimte. Iemand deed zijn percussiestudie, alleen, in
een leeg paleis.
Zonder dat hij wist waaraan hij die te danken had, waren er dagen dat
Victor Tambaeli de greep van zijn doemgedachten voelde verslappen.
Dan sloot hij zijn verlieslijdende kantoorboekhandel en wandelde door
het stadscentrum langs de etalages van exclusieve winkels en galeries.
De jacht betrof doorgaans een geschikte verrassing voor zijn geliefde.

Het was van het grootste belang dat hij alle kansen benutte om hun verstandhouding te redden van definitief bederf. Sinds hij zijn teen had
verloren, was hij nauwelijks meer in staat tot het gedrag dat zij als wenselijk of zelfs maar acceptabel aanmerkte. Hij gedroeg zich eigenlijk zo
goed als niet. Zwijgzaam en terneergeslagen slenterde hij door het huis
of zat bij het raam en rookte, luisterend naar de radio. Zijn aandacht
voor Mina Eden schoot schromelijk tekort.
Vandaar een geschenk zonder aanleiding, zoals de originele I 7e
eeuwse Anatolische ruiterboog. Een week later duikelde hij een cassette op met vier vinyl langspeelplaten waarop hartverscheurende liederen
over onbeantwoorde liefde en andere smart, gezongen door Nubische
maagden. Het geluid dat de meisjes voortbrachten was zo overrompelend dat het Victor en Mina een paar dagen lang dichter bij elkaar
bracht.
Details hierover later.
De ideale strategie voor het geven van zulke geschenken was haar
overdag te bellen voor een afspraak een half uurtje later in een café of
restaurant. Gemakkelijk was dat niet. Mina Eden was een drukbezet
'headhunter', letterlijk koppensneller. In het krijgshaftige ondernemerstaaltje wilde het zoveel zeggen als makelaar in topmensen. Ze verdiende zoveel dat ze zonder discussie de verliezen van Victors winkel aanzuiverde. Het ging om een bedrag dat zijn jaaromzet overtrof, maar dat
in haar boekhouding te vergelijken viel met een krantenabonnement
De romantische guerilla-uitvallen om te voorkomen dat de vijand
zijn geestelijke gezondheid, zijn liefde en zijn levensonderhoud zou
vernietigen waren bittere noodzaak. Mina's geduld met zijn lamgeslagen toestand was tanende. Het wachten was op een ultimatum. Zoals
hij Mina Eden kende betekende zijn onvermogen de doem van zich af
te schudden voordat de termijn verstreek onmiddellijke en onherroepelijke verbanning uit haar leven.
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Mina Edens begrip voor zijn toestand werd groter vanaf de dag dat hij
bij het afwassen een pink tussen het schuim zag drijven. Diezelfde
avond zaten ze in bed druiven te eten, na een zeer geslaagde vrijpartij.
Het was op de dag dat hij het huis had doen resoneren met de ruggegraat-kietelende keelklanken van de Nubische maagden. Victor rolde
over haar heen en tilde zijn kin op om haar op de brede mond te kussen.
Op dat moment stuiterde zijn linkeroor op het veerkrachtige weefsel
van haar naakte borsten.
Hij had niets door, zijn ogen waren devoot gesloten. Zo koelbloedig
als Mina Eden was, nu hapte ze toch naar adem. Met een zet van haar
massieve armen duwde ze haar frêle geliefde van zich af. Tamboeli ver-
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loor de grip op de satijnen lakens en gleed van het bed op de grond.
Toen hij, zittend op zijn knieeën, het hoofd weer boven het matras uitstak verwachtte hij een sardonisch glimlachende Mina te zien. In plaats
daarvan zat ze geschrokken en in al haar zware glorie kaarsrecht in bed.
Ze hield zijn afgevallen oor in de lucht. Het verklaarde in ieder geval
waarom ze hem van het bed gekiept had. Hij kon het haar niet kwalijk
nemen. Ook niet dat ze hem het oor overhandigde met de woorden: 'Ik
hoop niet dat het besmettelijk is.'
Miehiel Ruys (Victors zangleraar en studievriend):
Las ik niet een paar maanden geleden in een wetenschapsbijvoegsel iets
over fantoom-lepra? Zoiets moet het zijn, iets met het afweersysteem.
Fantoom-lepra komt erop neer dat het lichaam zich verweert tegen een
niet bestaande ziekte en lichaamsdelen afstoot om zich van die denkbeeldige besmetting te ontdoen. Ik geef toe dat het niet te rijmen valt
met de schijndode of ondode toestand van de stukken die van Vic zijn
afgevallen, maar ja.
John Oerritsen (collega kantoorboekhandelaar):
Ik ken Victor nu al heel lang en in mijn ogen is hij nooit helemaal voor
de volle honderd procent aanwezig. Ik wil niet zeggen dat hij halfgaar
is, juist niet. Er speelt zich vreselijk veel in hem af dat onzichtbaar en
onmerkbaar blijft. Ook voor hemzelf, denk ik wel eens. Misschien
heeft hij een geniaal lichaam en heeft dat nu iets unieks uitgevonden.
Zijn geest sukkelt er achteraan, samen met de wetenschap. Het breekt
je hart. Ik begrijp trouwens niet dat ze die teen enzo er niet weer aanzetten. Die dingen leven nog, schijnt het en met laserchirurgie is dat
vandaag de dag toch een fluitje van een cent?
Li-Ann Cheng (zijn masseuse):
Victor is een gespannen en zoals het in mijn vak heet extreem droog
type. Een lichaam vol met chaotische terugkoppelingen. Zolang de
conventionele medische wetenschap niets kan vinden moet je altijd rekening houden met een psychosomatische verklaring. Vind ik, hoor. Er
bestaan zulke onverwachte communicatieprocessen in het menselijk lichaam. Zo ontdekte ik dat een zachte, strelende stimulatie van de tepels
een direct heilzaam effect oplevert bij een moeizame stoelgang. Het is
een wat beschamende behandeling, maar het werkt het beste als de
cliënt de handen hoog boven zijn of haar hoofd houdt en ik de tepels
stimuleer. Dit alles terwijl de cliënt een poging doet zich te ontlasten.
Binnen vijf minuten is het dan zover. Een enkele keer moet ik de behandeling uitbreiden van een manuele naar een orale stimulatie.

Bo Herms Gournalist, studievriend):
Victors systeem protesteert tegen een ongelukkig leven. Zodra hij
breekt met de doodsheid van de handel in lege enveloppen en lege
schriften en in opstand komt tegen het onderdrukkende regime van
Mina Eden, zie ik een gezonde dageraad gloren. Hij heeft een teen, een
oor en een pink moeten verliezen om wakker te worden. De vraag is,
heeft hij de moed een revolutionair te worden en te vechten voor wie
hij zou kunnen zijn?
Mariska Vanbuiten (barkeepster):
Ik squash al jaren met Vic. We zijn vrienden sinds hij mijn steun en toeverlaat was toen ik in een rampzalige verhouding zat met een gewelddadige man. Hij is zichzelf niet sinds die ziekte. Ik merk het nog het
meest als we vrijen, dan komt er soms zomaar een huilbui. Ja, ik heb
met Mina afgesproken, dat het oké is. Kijk, zij pijpt hem niet en ik doe
dat graag. Het is een lieve man, ook al geloof ik niet dat iemand hem
echt kent. Die ziekte kon wel eens iets erfelijks zijn van een paar generaties terug. Zijn vader is een Arabier, dus. Daar zouden ze toch eens
naar moeten kijken.
Mina Eden (headhunter, Victors geliefde):
Ik geef toe dat ik pas schrok toen bleek dat die teen geen incident was.
Maar een ziekte is het ook nog niet, dat wil zeggen er is geen deugdelijke diagnose. Dat maakt de situatie absurd. Stel je voor, je man valt zonder aanwijsbare oorzaak stukje bij beetje uit elkaar. Zelf kan ik er niet
om lachen. Aan Vic heb ik zo goed als niets op het moment. Hij doet
zijn best, maar veel brengt hij niet op. Hij is een schim, een zombie, de
toekomst zit potdicht. Het zal nog wel even duren voordat ze er iets van
begrijpen en met het idee voor een behandeling komen. Gesteld dat die
er is. Ik zou graag willen dat ze hem nu al wat voorschrijven, eender
wat. Fysiotherapie, een spuit, een smerig drankje. Iets waaraan hij geloven kan, iets om zich aan vast te klampen. Alles is beter dan de vicieuze cirkel waarin hij gevangen zit. Soms heb ik het vermoeden dat zijn
ziekte een zichzelfvervullende profetie is. Hoe het ook zij, ik houd het
niet lang meer vol.
'
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Abclul Tamboeli (vader):
Victor is van de ene dag op de andere een held in een nog onwaarneembare tragedie. Mijn hart gaat naar hem uit. Verder oefen ik geduld. Ik
heb nooit geweten waartoe mijn Victor op de wereld gekomen is, wat
zijn bestemming zou kunnen zijn. Misschien is dit waarop we gewacht
hebben.
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Victor overwoog wel eens een moderne luchtverversings-installatie aan
te schaffen om de stoffigheid en de muffe geur van oude lijm tegen te
gaan. Maar hij hield van de stilte in zijn winkel en van het langzaam
wervelen van het stof in het gele licht van de herfstzon.
De winkel was een verzameling wachtend papier en ongebruikt gereedschap. Het grootste deel van zijn voorraad bestond uit artikelen die
hem getroffen of ontroerd hadden op zijn buitenlandse reizen. Vulpotloden uit St Petersburg, Portugese kasboeken, Cubaanse systeemkaarten met afgeronde hoeken en een blauw randje, futuristische Italiaanse
perforators die vierkante gaten produceerden, dikke Antwerpse ruitjescahiers, met de hand genaaid in een gemarmerde kaft, klassieke Engelse kantooragenda's, uit de vroege jaren zestig stammende Amerikaanse
notitieboekjes. Hij werd omringd door de attributen van een groot en
juichend verlangen naar productie, ordening en vorm. Een verlangen
dat hier midden in zijn onstuimige beweging bevroren bleef.
Hij had de man niet zien binnenkomen. Op een middag stond hij er
gewoon, als een leesteken uit een exotisch schrift. Zonder overjas, in
een stevig tweed pak met bijpassend vest, warrig grijs haar als van een
contactgestoorde natuurkundige en een inktzwarte snor. Hij was klein
van stuk, nog net geen zestig.
'U moet meneer Victor Tamboeli zijn.' Zijn uitspraak verried zijn
Spaanse herkomst. Omdat hij zijn hand uit de handschoen trok en naar
Tamboeli toestak, schudden ze elkaar de hand.
'Jorge Cairo.'
De man wekte niet de indruk iets uit de winkel nodig te hebben en
dus wachtte Tamboeli rustig af. Een van de dingen die door hem heengingen was de gedachte dat de heer Cairo op het eerste gezicht meteen
al iemand was bij wie het zou detoneren te worden vermoord met een
dolkmes, wat hij bij de meeste mensen vond passen. Met een mooi pistool, een verzamelaars-object.
'U kent me niet. Ik ben een oude vriend van een van de cliënten van
uw... levensgezellin, Mina Eden. Zo hoorde ik van de bijzondere aandoening waaraan u lijdt. Daarover wilde ik met u praten.'
Mina was iemand die alleen door een bomexplosie of in een neerstortend vliegtuig een passend einde zou vinden. Niet dat hij haar
doodwenste, maar iemand die tegen klanten vertelde dat haar man uit
elkaar vielleefde onmiskenbaar voor het grote gebaar.
En de stem van Cairo ...
Tamboeli dacht aan het timbre en de intonatie te kunnen horen dat de
man enorm veel gelezen had. En waarschijnlijk homoseksueel was. Hij
kon ruiken dat de man als lunch een eiergerecht gegeten had, waarschijnlijk een omelet en daarbij witte wijn had gedronken. Bovendien

zag hij eruit als iemand die zo'n lunch in een goed restaurant bestelde
en solo nuttigde, eventueel met een goed boek of El Pais op tafel.
Victor Tamboeli sprak daarom heel gemeend allerlei instemmends en
uitnodigends uit terwijl hij de voordeur van de winkel op slot draaide.
Toen hij zich weer omdraaide zag hij Cairo de handschoen van zijn linkerhand trekken en merkte op dat daaraan de duim ontbrak.
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Hij wilde vertellen van het gesprek met Jorge Cairo, over de vreugde en
strijdlust die hij gevoeld had toen de man onthulde een lotgenoot te
zijn. Over de expeditie naar de steppen en de mutó, een bizarre plant
waarvan Cairo beweerde dat die hun enige redding was. Hij had graag
een avond gezamenlijk nagedacht hoe er iets te controleren viel van
Cairo 's beweringen.
Maar het was er niet van gekomen. Direct bij thuiskomst, voordat ze
een twee lopende zinnen hadden kunnen uitwisselen was hij in de handen gevallen van Mina Eden. De ene hield zijn teelballen in een ferme
greep, de ander omklemde zijn erectie. Het was, zo verklaarde ze de
bedwelmde roerloosheid die Tamboeli steevast overviel, nu eenmaal de
lekkerste bankschroef op aarde. Iedere beweging was overbodig. Ze
hield hem met sereen plezier en moeiteloos een uur muurvast. Zodra ze
hem losliet zag hij het licht, een moment van zaligheid dat hij vergeleek met de ene keer dat hij niet ziek geworden was van een experiment
met opium, maar zich een eeuw lang een komeet in een paradijselijke
wereldruimte waande. Wanneer hij op adem gekomen was kon hij aan
haar beginnen.
In haar geestdrift had ze hem een keer in deze greep van het bed getild. Het was een spectaculair vertoon van kracht en vooral voor hem
een overweldigende ervaring. Maar ze had er spijt van, erotisch gesproken was Tamboeli bijna drie weken lang buiten werking geweest.
Op deze avond was Mina Edens geslachtsdrift op stormkracht. Ze
kuste hem feestelijk, goedlachs, maar duldde geen aandacht voor beslommeringen en redenaties. Tamboeli wist uit welke hoek de wind
waaide en liet zich meevoeren. Na de bankschroef volgden een lange
reeks geneugten die eindigden in een gevecht met de berin, dat Tamboeli won, zij het met een beroep op zijn laatste krachten. Wat hij vertederend aan haar vond was dat ze zoals altijd onmiddellijk in slaap viel
zonder te zeggen dat ze hem had laten winnen.
En juist op dat moment van zalige vermoeidheid, in het schemer van
de opkomende zon, naast een zojuist in diepe slaap verzonken Mina,
zat hij naakt op zijn knieen, de sensatie van het afkoelende zweet op
zijn rug, in gedachten bij het wonderlijke verhaal van Jorge Cairo, toen
hij een kieteling tussen zijn benen voelde, gevolgd door een licht schrij-
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nend gevoel. Hij stond op en kon niet anders dan tranen laten stromen
om de teelbal die nat glanzend op het dekbed lag.
De opening in zijn balzak had zich tien minuten later alweer gesloten. Met trillende handen borg Victor de bal in een cederhouten sigarenkistje en zette dat in het vriesvak. Hij ijsbeerde door de slaapkamer,
bijtend op zijn handen en deed zijn best het geluid van zijn wanhoop zo
veel mogelijk te temperen, want hij kon het niet opbrengen Mina Eden
te wekken. Ze was de noodzakelijke vrede.

JAN VAN HEEMST
N PARLANDO
OVER GASTON BACHELARD, LA POÉTIQUE DE
L'ESPACE

Eén van de aandachtigste boeken die ik ken, is La Poétique de l'espace.
Het verscheen in 1957. Ik heb een vijfde druk uit 1992 voor me. Het is
niet in het Nederlands vertaald, wel in het Engels. Het is geschreven
door Gaston Bachelard (1884-1962), een postbeambte uit de Franse
provincie die zich had opgewerkt tot hoogleraar in de geschiedenis en
de filosofie van de natuurwetenschappen aan de Sorbonne. Daar maakte hij naam met een indrukwekkende reeks publicaties over de grondslagen en de ontwikkeling van natuurwetenschappelijke kennis. Volgens zijn studenten was hij een aimabele docent. Uiterlijk had hij wel
wat van de oude Marx weg.
De Poëtica van de ruimte behoort niet tot Bachelards natuurwetenschappelijke werk. Hier wordt heel iets anders onderzocht: het domein
van onze verbeelding. De Poëtica attendeert je op de wondere zeggingskracht van de schelp, de koffer, de kelder, het venster, het nest.
Zelden las ik een sympathieker signalement van de linnenkast (armoire
in het Frans):

1& 1

Welke woorddromer voelt niets bij het woord armoire? Het is één
van de grote woorden van de Franse taal, majestueus en toch zo vertrouwd. Wat laat het zich toch heerlijk uitspreken! Die a waarmee
zijn eerste lettergreep inzet, en op het eind die lome verstilling! Behoedzaamheid is geboden, wil je de poëtische essentie van onze
woorden proeven. Geen dichter zal het in zijn hoofd halen om de
toonloze e van armoire tot klinken te brengen. Waarschijnlijk wordt
het woord daarom in de poëzie alleen in het enkelvoud gebruikt. Eén
simpele meervouds-s en het heeft er een derde lettergreep bij. Dat
kan niet. In het Frans hebben grote woorden, de woorden die poëtisch werkelijk wat te zeggen hebben, nu eenmaal twee lettergrepen.
Prachtig woord, prachtig meubelstuk. Het gewicht van de klank
stemt overeen met de betekenis van het voorwerp. Zelfs op een kale
zolderkamer voelt de meubeldichter nog instinctief hoe diepzinnig
de binnenruimte van de linnenkast is. Een kastruimte is intimiteit,
een binnenste dat niet voor Jan en alleman open gaat. En woorden
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zijn niet vrijblijvend. Wie zo maar wat in de kast legt, moet wel een
hoogst ongevoelige persoon zijn. Zo maar ergens wat wegleggen getuigt van armzalig wonen. De linnenkast is een toonbeeld van orde;
hier wordt het hele huis voor duurzame ontwrichting behoed. Hier is
het alles orde wat de klok slaat, geen wiskundige orde, maar een
orde die de levensgeschiedenis van de bewoners weerspiegelt. Van
deze orde schrijft de dichter (Colette Wartz):
Alles op orde. Harmonie
De kast met stapels lakens
Tussen het linnen lavendel.
Met de lavendel treedt ook de kringloop van het jaar de linnenkast
binnen. Alleen de lavendel verleent de stapels een hiërarchie waardoor de kast in een bergsoniaanse duur is opgenomen. Want lakens
gebruikt men pas als ze goed naar lavendel ruiken. Wanneer ik me
dat gelijkmatige leven van vroeger voor de geest haal, word ik in een
stroom van dromen meegevoerd. Bij de gedachte aan de plank waar
kant, batist en mousseline zorgvuldig bovenop het grovere goed waren opgeborgen, welt de ene na de andere herinnering op. 'De kast,'
aldus Milosz, 'zit boordenvol herinneringen die zwijgend over elkaar
heen buitelen.'
Dit durf je haast niet meer te citeren, zo ongenadig hebben wasmiddelfabrikanten, meubelgiganten en zorgverzekeraars inmiddels in onze
verbeelding huisgehouden. Maar bij Bachelard wemelt het van zulke
citeerbare passages, fragmenten waarin een volstrekt ongekunstelde
verwondering over de dingen opklinkt.
Bachelard heeft veel meer over onze verbeelding geschreven dan alleen de Poëtica. Bij elkaar geeft zijn werk een topografisch overzicht
van uiteenlopende verbeeldingsvormen: water, aarde, lucht en (uiteraard)
vuur, kloven en spleten, holen en gaten, loodlijnen, luchten, grondvlakken en horizonten, de tijd. Wij worden meegevoerd in een wereld van
stille mijmeringen en onwillekeurige associaties, en dromerig kijken
we uit over een kalme zee naar een heiige horizon waar lucht en water
vervloeien, of we liggen in een duinpan intens naar een strakblauwe
lucht te staren en merken dat we de hemel opeens niet als een uitspansel boven ons maar als een kom beneden ons zien. In deze dagdromen
onttrekken we ons aan rationalisaties. Een regendruppel op je handpalm is zomaar een bol waarin rivieren en oceanen verschijnen. Gewaarwordingen worden niet onmiddellijk door feitenkennis afgestraft
en beklijven als verbeeldingsvormen. Eén druppel volstaat:

voor alle wateren, voor de Ganges, de Mississipi,
de dichtbezoomde Orinoco, de lange Rijnstroom, de Nijl met haar
beide bekkens ...
Het citaat komt uit de 'Vijf grote odes' van Paul Claudel en het staat in
de inleiding op Bachelards 'waterboek' bij uitstek, L'eau et les rêves
(Water en dromen) uit 1942.
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Het 'gelijkmatige leven' dat het eerdere fragment met het interieur van
de linnenkast in herinnering riep, moet in Bachelards Parijse tijd de
meeste mensen al als een zwakke echo uit een ver verleden in de oren
hebben geklonken; weer een generatie later is het ons nagenoeg vreemd
geworden. Toch is het in Bachelards beleving maar kort geleden dat
mensen voor het grootste gedeelte gewend waren te leven in vertrouwde, plaatsgebonden groepen, waarin alle gebruiken teruggingen op een
gemeenschappelijke oorsprong. De instandhouding van de eigen gebruiken was een voortdurende bevestiging van het besef dat de gemeenschap inderdaad 'gemeenschappelijk' was. Dit leven speelde zich
af in afzonderlijke compartimenten, die elk hun eigen bestaansgrond
hadden: nederzetting, woonplaats, hoeve, buurtschap, geboortestreek.
Hier was men thuis. Het leven was als een watermolen die draait en
draait zolang het water stroomt. De tijd werd geteld naar de dracht van
de koeien, het rijpen van de bramen, de terugkeer van de zwaluwen. De
jaargetijden kwamen in de juiste opeenvolging en op het juiste tijdstip,
de mensen waakten over de jaargetijden en wisten ze zonodig op te roepen. Er was een tijd van zaaien, van oogsten, van slachten, van sprokkelen. Alles wat de moeite van het weten waard was, werd bewaard:
wat voor weer er kwam als de volle maan een rossige glans had, hoe de
strikken moesten worden gezet, waarmee ijzer werd gesmeed en volgens welke regelen der kunst men de doden ter aarde diende te bestellen. Ooit strekte zich het eigen domein niet verder uit dan enkele dagen
gaans; de horizon was hoe dan ook een ultieme begrenzing. Men kende
zijn wereld in een straal van vijftien, twintig mijlen. Daarachter vermoedde men de bedreigende aanwezigheid van het andere, van de anderen. Binnen de begrenzing van het eigene verliep het leven op de onverbiddelijke cadans van geboorte, arbeid, dood. De gemeenschappelijkheid van de gemeenschap werd onophoudelijk herbevestigd: in taal
en godsdienst, in woonvormen en gebruiken, met verhalen, beelden en
festiviteiten. Al deze elementen vormden de humuslaag waarop het lokale bewustzijn gedijde. Pas met de komst van het negentiende-eeuwse
spoorwegnet raakt deze leefstijl in onbruik. En vanaf de dag dat de eerste automobiel plotseling op een zondagse lentemorgen drie, vier nabu-
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rige dorpen kan aandoen, wordt het besloten leven in hoog tempo ontgrendeld. Moderne communicatiemiddelen brengen de eeuwenlange
beslotenheid de doodsteek toe; met de komst van de telefoon is de ontgrendeling compleet.
Voor Bachelard hebben oude verbeeldingsvormen daarmee niet afgedaan. Hij neemt ze mee naar Parijs en werkt ze verder uit. En het valt
hem op dat onze verbeelding zich vaak in tweevoud voordoet: manvrouw, leven-dood, orde-chaos, heilig-profaan, berg-dal, enzovoort. Het
imaginaire heeft kennelijk een structuur (een structuur die door Bachelards meesterleerling Gilbert Durand als een 'algemene archetypologie'
verder in kaart is gebracht). Krachtige koppels zijn voor-achter, binnenbuiten en oppervlak-onderlaag. Herhaaldelijk wijst Bachelard op iets
zichtbaars of materieels dat iets onzichtbaars of spiritueels kan verhullen of onthullen. Oude verbeeldingsvormen blijken springlevend zodra
we ze door zijn ogen bezien .
Neem nu de wolken. Sinds mensenheugenis deden wolken de hemel
leven. Deze natuurlijke fenomenen waren bezield. Een spectaculair
voorbeeld vinden we in Ovidius' Metamorphosen, in het zondvloedverhaal aan het begin van het boek:
'Jupiter laat Noordenwind onmiddellijk achter slot en grendel zetten
in de grot van Aeolus, en met hem alle andere winden die doorgaans de
regenlucht verjagen, maar Zuiderstorm geeft hij vrij spel. Deze verheft
zich op druipende wieken, het barse gelaat overdekt met loodgrijze
mist, de baard doordrenkt met regen, het vale haar een en al water, de
nevel in slierten over het voorhoofd, borst en vleugels zwaar van vocht.
Met een machtig gebaar stapelt hij de wolken opeen, en het bliksemt en
dondert en de buien storten in dichte massa's neer. Dan tooit ook Iris,
Juno's bode, zich in de zeven kleuren van de regenboog en zij voert een
immense stroom omhoog en voorziet de wolken van een onuitputtelijk
reservoir.'
De bezielende kracht gaf het leven op de een of ander manier zin. In de
verbeelding verliep het dagelijkse bestaan op de onwrikbare cadans van
een omvattend geheel. De antieke dichter doorgrondde de natuurverschijnselen; een vlucht kraanvogels, de stand van de sterren, het verloop van de tijd, hij bezag het alles in een zinvol verband. Zijn verbeelding was een herbevestiging van gemeenschappelijk inzicht.
Maar ook de verdwijning van die 'ovidiaanse zin' spreekt nog sterk
tot de verbeelding. Dat kunnen we opmaken uit het recente gedicht
'Uitzicht met zandkorrel' van Wislawa Szymborska; het laat zich lezen
als een regelrechte ontmythologisering van Ovidius. Ik citeer in de vertaling van Gerard Rasch:

En alles gebeurt onder een van nature hemelloze hemel
waar de zon ondergaat zonder onder te gaan
en zich onverborgen verbergt achter een onbewuste wolk.
En de wind solt ermee zonder enige andere reden
dan dat hij waait.
Szymborska zinspeelt bijna terloops op een eeuwenlange fascinatie
voor het effect van wolkenluchten. Wolken waren onmiskenbaar aanwezig, maar het waren ondefinieerbare verschijningen. Wolken ondermijnden of versterkten de werking van het perspectief, zij vormden een
allegorisch decor voor de heilsgeschiedenis, zij zweefden als vreemdsoortige elementen door surrealistische ruimtes. Ze toonden hoe reëel
de hemel leek, zoals bij sommige Hollandse landschapssschilders, of ze
benamen je juist het zicht op deze realiteit in een spectaculaire waaier
van kleuren, zoals bij Turner.
Bij de aanblik van al die onthullende en verhullende wolkenluchten
begint het je licht te duizelen. Wat wordt er eigenlijk afgebeeld? In
Bachelards optiek is de wolk een toonbeeld van ambivalentie. Hij denkt
dat deze ambivalentie ook in onze moderne beeldcultuur van essentieel
belang is. Zichtbaarheid is maar de halve realiteit van het beeld: in het
zichtbare gaat onherroepelijk ook het onzichtbare schuil. Bachelard
leert je beelden als oude wolkenluchten te observeren; zo blijf je bedacht op het verborgene en laat je je niet onmiddellijk inpalmen door
wat er toevallig te zien valt. Dat lijkt me een behartenswaardige les in
tijden van visuele overdaad.
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Als nu de indruk gewekt zou zijn dat Bachelard een voorkeur voor de
beeldende kunst aan de dag legt, is dat ten onrechte. Niet het visuele,
maar het dichterlijke beeld is prominent. De poëzie heeft een dynamiek
die schilders, etsers en beeldhouwers ontberen (Bachelard legt een selectieve belangstelling voor de kunst van zijn tijd aan de dag). Dat komt
doordat poëtische beelden ritmisch zijn. Het ritme roept ze op, houdt ze
vast, werkt ze om. Poëtische beelden kun je niet van te voren bedenken.
Ze zijn er voordat de uitleg of het concept zich van hen meester heeft
kunnen maken: ze zijn 'absoluut' omdat ze de sleur van het vanzelfsprekende ritmisch doorbreken. Bachelard is duidelijk schatplichtig aan
de antieke traditie van de poèsis. In het poëtische parlando is onze verbeelding pas echt productief, in de pregnante, 'procreatieve' betekenis
van de term. De 'vermenigvuldigende' werking van het poëtische beeld
illustreert Bachelard in de Poëtica van de ruimte met een fragment uit
'Cyrano de Bergerac'.
'In de Cyrano lezen we: "Deze appel is een wereld op zich. Zijn pit,
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die warmer is dan de rest, schenkt de bol rondom hem zijn weldadige
warmte. Zo is van deze kleine wereld de kiem de kleine zon, die deze
kleine massa opwarmt en doet groeien." Deze zinnen drukken niet iets
bepaalds uit; ze zijn één en al verbeelding. Hun imaginaire kracht
schuilt in het kleine. In het klokhuis zit de pit die warmer is dan de rest
van de appel. De samenballing van een warmte die ons mensen goed
doet, maakt dat het beeld overgaat van een visueel element in een bron
van leven. De verbeelding laaft zich aan deze bron. Niet het stuk fruit,
de appel, is hoofdzaak, maar de pit; die is de ware dynamische kern.
Paradoxaal of niet, de appel bestaat bij de gratie van de pit. Het is de pit
die de appel van levenssappen voorziet. Zeker, de pit komt onder de
hoede van het vruchtvlees in een veilig klokhuis tot ontkieming. Toch
is hij de bron van vitaliteit.
Deze verbeeldingsvorm staat haaks op de nuchtere observatie. Vergeleken met de observatie volgt onze verbeelding de omgekeerde route .
De verbeelding geeft geen vereenvoudigde voorstelling van onze kennis. Integendeel, zij neemt elke gelegenheid te baat om in beelden te
grossieren; de verbeelding hoeft zich maar te interesseren voor een
beeld, of het begint zich te vermenigvuldigen.'
De pit doet niet onder voor de waterdruppel, die al eerder ter sprake
kwam. Met zijn filosofie van de poëzie wil Bachelard voorkomen dat
dit weldadige potentieel verloren gaat. De Poëtica van de ruimte bakent
een plek af waar de verbeelding kan gedijen. Dat gebeurt vooral aan de
hand van de indeling van het huis. Verwonderlijk is het niet. De dichter
leert ons dat zelfs het huis geen uitgemaakte zaak is; dichtkunst is een
leerschool van onvanzelfsprekendheid. Bachelards Poëtica is een huisboek vol poëtische beelden. De verzameling bevat een zolder en een
kelder. Er zitten hoeken en gaten bij. Er is binnen en buiten. Er zijn
drempels en half openstaande deuren
'Waar een deur half open staat, staat de kosmos half open. De deur is
een beeld zonder weerga, een bron waaraan een cascade van verlangens
en begeertes ontspringt - het verlangen zo diep mogelijk in het zijn
door te dringen, de begeerte alle terughoudendheid te laten varen. In de
deur dienen zich twee krachtige mogelijkheden aan, die elk een eigen
droomwereld hebben: dicht en open. De dichte deur betekent vergrendeling, afsluiting, de open deur betekent openheid, luisterrijke openheid. En eens in het jaar komt de tijd dat de verbeelding van verwachting tintelt. Dan kan het in een zwoele meinacht gebeuren dat alle deuren stevig op slot zitten, op één na. Een lichte duw en onhoorbaar
zwaait hij open. De scharnieren zijn goed in de olie gezet. En wij weten
al wat komen gaat.'

Wie over de drempel van de deur het huis in stapt, vindt er wellicht
de geborgenheid van een schelp. Het huis kan zodoende een hoopvolle
maquette zijn van een bewoonbare werkelijkheid. 'Ongetwijfeld', zo
begint daarom het eerste hoofdstuk van de Poëtica, 'is het huis het
meest geëigende domein voor een fenomenologisch onderzoek naar de
betekenis van de intimiteit van de binnenruimte. Daaraan is wel de
voorwaarde verbonden dat we, wanneer we alle afzonderlijke waarden
van het huis op één fundamentele noemer proberen te brengen, het niettemin altijd ook als een complex gegeven blijven zien en niet enkel als
een eenheid. Het huis overlaadt ons met allerlei losse beelden en het
doet zich als een corpus van beelden voor. In beide gevallen zal blijken
dat de verbeelding de realiteit verrijkt. Het huis werkt als een magneet
die de beelden naar zich toetrekt. Leveren al die huizen die ons onderdak boden en al die huizen die wij in onze dromen bewoonden ons inderdaad de intieme en concrete essentie op waaraan we onze beelden
van geborgenheid stuk voor stuk zouden kunnen ijken? Dat is voor mij
de hoofdvraag.'
In zijn doorleefde rijkdom doet die hoofdvraag denken aan die andere
'huis-en-ruimte-schrijver', Georges Perec.
Maar alle huiselijkheid ten spijt, net als bij Perec kun je je ook bij het
lezen van Bachelard niet onttrekken aan de indruk van een eenzame
pionier. In Bachelards laatste publicatie La Flamme d'une chandelle
(Een kaarsvlam, uit 1961) wordt een veelzeggend beeld van Mallarmé
aangehaald:
het verweesde licht van de lamp
op de papieren leegte verdedigd door het wit.
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Bachelard geeft dit poëtische beeld het aanzien van een harde gravure.
Mallarmé's lamp stamt uit het pre-elektrische tijdperk, toen Edisons
gloeilamp de kousjesbrander en de nachtpit nog niet had overvleugeld.
In dit licht vat Bachelard zijn eigen schrijfwerk samen. Nostalgie is
hem vreemd. Weliswaar staat de lamp borg voor de 'geborgenheid'
waarnaar hij, zagen we net, op zoek was, maar dat neemt niet weg dat
een schrijver uit de aard van zijn werk op zichzelf is aangewezen:
'Heel wat keren bezorgden mijn "gravures" mij het gevoel van een
alsmaar grotere eenzaamheid. Het was of ik trap na trap dieper in het
zijn afdaalde. Nu pas besef ik dat ik tijdens die neerwaartse spiraal
droomde in plaats van nadacht. Het zijn bevindt zich niet ergens beneden, het zit aan de oppervlakte, het is oppervlakte - exact het vlak
waarop de eenzame geest zijn werk verricht.'
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Vandaar het verweesde licht. In het hardvochtige schijnsel strekt het
witte vel zich uit als een onherbergzame woestijn waar de auteur eenzaam doorheentrekt Bachelard kan niet 'elders' schrijven; hij is overgeleverd aan het regime van het oppervlak. Op gepaste afstand van de
lamp speelt zijn leven zich af op het tafelblad waaraan hij schrijft:
'Daar houd ik mij schrijvend in leven.' In zijn eenzaamheid doet hij
denken aan de vrome heilige die de luxe van de wereldse stad ontvluchtte en de wijk nam naar de woestijn om zich in opperste concentratie aan de 'zaken des geloofs' te kunnen wijden. De woestijn is uiteraard het toppunt van eenzaamheid, bij uitstek het 'onland' waar de duivel en zijn trawanten vrij spel hadden om het geloof van de eenzame
heremieten, pilaarheiligen en al die andere eerbiedwaardige maar zonderlinge wereldverzakers krachtig op de proef te stellen. Bachelard presenteert zich als een geseculariseerde woestijnheilige. Ver van de menigte zoekt hij zijn weg. Radio, film en televisie, in Bachelards Parijse
jaren de nieuwste massamedia, zijn opvallend afwezig. Eenzaamheid is
troef. Zo speurt hij naar woorden die nog niet in een net van conventies
zijn verstrikt.

GASTON BACHELARD
ADEN, KISTEN
EN KASTEN
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Ik krijg altijd een kleine schok, een kleine taalpijn, wanneer een groot
schrijver een woord in pejoratieve zin gebruikt. Ten eerste omdat woorden, alle woorden, eerlijk hun werk doen in dienst van het dagelijkse
taalgebruik. Bovendien verliezen de meest gebruikelijke woorden, de
woorden die met de meest alledaagse werkelijkheid verbonden zijn,
daardoor nog niet hun poëtische mogelijkheden. Wanneer Bergson het
over een lade heeft, wat een minachting spreekt daaruit! Het woord
wekt steeds de indruk van een polemische metafoor. Het commandeert
en het oordeelt, en het oordeelt telkens op dezelfde wijze. De filosoof
houdt niet van lade-argumenten.
Het voorbeeld lijkt ons geschikt om het radikale verschil tussen beeld
en metafoor te laten zien. We zullen kort op dat verschil in moeten gaan
alvorens terug te keren tot onze onderzoekingen naar de beelden van de
binnenwereld die met laden en kisten verbonden zijn, verbonden met
alle bergplaatsen waar de mens, met al zijn dromen over sloten en grendels, zijn geheimen wegsluit of verbergt.
Bij Bergson wemelt het van de metaforen, maar zijn beelden zijn al
met al erg schaars. Voor hem schijnt de verbeelding volledig metaforisch te zijn. De metafoor geeft een moeilijk uit te drukken indruk concreet gestalte. De metafoor heeft betrekking op iets van psychische
aard dat van haar verschilt. Het beeld daarentegen is het resultaat van
de absolute Verbeelding en ontleent zijn hele bestaan aan de verbeelding. Als we onze vergelijking van metafoor en beeld verder doortrekken, zullen we begrijpen dat de metafoor nauwelijks onderwerp van
fenomenologisch onderzoek kan zijn. Ze is de moeite niet waard. Ze
heeft geen fenomenologische waarde. Ze is hooguit een kunstmatig
beeld, zonder diepere, echte, werkelijke wortels. Ze is een vluchtige
uitdrukking of zou althans vluchtig moeten zijn, daar ze maar een keer
terloops gebruikt wordt. Men moet oppassen er niet te veel bij te denken. Te vrezen valt dat degenen die haar lezen dat zonder nadenken
doen. Maar wat een furore heeft de metafoor van de lade gemaakt bij
de Bergsonianen!
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Aan een beeld kun je je als lezer overgeven, aan een metafoor niet.
Het beeld is als puur product van de verbeelding een reëel verschijnsel,
een van de specifieke verschijnselen van het sprekende wezen.
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Zoals men weet is de metafoor van de lade net als enkele andere- bijvoorbeeld 'confectiepak'- door Bergsou gebruikt om de ontoereikendheid van een filosofie van begrippen aan te duiden. De begrippen zijn
laden die dienen om kennis te classificeren; begrippen zijn confectiepakken die de ervaring van kennis onpersoonlijk maken. Voor elk begrip is er een passend laatje in het bergmeubel van de categorieën. Denken in begrippen is dood denken omdat het begrip per definitie in vakjes opgeborgen denken is.
We wijzen op een paar teksten die duidelijk het polemische karakter
van de ladenmetafoor in de bergsoniaanse filosofie aangeven.
In Évolution créatrice van I907 lezen we: 'Zoals we probeerden te
bewijzen, is het geheugen niet een vermogen om herinneringen in een
lade op te bergen of in een register vast te leggen. Er is geen register en
geen lade ... '
Bij ieder willekeurig nieuw object vraagt de rede zich af: 'Onder
welke van de oude categorieën het nieuwe object thuishoort. In welke
van de openstaande laden zullen wij het onderbrengen? In welk kant en
klaar kostuum zullen we het kleden?' Want let wel, één confectiepak is
voldoende om een arme rationalist in de kleren te steken. In zijn tweede
Oxfordse lezing op 2 7 mei I 9 I I toont Bergsou de armoede van het
beeld dat zou willen doen geloven dat er 'hier en daar, in de hersenen
herinneringsdozen zijn die stukken verleden bewaren.'
In de Inleiding tot de Metafysica (La pensée et Ie mouvant) zegt
Bergsou dat voor Kant de wetenschap 'alleen maar kaders laat zien die
weer ingesloten worden door andere kaders.'
Deze metafoor beheerste het denken van de filosoof nog steeds toen
hij in I 922 het essay La pensée et Ie mouvant schreef, dat in meerdere
opzichten zijn filosofie samenvat. Weer zegt hij dat de woorden in het
geheugen niet 'in een lade in de hersenen of zoiets' zijn opgeborgen.
Als er hier plaats voor was, zouden we kunnen aantonen dat in de hedendaagse wetenschap het bedenken van nieuwe begrippen, die door de
ontwikkeling van het wetenschappelijk denken noodzakelijk zijn geworden, veel verder gaat dan de begrippen die door eenvoudige classificaties worden vastgelegd, door ze, zoals de filosoof het uitdrukt, 'in
elkaar te schuiven'. Ten aanzien van een filosofie die inzicht wil krijgen in de begripsvorming in de hedendaagse wetenschappen, blijft de
metafoor van de laden een primitief polemisch instrument. Maar wat

het probleem aangaat dat ons hier bezighoudt, namelijk het onderscheid
tussen metafoor en beeld, hebben we hier een voorbeeld van een verharde metafoor die zelfs haar spontaniteit als beeld verliest. Dat wordt
vooral duidelijk in de bergsoniaanse filosofie zoals die versimpeld een
plaats in het onderwijs gekregen heeft. De polemische metafoor van de
lade en de opbergmap wordt in elementaire overzichten geregeld gehanteerd om stereotiepe ideeën aan te duiden. Bij bepaalde lessen kun
je zelfs voorspellen wanneer de ladenmetafoor zal opduiken. Welnu, als
men een metafoor voelt aankomen, is er geen verbeelding meer in het
spel. Deze metafoor - een simpel polemisch instrument - en enkele andere die er maar weinig van verschillen, hebben de polemiek van de
Bergsonianen tegen kennistheoretische filosofieën een mechanisch karakter gegeven, in het bijzonder die tegen de richting die Bergson met
een voorbarig pejoratief epiteton 'het droge rationalisme' noemde.
lil
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Deze haastige opmerkingen willen alleen maar aantonen dat een metafoor niet meer dan een terloopse uitdrukking zou moeten zijn en dat het
gevaarlijk is er een gedachte van te maken. De metafoor is een verkeerd
beeld omdat ze niet de directe kracht heeft van een beeld dat echt iets
uitdrukt, en dat gevormd wordt bij het hardop dagdromen.
Een groot romanschrijver heeft de metafoor van Bergson toegepast.
Maar hij heeft haar niet gebruikt om de psychologie van een Kantiaans
rationalisme te kenschetsen maar de psychologie van een superieure
gek. De passage staat in de roman van Henri Bosco, Monsieur CarreBenoît à la campagne. De metafoor van de filosoof is er trouwens omgekeerd. Hier is niet de intelligentie een meubelstuk met laden. Maar
het meubelstuk met laden is een intelligentie. Onder alle meubelen van
de heer Carre-Benoît was er één meubelstuk dat hem vertederde: zijn
dossierkast van eikenhout. Elke keer als hij langs het massieve meubelstuk liep, keek hij er met welbehagen naar. Daar lag tenminste alles
vast en bleef trouw. Men zag wat men zag, men pakte vast wat men
vastpakte. De breedte ging niet de hoogte in, en de leegte niet in de volte. Niets dat door een nauwgezette geest niet voorzien, ingecalculeerd,
op nuttigheid berekend was. En wat een wonderbaarlijk instrument!
Het leende zich voor alles: het was een geheugen én een verstand. Niets
zwevendsof vluchtigs in deze weldoortimmerde kubus. Wat men er één
keer, honderd keer, tienduizend keer indeed, kon men er als het ware in
een handomdraai in terugvinden. Achtenveertig laden! Daarin paste een
hele welgeordende wereld van degelijke kennis. Meneer Carre-Benoît
schreef de laden een soort magische kracht toe. 'De lade,' zei hij soms,
'is het fundament van de menselijke geest.'
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In de roman, zeggen we nog maar eens, is een doorsneeman aan het
woord. Maar wie hem aan het woord laat, is een geniale romanschrijver. En de schrijver geeft met de ladenkast een concrete voorstelling
van een dwaze klerkengeest Maar stompzinnigheid heeft altijd een
lachwekkende kant. Zo heeft de held van Henri Bosco net zijn aforisme
uitgesproken of hij ontdekt als hij de laden van het imposante meubelstuk opendoet dat de dienstmeid er de mosterd en het zout, de rijst, koffie, erwten en linzen in heeft opgeborgen. Het denkende meubelstuk
was een provisiekast geworden.
Dit is ten slotte misschien een beeld dat een 'filosofie van het hebben' zou kunnen illustreren. Het zou daar in letterlijke en in figuurlijke
zin geschikt voor zijn. Er zijn geleerden die voorraden aanleggen. Later
zal blijken, zeggen ze, of men zich daarmee kan voeden.
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IV

Als preambule van onze nadere bestudering van de beelden van het
verborgene, hebben we een metafoor onder de loep genomen die overhaast denkt en uitwendige realiteiten niet echt met de innerlijke realiteit
in overeenstemming brengt. Vervolgens hebben we bij Henri Bosco een
pagina gevonden waar een karaktertekening rechtstreeks aan een nauwkeurig beschreven realiteit ontleend wordt. We moeten nu terugkeren
naar onze volstrekt empirische studies van de creatieve verbeeldingskracht. Met het thema van de laden, kisten, sloten en kasten zoeken we
weer aansluiting bij de onpeilbare voorraad aan droombeelden van beslotenheid.
De kast en zijn vakken, de secretaire en zijn laden, de koffer met de
dubbele bodem zijn echte organen van het geheime psychische leven.
Zonder deze 'objecten', naast enkele andere even waardevolle, zou ons
innerlijk leven modellen van innerlijkbeid ontberen. Het zijn dubbele
dingen, objecten én subjecten. Ze hebben net als wij, door ons, voor
ons, een verborgen innerlijk.
Is er ook maar één woordendromer die bij het woord armoire - linnenkast - niet iets in zich voelt trillen? Armoire - een van de grote
woorden uit de Franse taal, tegelijk majestueus en familiair. Wat een
mooie volumineuze klank! Zoals de adem inzet met de a van de eerste
lettergreep en hoe hij zacht en langzaam met de laatste lettergreep uitblaast. Men mag nooit haast hebben wanneer men de poëtische kracht
van woorden tot zijn recht wil laten komen. En de e van armoire is zo
stom dat geen dichter er een open klinker van zou willen maken. Dat is
wellicht de reden waarom het woord armoire in de poëzie altijd in het
enkelvoud wordt gebruikt. In het meervoud zou het bij elke verbinding
drie lettergrepen krijgen. Maar in het Frans hebben grote woorden, de

in poëtische zin dominante woorden, slechts twee lettergrepen.
En bij een mooi woord past een mooi ding. Aan het woord dat ernstig klinkt, beantwoordt in wezen diepte. Elke dichter van meubels ook al is het een dichter op een zolderkamer zonder meubels -weet instinctief dat de inwendige ruimte van een oude kast diep is. Het inwendige van de kast is een intieme ruimte, een ruimte die zich niet zomaar
voor de eerste de beste opent.
En woorden verplichten. Alleen een arme van geest kan in een kast
van alles en nog wat onderbrengen. Onverschillig wat, onverschillig
hoe in onverschillig welk meubelstuk - dat getuigt van erg weinig gevoel voor wat wonen betekent. In de kast leeft een ordeningscentrum
dat het hele huis tegen een grenzenloze wanorde beschermt. Daar
heerst orde of liever, daar is orde thuis. Orde is niet eenvoudig geometrisch. Hier herinnert de orde zich de familiegeschiedenis. De dichter
weet het wanneer hij schrijft:
Geordend leven. Harmonie
Stapels linnengoed in de kast
Lavendel tussen de lakens.'

Met de lavendel treedt ook in de kast de geschiedenis der seizoenen
binnen. Alleen al de lavendel brengt een bergsoniaanse duur in de hiërarchie van het linnengoed. Moet men niet wachten met lakens te gebruiken voordat ze, zoals men dat bij ons zegt, voldoende 'gelavendeld'
zijn? Wat een dromen er bewaard zijn voor wie zich herinnert, degene
die naar het land van het kalme leven terugkeert! En masse komen de
herinneringen terug wanneer men in zijn herinnering de kastplank terugziet waar kantwerk, batist, mousseline lagen bovenop de steviger
stoffen: 'De linnenkast,' zegt Milosz, 'is geheel vervuld van het stille
tumult van herinneringen.' 2
De filosoof zag niet graag dat de herinnering beschouwd werd als
een kast vol herinneringen. Maar beelden zijn dwingender dan ideeën.
En de meest bergsoniaanse leerling erkent zodra hij dichter wordt dat
het geheugen een kast is. Schrijft Péguy niet deze grootse versregel:
Op de planken van het geheugen en in de tempels van de linnenkast. 3
Maar de ware linnenkast is geen alledaags meubelstuk. Ze gaat niet
elke dag open. Zo steekt ook de sleutel van een ziel die zich niet gemakkelijk opent, niet in de deur.
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- Geen sleutels zaten op de kast, de grote kast!
Ze keken vaak naar de donkerbruine deur ...
Geen sleutels!. .. Dat was vreemd!- Ze droomden vaak

z

Van het geheim dat in die houten flanken sliep
En dachten iets te horen in het sleutelgat
Dat gaapte: een ver, vaag en vrolijk murmelen ... 4
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Rimbaud duidt een hele serie van verwachtingen aan: welk een heerlijkheden houdt het gesloten meubel bereid? De kast is vol beloften, dit
keer meer dan alleen maar een geschiedenis.
Met één woord trekt André Breton de wonderen van het onwerkelijke
open. Aan het raadsel van de linnenkast voegt hij een gelukkige onmogelijkheid toe. In Le Revolver aux cheveux blancss schrijft hij met de
innerlijke kalmte van het surrealisme:
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De kast is vol linnengoed
Zelfs maanstralen liggen er die ik kan ontvouwen.
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Met de dichtregels van Breton is het toppunt van het beeld bereikt, een
uiterste punt dat een verstandig mens helemaal niet nastreeft. Maar het
toppunt van een levend beeld is altijd excessief. Er een sprookjesachtig
linnengoed aan toe te voegen, betekent dat niet, in één gekrulde zin alle
overvloedige, ineengevouwen, opgestapelde, tussen de kastwanden vergaarde schatten van een andere tijd uitstallen? Wat is een oud laken dat
men openvouwt toch groot en het wordt steeds groter. En hoe wit was
het oude tafellaken, wit als de wintermaan op het veld! Wie een beetje
droomt, vindt het beeld van Breton heel natuurlijk.
Geen wonder dat een wezen van een zo grote innerlijke rijkdom
voorwerp van de tederste zorgen van de huisvrouw is. Anne de Tourvilie zegt van de arme bosarbeidersvrouw: 'Ze was weer gaan boenen en
de glans die over de kast speelde verlichtte haar hart.' 6 De kast verspreidt in de kamer een heel zacht licht, een mededeelzaam licht. Terecht ziet een dichter over de kast het oktoberlicht spelen:
De weerkaatsing van de oude kast in
De gloed van de oktoberavond 7

Wanneer je de dingen met passende vriendelijkheid bejegent, kun je de
kast niet openen zonder een beetje te trillen. Onder het rossige hout is
de kast van binnen een heel blanke amandel. De kast opendoen is een
belevenis van blankheid.
V
1 14

Een bloemlezing van het 'kistje' zou een heel hoofdstuk psychologie
beslaan. De ingewikkelde meubelstukken die de schrijnwerker vervaar-

digt, getuigen duidelijk van een behoefte aan geheimen, een intelligentie van het verbergen. Het gaat daarbij niet louter om het veilig bewaren
van iets waardevols. Geen slot is tegen grof geweld bestand. Elk slot
vraagt om een inbreker. Wat een psychische drempel is een slot. Wat
een uitdaging aan de nieuwsgierige blik als het met versierselen bedekt
is! Hoeveel 'complexen' zijn er niet met een versierd slot verbonden!
Bij de Bambara, schrijft Denise Paulme 8, is het middenstuk van het slot
vervaardigd 'in de vorm van menselijke wezens, van een kaaiman, hagedis of schildpad ... '. De openende en sluitende macht moet de levenskracht bezitten van een mens of een heilig dier. 'De sloten van de Dogons zijn versierd met twee personen (het voorouderlijke paar).'
Maar beter dan de nieuwsgierige uit te dagen, beter dan hem met tekens van macht schrik aan te jagen, is hem te misleiden. Daarmee beginnen de kistjes met de vele vakjes. Men doet de eerste geheimen in
het bovenste vak. Als zij ontdekt worden, zal de nieuwsgierigheid bevredigd zijn. Men kan de nieuwsgierigheid ook met schijngeheimen
voeden. Kortom, er bestaat een 'complexuele' meubelmakerij.
Dat er een parallellie bestaat tussen de geometrie van het kistje en de
psychologie van het geheim, behoeft geen uitgebreid commentaar. De
romanciers suggereren dit verband vaak in een paar zinnen. Een personage in de roman Fantómes vivantes van Franz Hellens wil zijn dochter
een cadeau geven en aarzelt tussen een zijden shawl en een klein Japans lakdoosje. Hij kiest het doosje, 'omdat het me beter lijkt te passen
bij haar gesloten karakter' .9 Een zo snelle en eenvoudige opmerking zal
de haastige lezer misschien ontgaan. Niettemin staat ze centraal in een
vreemde geschiedenis, want in het verhaal verbergen vader en dochter
hetzelfde geheim. Datzelfde geheim leidt tot eenzelfde noodlottige afloop. De romanschrijver heeft al zijn talent nodig om deze gelijkheid
van hun innerlijke schaduwen voelbaar te maken. Het boek dat in het
teken van het sieradenkistje staat, hoort thuis in het dossier van de psychologie van het gesloten hart. Dan komt men er achter dat het voor een
psychologie van een gesloten natuur niet voldoende is om alle weigeringen en afwijzingen op te tellen, een lijst van vormen van kilte aan te
leggen en een geschiedenis van het zwijgen te traceren. Let liever op de
echte vreugde bij het openen van een nieuw sieradenkistje, zoals bij
voorbeeld het jonge meisje dat van haar vader de stilzwijgende toestemming krijgt haar geheimen te verbergen, dat wil zeggen haar eigen
geheim verborgen te houden. In het verhaal van Franz Hellens 'begrijpen' twee wezens elkaar zonder het zichzelf te zeggen, zonder het te
zeggen, zonder het te weten. Twee gesloten naturen communiceren met
elkaar via hetzelfde symbool.
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VI

In een eerder hoofdstuk stelden wij dat je gerust kunt zeggen dat men
een huis leest of een kamer leest. Zo ook kan men zeggen dat schrijvers
ons hun schatkistje laten lezen. Het ligt voor de hand dat 'een kistje'
niet alleen in een precies aangepaste geometrische beschrijving gelezen
hoeft te worden. Toch vertelt Rilke ons al dat hij met genoegen kijkt
naar een bus die goed sluit. In de Aantekeningen van Malte Laurids
Brigge staat: 'Het deksel van een bus, van een gave bus, waarvan de
rand niet gedeukt mag zijn, zo'n deksel zou geen ander verlangen moeten hebben dan op zijn bus te zitten.' Hoe is het mogelijk, zal een literatuurcriticus vragen, dat Rilke in zo'n doorwrochte tekst als de Aantekeningen een dergelijke banale opmerking heeft laten staan? Men zal zich
aan deze tegenwerping niets gelegen laten liggen wanneer men accepteert dat in het beeld van de soepele sluiting de kiem van een dromerij
vervat ligt. En wat reikt het woord verlangen ver! Ik moet hierbij denken aan het optimistische spreekwoord uit mijn jeugd: 'Op elk potje
past wel een deksel.' Wat zou alles in de wereld in orde zijn wanneer
potjes en deksels altijd goed bij elkaar zouden passen.
Soepel open, soepel dicht, je zou wensen dat het leven altijd goed geolied verliep.
Maar 'lezen' we nog eens een Rilkeaanse kist, laten we nog eens zien
hoe onvermijdelijk een geheime gedachte aansluit bij het beeld van de
kist. In een brief aan Lilianew staat te lezen: 'Alles wat met deze onuitsprekelijke ervaring te maken heeft, blijft onvermijdelijk op grote afstand of geeft vroeg of laat aanleiding tot de meest verborgen associaties. Ja, eerlijk gezegd, stel ik mij voor dat het ooit zo zal gaan als met
die sterke indrukwekkende sluitwerken van de zeventiende eeuw, die
met hun grendels, handgrepen, stangen en hefbomen het hele deksel
van een kist bedekten, terwijl één enkele smalle sleutel al deze afweeren weerstandsmiddelen uit zijn diepste centrum te voorschijn kon halen. Maar dat doet de sleutel niet alleen. Je weet ook dat de sleutelgaten
van zulke kisten verborgen zitten onder een knop of een kapje, die op
hun beurt alleen wijken voor een speciaal soort druk op een andere
plaats.' Hoe concreet roepen deze beelden niet de formule 'Sesam open
U' op? Wat voor geheime druk, welk zacht uitgesproken woord is er
niet nodig om een ziel te openen, om een hart als dat van Rilke te ontspannen.
Rilke heeft ongetwijfeld gehouden van sloten. Maar wie houdt niet
van sloten en sleutels? Er bestaat een overvloedige psychoanalytische
literatuur over dit thema. Het zou buitengewoon gemakkelijk zijn een
dossier aan te leggen. Maar als we seksuele symbolen bloot zouden
willen leggen, zouden we alleen maar de diepte van de droombeelden

van intimiteit maskeren. Dat is niet onze bedoeling. Misschien wordt de
eentonigheid van de psychoanalytische symboliek nooit voelbaarder
dan bij zo'n voorbeeld. Wanneer in een nachtelijke droom een conflict
van sleutel en slot voorkomt, dan is dat voor de psychoanalyse een
klinkklaar bewijs waarna er niets anders meer nodig is. Je hoeft verder
niets meer te vertellen wanneer je over slot en sleutel droomt. Maar de
poëzie overschrijdt aan alle kanten de grenzen van de psychoanalyse.
Van een droom maakt zij steeds dagdromen. En voor de poëtische dromerij zijn resten van verhaalhistorische rudimenten niet voldoende; zij
kan niet bij de knoop van een complex aanknopen. De dichter beleeft een dagdroom terwijl hij volkomen wakker is, en vooral blijft zijn
dromerij binnen de wereld en heeft ze betrekking op de dingen van de
wereld. Zij verzamelt een heel universum rondom een ding en in een
ding. Daardoor gaan de kofferkisten open, en ballen zich kosmische
schatten samen in een klein doosje. Wanneer in het kistje juwelen en
edelstenen zitten, dan is dat een verleden, een over generaties reikend
ver verleden waarover de dichter gaat fantaseren. De stenen zullen van
liefde spreken, ongetwijfeld. Maar ook van macht, ook van noodlot.
Dat alles is zoveel groter dan een sleutel en een slot!
Het kistje bevat onvergetelijke dingen, onvergetelijk voor ons, maar
ook voor degenen aan wie wij onze kostbaarheden zullen schenken.
Het verleden, het heden, een toekomst zijn daarin samengebald. En zo
wordt het kistje het geheugen, de gedachtenis van het onheuglijke.
Als men beelden gebruikt om psychologie te bedrijven, zal men
moeten toegeven dat elke grote herinnering - de zuivere herinnering in
de zin van Bergson - in een klein kistje ligt opgeborgen. De zuivere
herinnering, het beeld dat alleen ons toebehoort, willen we niet meedelen. Confidenties bestaan alleen maar uit pittoreske details. Maar het
wezen van de herinnering behoort ons toe en we zullen er nooit alles
over willen zeggen. Daarin lijkt ze in genen dele op een verdringing.
De verdringing is een onbeholpen mechanisme. Daarom zijn de symptomen ervan zo opzichtig. Maar elk geheim heeft zijn kistje, en dit absolute, goed afgesloten geheim onttrekt zich aan elke dynamiek. Het innerlijke leven kent hier een synthese van Geheugen en Wil. Hier gaat
het om een IJzeren Wil, maar niet gericht tegen de buitenwereld, tegen
de anderen, maar voorbij elke psychologie van het 'tegen'. Rondom bepaalde herinneringen van ons diepere wezen hebben we de veiligheid
van een absoluut kistje. rr
Maar met dit absolute kistje drukken ook wij ons metaforisch uit.
Laten we naar onze beelden terugkeren.
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De kofferkist, maar vooral het kistje dat beter hanteerbaar is, zijn voorwerpen die geopend worden. Wanneer het kistje. gesloten wordt, wordt
het aan de wereld van de dingen teruggegeven; het neemt zijn plaats in
de buitenwereld in. Maar het kan geopend worden! Het voorwerp dat
zich laat openen, zou een wiskundige filosoof zeggen, is het eerste differentiaal van de ontdekking. We zullen in een later hoofdstuk de dialectiek van buiten en binnen bestuderen. Maar op het moment dat het
kistje opengaat, is er geen dialectiek meer. Met één streep is het buiten
weggestreept en alles behoort tot het nieuwe, de verrassing, het onbekende. Buiten betekent niets meer. En, hoogste paradox, zelfs ruimtelijke dimensies tellen niet meer, omdat een nieuwe dimensie zich opent:
de dimensie van de innerlijkheid.
Voor iemand die de verhoudingen in acht neemt, voor iemand die
oog heeft voor de verborgen innerlijke waarden inneemt, kan deze dimensie oneindig zijn .
Dat zal blijken uit een wonderlijk heldere pagina die ons een echt
topa-analytisch leerstuk van de intieme ruimte verschaft.
We ontlenen deze passage aan het werk van een schrijver die literaire
werken analyseert op dominante beelden. 12 Jean-Pierre Richard laat ons
het openen van de kofferkist herbeleven die gevonden wordt in het teken van de gouden scarabee in het verhaal van Poe. Eerst hebben de gevonden juwelen een onschatbare waarde! Het kunnen geen 'gewone'
sieraden zijn. De schat wordt niet door een notaris geboekstaafd maar
door een dichter. Hij is geladen met de krachten van het 'onbekende en
mogelijke, de schat wordt weer een imaginair ding, bron van veronderstellingen en dromen, ze graaft zich in en ontsnapt aan zichzelf om onder te duiken in een oneindig aantal andere schatten.' Wanneer de vertelling eindigt, een slot zo kil als dat van een politieverslag, schijnt zij
niets van haar rijke droomkwaliteiten kwijt te raken. Want de verbeelding kan nooit zegen: dat is alles. Er is altijd meer dan dat. Zoals we
meermalen gezegd hebben: het beeld van de verbeelding laat zich niet
verifiëren door de werkelijkheid.
En als hij de beoordeling van de inhoud afrondt met een beoordeling
van de vorm, komt Jean-Pierre Richard met deze beknopte formulering: 'We bereiken de bodem van het kistje nooit.' Hoe zou men de oneindigheid van de binnenruimte beter kunnen uitdrukken?
Soms heeft een met liefde vervaardigd meubelstuk inwendige perspectieven die door het dromen onophoudelijk veranderd worden. Je
opent een meubel en je ontdekt een woning. Een kistje bergt een huis.
Op een dergelijk wonder stuit men in een prozagedicht van Charles
Cros, waar de dichter het werk van de houtsnijder voortzet. De mooie
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dingen die een gelukkige hand tot stand heeft gebracht worden op volstrekt natuurlijke wijze door de dromerij van de dichter 'voortgezet'.
Voor Charles Cros ontstaan imaginaire wezens uit het 'geheim' van het
meubelstuk en het inlegwerk.
'Om het geheim van het meubelstuk te ontdekken, om door te dringen tot achter de perspectieven van het inlegwerk, om de imaginaire
wereld door de kleine stukjes spiegel heen te bereiken,' moest hij 'een
heel snelle blik hebben, een heel scherp oor, een uiterst toegespitste
aandacht.' De verbeelding scherpt inderdaad al onze zintuigen. De verbeeldende aandacht richt onze zintuigen op het moment. En de dichter
vervolgt:
'Maar tenslotte heb ik een glimp opgevangen van het verborgen
feest, heb ik de ijle menuetten gehoord, ben ik de ingewikkelde intriges
op het spoor gekomen die in het meubelstuk gesponnen worden.
Je klapt de deuren open en je ziet als het ware een salon voor insecten, je ontwaart witte, bruine en zwarte tegels in een overdreven perspectief.' 13
Wanneer hij het meubelstuk sluit, brengt de dichter een nachtelijk
leven op gang binnen in het meubel.
'Wanneer het meubelstuk is dichtgedaan, wanneer het oor van de opdringerige mensen door de slaap is dichtgestopt of door geluiden van
buitenaf gevuld, wanneer mensen in hun gedachten lang stilstaan bij
dingen die hen bezighouden, dan vinden er merkwaardige scènes in de
salon van het meubel plaats, komen er enkele figuren van ongewone
bouw en uiterlijk uit de spiegeltjes te voorschijn.'
In de nacht van het meubelstuk zijn het dit keer opgesloten weerkaatsingen die voorwerpen spiegelen. De omkering van binnen en buiten wordt zo intensief door de dichter beleefd dat ze een omkering van
voorwerpen en weerspiegelingen met zich meebrengt.
En nadat hij van deze miniatuursalon gedroomd heeft die gloeit van
een bal van ouderwetse personages, opent de dichter het meubelstuk
nog eens: 'De lichten en haardvuren gaan uit, de gasten, elegante heren,
kokette dames en bejaarde ouderparen verdwijnen kriskras door elkaar,
zonder zich om hun waardigheid te bekommeren, in de spiegels, hallen
en zuilengangen; de zetels, tafels en gordijnen vervluchtigen. En de salon blijft leeg, stom en schoon.'
Serieuze mensen kunnen dan met de dichter instemmen en zeggen:
'Het is een ingelegd meubelstuk en verder niets.' En de lezer die met dit
spel van omkeringen van groot en klein, van binnen en buiten niet mee
wil doen, zal als echo van dit verstandelijke oordeel op zijn beurt kunnen zeggen: 'Het is een gedicht en dat is alles.' And nothing more.
Inderdaad heeft de dichter een concrete vertaling gegeven van heel
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algemeen psychologisch thema: in een gesloten kistje zullen er altijd
meer dingen zitten dan in een open kistje. Als men de werkelijkheid
van beelden wil vaststellen, betekent dat hun dood. Verbeelden zal altijd meer omvatten dan leven ...
Het werk van het geheim gaat eindeloos door van het verbergende
naar wat zichzelf verbergt. Het kistje is een kerker van dingen. En in
het cachot van het geheim komt de dromer tot zichzelf. Je zou willen
openmaken en je zou jezelf open willen stellen. Kan men deze versregels van Jules Superveille niet op twee manieren lezen:
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Ik zoek in de koffers die in het wilde weg om me heen staan
Keer duistere plekken binnenste buiten
In diepe diepe kisten
Als zijn ze niet meer van deze wereld. 14
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Wie een schat begraaft, begraaft daarmee zichzelf. Het verborgene is
een graf en niet voor niets-beroemt een discreet mens zich erop dat hij
een geheim bewaart als het graf.
Elk inwendige verbergt zichzelf. Joë Bousquet schrijft: 'niemand ziet
mij veranderen. Maar wie ziet mij? Ik ben mijn schuilplaats.'
In dit boek willen wij niet weer het probleem van de innerlijkheid
van substanties behandelen. Dat hebben we in andere boeken aangeduid. 15 Op z'n minst moeten we op de homodramie van de twee dromers wijzen die het innerlijk van de mens en het innerlijk van de materie onderzoeken. Jung heeft deze 'overeenkomsten' van alchimistische
dromers in het juiste licht geplaatst (Psychologie und Alchemie). Andersgezegd, voor het superlatief van het verborgene is er maar één
plaats. Het verborgene in de mens en het verborgene in de dingen behoren tot dezelfde topa-analyse zodra men dit vreemde gebied van de
superlatief binnentreedt, een gebied dat nog maar nauwelijks door de
psychologie is bestudeerd. In feite voert elke praktische situatie het superlatief terug op de comparatief. Om het domein van het superlatief
binnen te gaan, moet men de feiten laten vallen voor het imaginaire. En
naar de dichters luisteren.
r. Colette Wartz, Parales pour l"autre.
Milosz, Amoureuse initia/ion.
3. Geciteerd bij Béguin.
4· Rimbaud, Les étrennes des arphelins (vertaling Paul Claes)
5· Een andere dichter schrijft: In het dode wasgoed van de kast I zoek ik het bovennatuurlijke (Joseph Rouffange, Deuil et luxe de coeur).
6. Anne de Tourville, Jabado.
7· Claude Vigée.
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8. Dennis Paulme, Les sculptures de l'Afrique noire.
9· Franz Hellens, Fantornes vivants. Baudelaire schrijft in Petits poèmes en prose over de
'als een kist gesloten egoïst'.
I o. Claire Goll, Rilke et les femmes.
I 1. Mallarmé schrijft in een brief aan Aubanel (I6 juli I866): 'Ieder mens draagt een geheim in zich mee, velen sterven zonder het te hebben gevonden en zullen het niet vinden
omdat het, als ze gestorven zijn, net als zij niet meer bestaat. Ik ben gestorven en weer opgestaan met de kostbare sleutel tot mijn laatste geestelijke schatkistje. Aan mij is het nu, het
te openen, los van elke verkeerde indruk, en zijn geheim zal aan een heel mooie hemel verschijnen.'
I2. Jean-Pierre Richard, Levertigede Baudelaire, in Critique, nr. 100-101.
I 3· Charles Cros, Poèmes et Proses.
I 4· Superveille, Gravitations.
I 5· Vgl. La terre et les rêveries du repos, hoofdstuk I, en La formation de I 'esprit scientifique. Bijdrage tot een psychoanalyse van de objectieve kennis, hoofdstuk 6.
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VERTALING: JACQ VOGELAAR

JACO VOGELAAR
AATS ONDERGRONDS

Taats graaft een kuil

1

s2

Ik ben ter wereld gekomen om te bouwen. Het is niet ondenkbaar dat
ieder mens ten tonele verschijnt met het voornemen iets opbouwends
neer te zetten. Mij, vertelt Taats herhaaldelijk, is bij de geboorte een
blauwdruk in de knuistjes gestopt, door mijn vader, de blauwdruk die
hij zelf had meegekregen maar pas in de week dat ik het licht zag per
ongeluk terugvond. Hij had gehoopt 'm nooit terug te vinden, zo goed
had hij hem verstopt, en om anderen te misleiden was hij architekt geworden zodat hij zich achter zijn opdrachtgevers kon verschuilen. Uitgekookt was hij wel: gedienstig als hij zich voordeed om aan hun wensen gehoor te geven, moest hij eigen bouwplannen natuurlijk opzouten.
0 wat vond zijn vader dat leuk: een architekt die zijn bouwplannen als
een groenteboer de zuurkool opzoutte. En hij kon er tegenover anderen
lekker over sippen: o als ik toch eens tijd had, wat zou ik een fantastische bouwwerken laten verrijzen, maar ja: de huur, de kinderen, de
dure tijden, de alimentatie ... Je kunt je voorstellen dat ik, zo klein als ik
was, alles liever deed dan de bouwtekeningen van mijn vader verwerkelijken, zijn nagelaten werk uitvoeren; hij had me al met een zak vol
chromosomen, eicellen, genen, enzymen en andere hebbelijkheden opgezadeld, zeg maar erfelijk belast. Net zijn vader- als ze het niet hardop zeiden, hoorde ik het ze denken, vooral als mijn hoofd rood opzwol
van woede. Daarom besloot ik niet te bouwen. In weerwil van mijn vaders uitspraak dat van alle uitdrukkingsmiddelen van de mens de architectuur bij uitstek de weerspiegeling is van zijn ware existentiële aard,
hij bedoelde als radikale aardwormen. Hij verslikte zich in zijn dikke
woorden die hij duidelijk uit andermans mond had. Wat mij eens te
meer in mijn besluit stijfde. Ik besloot een kuil te graven, zo simpel als
dat. Het voordeel is dat je in de zandbak al een behoorlijke opleiding
krijgt, zeker als je weet dat op dat vlak je roeping ligt. Als peuter en
kleuter groef ik als een gek - als een bezetene veranderde ik een kilometer strand in één dag in een kraterlandschap. De tuin achter het huis
zou door geen bulldozer zo overhoop gehaald zijn als ik dat met mijn
schepje en blote knuisten klaarspeelde; ik had de kunst van de konijnen

1

a3

afgekeken. Ik was nog klein, maar ik had een getrainde blik en ik oogde
als een buitenmodel mol, al droeg ik vroeg een brilletje. Hoe vaak heb
ik in mijn jonge jaren niet betreurd dat ik niet als mol geboren was,
blind of niet, ter wereld gekomen onder de grond om daar mijn ondermijnende werk te verrichten en af te maken. In de jaren zestig was de
oude mol van Marx niet voor niets mijn roerganger; ik heb èen tijdje
met als schuilnaam Karel (of Karl) Moor (Mohr) ondergedoken gezeten in steden als Berlijn, Parijs, Rome en Buenos Aires. Had iemand
mij maar gewaarschuwd, jeugdig élan stond toentertijd echter in een
verdacht goed blaadje, te meer daar de meeste ouderen er bang voor
waren of jaloers probeerden het initiatief over te nemen.
Ik wou het in de geest van die tijd niet ver schoppen. Carrièrezucht
bestond hooguit in retrogade vorm. Dat mijn ambitie niet verder reikte
dan de bodem van de kuil die ik wilde graven was conform de beperkte
blik van mijn kameraden, die zich allemaal aan het ingraven waren.
Wat wij beweging noemden was in feite de draaiing van een schroef,
door ons ietwat geëxalteerd de spiralerende methode genoemd.
Alles veranderde doordat ik doorgroef toen ik zover was gekomen
dat ik als een doodgraver in mijn kuil stond en mijn kruin zich op gelijke hoogte met het modderland om mij heen bevond. Ik groef alleen
maar door omdat ik nu eenmaal met graven begonnen was en ook omdat ik te vaak hardop geroepen had dat graven mijn lust en mijn leven
was; bovendien kon ik gewoon niets anders. Maar van een impulsieve
actie, een dagje scheppen, werd het karwei naarmate ik dieper ging en
de kuil in omvang toenam een onderneming die te veel was voor een
mens alleen. Steeds meer tijd en aandacht ging zitten in het voorbereiden van de volgende stappen, en in het vele bijwerk zoals het wegkruien van het zand, het stutten van de wanden, de foerage, overnachting,
smeergeld voor de parkwachter en snoep voor alle kinderen die in de
kuil sprongen. Ik ontleende mijn onstuitbare energie aan de gedachte
dat ik precies het tegendeel deed van wat mijn vader mij als levensvervulling had toebedacht, hij bedoelde natuurlijk als compensatie voor
zijn nalatigheid. Weliswaar deserteerde ik als zovelen al vanaf mijn geboorte, maar ik volgde niettemin een roeping, een mijzelf aangeprate
opdracht. Ik groef en groef, en ik had allang de rechthoek achter me
gelaten, met elke bocht die ik insloeg. Ik groef een kronkelend gangenstelsel onder mijn geboortestad. Versneld afgedraaid was het een dans
die ik uitvoerde, een door niemand geziene maar daarom nog niet minder extatische dans. Ik werd een met mijn schop, op m'n dooie eentje
worstelend met de materie aarde, harde kleigrond, weke löss, verpulverend geelzand, rottende bladgrond, waarbij ik stuitte op diepe wortels,
oud zeer en nog oudere fundamenten, hele grafkolonies en onnoemelijk
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veel ondergronds gedierte (ongedierte dus) dat mij nooit als een van de
hunnen heeft willen zien. Wat mij zou opbreken was dat ik gedwongen
werd een dubbelleven te leiden. Omdat ik een geboren eenzaat was heb
ik steeds elke helpende hand afgeslagen, maar de aarde die ik uitgroef
moest toch ergens blijven zodat ik er zelf een bestemming voor diende
te vinden, wilde ik voorkomen dat op een dag het grondbedrijf met
shovels en ander grof materieel zou uitrukken om de bergen zand achter mij in de kuil terug te duwen. Dan was ik in de aap gelogeerd wist
ik; daarom maakte ik wat van het zand, nee geen zandkastelen, maar
bouwsels die iedereen en vooral de autoriteiten zouden misleiden. Met
mijn torenhoge bouwwerken, waarvan niemand begreep waarvoor ze
moesten dienen, strooide ik het bevoegde gezag als het ware zand in de
ogen. Ik was niet zo dom het kunstwerken te noemen. Nee, zei ik, het
zijn nutsbedrijven; mettertijd zal de gemeenschap mij er dankbaar voor
zijn, als de tijd er eenmaal rijp voor is. Een mens verzint wat. In smoesjes ben ik niet slecht en zolang men wil geloven wat men ziet en ziet
wat men gelooft en aanneemt wat een gek zegt, is er geen vuiltje aan de
lucht. Daarmee had ik oud kunnen worden. Waar ik niet op gerekend
had was de roem. Mijn bouwsels verwierven faam; niet in eigen kring,
natuurlijk niet, voor mijn naasten was mijn kuil een gevaarlijke ondergrondse activiteit en de plastieken van afval beschouwde men als excrementen. Ze hadden nog gelijk ook, hoewel ik dat niet toegaf, want
voor mij was de aarde die ik uitgroef geen bijproduct van mijn werk
maar uitvaagsel, overbodige troep, zelfs wanneer men de torens als kathedralen zou hebben ingezegend. Ik at bij wijze van spreken zand, verteerde zand en scheidde weer zand uit: zo kwam ik vooruit, uitgeloogd
zand schijtend als een regenworm, en zo ook zag mijn liefdesleven
eruit, maar dat is een ander verhaal. Nee, roem kwam over mij toen er
vanuit het buitenland belangstelling ontstond en er in grote glimbladen
fotoreportages over de zandstad die ik aan het bouwen was verschenen;
ja toen mijn geboortestad in de gaten kreeg dat ze een huisbakken
Gaudi binnen de muren had, veranderde alles voor me. Ten slechte,
moet ik zeggen, want door alle aandacht werd ik steeds meer gehinderd
in mijn eigenlijke werk, het graven van een kuil waar mijn vader U tegen gezegd zou hebben. Mijn vader, achteraf gezien was hij wel erg
vroeg gestorven, ik zal anderen niet nazeggen door te beweren 'te
vroeg', wat had ik hem graag de ogen uitgestoken met mijn kuil van
hier tot ginder. Maar eerst zou ik onder zijn ogen de aan mij opgedrongen blauwdruk met mijn tanden verscheurd en hap voor hap verorberd
hebben. En ik zou als een vermoeide derwisj op de maquette hebben
staan dansen, want ongetwijfeld had hij ergens verborgen een miniatuur
gebouwd van de droomwereld die alleen op tekenpapier leek te he-

staan. Maar dit is allemaal fantasie, het leidt me alleen maar af van het
echte werk.
Aan de slag, riep Taats, en dook met zijn hoofd voorover de ingang
in en op zijn buik zou hij kilometers door de aarden aderen van zijn ondergrondse pretpark slingeren, glijdend en glibberend; eenmaal begonnen was er geen eind in zicht. Hij zou de eerste bouwmeester zijn die in
de ogen van anderen zelf ondergroefwat hij bouwde, terwijl zijn bouwwerken alleen maar een camouflage waren van zijn graafwerk. Men
dacht dat hij de hoogte inging, onder ieders ogen ging hij juist de diepte
in. Deze Taats kon men nog wel eens met treurige en misschien wel
melancholieke blik vlakbij een zandbak op een bank zien zitten suffen.
Suffen? Door zijn oogharen hield hij mogelijke opvolgers in het oog.

1
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Taats duikt onder
Hij heeft geen limiet gesteld aan zijn onderduiktijd, dat is misschien de
enige maar meteen ook een grote fout geweest. Het had met het woord
'onderduiken' te maken, het ligt gemakkelijk in de mond maar met duiken heeft het zelden of nooit te maken gehad, zeker niet als onderduikers zich meestal op zolder schuil hielden. Hoe kun je zeggen: ik ga
voor zo en zolang onderduiken? Alleen als het een vrijwillige handeling zou zijn, maar meestal duik je onder om uit het zicht van een
vijand te blijven. Direct succes heb je met onderduiken als het echt duiken is: je duikt, of van een verhoging of door je kont in de lucht te
gooien en kopje onder te gaan, en je blijft zolang onder water dat degenen die toekijken het benauwd krijgen; het is flauw maar effectief door
een hoekje om te zwemmen en uit zicht je hoofd boven water te steken.
Wanneer je dan na tien minuten weer boven water komt, kun je wat beleven. Niets van dit alles is in het spel bij de oefening van Taats. Oefening in wat? Die vraagt blijft open. Meer dan dertig jaar lang verbleef
Taats soms een tijdlang op het land in een oude boerderij. Nieuwkomers liet hij wel eens boodschappen zien die onderduikers tijdens de
Tweede Wereldoorlog in het hout onder in de bedstee hadden gekrast,
nou boodschappen: data en namen ten teken dat ze er geweest waren.
Zo meende hij ook gehoord te hebben dat er boven de kelder een loze
ruimte was waar zich toentertijd mensen verborgen gehouden zouden
hebben, echte onderduikers dus. Toentertijd moet het aan het scherpe
oog van de vijand of heulers met de vijand ontsnapt zijn; dus werd door
latere bewoners, die nergens op verdacht waren, niet eens opgemerkt
dat er op die plaats een tussenruimte was overgebleven. Alleen Taats
had het ontdekt, meer door te rekenen dan door daadwerkelijk planken
uit hun voegen te halen. Het huis was in verval geraakt en niet zo zuinig ook, er was geen vertrek waar het niet inregende. Op welk moment
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verval onherroepelijk wordt is een verhaal op zich; daar hebben in de
wereldgeschiedenis al velen, uiteraard altijd achteraf, het hoofd over
gebroken. Taats was gehecht geraakt aan de ruïne, of beter: ook toen
het huis veel weg van een ruïne begon te krijgen, was het ondanks alles
nog steeds het huis waaraan hij goede herinneringen had. Maar herinneringen houden geen enkel huis overeind, nog minder de betrekkingen
tussen mensen die dezelfde herinneringen slechts tot op zekere hoogte
delen. Tegen de tijd dat het pand in andere handen overging, betrok
Taats zijn onderkomen. Diagonaal kon hij er liggen, zitten kon ook net.
Licht had hij niet nodig. Eten, drinken en ontlasting vormden een probleem, maar dat was oplosbaar. Hij wilde maar één ding: ongezien volgen, horen en liefst ook nog een beetje zien hoe de nieuwe eigenaren
alles wat hem dierbaar was zouden veranderen in iets dat hij hopelijk
niet eens zou herkennen. Als dan het onderduikadres dat hem in het begin nog volkomen vreemd was geweest tenslotte de enige overgebleven
vertrouwde plek zou zijn geworden, zou hij opduiken en zeggen, oh
sorry ik was helemaal de tijd vergeten, en hij zou dan op zijn manier
vertrekken, stilletjes. Hoelang heeft het geduurd en wat heeft hij gehoord en gezien? In zijn uitlatingen daarover maakt Taats een warrige
indruk. Hij heeft het over de linkerboezem van het huis en wat een
kakofonie het daar is. Ook in de hartkamer van het huis heerste grote
onrust, misschien wel omdat hij er door er binnen te dringen de rust
van vijftig jaar naoorlogse radiostilte verstoord had. Al die jaren had
het hart rustig geklopt zonder iemands aandacht te wekken; het verval
van alles om zich heen had het gelaten verdragen en onopvallend z'n
plicht gedaan; nu was de wereld omgekeerd en was er van buiten
iemand in doorgedrongen met de bedoeling in het huis met zijn nieuwe
bewoners te gaan spoken. Anders kon het hart de operatie niet begrijpen. Toen besloot de hartkamer boven de vochtige kelder, doordrenkt
van oude keukengeuren, alles wat het in de oorlogsjaren van degenen
die er zaten ondergedoken had opgevangen en zorgvuldig bewaard,
daar is een hart nu eenmaal voor, te laten weerklinken. De bedoeling
was het als een intiem geluidsdecor voor Taats af te spelen, een gedempt hoorspel, een kameropera en dan in miniatuur. Maar ongeoefend
als de hartkamer was, die volstrekt niet op de hoogte was van de gevolgen van diverse verbouwingen, had ze niet in de gaten dat het onderduikhok veranderd was in een fabelachtige klankkast. Het deplorabele
huis stond op z'n grondvesten te trillen toen galmend de geheimen van
de oorlogstijd en daar bovenop alles wat het hok in de loop der jaren,
zonder er veel van te begrijpen, had opgevangen en bewaard, werden
prijsgegeven. Taats was al lichtelijk doof, hardhorend voor wat hij niet
wenste te horen, nu leek ook zijn doofheid zich tegen hem te hebben

gekeerd: wat hij niet wilde horen hoorde hij, ook als het niet werd gezegd, en wat hij wilde horen verstond hij niet of hij begreep het verkeerd. Hij i:noet een zware oorontsteking hebben opgelopen toen hij het
onderduikadres verliet en zich nog een tijd in de kelder verschanste
waar het water tot op kniehoogte stond en het duivels tochtte door het
kelderraam waar het glas van stuk was.
Taats grijpt naar een archimedisch punt

1a7

Taats is wat men noemt een vrij man, hij heeft een zogenaamd vrij beroep of liever, hij heeft geen beroep, nog minder een roeping, een roeper is hij ook niet direct, een roeper om meer blauw op straat of maak
van dit land één grote startbaan. Hij is ook niet de oprichter van de
stichting tot redding van enkelingen, dit zij terzijde opgemerkt; het kan
nog van pas komen. Hij leidt ook niet wat men noemt een ordelijk leven, ordentelijk wel, niet omdat het moet maar omdat het zo uitkomt;
ordelijk niet, hoewel er in zijn geïmproviseerd bestaan door iemand die
daar oog voor heeft, iemand met een ruitjesoog of rasterblik, wel degelijk een patroon te bespeuren valt. Hij staat op zodra hij wakker wordt,
een enkele keer uit zichzelf; meestal zijn het bouwvakkers uit de kop
van Noord-Holland die de luiwammessen in de stad wel eens mores komen leren, om zeven uur 's ochtends. Een keer in de vijf jaar zet hij een
wekker, iets waarom hij benijd wordt. Hij begint de dag met een kleine
meditatie ter overweging van wat hij de dag ervoor gedaan heeft,
meestal eindigend met de vraag hoe die dag is afgelopen, en ter voorbespreking van de plannen voor de komende dag. Hij heeft geen vaste
loopjes, geen tijdstip voor de krant of een broodje of een telefoontje of
een borrel of wat dan ook. Taats eet wanneer hij honger heeft, maar hij
heeft nooit honger, een enkele keer trek; het zien van eten of het denken aan eten doet hem besluiten te eten; en soms eet hij dan veel, alsof
hij andere keren moet inhalen. Kortom, wat hij doet doet hij naar het
hem uitkomt. Niettemin bekruipt hem het gevoel dat alles wat hij doet,
hoe willekeurig dat ook is, doorgestoken kaart is, alsof zijn doen en
laten als het ware door een ponskaart wordt voorgeschreven. Als zijn
leven nu eens één groot dictee is?! Het leventje dat hij leidt loopt, zo
begint hij te vermoeden, langs lijnen die in feite lijntjes zijn waarmee
hij verbonden is en waarin hij nogal eens verstrikt raakt. De verwarring
die zich regelmatig van hem meester maakt, zou wel eens het gevolg
kunnen zijn van de tegenstrijdige bewegingen van enerzijds de wirwar
van zigzagbewegingen waaruit zijn dagen bestaan en anderzijds het
plan dat hij, zonder er van op de hoogte te zijn gesteld, dient te volgen.
Is dit een teken dat hij zijn leven opnieuw moet inrichten en voortaan
de wegen der geleidelijkheid moet volgen? Hij zou niet weten wat dat
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zou inhouden. Toch heeft hij het gevoel dat zijn dromen er iets mee te
maken hebben. In zijn dromen heerst de geometrie zo sterk dat zijn benen alleen maar cirkelende of rechthoekige bewegingen maken en zijn
lichaam uit kubussen lijkt te zijn samengesteld. Regelmatig keert de
droom terug waarin hij zichzelf in een strakke Franse tuin ziet rondlopen -ja rondjes ziet lopen in een door rechthoeken beheerste landschapsarchitectuur - en daar door een leeuw tegen een muur wordt
klemgezet, klemgereden mag je wel zeggen want de leeuwin rijdt vastberaden tegen hem op terwijl zijn mond gesnoerd wordt door haar natte
tong en hij alleen maar over haar schouder om hulp kan kijken; en niemand steekt een hand uit natuurlijk. Taats verafschuwt dromen omdat
wat hij doet hem alleen maar overkomt en hij meestal alleen maar het
toekijken heeft. Zijn dromen zijn de voortzetting van zijn leven of de
spiegel door de achterkant waarvan hij ongezien de ware werkelijkheid
van zijn dagelijkse bedoening kan observeren. Feestelijk bedankt, roept
hij. Hij weet dat er mensen zijn die hun dromen kunnen programmeren
en zelfs in staat zijn van te voren de samenstèlling ervan te doseren. Als
hij het voor het zeggen had, zou hij in zijn droom een leven willen leiden dat tegengesteld is aan het leven dat hij realiter leidt, maar dan doet
zich hetzelfde probleem voor: hij zou niet kunnen zeggen wat het tegendeel is van iets waarvoor hij geen benaming heeft. Improviseren, zo
weet hij, leidt alleen tot iets wanneer er eindeloos oefenen aan voorafgegaan is. Maar ondanks alle ademhalingsoefeningen kan hij niet eens
improviserend ademen. En wat is leven meer dan aangekleed ademen?
Oefenen is zijn lust en zijn leven, maar al langer liever geen lichamelijke oefeningen. Wat blijft er dan nog over? Eigenlijk niks. Dan neemt
hij een megalomaan besluit, ad astra noemt hij het. Taats besluit vanuit
een Archimedisch punt rigoureus orde in zijn leven te scheppen en die
aan de wereld op te leggen. Hij vergelijkt zijn voornemen met de aankondiging van een stiptheidsactie. Ook in zijn geval zal het grote publiek begrip moeten opbrengen voor de last die zijn actie ongetwijfeld
voor reizigers, omwonenden en andere gedupeerden meebrengt, de inzet is namelijk van immateriële en misschien wel van altruïstische aard.
Voortaan gaat alles wat hij doet, om te beginnen wat hij moet doen: slapen, eten, schijten, vuilniszak op straat zetten, rekeningen betalen enzovoort, op gezette tijden dat wil zeggen op door Taats zelf vastgestelde
tijden. Als je dan een marionet moet zijn, zo rechtvaardigt hij zijn besluit, dan liefst in eigen hand; dan kun je er ook door eigen hand een
eind aan maken. Taats is weer niet zo megalomaan, dat hij denkt de
hele wereld uit haar voegen te kunnen tillen. Dat kon zelfs Archimedes
niet in ernst gedacht hebben. Taats is hooguit megalomaan in eigen beheer. Hooguit kan hij een stukje vluchtstrook voor zichzelf vrijmaken,

een hinkelbaan met eigen spelregels, buiten bereik van de mannen van
de wereld die van alles maken: plannen (ook namens en voor hem),
startbanen, bunkers, wetten en oorlogen. Zover gekomen had Taats al
schoon gei10eg van zijn stiptheidsactie, hij was rechte lijnen en lijmen
boetje beu; ook hij wilde wel eens wat kapotmaken en dan niet in het
klein, niet voor eigen rekening, niet als een eigenrijder, maar op grote
schaal en in commissie, op bestelling, op verzoek, desnoods van de
slachtoffers - ook op die manier kon je orde scheppen in een chaotische wereld, wist hij. De anderen aan de cafétafel keken een beetje
meewarig naar Taats die alsmaar vergeefse pogingen deed om zich aan
de hevig wiebelende lampekap boven hun tafel vast te grijpen alsof hij
in een reddingsboot stond die door de woeste deining hevig schommelde zodat hij de vanaf de Noorse trailer toegeworpen reddingsboei telkens miste. Tijd voor de laatste ronde, riep de roodharige kastelein. Tijd
om te paren, riep zijn iets te kleine vrouw die op haar tenen moest staan
om boven het tumult uit te komen.
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Taats maalt door
De mens is een molen, zegt Taats. Pas op als Taats het over 'de' mens
gaat hebben, meestal heeft hij dan weinig goeds in de zin. Hij neemt de
grootste gemene deler om ruimte te scheppen voor alles wat hij over
een bepaalde persoon kwijt wil, bij voorkeur mikkend op iemand die
hij toevallig dat moment op de korrel neemt. Zie de mens eens als molen, corrigeert Taats zichzelf al, als malende molen, als molen die vrijelijk rondstapt en door ook nog eens met zijn wieken rond te draaien
wind maakt en zichzelf zodoende dwingt te malen. Of dat nu overgankelijk of onovergankelijk is, hij moet malen, wat het ook is, wat er ook
in- of uitkomt, wat er ook maar door hem heengaat. En dat loopt uit op
meer dan meel. Taats loopt met kleine trippelpasjes draaiend om zijn
as, met zijn armen klapwiekend alsof hij starnakel zat een vliegtuigtrap
afdaalt, terwijl hij zijn zware hoofd stijf rechtop tussen zijn schouderbladen houdt, zoals je soms oude mensen krampachtig achter het stuur
kunt zien zitten, zo klein dat ze amper de weg zien. Ik heb wel eens in
een molen gewoond, zegt Taats, ik herinner me vooral het gekreun en
gekraak; ik waande mij in een vliegende koffiemolen. Dat is toch het
ideaal, gaat hij door op een eerdere zin, wanneer je zelf voor de wind
zorgt die nodig is om je draaiende te houden, tenminste als je iets te
malen hebt. Maar, als de mens ook wanneer het windstil is maalt, kun
je dat nog windmolen noemen? Waar haal je wind vandaan als je wind
niet kunt zien; wind is als een engel, je hoort en ziet alleen de neveneffecten.
De mens is een mobiel, begint hij opnieuw, geroutineerd, kijk mij
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maar: ooit heeft iemand me aan een haak opgehangen en er met een toverstaf tegen aan getikt; sindsdien ben ik in beweging gebleven. En
daarom zou de mens een vreselijke hekel aan zichzelf moeten hebben.
Taats staat voor niets en dat kun je in zijn geval ook omkeren.
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Taats te goed
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Iedereen weet dat vriendelijkheid niets kost, tenminste degene bij wie
vriendelijkheid net zoiets is als haar, dat vanzelf aangroeit. Des te meer
kost vriendelijkheid degene die erom verlegen zit en erop uit is, daarvoor zelfs openbare gelegenheden afloopt, cafés, restaurants, nieuwjaarsrecepties, literaire avonden, concerten, openingen, kerkdiensten, sportmanifestaties enz.
Taats kent zo'n man die voor vriendelijkheid werkelijk alles overheeft. Met hongerogen en fladderhanden loopt hij hunkerend rond als
hij nog die dag wil scoren. Taats schonk hem daarom een glimlach,
zomaar voor niks, zonder reden of aanleiding. De man had hem meteen
een klap teruggegeven, ja teruggegeven, omdat hij het lachje van Taats
als een klap in zijn gezicht had ervaren, zo goedkoop was die glimlach,
een fooi van niks. Je verlangt naar een bad, je wilt wellen en weken,
urenlang wil je tot aan je oren en wenkbrauwen baden in weelderig
schuim, je poriën wij dopen, een weldadige loomheid maakt zich van je
hele body meester, en van je geest natuurlijk, had de man briesend gezegd, daar heb je naar uitgekeken, daar heb je naartoe geleefd, want
zoiets maakt veel in je leven goed, zoniet alles, en dan veegt iemand
met een lauw washandje over je gezicht, nog minder dan een kattewasje
- dat is toch een belediging, een casus belli. Ik sla je verrot, jij met die
gore grijns op je smoel. Nu is meneer Taats niet de goedheid zelve,
evenmin de vriendelijkheid in persoon, eerlijk gezegd is hoffelijkheid
voor hem een nuttig afweersysteem, een harnas van mollenbont maar
toch een harnas, maar deze op vriendelijke gebaren azende aaimaniak
bewijst de kwetsbaarheid van Taats' antistatische tweede huid.
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Taats jaloers
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0 wat was hij jaloers op haar. Niet omdat ze verliefd was op anderman,
ook al was anderman van velen een. 0 die man benijdde hij geenszins,
dus helemaal niet, hij wenste hem dat krengmens van ganser harte toe.
Maar haar verdriet toen ze door haar lustobject werd afgewezen, niet
eens uit eigen vrije wil, daarvoor ontbrak hem de lust en de wil, of beter: de onlust en de onwil, maar omdat zijn gade Ga bedenk daar maar
een zin om heen) in de dakgoot geklommen was en in de plensbui pas
weer naar binnen wou als hij aan de telefoon, voor haar zicht- en hoorbaar, een einde aan de toch al niet zo vrolijke zijstap maakte. Wat een

waterballet met pas-de deux rond plassen en een pliez van vernedering.
En hij, Taats, laten we dat niet vergeten, was in de buurt geweest, getuige van de andere partij. Toen hij de kamer inkwam waar hij haar hoorde
loeien, zag hij haar op handen en voeten onder tafel rondjes draaien.
Om precies te zijn draaide ze rondjes om de tafelpoten. Taats had er een
handje van om juist in netelige of beschamende situaties details te verzamelen zoals een ander uit verlegenheid tijdens een gesprek broodkruimels en stofjes van het tafelblad oppikt. Dat ze dat kon, hemeltje,
en nog wel alleen. Dat had hij nooit verwacht, en hij was op slag jaloers
op haar verdriet, als je dat nog verdriet kon noemen; hoe was dat op
Walkürenformaat? 0, kon hij haar maar zo laten jammeren - om hem!
Dat ze blind zou worden door de zoutzure tranen die ze om hem vergoot. Wie vergiet er tranen om hem? Jawel, hij kende iemand die in
staat was tranen om hem te laten, maar daar was hij weer niet van gediend; bovendien kende zij hem niet.
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Taats veegt zijn straatje schoon
Een tijdlang doet Taats, zij het noodgedwongen, alsofhij een leven leidt
zoals vele anderen, hoewel die velen waarschijnlijk al een minderheid
vormen. Ze trekken tussen half acht en negen door de stad op weg naar
werk, school, instelling of inrichting. Ook Taats doet alsof hij ergens
heen gaat maar hij heeft tijd genoeg om te volgen hoe anderen dat
doen. Aan de meesten is af te zien dat ze dit leven om die tijd geen lolletje vinden. In deze massale verhuizing valt Taats een nieuw fenomeen
op. Hier en daar in de stad staat op een hoek van de straat een kleine
kolonne mannen in oogverblindend oranje pakken, allen gewapend met
een antieke bezem, een takkenbos aan een steel. Zolang ze er niet mee
vegen hanteert elke man de bezem op eigen wijze. De een heeft hem
over de schouder, meestal een oudere man die zich nog plaatjes van
landlopers herinnert, een zwerver met een knapzak aan een stok over de
schouder. Een ander houdt de bezem schuin voor de buik als een gitaar.
Jongeren willen elkaar nog wel eens met hun bezem bevechten alsof de
twee bezems elkaar in de haren vliegen. Taats heeft een straatveger gezien die de bezem horizontaal hield en over de steel sprong, een
schoonspringer die de lat nog eens boven zijn macht zal leggen. De
mannen blijven dicht bij elkaar omdat ze zich alleen met een bezem
waarschijnlijk belachelijk voelen; als ze dat zijn dan eerder door de
reflecterende pakken of jassen dan door de bezems. Waarschijnlijk
zouden ze zeggen dat ze straatvegers zijn, zo er niet een modern eufemisme voor is bedacht: straatbeeldverzorgers of onderhoudsmonteurs
stadsmeubilair of stadsverfraaiers. Maar vegen ze wel ooit? De mannen
die vuilniswagens begeleiden dragen niet zo'n flitsend pak maar zij ve-
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gen wel, of doen alsof; die mannen zijn in burger, gedwongen hun
plunje uit eigen zak te betalen. Deze mannen, deze mannen in plastic
uniform, treden op. Zij zijn ingehuurd om de haastige ochtendmens de
troostende idee te verschaffen dat er voor hem gezorgd wordt, door
mannen die uitgekozen zijn op hun krachtige uiterlijk, rijzige gestalte
en vrolijke gezicht. In feite zijn het achterbakse stoottroepen, heeft
Taats ontdekt; schuim bestaande uit hopeloze criminelen die zelfs in
gevangenissen niet meer te handhaven zijn. Mensen die zichtbaar te
laat zijn, krijgen klop; bezems worden over hun rug of billen gehaald.
Dreigend worden stelen uitgestoken en soms scheelt het die ene haar
niet eens meer en de bezemstok wordt tussen spaken gestoken. De man
of vrouw die dat met een duikeling moet bezuren, wordt achteloos de
goot ingeveegd. Ja dan vegen ze, even, ter begeleiding van een hees
lachsalvo, het gajes. Menige auto krijgt een veeg mee en dagenlang zal
iedereen zien dat deze auto een veeg uit de pan heeft gekregen. Dat
willen de mannen met hun uithaal zeggen: wie een veeg krijgt, zal het
daar wel naar gemaakt hebben. Zelfs kinderen worden niet gespaard,
juist kinderen niet. Het minste is dat kleine meisjes de stuipen op het
lijfworden gejaagd door vier mannen die in oranje regenpakken en lange oranje pruiken gezeten op een heksenbezem achter hen aanzitten.
Zelfs stoere moeders in oranje tuinbroeken gillen het dan uit. Mannen
die het wagen na negen uur te voet door het Vondelpark te lopen, lopen
gevaar - de straatvegers leggen een voorkeur voor het letterlijk nemen
van bepaalde woorden aan de dag, vroeg aan de dag - dat hun aktentas
uit hun hand gehengeld wordt, bij de een met de steel, bij de ander met
het rijshout. De overkoepelende leiding van deze stoottroepen ligt
waarschijnlijk in handen van een stadschoreograaf, die de mannen als
het ware aan onzichtbare draden langs gods wegen en andere kronkelroutes naar één punt in de stad manoevreert, waar rond elf uur honderden en soms zelfs duizenden straatvegers de veger van de dag toejuichen of toezingen. Tot veger van de dag uitgeroepen worden, mag dan
een uitverkiezing heten, die de geluksvogel met een streep op de steel
van zijn bezem vereeuwigt, een pretje is het niet helemaal, aangezien
mannen onder elkaar, zeker zulke mannen die hun halve leven gezeten
hebben, zich als ruwe kwanten kunnen gedragen. Ze bedoelen het goed,
dat is aan hun vrolijke gezichten te zien, maar niet elke straatveger
komt er heelhuids van af als hij door driehonderd man een uurlang met
bezems de lucht in gehouden wordt. Een kunst op zich en dat zonder
noemenswaardige oefening. Hoewel, als deze mannen nog een paar jaar
door de gemeente op straat worden gehouden, kunnen ze het met hun
bezems misschien wel opnemen tegen de vermaardste driebandenstoter,
zij met hun ouderwetse steel en takkenbos tegen een geraffineerd ge-

krijte keu met binnenvering. Hoe hij dat allemaal weet? Taats slaat het
naar één kant gedrapeerde lange haar naar achteren en toont ons de
striemen op zijn wang. Het vervilte haar heeft iets weg van een tafelkleedje. Daarna laat hij ons de eeltknobbels aan de binnenkant van zijn
handen voelen. Nu valt zijn vrienden voor het eerst op wat voor buitenmadeis paraplu Taats tegenwoordig altijd bij zich heeft. Iemand neemt
het woord stokpaardje in de mond, onmiddellijk door een briesende
Taats gesnoerd.
Taats als kopvoeter
Pivot is de voet waar alles om draait, de as en kogellager van Taats
de andere is dan een vlerk, een dol, een bijvoet.
Pivot is een woord dat Taats uit zijn basketbalverleden is bijgebleven:
veranker je pivot als je in roerige wateren verzeild raakt
plant je standbeen onwrikbaar om storm en wind te weerstaan,
al is het maar voor even
wie niet op bovennatuurlijke lengte kan bogen
moet op eigen schouders gaan staan.

Klein
Begonnen in een roestige tijd, alles van oud ijzer
zaten er al overal gaten in zijn bast,
hij in zijn geharnaste eencel, zijn schietstoel, zijn pit,
zijn eiland als een planeet, zijn planeet als een eiland
ter grootte van een kakstoel
maar van begin af aan op zijn post,
op zijn hoede,
op wacht,
op de uitkijk
in het verborgene spiedend
inzittende van een ander die voor hem speelde: met schietgaten
op de plaats van de ogen
(Ben toen de oude heer hem Boy noemde)
mannetje in stukken,
de stukken losvast in elkaar gepast
vastbesloten zich door geen medespeler
de wet te laten voorschrijven
pas op: hij staat op springen,
en dat altijd
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Pivot noemt hij zichzelf in de aanspeel of aanspreekstand
voor is ogenblikkelijk achter
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uitvinder is hij van de achteruitkijkspiegel
aan de binnenkant van de schedel boven tussen de oogholtes
wendbaar, pas op de plaats, draaikont ram je in belagers hun abdomen
of tegen de krib
dwars is de stand om vaart te minderen en weerstand te bieden.
Pivot met het accent op pi
niet geboren zoals andere onnozele kinderen met kwetsbare schedel
die mensen van de wereld gaan boetseren,
maar met één voet vooruit als een stormram
voorgedaan als been met teen om de temperatuur
buiten het vruchtwater te voelen dat hij vreest
of per pedes poolshoogte te nemen,
toen al zijn pivot in de vorm van een navelstreng
elastisch als een katapult,
sprong hij de veel te wijde wereld in
of hij veel te klein en altijd achterlijk
een pijl uit eigen boog, op weg naar af
de omweg beschreven als boog terug
ja dank zij de pivot die bij hem van gelichte hiel
door de rug ongewerveld o zo buigzaam
tot de dubbele kruin doorliep
klom hij hogerop sprong hij boven zijn macht de tweede de derde
deelde hij zich door anderen en hield ondanks alles voet bij stuk
en hij hield zich doof, haast van de domme, ziende blind,
tastte overal en nergens in het duister, dat visceus aan hem bleef kleven,
en luisterde alleen naar zichzelf
tijdens elke time out
gaf de pivot zijn kopstaander op z'n lazer
zodat ie kromp
of gewoon de spijker op de kop
diep het hout in gedreven
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REDACTIE
IJ DIT NUMMER

Dat alles verandert en niets blijft wat
het is, heeft Ovidius lang geleden al
fraai gedemonstreerd in zijn Metamorfosen. Wat er sindsdien ook is veranderd, niet het feit van de veranderlijkheid. Alles wat ooit als onveranderlijk
en eeuwig werd beschouwd, blijkt bij
nader inzien niet meer dan een stadium te vertegenwoordigen, een momentopname in een oneindige reeks
metamorfosen. Zelfs de sterren hebben
niet het eeuwige leven. De natuur laat
op alle mogelijke manieren zien hoe
de materie voortdurend van vorm verandert, ~ van de weersomstandigheden
tot en met de cycli van de plantengroei
en de wordingsgeschiedenis van kikkers en vlinders. (Zelfs op het subatomaire niveau kan ze het niet laten.
Zo berichtte de Volkskrant een tijdje
geleden over neutrino's die op weg
van de zon naar de aarde veranderen in
een ander type deeltje.)
Zo vreemd is het dus niet dat de
mogelijkheid van metamorfosen ooit
aanvaard werd met een vanzelfsprekendheid waarover we ons nu alleen
maar kunnen verbazen. Allerlei oude
mythen en sprookjes verhalen van de
meest wonderbaarlijke gedaantever-
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wisselingen. Als ergens blijkt dat de
natuur ook in ons doorwerkt en dat wij
het dus 'niet van een vreemde' hebben, dan wel in de produkten van de
menselijke verbeelding, waar even
druk van gedaante verwisseld wordt
als in de natuur zelf.
En wat te denken van onze 'snel
veranderende wereld' ~het favoriete
cliché van iedereen die 'bij de tijd' wil
blijven? Is het toeval dat het begrip
'identiteit' steeds problematischer
wordt? Staan we misschien zelf op het
punt om definitiefvan gedaante te veranderen?
In dit nummer vindt u een aantal beschouwingen waarin het ongrijpbare
fenomeen van de gedaanteverwisseling vanuit verschillende gezichtpunten wordt benaderd. Daarnaast kunt u
het in flagranti betrappen in een reeks
van proza- en poëziebijdragen. Nu
eens voltrekt het zich openlijk en uitdagend, dan weer op een meer verborgen en ingetogen manier. Maar hoe het
zich ook voordoet, het zal u steeds
door de vingers glippen. Daar is niets
aan te doen: c'est la vie.

PIET MEEUSE

ET TERRITORIUM VAN HET
ALLESDIER

Een van de weinige zekerheden in het leven - misschien zelfs de enige
- is dat alles voortdurend verandert. Veel houvast biedt die zekerheid
niet. Maar gelukkig voltrekken de meeste veranderingen zich zo traag
dat we er weinig last van hebben. Zo kun je ongestraft de illusie koesteren dat de wereld een zekere stabiliteit bezit, en dat de dingen om je
heen een betrouwbare en definitieve vorm bezitten.
Toch zijn we dagelijks getuige van het tegendeel: vazen vallen stuk;
huizen branden af en veranderen met de hele inboedel in een rokende
puinhoop, enzovoort. Maar wat kapot gaat, verdwijnt uit ons gezichtsveld: het gaat mee met het afval, gaat in rook op, smelt, rot of verbrokkelt - en wordt vroeg of laat weer verzameld, omgesmolten, opgezogen, uitgewalst en krijgt een nieuwe vorm. Een weiland verandert binnen een jaar in een nieuwbouwwijk, bossen worden gekapt, wegen aangelegd, nieuw land opgespoten, terwijl het elders wegspoelt- en zelfs
de vorm van gebergten is niet definitief. Alles wat je om je heen ziet, is
ooit iets anders geweest.
Als je het begrip 'metamorfose' breed opvat, de gedaanteverwisseling als vormverandering beschouwt (zoals ook Ovidius deed), dan is
de wereld niets anders dan een oneindige stroom van metamorfosen.
De poëzie heeft daar eigenlijk altijd al van getuigd. Maar het klaarblijkelijke genoegen waarmee dichters zich door die stroom lieten meevoeren en eruit op-, of erin onderdoken, was de denkers die orde in de
chaos wilden scheppen een doorn in het oog. Plato kapittelde Homerus
al en sindsdien hebben talloze Droogstoppels talloze andere dichters
gekapitteld om hun onverantwoord of leugenachtig taalgebruik. Zonder
dat het veel geholpen heeft, overigens. Het denken heeft het zingen
nooit tot zwijgen kunnen brengen.
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Ook in de recente poëzie ritselt het links en rechts van de metamorfosen. Een dichter als Erik Meukveld speelt voortdurend met gedaanteverwisselingen. Het gedicht 'Koor van ongehoorde waaibomen' uit zijn
laatste bundel is daarvan een eenvoudig voorbeeld. Dit koor beklaagt
zich in vier speels geformuleerde strofen over de menselijke onachtzaamheid:
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Nu we kozijnen zijn
in deze keuken, kijken
ze wel naar de leuke
overbuurvrouw op haar
balkon of een bescheiden
lijnvlucht die overkomt,
maar niet naar ons
die alles omlijsten.

Het is een postume klaagzang, die gedempt mompelend opstijgt uit het
hout dat ons omringt. In hun reïncarnatie als kozijn, als vloer, als tafel
voelen de bomen zich zwaar veronachtzaamd. Nu ze onderdeel geworden zijn van het huiselijk leven, staat niemand er nog bij stil dat dat alles zijn geschiedenis heeft; dat er ooit ergens bomen voor gekapt zijn
die een eigen leven hadden. Dat wordt ons in de laatste strofe fijntjes
onder de neus gewreven:
Maar allemaal hebben we
blad gedragen, tegen
wilde luchten de wind
in ons tekeer voelen
gaan, En onder sommige
van ons is daar naar
geluisterd en diep
in gedachten gestaan.

Wie weet wat er toen gedacht is, onder die bomen. Misschien was het
wel een herinnering aan de Metamorfosen van Ovidius, aan Daphne die
in een laurier veranderde. Maar thuis, aan tafel, heb je weer andere dingen aan je hoofd.
Het gedicht van Meukveld is heel transparant, en het is om die reden
ook heel bruikbaar om te wijzen op iets dat op zichzelf nogal duister is.
Het slaagt er om zo te zeggen in, de wind van de metamorfose door de
kieren van de alledaagsheid te laten tochten. En het doet dat door de lezer zelf in een metamorfose te betrekken. Het vertolkt de (ongehoorde)
stem van de waaibomen. Dat lijkt een doodsimpel trucje: het kiezen
van een ander perspectief dan gebruikelijk. Maar het is een trucje dat
een wonderbaarlijk vermogen veronderstelt: het vermogen om afstand
te nemen van jezelf en (in gedachten) iets anders te worden.
Het is iets waarvoor we ons (als we er nog weet van hebben) misschien zelfs een beetje schamen: de magie van de woorden. Het feit dat
we eigenlijk nog altijd geneigd zijn de woorden te identificeren met de

dingen. Je weet dat dat niet kan, dat dat een kinderlijke neiging is, maar
je doet het stiekem nog steeds. En het kan waarschijnlijk ook moeilijk
anders. Want alle geleerde theorieën van de wereld kunnen niet verhelen dat het functioneren van de taal staat of valt met dit op niets gebaseerde geloof in de macht van woorden. Dat geloof hebben we keurig
weggerationaliseerd. We zeggen dat woorden 'verwijzen' naar de dingen, of zelfs dat ze eigenlijk alleen maar naar elkaar verwijzen. We menen te weten wat 'betekenis' is en dat we kritisch genoeg zijn om ons
geloof in woorden op elk gewenst moment op te zeggen. Maar dat alles
is niet meer dan het zelfbedrog dat 'intelligentie' genoemd wordt. Wie
zijn geloof in woorden opzegt, doet dat met zoveel woorden.
Niets is ons vertrouwder dan de betovering van de taal, die ons de
wereld voorspiegelt als iets dat we 'begrijpen'. En we geloven veelliever in ons begrip dan te moeten vermoeden dat dat geloof de voorwaarde is voor ieder begrip. De taal is nu eenmaal geen modem instrument:
het is een oeroude erfenis die wortelt in magisch ritueel. Hoeveel millennia ervoor nodig zijn geweest om die magische klanken te temmen
tot een handig systeem en een voertuig van het denken - niemand die
het weet. En inmiddels gaat het spreken ons zo makkelijk af dat we menen er vrijelijk over te kunnen beschikken: je gebruikt woorden om iets
duidelijk te maken. Om iets te vragen. Om een aanwijzing te geven.
Maar dat ze zo bruikbaar zijn dankzij het onbegrijpelijke, maar onloochenbare feit dat de woorden de dingen in ons oproepen - dat taal bezwering en betovering is - dat vergeten we liever. In het diepst van onze
gedachten zijn we allemaal magiërs. Maar de enigen die daar nog openlijk voor uit durven komen zijn de dichters. Zij maken onbeschaamd
gebruik van de magische kracht van de taal.
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Hermann Broch heeft in een essay dat hij onderbracht in het laatste
deel van zijn romancyclus Die Schlafivandler een theorie ontwikkeld
waarin hij alle kennis uiteindelijk fundeert in het primitieve fenomeen
van het animisme. En volgens mij heeft hij daarmee de spijker op de
kop geslagen. Zonder die fundamentele oerdaad, waarmee al het andere
werd opvat als een 'ander ik', was zoiets als 'kennis' nooit mogelijk geweest. Het is het fundament ervan- hoever we daar in ons 'nuchtere'
denken ook van verwijderd zijn geraakt.
Het bewijs daarvan wordt, tot op de dag van vandaag, geleverd door
de poëzie, die de animistische geest van de taallevend houdt. Die geest
uit zich in alle mogelijke vormen van beeldspraak, maar evengoed in
het gemak waarmee persoonlijke voornaamwoorden als 'ik', 'jij' of
'wij' gevuld kunnen worden met een andere inhoud dan de gebruikelijke (menselijke). En dan blijkt hoe weinig moeite wij ermee hebben om
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ons te verplaatsen in een dier, een boom of wat-ook. Zo blijken 'wij' in
het gedicht van Meukveld opeens bomen te zijn.
Niets is eenvoudiger, en gaat ongemerkter, dan het personifiëren van
dingen. ('Die plantjes schreeuwen om water!' zegt de huisvrouw, terwijl haar man knorrig opmerkt dat zijn printer er weer eens 'de brui aan
heeft gegeven'.) Het gemak waarmee we die overgeërfde zegswijzen
hanteren, de vanzelfsprekendheid waarmee menselijke eigenschappen
of handelingen overgedragen worden op dingen bewijst dat die animistische ondergrond er nog steeds is. Zo ensceneren we voortdurend, en
zonder het te beseffen, toneelstukjes waarin de dingen als onze tegenspelers optreden, behept met dezelfde nukken en grillen als wijzelf.
Zelfs zoiets ongrijpbaars als het weer ontkomt daar niet aan. Als de organisator van een verregend tuinfeest mistroostig opmerkt: 'Jammer
dat het weer niet wil meewerken', zal niemand daar vreemd van opkijken. Het zit zo ingebakken in onze manier van spreken dat we niet eens
in de gaten hebben hoe de taal daarmee voortdurend de wereld omvormt tot iets waarmee we 'uit de voeten' kunnen.
Beeldspraak is ons zo vertrouwd als de grond waarop we lopen. Dat
beeldende spreken is de humus van de taal, die voor 95% bestaat uit
cliché's en zinswendingen die we niet eens meer als metaforisch ervaren. Vandaar dat dichters er voorzichtig mee zijn en die ingesleten
beeldspraak zoveel mogelijk mijden. Om de kracht van woorden voelbaar te maken, geven ze er net een andere draai aan. Of nemen er een
loopje mee, zoals Martin Reiuts in zijn bundel Tussen de gebeurtenissen doet. In het gedicht 'Meer zonder oevers' voert hij iemand op die
een lezing houdt:
Halverwege de lezing aangekomen
blijkt de spreker op een meer te roeien
dat geen oevers heeft
de ene roeispaan heet:
wat ik bedoel te zeggen is dit
de andere roeispaan:
ik kom hier later nog op terug
het wateroppervlak zou de wolkenlucht weerspiegelen
als de riemen geen kolken en de boot geen golven
zouden maken

8

er lijkt een soort wanorde te heersen
in het woud van metaforen dat spreker al roeiend aan het
kappen is
(. ..)

De clichémetafoor van het 'oeverloze betoog' wordt hier letterlijk genomen. Al in de tweede regel worden we uit het zaaltje waar de lezing
plaatsvindt weggerukt naar een meer waarop geroeid wordt, en nog
gekker wordt het wanneer we midden op het meer in een 'woud van
metaforen' verzeild raken, dat de spreker 'al roeiend aan het/ kappen
is'. (Nu zie ik opeens dat ik de wanorde die daar lijkt te heersen ongewild nog vergroot heb met de uitdrukking 'verzeild raken'- Q.E.D.)
Het gedicht schakelt zo moeiteloos over van letterlijk naar figuurlijk
en terug, dat het figuurlijke letterlijk wordt, en het letterlijke figuurlijk.
Waaróver de man spreekt krijgen we niet te horen: het gaat over dat
spreken zelf, en over de vanzelfsprekendheid waarmee dat 'zomaar' in
roeien verandert. Ook als lezer moet je dus roeien met de riemen die je
hebt: de ene roeispaan heet: 'letterlijk', de andere 'figuurlijk'.
Ook dat zijn metamorfosen. Ze voltrekken zich zo geruisloos in het
lezen, en we laten het beeld van de orerende spreker zo gemakkelijk
overvloeien in dat van de roeier dat het geen enkel probleem lijkt op te
leveren. Maar snappen we het werkelijk?

9

Dat al die beeldende strategieën die zo diep in ons taalgebruik verankerd liggen iets met animisme, en met ons talent voor metamorfosen te
maken hebben, daar hoor je zelden iets over. Dat ons begrip van de wereld zou berusten op het vermogen tot bezieling - dat klinkt in een tijd
die het geloof in de ziel heeft afgezworen als een belachelijke veronderstelling. Maar als die veelgesmade ziel nu eens niets anders is dan
het vermogen tot uitwisseling van het eigene met het andere, als ze nu
eens niets anders is dan het psychische equivalent van de ademhaling,
die ook een uitwisseling is (en die analogie is duidelijk zichtbaar zowel
in het Griekse psyche als in het latijnse anima), - dan huist die ziel
minder in het lichaam dan in de taal. Het is de taal die de wereld in ons
oproept en ons in staat stelt om via haar moeiteloos van gedaante te
wisselen. Wat dat betreft zijn we veel primitiever dan we denken.
Ooit moet het een fysieke ervaring geweest zijn, een vorm van mimetisch gedrag die zich uitte in ritueel en dans, en die geleidelijk aan
verinnerlijkt is in taal. Dat is althans wat Walter Benjamin veronderstelde toen hij schreef dat die mimetische vermogens, waaraan we waarschijnlijk ons overleven als soort te danken hebben, voor het grootste
deel zijn opgegaan in taal en schrift.
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Noem het 'illusionisme', 'identificatie', 'inlevingsvermogen' of 'projectie'- het blijft iets dat aan ons verstandelijk begrip ontsnapt. Het is
een vorm van mentale beweeglijkheid die aan alle denken vooraf gaat
en die het hart is van de poëzie. Een betovering die strijdig is met alle
logica, maar oneindig veel vitaler en werkzamer. Sommige dichters - ik
denk bijvoorbeeld aan Lucebert, Ter Balkt en Vroman- maken er met
een haast achteloze vanzelfsprekendheid gebruik van. Hun taal, hoe
verschillend ook, trekt zich niets aan van alle denkschema's die we ons
eigen hebben gemaakt en beweegt zich zo vrij dat mensen, dieren,
planten en dingen daarin als vanzelf een 'bezield verband' aangaan. Bij
anderen werkt het onopvallender, geheimzinniger, maar niet minder effectief. Zoals in de bedachtzame poëzie van Hans Faverey of Martin
Reints .
Poëzie, kortom, is op allerlei manieren nog steeds het rijk van de metamorfosen. Een rijk waarin het onmogelijk is grenzen te trekken en
waarin de woorden op elkaar inwerken en elkaar veranderen zoals dat
in de materiële wereld ook gebeurt. De taal, die ons heeft geleerd het
ene ding van het andere te onderscheiden, laat in de poëzie tegelijkertijd zien dat het onmogelijk is ze van elkaar te scheiden en uit elkaar te
houden. Alle pogingen tot classificatie en overzicht, alle titanische inspanningen van het denken om de dingen apart te definiëren en te rangschikken in tegenstellingen en hiërarchieën en logische categorieën,
moeten uiteindelijk stuklopen op een werkelijkheid waarin alles voortdurend verandert. Niet in de laatste plaats wijzelf.
Er zit dus niets anders op dan mee te veranderen en alle illusies over
'identiteit', 'eeuwigheid' en 'onsterfelijkheid' los te laten. Als er iets is
dat de poëzie van de laatste eeuw heeft gedemonstreerd, dan is het dat.
En de duizelingwekkende expansie van de wetenschappelijke kennis
heeft dat alleen maar bevestigd: de werkelijkheid van de metamorfose
is onontkoombaar.
Maar in dat onontkoombare schuilt ook een vorm van vrijheid: de taal
is zo'n plastisch en beweeglijk medium dat ze alle mogelijke vormen
en gedaanten aan kan nemen. Even dynamisch en veranderlijk als de
wereld zelf, biedt ze de mogelijkheid tot allerlei soorten van uittreding,
intreding en overspel waarop linguïsten vergeefs vat proberen te krijgen. (Een bezoekje aan de website van Tonnus Oosterhoff is in dit verband ook erg de moeite waard: ook daar vinden wonderlijke metamorfosen plaats, heel letterlijke, waarbij de mogelijkheden van het medium
benut worden op een manier die ik nog niet kende. Zie www.tonnusoosterhoff. nl.)
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Metamorfose lijkt me een sleutelbegrip als het om poëzie gaat: al

was het maar omdat het op zoveel uiteenlopende manieren van toepassing is. En omdat de taal, begrepen als mimetisch vermogen, niet in de
eerste plaats een instrument van het denken is, maar een soort zintuig
en een voertuig van de ervaring. Ervaringen die - paradoxalerwijs even uniek als mededeelbaar blijken. Zo kan Anneke Brassinga een
karrepaard vertolken en Marjoleine de Vos een zeehond. Erik Menkveld vertaalt zich met speels gemak in een boxer, een koe, een koor van
ongehoorde waaibomen en zelfs in een verjaardagstaart die zich (metametamorfose!) mede namens alle verwerkte ingrediënten feestelijk ter
verorbering aanbiedt.
Dat dat projecties zijn van menselijke gevoelens, gedachten of verlangens is maar een halve waarheid: het bestaan van karrepaarden, zeehonden, boxers, koeien, bomen èn taarten is de andere - onontbeerlijke
- helft. En of het nu een vorm van bezwering is of een spel - het is in
elk geval een levendig grensverkeer dat ons in de natuur, en niet erbuiten of erboven plaatst. Je hoeft alleen maar te geloven dat de taal ons
niet opsluit in ons begrip (of onbegrip), maar juist een bijzondere toegang biedt tot de wereld.
In die eindeloze stroom metamorfosen van de materie, die wij in woorden als 'natuur', 'wereld' of 'werkelijkheid' proberen te vangen, gaan
we met woorden en al kopje onder. Maar dankzij die woorden, die in de
poëzie uit de verdoving van hun dienstbaarheid ontwaken, kun je je
daarin bewegen als een vis in het water. De mens is een 'allesdier', om
nog een ander gedicht van Erik Menkveld aan te halen.
Het herinnert aan de visie van Pico della Mirandola, die in zijn rede
over de menselijke waardigheid de kameleontische aard van de mens
ook al verheerlijkte. Maar een belangrijk verschil met die humanistische visie is dat dit 'allesdier' zijn metafysische pretenties achter zich
heeft gelaten. Het richt zich niet meer op de hogere sferen waarvan de
Italiaan nog droomde, maar omarmt de veelvormigheid van het aardse.
En dit besef van veranderlijkheid is onlosmakelijk verbonden met dat
van de tijdelijkheid en de eindigheid van alle vormen.

1 1

ROBERTO CALASSO
E ANGST VOOR
FABELS
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Velen van u zullen zich uit Musils Der Mann ohne Eigenschaften het
hoofdstuk herinneren waarin Ulrich stilstaat bij een uitdrukking die hij
in een artikel over sport heeft gelezen: 'een geniaal renpaard'. Dat een
renpaard als 'geniaal' wordt bestempeld, denkt Ulrich, betekent iets dat
de hele wereldgeschiedenis aangaat. Uit dat feit trekt hij dan ook de benodigde consequenties: onder meer dat hij zijn leven als wiskundige
voor een jaar lang vaarwel zegt- dus met recht een 'man zonder eigenschappen' wordt. Maar laten we eens proberen Ulrichs ervaring naar
het heden te transponeren. Naar alle waarschijnlijkheid zouden we die
uitdrukking, 'een geniaal renpaard', vandaag de dag nergens meer tegenkomen, maar wel een andere. Wij zouden bijvoorbeeld lezen: 'een
mythisch renpaard'. Toen ik een paar dagen geleden een krant inkeek,
zag ik een paginagrote advertentie voor een auto, ik weet niet meer
voor welke. Er was een afbeelding van het voertuig te zien, met ernaast
de volgende woorden: 'een luisterrijke mythe komt tot leven'. Dat
klinkt kennelijk heel normaal, net zoals dat 'geniale renpaard' voor Ulrichs tijdgenoten normaal klonk. Dus kunnen we ons afvragen: hoe
komt het dat we zoiets merkwaardigs normaal vinden? Hoeveel honderden, hoeveel duizenden jaren geschiedenis gaan er schuil achter de inval van die sportjournalist of van die reclameman? Als we het gangbare
woordgebruik bekijken, valt al snel op dat het woord 'mythe' voornamelijk in twee betekenissen voortleeft. Aan de ene kant als verwijzing
naar iets absoluuts, iets wonderbaarlijks dat geen nader onderzoek
duldt. Dat is wat de reclameman voor ogen staat als hij de uitdrukking
'een luisterrijke mythe' kiest om de betreffende auto aan te prijzen.
'Mythisch' betekent in dit geval dat iets zich hult in het aura van het extreme. De tweede betekenis staat daar lijnrecht tegenover: overal om
ons heen stuiten we op mensen die verklaren niet in de mythe van het
een of ander te geloven, die haar bestrijden en er publiekelijk hun minachting over uitspreken. In dat geval krijgt 'mythe' simpelweg de betekenis van 'leugen': een leugen die over het algemeen is verzonnen en
gepaard gaat met het benodigde pathos - waar een helder verstand korte metten mee dient te maken. Achter de treurig stemmende banaliteit
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van beide gangbare betekenissen van het woord 'mythe' gaat mijns inziens een lange en allerminst banale geschiedenis schuil. Ik zou zelfs
zeggen dat daar de onpeilbare diepte van de geschiedenis zelf gaapt.
Daar zullen we ons tijdens dit korte uitstapje natuurlijk niet aan wagen.
Het enige dat ik wil is u wijzen op een aantal stappen in het proces dat
door het gangbare, onbewuste en vrijmoedige gebruik van een bepaald
woord heen schemert. En ik zou een bescheiden, praktisch voorstel willen doen om onszelf in bescherming te nemen: laten we het woord 'mythe' alleen nog gebruiken als het om verhalen over goden en helden
gaat, verhalen die ook in de Oudheid al zo werden genoemd. Daarmee
verlaten we voorgoed zowel het gezelschap van de reclamemensen als
dat van de ontmythologiseerders - die overigens vaak dezelfden blijken, net zoals de elkaar vijandig gezinde theologen uit Borges' verhaal
in de hemel ontdekken dat ze één en dezelfde persoon zijn.
De ergemis die de mythe met haar onbekommerde leugenachtigheid
wekt, vinden we niet alleen terug in de schamele producten van verlichte geesten uit onze eigen tijd. In Griekenland lopen we er overal tegenaan, en dat begint al met Xenophanes. Er is echter maar één tekst waarin de bezwaren tegen de mythen met zo veel gezag en met zo veel heftigheid worden aangevoerd. Dat is De Staat van Plato. Deze tekst werpt
zijn licht op alles wat in de loop der eeuwen ten voor- of ten nadele van
de mythe is beweerd. We zouden zelfs kunnen zeggen dat alles wat er
nadien over is geschreven niets meer of minder is dan een reeks kanttekeningen bij een aantal regels uit De Staat. In een beroemd fragment
uit boek X heeft Plato het over de 'aloude tweespalt tussen filosofie en
poëzie'. En poëzie betekent Homerus. Eigenlijk kan heel De Staat worden gelezen als de mise en scène van het dispuut tussen Plato en Homerus, een dispuut dat nooit is afgesloten en ook ons nog steeds - onzichtbaar - onze woorden ingeeft. Toch is het geen literair dispuut. Voor de
Grieken is Homerus vóór alles de eerste theoloog, het eerste verzamelbekken van alles wat er over de goden en de wereld te weten viel. Plato's aanval op Homerus begint dan ook al ruimschoots vóór boek X,
waarin de functie van de poëzie in de stad aan de orde komt, en wel in
boek Il. En dat is een theologische verhandeling. Homerus wordt er
ronduit van beschuldigd 'valse mythen' te hebben geschreven. Terwijl
de dichters in boek X worden veroordeeld omdat ze zich inlaten met de
mimesis, de riskante kunst van het nabootsen, worden ze er hier van beschuldigd 'beelden te hebben geschilderd die in niets lijken op de dingen die ze wilden weergeven'. Het gevaar zou dus in de verhalen over
de goden zelf schuilen. Moeten we dan aannemen dat Plato werkelijk
geschokt was door het overspel, de verkrachtingen en de andere wandaden van de goden? Dat zou inhouden dat we hem als een kerkvader of
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een Stoïcijns moralist lezen. Terwijl Plato metafysicus par excellence is
en zijn bezwaren tegen de mythische verhalen onweerlegbaar metafysisch van aard zijn.
Laten we zijn belangrijkste argument eens onder de loep nemen. Als
we Homerus' verhalen mochten geloven, hoe zou de goddelijke aard er
dan uitzien? Dan zou de god, zoals Plato zegt, een goes zijn, een magiër, een tovenaar die naar believen van uiterlijk kan veranderen om
ons, door 'allerlei vormen aan te nemen', op het verkeerde been te zetten. Daar schuilt dus het metafysische addertje onder het gras: moeten
we nu aannemen dat de god zich aan die voortdurende metamorfose
onderwerpt of dat hij een 'enkelvoudige' vorm heeft en minder 'uit
zichzelf treedt' (ekbainei) dan ieder ander? Hier stuiten we op de rotsbodem onder Plato's beschuldiging: de vijand, Homerus, is slechts de
vertegenwoordiger van een rijk: het rijk van de metamorfose, en bovendien iemand die anderen inwijdt in de kunst van de metamorfose. De
filosofie beschouwt dat rijk als vijandig, een rijk van onbedwingbare
krachten waarvan de getuigen - de dichters - uit de stad moeten worden verjaagd.
Dus als Plato de mimetische poëzie tegelijk verbant met de Homerische mythe - die zowel metamorfose als epifanie is - doet hij dat omdat de dreiging die van genoemde verhalen en verschijningsvormen uitgaat zo emstig en onontkoombaar is. Plato koesterde een peilloze angst
voor de onstuitbare vermenigvuldiging van beelden, veel heviger dan
zijn voorgangers. Overal om zich heen zag hij de schuimkoppen van de
'oeverloze oceaan van de verscheidenheid'. Als we het terrein willen
omschrijven waarop het dispuut met Homerus zich afspeelde, is dat het
terrein van de verschijning, van de voorstelling, van de beelden, de eido/a. Eidolon, 'beeld' is hier het woord dat de scheiding der geesten
aangeeft, zoals idolatrie de scheiding tussen de joods-christelijke traditie enerzijds en het heidendom anderzijds betekende. Welnu, de mythe
is het doorgronden van het beeld met behulp van het beeld. Het is niet
alleen zo dat het mythische verhaal niet lijnrecht tegenover de 'oeverloze oceaan van de verscheidenheid' staat, maar het lijkt die oceaan zelfs
te bezingen, alsof niets door de bonte barrière van de schijn heen kan
breken. En juist in die veelkleurigheid, in de poikilia die in de gebeurtenissen op aarde domineert en die we ook herkennen als we onze ogen
opslaan naar de sterren- door Plato 'versieringen (poikilmata) van de
hemel' genoemd - schuilt het grootste gevaar. Het beeld verleidt namelijk tot nabootsing. Wie naar een beeld kijkt komt in de verleiding dat
beeld te worden. En aangezien het rad van de beelden bont en pervers
is, zal die man - zoals gezegd in De Staat - niet alleen dichter worden
maar goes, 'tovenaar', net als de god die hij bezingt. En juist in dat

1

s

woord ligt volgens Plato de vijand op de loer, of dat nu een god is of
een dichter.
De stad van Plato verbant niet alleen een bepaald soort mensen maar
ook een bepaald soort goden: de homerische goden, om precies te zijn.
De mens die hij wil verbannen beschrijft Plato niet op de eerste plaats
als dichter maar als 'een man die de kunst verstaat zich tot wat dan ook
te transformeren'. Daaruit kunnen we opmaken dat Plato's verzet niet
zozeer een bepaald gebruik van het woord metamorfose gold, maar een
bepaalde toepassing ervan. Die toepassing zien we waar iemand zodanig met beelden omgaat dat hij erin verandert. Achter zijn verzet tegen
de poëzie wordt dus zijn verzet tegen iets anders zichtbaar, waar de
heerschappij van het woord in feite niet meer geldt en twee lijnrecht tegenover elkaar staande vormen van kennen elkaar bestrijden. Daarmee
zinspeelt Plato op het trauma, de breuk in de geschiedenis van het kennen die zich voltrekt wanneer iemand niet zegt: a verandert in b, maar
a is b.
De eerste - noodzakelijkerwijs narratieve - vorm is de gedaante
waarin de kennis zich aandient overal waar we op mythen stuiten - en
er is geen enkele beschaving die niet op een bepaalde vorm van deze
kennis kan bogen. Predicatieve kennis (de formule a is b) daarentegen
verschijnt pas vrij laat ten tonele, en slechts op enkele plaatsen, waarvan het archaïsche Griekenland er één is. De ultieme tegenstelling zou
dus neerkomen op het volgende: aan de ene kant is er een vorm van
kennen die we tegenwoordig algoritmisch zouden noemen, een aaneenschakeling van uitspraken, van tekens die zijn verbonden door het
werkwoord zijn; aan de andere kant is er een metamorfatisch kennen,
dat alleen in onze gedachten bestaat, waar het kennen het pathos is dat
het kennende subject verandert, een inzicht dat voortvloeit uit het
beeld, het eidolon, en culmineert in een beeld, zonder zich er ooit van
los te maken of een vorm van weten te accepteren die het beeld overvleugelt. Een vorm van kennen die zijn bestaan dankt aan een onuitputtelijke kracht maar niettemin zo vriendelijk is zich voor te doen als een
literaire kunstgreep: de analogie.
Tijdens de dodelijke tweestrijd waarin de predicatieve vorm de hegemonie verwierf, gold een van de eerste zorgen het ontwikkelen van een
theorie die de mythe haar cognitieve macht moest ontnemen. Het eerste
symptoom van de angst voor fabels was dus het opstellen van een of
andere theoretische reconstructie van hun oorsprong. Die exorcistische
onderneming was vooral bedoeld om ons te doen vergeten dat de mythe
zelf was ontstaan als een alomvattende, autonome theorie. Plato's veroordeling van Homerus was dus een heldhaftige poging om een bepaalde vorm van kennen in zijn geheel uit te bannen. Maar laten we de ge-
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varen van het nabootsen eens wat nader bekijken: mythische verhalen
brengen de ziel van nature in de verleiding ze na te bootsen, alsof ze
onlosmakelijk vastzitten aan het circuleren van beelden. Maar hoe verloopt dat nabootsingsproces? Ik zal twee voorbeelden geven, van beide
uiteinden van het mythische kleurengamma - en elkaar in wezen overlappend. Voor het eerste ga ik bij Homerus zelf te rade.
Dat de belevenissen in de mythe model staan voor het menselijk handelen wordt ons voor het eerst voorgehouden in de Ilias: Achilles kijkt
Priamus aan. Hij is van plan het dode, in linnen gewikkelde en op een
bed neergelegde lichaam van Hector aan hem over te dragen. Maar
voordat zijn vader hem mag zien moet de nacht voorbij zijn. En Achilles nodigt Priamus uit om samen te eten. Welke argumenten zal hij gebruiken om de verdoofde oude man over te halen? Achilles begint over
de kinderen van Niobe. Doorboord door Artemis' en Apollo's pijlen
waren ze negen dagen lang blijven liggen. Alles om hen heen was tot
stilstand gekomen, net als het geronnen bloed. Niobe, en ook alle andere menselijke wezens, konden zich niet verroeren. Zo wilde Zeus het.
'Toen, op de tiende dag, werden ze begraven door de goden, de kinderen van Uranus'. Een zwijgende afdaling van de Olympus. De goden
groeven een graf voor zes jonge vrouwen en zes jonge mannen: 'Toen
dacht Niobe aan eten, want ze was het huilen moe.' Vervolgens werd ze
veranderd in een rots.
Achilles gaat door tegen Priamus: 'Welnu, goddelijke grijsaard, laat
ook ons aan eten denken.' Misschien waren in andere, verloren geraakte teksten uit diezelfde tijd nog meer analoge taferelen te vinden. Alvorens een handeling te verrichten, herdacht een held een handeling uit
het verleden, uit een verhaal over de goden. En in die herinnering vond
hij de kracht en de vorm voor zijn eigen handelen. Voor de Grieken was
de Ilias de oorsprong. Alle versregels kunnen stuk voor stuk worden
gelezen als iets dat voor het eerst wordt gezegd. Zo wordt in dit fragment het exemplarische karakter van de mythe eens en voorgoed uit de
doeken gedaan: als twee wanhopige mensen, de een oud en de ander
jong, zichzelf ertoe moeten overhalen om te eten. Wat op dat moment
bij Achilles opkwam was het verhaal van Niobe: de vrouw die had gezien hoe twee goden al haar kinderen doodden en hoe vervolgens alle
goden uit de hemel waren afgedaald om hen te begraven. Eerst doden
ze ons, dan begraven ze ons. In dat beeld, in die geschiedenis, lag alles
besloten wat de goden ons over zichzelf wilden meedelen. Nu hoefden
Niobes lotgevallen alleen nog te worden herhaald, zoals ze nog ontelbare malen zouden worden herhaald door anderen, die misschien niet
eens haar naam kenden.
Het tweede voorbeeld dat ik wil voorleggen is een tekst van de Bos-
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jesmannen uit de Kalahari, in r879 opgetekend door Bleek. Ditmaal is
er geen beeldschone sterke Achaeër aan het woord maar een arme nomade, een jager, opgejaagd door zwarten én blanken, ongeveer een meter vijfenveertig lang en net als zijn volksgenoten niet in staat verder
dan tot drie te tellen. Uit de hier volgende tekst blijken zijn banden met
Canopus, een ster die een grote rol speelt in de mythologie van de Bosjesmannen: 'Mijn grootvader was gewend om, zodra Canopus opkwam,
het woord tot hem te richten. Hij zei: "Wil je mij je hart geven, waarmee je in overvloed leeft. Dan neem jij mijn hart maar, waarmee ik me
hopeloos verdrietig voel. Dan word ik net zo rond als jij. Want jij ziet
eruit alsof je genoeg hebt gegeten, en daarom benjij niet klein. Maar ik
heb honger. Geef me je maag, die je zo'n voldaan gevoel geeft. Neem
jij mijn maag maar, zodat jij ook honger krijgt. Geef me ook je arm en
dan neem jij de mijne, de arm waar ik niet mee dood. Omdat ik niet
raak schiet. Geef mij jouw arm maar."'
Achilles en de Bosjesman hanteren bij hun handelen dus hetzelfde
uitgangspunt. Ze gaan ervanuit dat een handeling pas zin krijgt wanneer die een andere weerspiegelt, als een mentale epifanie, een exemplarisch voorval dat ons handelen eens en voorgoed vorm geeft.
Voor zover ik weet heeft niemand - vriend noch vijand - de mythe
met dezelfde luciditeit benaderd als Plato. En voor zover ik weet heeft
ook niemand de mythe zo ambivalent gebruikt. Maar één ding staat
vast: zijn veroordeling van Homerus en zijn in de boeken n en x van
De Staat gemotiveerde afwijzing is doorslaggevend geweest voor het
waarderen van de mythe - of liever: voor het niet-waarderen van de
mythe. Je zou bijna zeggen dat sindsdien de meest diverse theoretici,
soms door eeuwen en eeuwen van elkaar gescheiden, Plato's vonnis allemaal op hun eigen manier in hun oren hebben geknoopt. Daaronder
waren filologen, theologen, oudheidkundigen en dichters, historici en
archeologen.
Maar voordat ik het over hen ga hebben, wil ik nog even terugkomen
op Plato's ambivalentie. In Phaedo biedt Plato ons een visie die lijnrecht het tegenovergestelde is van die in De Staat. Als hij het over mythen heeft, zegt Socrates: 'Maar wat een prachtig risico, en we moeten
onszelf door deze zaken [dus door deze fabels] in zekere zin laten betoveren'. Kennis verwerven door middel van beelden heeft hier iets van
een toverspreuk waaraan de geest zich onderwerpt: een gevaarlijke
maar verrukkelijke betovering, een risico dat we dienen te nemen omdat de kennis welke ons langs die weg wordt geboden op geen enkele
andere manier toegankelijk is.
En laten we nu weer teruggaan naar De Staat. We zouden kunnen
zeggen dat het mythologische verhaal na Plato's vonnis onder toezicht
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is gesteld- of minstens een beperkte vrijheid geniet. Eeuwenlang is talloze malen herhaald dat die oude fabels absurd, immoreel, pervers en
kinderachtig waren - vooral van christelijke zijde, dat spreekt, maar
ook de nobele neoplatonische allegorieën, die met Proclus hun hoogtepunt bereikten, deden het nodige om ze uit te hollen, devoter te laten
klinken, te onderwerpen aan een filosofische stroming. En toen uit de
gelederen van de kenners van de klassieke Oudheid hele scharen zeergeleerde mythografen naar voren stapten, onderwierp ten slotte ook de
wetenschap zich aan Plato's oordeel, door de mythische gebeurtenissen
met wanhopige en soms ronduit komische ijver naar de meest vreemde
en inadequate terreinen te verbannen. Het meest omvangrijke werk
over de mythografie, het magistrale Lexicon van Roscher, draagt daar
de overduidelijke sporen van. We treffen er befaamde geleerden die hun
uiterste best doen om de verhalen tot atmosferische verschijnselen terug te brengen, tot wonderlijke wolkenformaties, zonsopgangen en onweersbuien. Op dezelfde manier kwam, in navolging van Mannhardt,
ook die andere wollige term in zwang, waarmee elk beeld tot zichzelf
zou worden herleid: vruchtbaarheid. En een poosje later zou weer een
nieuwe obsessie toeslaan - de rituele obsessie - eveneens bedoeld om
de promiscuïteit van al die beelden aan banden te leggen en ze tot de
orde te roepen. Als we naar onze eigen tijd kijken, heeft de laatste indrukwekkende poging om enig systeem in de mythologie aan te brengen, die van Lévi-Strauss, veel van het levenswerk van een beeldenLinnaeus, vooral gespitst op denkbeelden waar de mythe niet in voorzag, of hoogstens onbewust - dat wil zeggen: op allerlei varianten op
de tegenstelling natuur/cultuur, denkbeelden die we eerder moeten toeschrijven aan Lévi-Strauss zelf en ook aan onze eigen tijd, die wordt
gedomineerd door een ongerijmd geloof van de maatschappij in zichzelf.
Intussen doen de mythische beelden echter nog steeds hun werk.
Maar in welke vorm? Ovidius definieerde zijn Metamorfosen als 'carmen perpetuum'; 'niet aflatende betovering' zouden we kunnen vertalen als we naar de oorspronkelijke betekenis van carmen kijken. Samen
met Nonnus' Dionysiaca vormt zijn werk de laatste aan ons overgeleverde summa waarin beelden in beeldentaal spreken. Ovidius' opvolgers zongen over het algemeen niet maar schilderden.
Het is heel leerzaam Ovidius' werkelijk ontelbare commentatoren
te vergelijken met zijn illustratoren. Bij zijn commentatoren - om te
beginnen bij de Ovidius moralisé van de Middeleeuwen en ook nog
eeuwenlang daarna - zien we telkens weer hardnekkige pogingen om
Ovidius terug te brengen tot euhemeristische of moraliserende of zelfs
platweg verhalende lectuur. Maar laten we nu eens kijken naar de il-
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lustratoren van Ovidius en de Griekse verhalen. Door de Atalanta van
Guido Reni, de Apollo en Dafne van Bemini, de Echo en Narcissus van
Poussin (die Bemini zelf 'een groot verteller' noemde), door de ontvoering van Proserpina van Rembrandt, de ontvoering van Europa van Titiaan, de Daedalus en lcarus van Saraceni, de Odysseus en Penelope
van Furini of de Zeus schildert vlinders van Dossi lijkt, ongeacht het
tijdperk en de heersende gewoonten, het gouddraad van Ovidius' carmen geweven, alsof de kunst van het omgaan met beelden zonder woorden van de een aan de ander werd doorgegeven, alsof een wandtapijt
van woorden werd voortgezet op linnen en in marmer. Zo kon er nog
steeds heimelijk worden genoten van die fabels, die zolang ze zich in
woorden blootgaven zo veel angst inboezemden. Je zou haast denken
dat de Europese cultuur door de mythe een plaats te geven op het aan
niemand verantwoording verschuldigde terrein van de kunst een eerzaam compromis heeft gesloten om haar overlevingskansen te garanderen.
In Over de goden en over de wereld zegt Salustius: 'Want we kunnen
de wereld zelf een mythe noemen, aangezien lichamen en voorwerpen
zichtbaar zijn, terwijl zielen en geesten zich aan het oog onttrekken.'
We moesten op het einde van het heidendom wachten, op dit obscure
neoplatoonse tractaatje, om een definitie te krijgen voorgeschoteld die
in al haar eenvoud zó oogverblindend was dat elke andere erbij verbleekte. Als we naar het schouwspel van de wereld om ons heen kijken
maken we zelf dus ook deel uit van een mythe. Daarom begrijpen we
nu ook waarom mythische verhalen ons, ook als ze in brokstukken of
verminkt zijn overgeleverd, zo vertrouwd in de oren klinken, zo anders
dan alle andere. Ze vormen een landschap, ons landschap, vijandige en
aanlokkelijke beelden die niemand heeft verzonnen, waar we voortdurend op stuiten, die niets anders van ons verwachten dan te worden herkend. Daarom kunnen we onszelf nu wel bekennen wat de angst was of is, die fabels ons van oudsher inboezemen. Ze verschilt in geen enkel opzicht van de angst die aan alle andere voorafgaat: angst voor de
wereld, angst voor haar stomme, bedrieglijke, overrompelende raadselachtigheid. Angst voor dat oord van de eeuwige metamorfose, angst
voor de epifanie die zich op de eerste plaats voltrekt in onze geest,
waar we zonder enig respijt moeten toezien hoe de beelden over elkaar
tuimelen.
Welnu, als de mythe niets meer of minder is dan een aaneenschakeling van beelden die helpen om beelden te herkennen, is het tamelijk
naïef te beweren dat wij de mythe interpreteren terwijl het juist de mythe is die ons interpreteert. Ze werkt in ons door zoals het houten beeld
van Artemis Taurica. Orestes had het uit het heiligdom gestolen. Lange
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tijd trok hij rond, met het beeld in zijn armen, zo lang hij voelde hoe de
waanzin hem boven het hoofd hing. Op een gegeven moment wilde hij
proberen of het hem zou lukken om alleen verder te leven en verborg
hij het beeld in een bosje riet, niet ver van de Eurotas. Jarenlang bleef
het daar liggen. Op zekere dag ontdekten twee jonge Spartanen van koninklijken bloede, Astrabachus en Alopechus, het bij toeval toen ze het
riet opzij duwden. Rechtop, overwoekerd door papyrus, keek het beeld
hen aan. Toen werden die twee Spartanen gegrepen door waanzin, omdat ze niet wisten wat ze zagen. Dat is de macht van het beeld, dat alleen degene die het herkent geneest. Voor anderen is het een ziekte. Zo
ook de mythe. De macht die angst inboezemt is tevens de enige die
haar kan genezen, zoals ook Orestes overkwam. Maar alleen als het
beeld als zodanig wordt herkend.
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VERTALING: ELS VAN DER PLUIJM

SAMUEL IJSSEL/NG
YTHE, METAMORFOSE
EN FILOSOFIE

2 1

In het laatste boek van de Ilias wordt verteld hoe de oude Priamos, koning van Troje, tegen de wil van zijn vrouw Hekabe, naar de tent van
Achilles trekt om hem het lichaam van zijn zoon Hektor te vragen om
het te kunnen begraven. Hektor had Patroklos, de boezemvriend van
Achilles, gedood en Achilles doodde in een tweegevecht op zijn beurt
de Trojaanse held. Om zijn verdriet te verwerken en zijn woede te koelen sleept hij het lichaam van Hektor dagenlang achter zijn strijdwagen
over het strand. Nu de oude Priamos met geschenken en smeekbeden
hem het lijk komt vragen, laat Achilles zich vermurwen. Hij zal hem de
volgende morgen het lichaam geven maar eerst zullen zij samen de
maaltijd gebruiken. Zelfs Niobe, vertelt Achilles, vergat niet te eten
toen haar zes dochters en zes zonen door de pijlen van Artemis en
Apollo waren gedood en hun lichamen dagenlang onbegraven bleven,
omdat zij zich verheven achtte boven de goddelijke Leto, die slechts
twee kinderen had en zijzelf twaalf. Een verhaal dat zoals zoveel verhalen bij Homeros, dient als rechtvaardiging, verklaring of richtlijn voor
het handelen, in dit geval het genieten van een gemeenschappelijke
maaltijd.
Niobe was een dochter van Tantalos, die zelf een zoon was van Zeus.
Zij behoorde tot een geslacht waar volgens de dichters een vloek op
rustte en waaruit later ook Atreus en de Atriden Agamernnon en Menelaas zijn voortgekomen. In haar vermetelheid zag Niobe neer op Leto,
de moeder van Apollo en Artemis, omdat zijzelf met meer kinderen gezegend was. Bij Homeros is er sprake van twee maal zes. Andere auteurs noemen er meer of minder. Hun aantal variëert van drie tot veertien. Niobe verliest al haar kinderen. Een groter leed is nauwelijks
denkbaar. Uiteindelijk verandert zij in een rots. Volgens sommigen was
deze gedaanteverandering een deel van haar straf. Anderen, onder wie
ook Ovidius, vertellen dat zij zelf aan Zeus vroeg om te mogen veranderen in steen omdat haar verdriet ondraaglijk was. Nog anderen, zoals
later ook Boccaccio, geven van deze metamofose een eerder rationele
of allegorische verklaring. Niobe zou van verdriet met stomheid geslagen zijn en sprakeloos geworden. Voor echt verdriet zijn er geen woorden meer.

-u.
lU

0

fl)

-....
0

u.

z

lU
lU
fl)

0

u.
a:

0

:IE

...c

lU

:IE
lU

...z
>
:IE
c:l

z
....
lU

fl)
fl)

.,
....

lU
::I

:IE

c

fl)

22

Het verhaal van Niobe is een van de vele verhalen die de oude Grieken elkaar van generatie op generatie vertelden over vermetele overmoed, jaloerse goden en intens verdriet. Er wordt veelvuldig naar verwezen. Aischylos en Sophokles zouden elk aan wat haar overkomen is,
een tragedie hebben gewijd, die echter niet bewaard gebleven zijn. Antigone vergelijkt in het naar haar genoemde treurspel van Sophokles
haar eigen droevig lot met dat van Niobe. Zij werd weliswaar niet van
haar kinderen beroofd maar zij zou kinderloos de dood ingaan. Het verhaal van Niobe is verder ook één van de vele verhalen waarin sprake is
van een metamorfose.
De metamorfose is een opvallend kenmerk van de Griekse mythen.
In deze oude verhalen speelt de verandering van gedaante gewoonlijk
een belangrijke rol. Bij Homeros en in de Griekse tragedies wordt er
veelvuldig op gezinspeeld. De dichters en geleerden van Alexandrië
hebben rond 300 v.Chr. verzamelingen van verschillende soorten metamorfosen aangelegd en bloemlezingen samengesteld. Het is langs deze
weg dat dit wonderlijke verschijnsel uiteindelijk zijn sporen heeft nagelaten in de Romeinse literatuur met als hoogtepunt Ovidius. In zijn Metamorfosen vindt men rond de tweehonderdenvijftig gedaanteverwisselingen, waarvan de verandering van Chaos in Kosmos de eerste is. Het
is vooral door dit werk dat in de schilder- en beeldhouwkunst van de renaissance en meer nog van de barok de metamorfose een geliefd onderwerp wordt. Veel kunstenaars blijken gefascineerd te zijn door dit verschijnsel, misschien mede door het feit dat elk kunstwerk iets heeft van
een metamorfose, van een veranderen van vormen.
In de literatuur van de oudheid treft men een grote verscheidenheid
aan van metamorfosen. Zo zijn er de goden en godinnen die zich tijdelijk in allerlei verschillende gedaanten voordoen. Beroemd zijn de vele
gestalten die Zeus aanneemt bij zijn liefdesavonturen, maar ook andere
goden treden op in allerlei vermommingen. Verder zijn er de veranderingen die definitief lijken te zijn. Halfgoden en stervelingen worden
vogels, wilde en tamme dieren, bloemen en bomen, rotsen, rivieren en
landschappen. Dit zijn de metamorfosen in de eigenlijke zin. Heel soms
wordt de metamorfose ongedaan gemaakt zoals het geval is met de
makkers van Odysseus die door Kirke in zwijnen veranderd zijn en met
de hulp van Hermes weer mensen worden. Zeldzaam is het dat dieren
mensen worden of menselijke trekken aannemen maar ook dat gebeurt.
Zo kan men lezen aan het einde van het negentiende boek van de Ilias
dat het paard van Achilles, Xanthos geheten, geheel onverwacht het
woord neemt. Hera had het paard het woord verleend maar het werd
hem vrijwel onmiddellijk ontnomen door de Erinyën. Wel kunnen dieren en zelfs dingen een gedaanteverandering ondergaan. Zo verandert,
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toen de Achaeërs hun offer brachten in Aulis, de grote slang die onverwacht langs het altaar omhoog kronkelde en in de nabij staande plataan
een nest met jonge mussen verslond - een teken door Kalchas uitgelegd
als beeld van het verloop van de oorlog- tot verbazing van de aanwezigen in steen. En het schip dat de Phaeaken aan Odysseus hadden gegeven om zijn terugkeer naar huis mogelijk te maken, veranderde in een
groot rotsblok in de zee voor de kust van Ithaka.
De Griekse goden scheppen er klaarblijkelijk genoegen in zich voor
te doen in allerlei verschillende gedaanten. De oude god van de zee
Proteus wordt een veranderingskunstenaar genoemd. Hij neemt de
vorm aan van jonge man, leeuw, wild zwijn, slang, boom, steen, stromend water en vuur. Ook Thetis, eveneens een godin van de voortdurend veranderende zee, neemt allerlei verschillende gedaanten aan om
te ontsnappen aan een huwelijk met de sterveling Peleus, dat uiteindelijk toch voltrokken wordt en waaruit Achilles wordt geboren. Zeus
wordt een stier om bij Leda een kind te verwekken met name Helena
die de inzet wordt van de Trojaanse oorlog, en gouden regen om Danae,
de moeder van Perseus, te bevruchten. Hij wordt een arend om de Trojaanse prins Ganymedes als schenker naar de Olympos te brengen en
neemt zelfs de gedaante aan van de godin Artemis om haar dienares, de
nimf Kalisto, te kunnen beminnen. Wanneer Artemis ontdekt dat zij
zwanger is, wordt zij verstoten en uiteindelijk veranderd in een beer.
Later zal zij met haar zoon in de hemel worden opgenomen als de Grote en de Kleine Beer. Bij al deze vermommingen van Zeus gaat het er
bijna altijd om de geliefde te kunnen verleiden en zijn vrouw, de jaloerse Hera, te kunnen misleiden. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het
verhaal van de riviergodin Io. Nadat Zeus met haar de liefde bedreven
heeft, verandert hij haar in een koe en geeft deze dan ten geschenke aan
Hera. De wantrouwige Hera laat de koe dag en nacht bewaken door
Argos met zijn vele ogen. Zeus weet echter Hermes te bewegen Argos
te doden - hij wordt bij Homeros de 'Argos-doder' genoemd - waardoor Io kan ontsnappen. Hera laat zich niet ontmoedigen en blijft haar
achtervolgen en opjagen, waardoor zij gedwongen is over de aarde rond
te zwerven. Wonderlijk genoeg blijft Zeus toch nog kinderen bij haar
verwekken. De mythen hebben nu eenmaal een andere logica dan de
ons vertrouwde.
Sommigen van de goden nemen een menselijke gestalte aan. Zo begeeft Demeter zich onder de mensen als een zwijgzame en wat nukkige
oude vrouw wanneer zij op zoek gaat naar haar dochter Persephone, en
Athena neemt de gedaante aan van de sterveling Mentor om Odysseus
en zijn zoon Telemachus met goede raad bij te staan. Door deze vermommingen wordt een nabijheid aan de stervelingen mogelijk, terwijl
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tegelijkertijd de afstand wordt bewaard. Het is een samenspel van aanwezigheid en afwezigheid. In tegenstelling tot de hedendaagse mens
voor wie de wereld leeg is, zijn de oude Grieken ervan overtuigd dat
deze wordt bevolkt door vele goden en godinnen. Alles is vol goden,
zei de filosoof Thales. Ze zijn aanwezig maar op een verborgen wijze,
en zijn werkzaam zonder dat de mensen het beseffen.
De metamorfose in de strikte zin die de halfgoden en stervelingen
ondergaan, kan een straf zijn maar ook een beloning, een bescherming
en een mogelijkheid om aan naderend onheil te ontsnappen. De wreedaardige en moorddadige Lykaion wordt een bloeddorstige wolf, de jager Aktaion die Artemis in haar naaktheid heeft aanschouwd, verandert
in een hert en wordt door zijn eigen honden verslonden. De vermetele
Niobe wordt een rots, Arachne die meende beter te kunnen weven dan
Athena wordt een spin, de Piëriden die het in een zangwedstrijd wilden
opnemen tegen de Muzen worden eksters en de dochters van Minyas
die weigerden aan de cultus van Dionysos deel te nemen, vleermuizen .
Als beloning voor de gastvrijheid die Philemon en Baucis de goden
hebben verleend, worden zij twee met elkaar verstrengelde bomen en
daarmee wordt hun samenzijn voor altijd bestendigd. Daphne kan aan
de avances van Apollo ontkomen door te veranderen in een laurierboom en Syrinx aan die van Pan door riet te worden waaruit de panfluit
wordt gemaakt. Veel van deze metamorfosen hebben iets van een toestand tussen leven en dood, van verandering en bestendiging, van ondergang en voortbestaan. Men wordt wat men in diepste wezen was en
lS.

Waarom al deze metamorfosen in de mythen, de verhalen en de literatuur? Een eenduidig antwoord op deze vraag is niet mogelijk. Bij
Ovidius lijkt de metamorfose te fungeren als een soort poëtische wereldverklaring. De werkelijkheid is aan voortdurende verandering onderhevig, er is niets dat hetzelfde blijft en alles gaat over van het een in
het ander. In het laatste boek van de Metamorfosen verwijst de auteur
naar Pythagoras die de metempsychose of zielsverhuizing zou hebben
geleerd. Een leer die probeert de eindigheid te overwinnen en de individualiteit te relativeren, en misschien ook de ontkenning van de sterfelijkheid impliceert. Bij Ovidius is de mythe echter literatuur geworden.
Hoe schitterend de versregels (hexameters) ook zijn, het als epos opgebouwde werk dat begint met de overgang van de chaos naar de kosmos
en eindigt met de vergoddelijking van Julius Caesar, doet toch wat gekunsteld aan. Dit neemt niet weg dat Ovidius een scherp oog had voor
de vergankelijkheid der dingen en de scheppende veranderlijkheid van
de natuur. Hij schrijft in Boek xv (vertaling van M. d'Hane-Scheltema):

' ... er is niets in deze hele wereld
dat blijft. Alles verglijdt, elk ding krijgt vorm en gaat voorbij.
Ja, ook de tijd verstrijkt in een gestadige beweging
als een rivier, die net zomin haar stroom kan stuiten als
een vluchtig uur kan stilstaan; zoals water water voortstuwt
en in de rug geduwd wordt, maar ook zelf naar voren duwt,
zo holt de tijd vooruit en zit zichzelf ook achterna en
vernieuwt zich steeds ... '
en wat verder:
'Niets houdt zijn eigen aanschijn. De vernieuwster aller dingen,
Moeder Natuur, laat elke vorm ontstaan uit andere vormen.
Geen enkel ding in dit heelal, geloof me, gaat teloor,
maar alles wisselt en vernieuwt. Men spreekt van een geboorte,
als er iets anders aanvangt dan er was, en sterven is
ophouden met hetzelfde-zijn. En toch, het groot geheel
blijft wel bestaan, al schuift er nog zoveel van hier naar daar.'
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De metamorfose behoort tot het domein van de natuur. Het is een natuurlijk fenomeen. De rups die zich ontpopt tot vlinder is het voorbeeld
bij uitstek van dit verschijnsel. In het begin van de negentiende eeuw
werd door Schelling en Goethe het woord metamorfose veelvuldig gebruikt om de ononderbroken en dynamische verandering in de natuur
aan te duiden en de eenheid van voortbrengen (natura naturans) en
voortgebracht-zijn (natura naturata) te benadrukken. Toch is de metamorfose waarover verteld wordt in de mythen niet zonder meer iets van
de natuur, maar eerder van de cultuur. Er is iets magisch aan en het doet
soms denken aan tovenarij. Kirke die de makkers van Odysseus in
zwijnen veranderde, wordt dan ook een toverkol genoemd. Vanwege dit
magische karakter genoot de metamorfose een bijzondere belangstelling bij de alchemisten. Ook in de religie speelt de metamorfose of
transfiguratie een niet onbelangrijke rol.
De vele mythen en verhalen over de metamorfose hangen naar alle
waarschijnlijkheid nauw samen met de overal en ten allen tijde aanwezige tendens van de mens zich te vermommen en te verkleden, een
masker te dragen, zijn lichaam te beschilderen en te tooien met pluimen
en veren, horens en andere dierlijke attributen. Mensen hullen zich in
dierenvellen, en dit niet alleen om hun naaktheid te bedekken maar ook
om in de huid van de ander te kruipen. Wanneer Heraktes en Perseus
zich bekleden met het vel van de leeuw die zij hebben gedood, doen zij
dat uit eerbied voor het dier en in de hoop dat zijn kracht de hunne zal
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worden. Zich kleden, van welke aard de kleding ook is, dient nooit alleen om zich te beschermen tegen de warmte en koude en tegen de
blikken van de ander maar heeft altijd ook een symbolische functie.
Het dragen van kleding met alle accessoires die daarbij horen, is een
vorm van zich onderscheiden van andere mensen en zeker ook van de
dieren, en is tegelijkertijd een poging om zich met hen te vereenzelvigen. Het gaat hier om differentiatie en identificatie. De verhalen over
de metamorfose hebben misschien ook hierin hun oorsprong en verklaren of begeleiden deze fenomenen .
De vele verhalen waarin over de verschillende metamorfosen werd
verteld of ernaar werd verwezen, vonden een gretig gehoor in de oudheid. De filosofen waren echter minder enthousiast. Van Hemkleitos is
de uitspraak overgeleverd dat Homeros en Hesioclos geen bewondering
verdienen maar een pak slaag, en Xenophanes stoort zich aan de leugenachtige taal van de dichters, de veelheid van verhalen en het antropomorfische karakter van de goden, dat nauw met bepaalde vormen
van metamorfose is verweven. Het oordeel van Plato over de feitelijk
bestaande literatuur is uiterst negatief. In het tweede, derde en tiende
boek van De Staat worden met veel citaten en verwijzingen de vele verhalen van de dichters aan een grondige kritiek onderworpen. De dichters wordt niet verweten dat hun taal niet dichterlijk (mooi) genoeg zou
zijn maar eerder te dichterlijk, en dat wil dan zeggen te verleidelijk, te
zeer gericht op het verleiden en misleiden van lezers, toehoorders en
toeschouwers.
Plato legtSokrates de volgende woorden in de mond: 'Hoewel ik van
jongsaf een zekere liefde en bewondering voor Homeros heb, die duidelijk de leermeester en leidsman van al de voortreffelijke tragediedichters is, toch, hoe dierbaar die man me ook is, is hij me niet dierbaarder dan de waarheid.' Homeros en allen die hem volgen, vertellen
in feite leugenverhalen. In woorden wordt een verkeerd beeld opgehangen van wat goden en helden zijn. Het is net als een schilder die een
portret schildert dat niet de minste overeenkomst vertoont met wat hij
wilde afbeelden. Plato weet en erkent dat het vertellen van verhalen gewoonlijk geschiedt om een handeling of toedracht te rechtvaardigen en
te verklaren en dient als richtlijn voor het handelen, zoals het gebruiken
van een maaltijd door Achilles en Priamos wordt gerechtvaardigd en ingegeven door het verhaal van Niobe. Maar, aldus de filosoof, de meeste
verhalen die de dichters vertellen, geven de verkeerde richtlijnen, een
onjuiste verklaring en een rechtvaardiging van onrechtvaardig gedrag.
De goden en helden gedragen zich onverantwoordelijk, onredelijk, onrechtvaardig en onfatsoenlijk. Ze zijn ontrouw, bedriegen en misleiden
elkaar en stellen daden die moreel verwerpelijk zijn en de goede zeden
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aantasten. Daarbij komt nog dat de goden uit afgunst of louter omwille
van het plezier, de stervelingen misleiden en ondraaglijk leed berokkenen zoals het verlies van al haar zonen en dochters door Niobe of het
doden van haar eigen kinderen door Medea. En het ergste is, nog altijd
volgens Plato, dat de toehoorders of lezers genoegen vinden in de beschrijving van deze wandaden en dit lijden en de toeschouwers zich
vermaken met de opvoering ervan in het theater. Plato wijst hier op een
typisch kenmerk van de (westerse?) literatuur. Deze handelt vaak over
verdriet dat mensen overkomt en over leed dat zij zichzelf en anderen
aandoen, en de lezer is geboeid en ontroerd en gaat op in zijn lectuur.
Of zij nu Niobe of Medea heten of Emma Bovary of Anna Karenina, zij
hebben het slecht getroffen in het leven maar de beschrijving van hun
wederwaardigheden behoort tot het mooiste van wat de Europese literatuur heeft voortgebracht. Voor deze vorm van schoonheid is er bij Plato
uiteindelijk geen plaats.
Het grootste bezwaar van Plato tegen de verhalen waarin wordt verteld over metamorfosen, is van theologische aard. Met een zekere afkeer citeert hij enige beroemde versregels uit de Ilias: 'In de woning
van Zeus staat een tweetal vaten waaruit hij gaven bedeelt; uit het ene
vat goede, uit het andere kwade. De ene keer treft iemand het slecht,
een andere keer beter.' En bij Aischylos leest hij: 'God plant schuld in
het hart van de mensen wanneer hij een huis volledig wil uitroeien.'
Voor Plato is dit godslasterlijke taal. Zeus en de goden kunnen volgens
hem nooit bron en oorsprong zijn van het kwade maar slechts van het
goede. Dit standpunt zal later leiden tot het immens ingewikkelde probleem van de oorsprong van het kwaad dat van meet af aan in een theologisch kader wordt gesteld. Hoe is de bevestiging van een goede god
verzoenbaar met het bestaan van het kwaad en het daarmee verbonden
lijden? Men kan zich afvragen of een theologisch kader wel het meest
geschikt is om dit probleem te stellen. Misschien is de gedachtengang
van Homeros een heel andere. Hij zou uitgegaan zijn van het feit dat er
nu eenmaal kwaad en schuld in de wereld bestaan en dat het al of niet
goed getroffen hebben in het leven tot de aard zelf van de werkelijkheid
behoort. Deze ondoorgrondelijke feitelijkheid werd een naam gegeven:
Zeus, de Moiren, de Erinyen of meer algemeen de goden. Maar waarschijnlijk is dit een te moderne formulering.
Even schandelijk in de ogen van Plato is de vooronderstelling van de
dichters dat de goden allerlei verschillende gedaanten aannemen en gewoonlijk met oneerbare bedoelingen. Zeus en de andere goden en godinnen zouden zich voordoen in verschillende vormen om elkaar en de
stervelingen te kunnen verleiden en misleiden, hun schandelijke daden
te verbergen en de anderen te bedriegen. Dergelijke verhalen, aldus
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Plato, belasteren de goden en maken de kinderen bang. Voor Plato zijn
de goden eeuwig en onveranderlijk. Ze hebben geen leugenachtige en
bedrieglijke bedoelingen maar zijn bron, oorsprong en voorbeeld van
waarheid en waarachtigheid. Hierbij kan worden opgemerkt dat ondanks Plato het beeld van een bedrieglijke god - het malin genie van
Descartes - de Europese filosofie blijft intrigeren.
In de verhalen over de metamorfosen veranderen goden en mensen,
dieren en dingen zomaar, door magie of goddelijke tussenkomst in iets
anders. Hemel en aarde hebben hier geen vaste en onveranderlijke identiteit. Het ene gaat op dionysische wijze voortdurend over in het andere.
In een dergelijke wereld zou volgens Plato een echt weten onmogelijk
zijn. Wetenschap veronderstelt, aldus Plato, blijvende, vast omlijnde en
onveranderlijke vormen of ideeën. Het weten van de dichters en zangers is dan ook geen echt weten. Hun kennis zou niet gebaseerd zijn op
een werkelijk inzicht in de ware aard der dingen maar op verhalen die
van generatie op generatie worden doorverteld. Dichters en zangers
herhalen, volgens Plato, slechts wat ze hebben horen zeggen en hun
weten is dan ook een schijnweten. De vraag of niet een heel groot deel
van het menselijke weten altijd en noodzakelijk zijn oorsprong heeft in
wat wordt gezegd, meegedeeld en verteld, blijft hier onbeantwoord .
Om al deze en nog andere redenen moet, volgens Plato, de dichters
het zwijgen worden opgelegd. Zij hebben geen recht van bestaan in de
ideale staat. Dit betekent echter niet dat er bij Plato geen plaats zou zijn
voor poëzie en literatuur, maar deze zou dan wel een heel andere moeten zijn dan de feitelijk bestaande. De Muzen stonden zeer hoog aangeschreven in de Platoonse academie en Plato zelf was een groot schrijver. Zijn dialogen, waarin feit en fictie op wonderlijke wijze samengaan, behoren tot het beste wat de Griekse literatuur heeft voortgebracht. Bovendien hebben bijna al deze dialogen de structuur van een
verhaal, een soort raamvertelling waarin nog allerlei kleinere verhalen
worden verteld. Een van die kleinere verhalen handelt zelfs over een
metamorfose: de verandering van mensen in krekels.
In de Phaedrus vertelt Plato hoe Sokrates op de markt de jonge Phaedrus ontmoet, die hem met een list meelokt buiten de stad en hoe zij
samen aan de oever van het riviertje de Ilisos onder een plataan gaan
zitten waar zij de krekels horen zingen. Dan ontwikkelt zich een lang
gesprek over de liefde maar ook over de taal, de dialoog en de redevoering, het gesproken en het geschreven woord. In dat gesprek vertelt Sokrates, om het belang van het samen filosoferen te benadrukken, het
volgende verhaal. Oorspronkelijk, in de tijd toen er nog geen Muzen
bestonden, waren de krekels mensen. Toen later de Muzen geboren
werden, vonden sommige mensen zo'n groot genoegen in het zingen,

dansen, vertellen en filosoferen dat ze niets anders meer deden en vergaten te eten en te drinken zodat ze stierven zonder het te merken. Ze
veranderden in krekels, die van de Muzen als beloning kregen dat zij
vanaf de geboorte geen voedsel nodig hadden en heel hun leven tot aan
hun dood konden doorbrengen met praten en zingen. Na hun dood vertelden ze dan aan de Muzen wie onder de mensen de Muzen het meest
hadden geëerd. Zo vertelden ze aan Kalliope, de muze van het epos
maar ook van de filosofie, wie zich daarmee ernstig hadden bezig gehouden. En Sokrates besluit met te zeggen dat de Muzen zelf de mooiste verhalen weten te vertellen over de goden en de mensen.
Wat Sokrates hier vertelt, is misschien ontsproten aan zijn eigen fantasie maar het is niet onmogelijk dat hij een beroep doet op andere en
oudere verhalen. Dat mensen veranderen in krekels is een terugkerend
thema bij de dichters. Zo zou Tithonos, de echtgenoot van Eoos, de Dageraad, toen hij heel oud geworden was, verschrompeld zijn tot een
krekel. Iets dergelijks wordt verteld over de sybille van Cumae. Het
verhaal van Sokrates is echter van een heel andere aard dan de vaak
huiveringwekkende en tegelijk ook fascinerende verhalen over de metamorfosen van goden en mensen. Bij Sokrates is de metamorfose ontdaan van zijn magische en mythische kracht. Het verhaal is een verhaaltje geworden. Wel is het zo dat Sokrates hier een verhaal vertelt om
een bepaald gedrag te rechtvaardigen, namelijk midden op de dag, aan
de oever van een riviertje in de schaduw van een boom samen te filosoferen, net zoals Achilles vertelt over Niobe, die hoewel haar kinderen
nog niet begraven waren, toch niet vergat om te eten, om samen met
Priamus van een goede maaltijd te genieten voordat hij hem het lijk van
Hektor overhandigt.
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Upon the whole, the Behaviour of these Animals was so orderly and rational,
so acute and judicious, that I at last concluded, they must be Magicians, who
had thus metamorphosed themselves upon some Design.
Jonathan Swift, Gulliver's Travels, 'A Voyage to the Houyhnhnms'

Zei niet de Keizer: als ik met mijn paard
zou willen praten, zou het Hollands zijn?
Zo praat ik tegen u. Maar onderworpenheid
ontneemt mij stem. Ik ben uw oor niet waard
maar praat. En praat. U buigt uw slanke hals
in medelijden. Door het raam zie ik, langs
uw gouden manen, wroetend in de aarde
wezens die op mij lijken. Hoe zou u dan
verwantschap met mij voelen. Laat staan genegenheid.
Wie is hier mens, wie dier, wie het hoogst verstand?
Ik moet vertrekken, zegt u streng, er dreigt
verwarring in het land: ben ik een soort
yahoo, maar met de gave van het woord,
zij het stamelend, of ligt achter het water
werkelijk een duister oord, waar mijn gelijken
steden bewonen, houten hulzen met zeilen
kunnen uitrusten om zeeën te bevaren?
Dat mag niet waar zijn. Dus moet ik haastig weg.
De kleine vos helpt zwijgend bij het bouwen
van mijn simpele boot. Een mast en touwen,
een roer gemaakt. Allen vaarwel gezegd
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die paarden schenen maar edeler zijn
dan wij, yahoos. Ik ben het spoor bijster
in alle talen. Een lege horizon
waar ik heen vaar, hopend schipbreuk te lijden
voordat de kust in zicht komt.
Of dat een storm
mij terug zou drijven naar u. Dat door een wonder
ik teder hinnikend met u spreken kon.
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JET BAKELS

ENS WORDT
DIER: WEER·
WOLVEN EN
TIJGERMENSEN

Maar de zoons van de wolf stoeiden zonder geluid,
wel wetend dat vlakbij, nooit dan ten halve slapend,
de mens, hun vijand, woont, meedogenloos bewapend.
(Martinus Nijhoff, De dood van de wolf)

Verhalen worden al lang niet meer verteld bij het kampvuur. Mythen
krijgen tegenwoordig gestalte op het witte doek en op de televisie, zoals in de film Wolf (uit 1994) met Jack Nicholson als getormenteerd
mensbeest en Michelle Pfeiffer als 'belle'.
De metamorfose van een persoon in een gevaarlijk, mensenetend
dier is een universeel thema in de menselijke historie. Wat zegt deze
dramatische transformatie over de relatie met deze dieren? En over ons
zelfbeeld?
Wolf geeft een nieuwe draai aan het gegeven van de weerwolf (wer is
oudgermaansvoor 'mens'). We kennen de weerwolf als een angstaanjagend en duivels wezen, maar in Wolf beschikt hij juist over begerenswaardige eigenschappen. Nicholson speelt een aanvankelijk weinig assertieve redacteur, die dreigt zowel vrouw als baan te verliezen aan een
even ambitieuze als onbetrouwbare collega. Wanneer hij door een wolf
wordt gebeten krijgt hij roofdierachtige vermogens: hij hoort, ruikt en
ziet met de scherpte van een wolf. 's Nachts krijgt hij hoektanden,
groeit zijn haar en wordt hij bloeddorstig (maar blijft in de keuze van
zijn slachtoffers rechtvaardig). Zijn zelfvertrouwen en dadendrang nemen onstuimig toe- ook in bed. Hij overtroeft zijn collega en zijn baas,
verlaat zijn vrouw en weet de koele Michelle Pfeiffer zo te imponeren
dat zij hem uiteindelijk vrijwillig volgt, de wildernis in. Alwaar ze nog
lang en gelukkig zullen leven, als weerwolven. Zo besluit de film met
een wel zeer hedendaags happy end: niet de weerwolven zijn verdoemd, maar de verziekte samenleving die zij achterlaten. Zijn we niet
langer bang voor 'het beest' binnen en buiten ons?
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Romulus
Het geloof dat mensen zich in gevaarlijke dieren kunnen veranderen
speelt of speelde vrijwel overal waar deze dieren voorkomen. Waar de
tijger voorkomt zijn er weertijgers, in Afrika sluipen luipaardmannen
rond, in Zuid-Amerika transformeren sjamanen zich in een jaguar en
op de Pacifische eilanden veranderen mensen na hun dood in een haai.
In Europa was het vooral de wolfwaarin mensen metamorfoseerden.
Wolven - en wolfsmensen - waren echter niet altijd kwaadaardige
schepsels. In het oude Athene werd de wolf met Apollo geassocieerd en
was het dier heilig: wie een wolf doodde moest een plechtige begrafenis voor het dier organiseren en bekostigen. Een wolvin zoogde Remus
en Romulus, de latere stichters van Rome, en staat hiermee aan de basis
van de Romeinse beschaving. Dit beeld van de voedende wolvin kwam
niet uit de lucht vallen. In het (pre-)Romeinse rijk bestonden wolf-culten, waarin de kracht van de wolf zich vertaalde in seksuele potentie en
het dier werd beschouwd als een brenger van vruchtbaarheid.
Een echo van deze opvattingen klinkt door tot in het begin van deze
eeuw. Boeren in Oost- en Zuid-Europa beschouwden het als een gunstig teken wanneer een wolf door het graanveld ging. De extreem-rechtse, nationalistische Grijze Wolven kozen met hun naam dan ook niet
een agressief logo, maar refereerden aan een Turkse oorsprongslegende. In de dageraad van de beschaving zouden de Turken zijn gevlucht
naar een door bergen omsloten hoogvlakte, waar ze in een soort ballingschap leefden. Totdat een grijze wolvin hen naar buiten leidde,
waarna ze hun historische rol konden opvatten.
Naast deze 'goede' wolf bestonden er natuurlijk ook negatieve beelden van het dier. De eerste mens-dier transformatie die in Ovidius' Metamorfosen wordt beschreven is die van Lycaon in een wolf. Lycaon
was de tyrannieke koning van Arcadië (in feite een onherbergzame
streek, welke pas later een lieflijk karakter kreeg toegedicht) die een
schrikbewind voerde over zijn onderdanen. Hij waagde het zelfs om de
god Jupiter, die in vermomming poolshoogte kwam nemen van zijn
wangedrag, gekookt mensenvlees voor te zetten. Als straf verandert Lycaon in een wolf. 'Zijn kleren worden vacht, armen en benen worden
poten; hij wordt een wolf' (in de vertaling van M. d'Hane-Scheltema).
De felle blik, de wreede trekken, fellichtende ogen en bruingrijze kleur
van Lycaon kenmerken de wolf voortaan als soort.
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Duivelse wolf
Goede en kwade wolven hebben wellicht naast elkaar bestaan; de wildernis is een ambivalent terrein van goede en kwade krachten. Maar al
naar gelang de tijd, plaats en cultuur zijn bepaalde beelden dominant.
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Zo kwam de verkettering van de wolf en de weerwolf pas goed op gang
onder invloed van het christendom. De met hekserij en vruchtbaarheicismagie geassocieerde wolf vormde een evidente tegenhanger van
het lam Gods: zo werd de wolf een handzaam doelwit van de Middeleeuwse kerk in de strijd tegen oude heidense praktijken. Daarbij kwam
dat de wolf daadwerkelijk een bedreiging vormde. Hij viel schapen aan
en soms kinderen .
Maar zoals een samenleving verandert, zo verschuiven ook de denkbeelden over de natuur. Nu de wolven bijna zijn uitgeroeid en wildernis
iets is met een hek erom voor het zondagmiddaguitje, gaan we op zoek
naar de verloren band met de ongerepte natuur. In deze queeste naar
'het wilde' is een wolfmens niet verdoemd, maar uitverkoren. Hij is
weer het zinnebeeld voor de creatieve en viriele krachten van de wildernis, waardoor de beschaving zich graag laat bestuiven.
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De tijger als vriend
Onze huidige flirt met de wolf (dat wil zeggen: die van de geürbaniseerde bevolking van Europa en Amerika) is aangenaam griezelig maar
zonder gevaar, het blijft een affaire op afstand. Hoe ervaren mensen
voor wie het dier een dagelijkse bedreiging vormt, hun menseneter?
Als voorbeeld dient Indonesië, waar ik antropologisch veldwerk verrichtte naar de betekenis van de tijger.
Tot in de eerste helft van de twintigste eeuw liepen er nog duizenden
tijgers rond op Sumatra (en in mindere mate op Java en Bali). In de koloniale tijd berichtte een enkele bestuursambtenaar van een tijgerplaag,
maar dit lijkt meer uitzondering te zijn geweest dan regel. Wel worden,
tot in deze tijd, jaarlijks een aantal koeien, karbouwen en soms mensen
het slachtoffer van de tijger. Het aantal tijgers op Sumatra is inmiddels
gereduceerd tot zo'n 500, en de kans lijkt klein dat het dier in het wild
zal overleven. Deze drastische terugloop heeft echter niets te maken
met het feit dat de tijger mensenlevens neemt, maar eerder met het geloof dat hij levenskracht geeft. De Chinese vraag naar tijgerbotten die,
verwerkt tot pleisters en wijn, een scala aan ziekten moeten genezen, is
hier debet aan.
De Chinese obsessie door tijgermedicijnen en de fatale gevolgen
hiervan voor de tijger contrasteren echter met de relatie die de lokale
boerenbevolking van Sumatra van oudher met de tijger onderhield.
Deze heeft altijd geweigerd tijgers 'zomaar' te doden, een houding die
de Nederlandse bestuursambtenaren uit die tijd hogelijk verbaasde. Wat
zij hielden voor een 'merkwaardig bijgeloof' vormt evenwel nog steeds
een centraal element in het lokale wereldbeeld van de boerenbevolking.
Voor de meeste Sumatranen is de tijger geen wild dier, maar een ver-

goddelijkte voorouder in tijgervorm.
Achter het dorp in Kerinci (Centraal Sumatra), waar ik tijdens mijn
onderzoek verbleef, ligt het graf van de dorpsstichter. Het graf wordt
geacht leeg te zijn. Enkele dagen na zijn dood zou het graf zich geopend hebben en de man als tijger herrezen zijn. Deze vooroudertijger
zwerft nog steeds door de omringende wouden. Hij bewaakt het dorp
tegen kwade invloeden van buiten, waaronder 'gewone' tijgers die uit
een ander gebied Kerinci zouden willen binnentrekken. Zoals de voorouders over bijzondere krachten beschikten, zo kan ook de vooroudertijger met zijn mystieke vermogens de dorpsbevolking bijstaan. Wanneer iemand ziek is, kan de traditionele dokter of sjamaan in trance de
tijger oproepen en om hulp vragen. En wanneer iemand uit het dorp
een verre reis maakt, mogelijk verdwaalt of door rovers wordt bedreigd,
dan kan hij de tijger vragen hem te helpen. Vooral in de vechtsport pencak silat speelt de tijger een rol. Meesters in deze vechtkunst kunnen de
tijger in zichzelf oproepen, waardoor ze over roofdierachtige krachten
beschikken en er zelfs als een tijger gaan uitzien.
Waarom vergoddelijken mensen het meest gevaarlijke dier uit hun
omgeving? In de lokale religieuze voorstellingen spelen veel goddelijke
dieren en bezielde planten een rol. Deze geloofsopvattingen reflecteren
een leefsituatie waarin de mens zich niet als alleenheerser van zijn natuurlijke omgeving beschouwt, maar zijn plaats zoekt in een gelijkwaardiger evenwicht. Het ligt voor de hand dat met name de grote, sterke en indrukwekkende dieren binnen dit universum een prominente rol
spelen. Het meest geruststellende aspect van het tijgergeloof is misschien dat de lokale bevolking ervan uit gaat dat de vooroudertijger
nooit 'zomaar' zal aanvallen. Alleen mensen die de plaatselijke wetten
(de adat) hebben overtreden, lopen het gevaar door de tijger gestraft te
worden. Zo wordt een onbeheersbare natuurkracht omgezet in beheersbaar sociaal gedrag. Hierdoor is de tijger in Sumatra niet zozeer een bedreiging voor de mens, maar veeleer een ondersteuning van de maatschappelijke orde.
Linjo
De positieve waardering van de tijger en van de metamorfose van mens
in tijger in Indonesië heeft een poëtische kant, die ook in de orale tradities tot uiting komt. Zoals in het verhaal over Linjo, een lokale held en
voorvader.
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In een hutje op een veld in het bos woont een jong echtpaar: Tandang
en Dalima. De vrouw is zwanger en hoewel de mensen van het dorp
waarschuwen dat ze met haar geur de tijger aantrekt, blijven ze toch
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op het veld in het bos. Wanneer de weeën komen snelt de echtgenoot
naar het dorp om een vroedvrouw te halen en Dalima blijft alleen
achter. Als uit het niets verschijnt een oud vrouwtje, dat helpt bij de
geboorte. Na de bevalling likt ze het overal verspreide bloed op, en
ook het vruchtwater. De vrouw geeft Dalima iets te drinken waardoor deze haar krachten voelt terugkeren en zegt dan dat ze weer
moet gaan. Ze maakt een koprol en Dalima ziet nog net een staart en
een gestreept lichaam in het oerwoud verdwijnen. Ze schrikt en doet
de deur dicht. Als haar echtgenoot terugkomt met de vroedvrouw,
vertelt ze het verhaal. 'Dat was geen mens, maar een tijger,' zegt haar
man verschrikt. De vroedvrouw waarschuwt: 'spreek nooit zijn naam
uit in het bos, noem hem "de oude in het woud" of "Grootouder",
want hij hoort alles.'
Tandang en Dalima blijven in hun hutje op het veld wonen. Ze
vergeten het voorval. Hun zoontje geven ze de naam Linjo, het is een
dapper en ondeugend kind. Op een dag, Linjo is al zeven jaar, ziet hij
opeens een oude vrouw die in gepeins verzonken bij de bosrand zit.
'Kom je met mij in het bos spelen?' vraagt de vrouw. Linjo, die altijd
alleen moet spelen, gaat vrolijk met haar mee. Ze lopen steeds verder
het bos in, totdat Linjo niet meer kan. 'Klim maar op mijn rug', zegt
het vrouwtje. 'Maar dat kan toch niet, grootmoeder is toch veel te
oud en zwak?' antwoordt Linjo. Maar dan maakt de vrouw een koprol over de grond en staat er een grote donkergestreepte tijger voor
Linjo's neus. 'Wees niet bang, grootmoeder houdt veel van je,' gromt
de tijger. 'Waarom zou ik ook,' zegt Linjo, en hij streelt de tijger over

haar gezicht en de tijger likt de hand van het kind. Linjo klimt op de
rug van het dier en houdt zich stevig vast. Als in een droom ziet hij
hoe ze door het bos gaan, over bergen en door dalen.
Ondertussen zijn de ouders van de jongen vreselijk ongerust. Zou
hij door een tijger zijn opgegeten? Door een bosgeest zijn meegenomen naar het diepst van het woud? Ze zoeken en roepen totdat de
avond valt. De volgende ochtend horen ze, godzijdank, hun zoontje
op de deur kloppen. In tranen omhelst de moeder haar kind. Nadat ze
zijn verhaal hebben gehoord, gaan ze naar het dorp. Daar vraagt de
vader aan de dorpsdokter (dukun of sjamaan) naar het lot van zijn
kind. Deze legt uit dat Linjo geen gewoon kind is, maar met de tijger
vriendschap kan sluiten. 'Wees niet ongerust wanneer je kind met
een tijger bevriend wil zijn. Het bloed van de tijger zit in het lichaam
van Linjo en maakt dat, zo nu en dan, je kind samen met de tijger wil
zijn. Laat dat gewoon gebeuren, dat is niet erg.' Wanneer Linjo negentien jaar is, leert hij pencak silat van zijn grootmoeder de tijger
en krijgt hij de eretitel hulubalang sakti. Hij maakt tochten door de
wouden op de rug van de tijger, naar Jambi, en wanneer hij dreigt te
worden aangevallen zijn er altijd tijgers die hem beschermen.
Op grond van deze gebeurtenissen zegt men in de rest van Indonesië en
Maleisië nog steeds dat de mensen uit de bergen van Kerinci zich in
een tijger kunnen veranderen.
Het verhaal over Linjo raakt aan de angst voor de tijger, maar lijkt
deze vrees, in de als liefdevol getypeerde relatie tussen de vooroudertijger en de jongen, tevens te ontkrachten. De lichamelijk gepredestineerde vriendschap met de tijger wordt hier als iets positiefs beschreven, als
een bijzonder en nuttig attribuut van de held die Linjo later wordt. Hoewel het verhaal hierover niet rept, past het in de gedachtenwereld van
de Kerinciërs dat Linjo na zijn dood ook als een tijger zal verschijnen
aan zijn kleinkinderen. Over het vermogen van bepaalde mensen om
zich in tijgers te veranderen doen in Kerinci verschillende verhalen de
ronde. Een veel gehoorde verklaring is dat er in een mythische oertijd
huwelijken tussen mensen en tijgers zijn gesloten; de afstammelingen
hiervan kunnen zowel als mens en als tijger verschijnen.
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Techno-jungle
Uit de verschillende verhalen blijkt dat het karakter van weerwolven en
tijgermensen kan worden beschouwd als een vehikel voor reflectie op
de eigen samenleving - die hierbij zo gunstig, of juist zo ongunstig afsteekt - en de bestaande relatie met de wildernis. Het zijn wezens die
onze angsten en verlangens gestalte geven. In onze samenleving ten-
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deert men er momenteel naar de schepselen van de wildernis te idealiseren, maar ze tegelijkertijd als bron van gevaar niet meer erg serieus te
nemen. In de huidige lichting kinderboeken figureren vooral vriendelijke wolven en er wordt zelfs gespeeld met de gedachte wolven op de Veluwe uit te zetten.
Betekent dit dat onze huiver en fascinatie voor de monsters-uit-dewildernis niet meer bestaat? Is al het wilde doodgeknuffeld? Nee natuurlijk, het gevaar dreigt tegenwoordig, denk ik, alleen uit een andere
hoek. Nu ons leven in steeds hogere mate wordt bepaald door steeds
ondoorzichtiger technische systemen, lijken we oude angsten op het
terrein van de high-tech te projecteren: de techno-jungle. Meer dan met
de grenzen tussen cultuur en natuur zijn we gepreoccupeerd geraakt
met de aftasting van de grens tussen mens en het domein van de machine. De nieuwe wildernis ligt hiermee niet buiten de menselijke samenleving, maar juist in het hart van de westerse cultuur.
Ook hier zijn het weer films waarin angstaanjagende hybride mengvormen en metamorfosen gestalte krijgen. Machines worden uitgerust
met bio-chips (zoals de moordlustige lift in de gelijknamige film uit
1983), terwijl halfmenselijke Robocops over superkrachten beschikken.
In de recente cultfilm The Matrix (uit 1999) hebben intelligente machines de macht overgenomen en houden de mensen gevangen in een virtuele schijnwereld. De helden in The Matrix opereren via een ruimteschip waar hun lichamen achterblijven, terwijl hun geest via de computer kan materialiseren in deze virtuele wereld. De techniek doet zeer
modern aan, maar opmerkelijk is dat de concepten in feite oeroud zijn.
Ook de sjamanen in Kerinci laten hun ziel reizen en metamorfoseren,
maar dan in het wezen dat voor hen het summum van kracht vertegenwoordigt; niet de machine, maar de gestreepte koning van het woud.

Literatuur:
Bakels, Jet (2000) Het Verbond met de Tijger. Visies op mensenetende dieren in Kerinci,
Sumatra. Leiden: Research School of Asian, African and Amerindian Studies
Ovidius (1993) Metamorfosen. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep.
Schouten, Matthijs G.C. (2001) De natuur als beeld in religie, filosofie en kunst. KNNV
Uitgeverij.
Verrips, Jojada (1993) 'Het ding "wilde" niet wat ik wilde'. Enige notities over moderne
vormen van animisme in westerse samenlevingen. Ethnofoor 6 (2): 59-80.
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1.

Het verhaal van de neushoornvogel

In Irian Yaya wordt in verschillende varianten een verhaal verteld over
een man die prauwen maakt en erg goed is in het versieren van de prauwen met houtsnijwerk: op de boeg kapt hij de beeltenis van een neushoornvogel uit. Bij het snijden van de neushoornvogel praat hij er tegen. Hij vertelt hem over zijn ongelukkige liefde en zegt: 'Ik wou dat je
kon vliegen, dan kon je Biao voor me ophalen.' Biao is het meisje van
zijn dromen, maar ze woont aan de overkant van een groot water, waar
hij niet kan komen.
Als hij het werk aan zijn nieuwe prauw heeft voltooid, breekt er
's nachts een hevig onweer los. De neushoornvogel op de voorsteven
komt tot leven en vliegt weg. De volgende morgen ziet de man tot zijn
verdriet dat de voorsteven is afgebroken en de neushoornvogel is verdwenen. Later ontdekt hij hem hoog in een boom, waar hij vreemde geluiden maakt. De vogel vertelt hem wat er gebeurd is, en krijgt opdracht om naar het dorp van Biao te vliegen en haar mee te brengen.
Aldus geschiedt, en zo wordt de wens van de man vervuld: hij trouwt
met Biao. Als dank krijgt de neushoornvogel de vrijheid. Maar, zo besluit het verhaal, de mensen zullen altijd op de voorsteven van hun
prauwen de beeltenis van een neushoornvogel blijven kappen.
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Dit verhaal wordt verteld in een cultuur waarin het begrip van kunst zoals wij dat kennen, onbekend is. De man die de prauw bouwt is geen
kunstenaar. En toch draait het in dit verhaal om iets dat we als Europeanen alleen maar in verband kunnen brengen met kunst. Het zegt iets,
dunkt mij, over de verhouding tussen techniek en kunst.
De man is een botenbouwer en hij beheerst die techniek tot in de
puntjes.· Ter voltooiing en versiering van het resultaat snijdt hij op de
voorsteven dan de beeltenis van een neushoornvogel uit. Dat is de
finishing touch: nu is de prauw klaar. Het beeld van de vogel is als het
ware de kroon op het werk: het ontstaat uit de behoefte om het praktische werktuig extra mooi te maken. Het beeld is onderdeel van de boot,
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maar het is tevens iets extra's, waarin de man zich echt uitleeft.
De verhouding van de man tot zijn werkstuk krijgt ook iets persoonlijks wanneer hij aan de neushoornvogel beitelt, zo blijkt uit het verhaal: al snijdend en beitelend deelt hij er zijn diepste verlangens aan
mee. Dat zegt iets over de functie van beelden: ze dienen niet alleen als
versiering, het zijn ook pogingen om iets tot leven te wekken. In het
maken van beelden schuilt blijkbaar altijd het verlangen naar iets dat
buiten het bereik van de menselijke techniek ligt: dat de afbeelding verandert in het afgebeelde. Dat het beeld werkelijkheid wordt.
Wat dat betreft sluit het verhaal naadloos aan bij veel verhalen uit
onze eigen cultuur waarin hetzelfde motief een rol speelt: denk maar
aan het verhaal over Pygmalion, of aan de Beatrijslegende: het tot leven
komende beeld is een universeel topos, en een fenomeen als beeldenverering is geworteld in hetzelfde verlangen. En ook al is het de bliksem die de vogel tot leven wekt, de voorwaarden daarvoor zijn toch
door de botenbouwer zelf geschapen: dankzij zijn kwaliteiten als beeldensnijder krijgt de vogel realiteit voor hem, en door zijn hart uit te
storten voor het beeld heeft hij het bijvoorbaat zelf al als een levend
wezen behandeld.
Uit dit verhaal blijkt hoe nauw verwant kunst en techniek zijn, maar
ook hoe de kunst een meerwaarde krijgt - iets anders en iets meer dan
techniek wordt. De geliefde, die aan de overkant van het 'grote water'
woont, wordt als onbereikbaar voorgesteld. Juist een prauw, zou je denken, maakt het mogelijk om dat water over te steken. Toch is dat niet
het geval (misschien is het 'grote water' een zee, die te gevaarlijk is om
met een prauw te bevaren). Maar waar de techniek tekort schiet, helpt
zijn verbeelding hem uit de nood: zij komt tegemoet aan verlangens die
de techniek blijkbaar niet kan vervullen. Zij schenkt het beeld een
schijn van leven, die de wens oproept dat het echt tot leven zou komen.
Dat die wens vervuld wordt door de bliksem komt ons ook vertrouwd
voor. (Spelen onweer en bliksem niet een soortgelijke rol in andere verhalen, en zelfs in wetenschappelijke hypothesen over het ontstaan van
leven? Maar daarover later... )
Toch blijft de vogel mensenwerk: hij erkent de beeldensnijder als zijn
'vader', en spreekt hem ook zo aan. En wanneer hij naar Biao vliegt, en
met haar spreekt om haar over te halen mee te gaan, vertegenwoordigt
de vogel zijn maker, neemt zijn plaats als het ware in. Pas wanneer hij
na het voltooien van zijn missie de vrijheid krijgt, wordt de neushoornvogel een echte vogel in de natuur. Er is zelfs een variant waarin van
deze vogel wordt gezegd dat hij de eerste echte neushoornvogel was zodat we met een scheppingsmythe te maken zouden hebben.

Mythologie, kunst en techniek gaan hier hand in hand: de techniek van
het beeldensnijden staat in dienst van het verlangen~ niet alleen naar
schoonheid (versiering), maar ook naar het waar worden van dromen.
Het maken van het beeld is niet alleen een kwestie van techniek, maar
ook een psychische act die veel verder reikt: de verbeelding, die hier
door het vertellen van het verhaal als het ware nog eens verdubbeld
wordt, geeft de vogel echt vleugels en schept een werkelijkheid waarin
de techniek maar een ondergeschikte rol speelt.

2.

Zelf scheppen

Volgens veel mythen heeft de mens zijn eigen leven trouwens ook aan
een beeldenmaker te danken. Het heet dat wij uit de klei getrokken zijn,
en daar hoeven we ons niet voor te schamen: het wordt in scheppingsverhalen uit verschillende culturen zo verteld. Adam werd volgens Genesis 2:7 uit vochtige aarde gemaakt, en ook Prometheus schiep de
mens volgens de Griekse mythe uit klei. (Het kan trouwens ook uit
essehout, of uit een maïskolf, zoals andere mythen vertellen.)
Veel eigenaardiger is de kwestie van de gelijkenis: hoe moest dat
schepsel eruit zien? Waar moest het op lijken? Voor de mythenmakers
was dat geen probleem: het sprak blijkbaar vanzelf dat dit schepsel
moest lijken op zijn maker. En omdat die maker in vrijwel alle gevallen
een god was, lijkt de mens dus op een god.
Toen die mythische Maker de mens schiep, maakte hij zichzelf na in
klei. Volgens dit type scheppingsverhaal is de mens dus een afbeelding
van zijn goddelijke maker: wij zijn kopieën van de goden. En we stelden ons die goden voor als wezens die niets beters wisten te doen dan
zichzelf nog eens na te maken. Dat maakt de cirkel mooi rond. Sterker
nog: het idee van het leven-scheppen als het maken van een beeld lijkt
me een typisch menselijk idee.
Maar een mens van klei is nog geen levend wezen; het is niet meer
dan een beeld. Tot zover is die schepper nog niet meer dan een beeldhouwer. Pas als hij dat beeld vervolgens bezielt met leven, als hij het leven 'inblaast', doet hij iets dat een beslissende stap verder gaat. Dat is
de eigenlijke, goddelijke scheppingsdaad, waardoor de klei verandert in
vlees en bloed.
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Als je daarover nadenkt, besef je dat deze scheppingsverhalen ontstaan
moeten zijn uit de betoverende werking van beelden. De mogelijkheid
om iets te maken dat als twee druppels water lijkt op iets anders. Zozeer dat je onwillekeurig alle eigenschappen van dat origineel ook toe-
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schrijft aan de afbeelding ervan. Als makers van nature zijn we dus in
de eerste plaats namakers. Zoals de oude spreuk luidt: 'Natura artis
magistra'- de natuur is het grote voorbeeld. Maar die drang om de natuur na te bootsen is ook een manier om jezelf erbuiten en erboven te
stellen: namaken is ook opnieuw maken en zelf maken. Er zit ook een
emanciperend element in.
Tot op de dag van vandaag zijn we nog steeds gevoelig voor de magie van de mimesis: dat verklaart o.a. het succes van het wassen beelden-imperium van Madame Tussaud. En in die onwillekeurige identificatie van het beeld met het 'voorbeeld', van dode met bezielde materie,
in die illusie ligt de droom besloten om op een dag ook die laatste stap
te kunnen zetten en het beeld, net als in de mythe, met leven te kunnen
bezielen.
Het is een kunstenaarsdroom die in deze scheppingsmythen verscholen ligt. Maar ze zeggen ook iets over de verhouding tussen mensen en
goden. De mens mag dan sterfelijk zijn, hij is wel gemaakt naar beeld
en gelijkenis van een god. Dat schept een band, en dat verklaart ook het
aloude menselijke verlangen om god-gelijk te worden. Om op onze
beurt ook te kunnen 'scheppen', zoals we zelf geschapen zijn. Deze demiurgische ambitie zit niet alleen in de kunst, maar ook in wetenschap
en techniek: we zijn altijd nieuwsgierig geweest naar de oorsprong van
het leven en we zullen niet rusten voor we in staat zijn, zelf langs
kunstmatige weg leven te scheppen. Waarmee we dan eindelijk de plaats
van de mythische schepper zullen hebben ingenomen, en zelf goden
zijn geworden.

3· Het levende beeld

4 2

Kunst en techniek hebben dezelfde wortels, het zijn twee loten aan dezelfde stam. Dat blijkt trouwens nog steeds uit het woord 'kunst', dat
van 'kunnen' is afgeleid. Tot een paar eeuwen geleden bestond er dan
ook nauwelijks onderscheid tussen die dingen.
Bij de oude Grieken was dat heel duidelijk: de mythische figuur Daidalos, die in Athene in hoog aanzien stond, was zowel smid als architect, zowel uitvinder als kunstenaar. Zijn naam is afgeleid van het werkwoord daidallein, wat zoveel betekent als 'kunstig werken'. De verhalen die over hem zijn overgeleverd bevatten allerlei motieven en details
die verwijzen naar de metallurgie (met name de kunst van het bronsgieten). En Daidalos had niet alleen naam gemaakt met beelden die geroemd werden om hun levensechtheid, hij maakte ook 'automatons',
mechanisch bewegende beelden. Hetzelfde werd gezegd van Hephais-
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tos, de god van het vuur, en de goddelijke smid van wie verteld wordt
dat hij een paar vrouwelijke figuren had gesmeed, die hem hielpen bij
zijn werk. (Graves veronderstelt zelfs dat Hephaistos en Daidalos mogelijk te herleiden zijn tot een en dezelfde figuur).
Hephaistos is de schepper van Pandora - ook een opmerkelijk staaltje van kunst en techniek, waarmee de goden zich wreekten voor de
diefstal van het vuur. Opnieuw een beeld dat tot leven gewekt wordt.
(Wat de mensenschepper Prometheus kon, dat konden de Olympische
goden natuurlijk ook- en nog een graadje beter. Waar Prometheus zich
behielp met klei, daar werd Pandora gesmeed uit edele metalen.)
En dan is er ook nog het verhaal van Pygmalion, de Cyprische koning en beeldhouwer, die een zo volmaakte vrouw beeldhouwde dat hij
hopeloos op haar verliefd werd. Allemaal verhalen waarin het tot leven
komen van beelden (al of niet door middel van kunstige techniek) een
rol speelt. Een ander chapiter vormen de verhalen over de mimetische
vaardigheden van Griekse schilders als Apelles, Zeuxis en Parrhasios,
die de techniek van het trompe-l'oeil zo voortreffelijk beheersten dat
iedereen hun beelden voor levende werkelijkheid aanzag. Maar ook
daaruit kun je afleiden hoe sterk het idee van het scheppen van kunstmatig leven tot de verbeelding sprak
Het lijkt erop dat voor de oude Grieken het toppunt van kunst en
techniek gelegen was in het tot leven brengen van beelden. Dat stelde
men zich blijkbaar voor als een tweeledig proces: eerst maak je een zo
nauwkeurig mogelijke nabootsing van het wezen dat je wilt laten leven
(een beeld), en vervolgens zijn er twee manieren waarop het tot leven
kan komen. Je hebt de goddelijke manier, die even simpel als (helaas)
onnavolgbaar is: een kwestie van blazen, van mond-op-mond beademing; en je hebt de kunstmatig-technische methode, die inhoudt dat het
beeld voorzien wordt van een mechaniek waardoor het zelfstandig kan
bewegen (het automaton).
Dat dit een essentieel mimetische kwestie is, blijkt uit het feit dat niemand op de gedachte kwam om een kruik tot leven te wekken, of een
zwaard. Nee: het moest een wezen zijn naar het voorbeeld van andere
levende wezens (bij voorkeur mensen). Het creëren van leven begint
dus met nabootsen van bestaand leven. Daarom speelt het beeld (de afbeelding) een cruciale rol: nabootsing van de uiterlijke vorm was de
eerste stap. Mimesis.
Niet alleen in de kunst, maar ook in de techniek is nabootsing een
essentieel element: heel veel - misschien wel alle - technische vindingen zijn afgekeken van de natuur (denk aan de zaag van Tal os, afgekeken van de graat van een vis, of de tang, die de kaken van een dier nabootst) en dat geldt tot op de dag van vandaag.
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Die ambitie om leven te scheppen leeft ook nog voort in de kunst en de
techniek van deze tijd. Als de dodelijkste kritiek die een roman kan
treffen nog steeds is dat de personages 'niet tot leven komen', blijkt
daaruit dan niet dat aan de romanschrijver ook een soort demiurgische
taak word toegedicht? En wat in de kunst in overdrachtelijke zin geldt,
wordt in wetenschap en techniek toch op de meest concrete wijze nagestreefd: met onze reageerbuisbaby's en gekloonde schapen zijn we al
een aardig eindje op weg.
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Dat er ook een doem rust op dat streven is duidelijk gebleken uit de rol
die automatons en levende beelden spelen in de mythen van Prometheus en Daidalos. Zelfs de kunstkoe die Daidalos ontwerpt voor Pasiphae past in dit rijtje. (Deze keer een beeld dat niet zelf tot leven komt,
maar wel bedoeld is om de goddelijke stier waarop Pasiphae verliefd is,
te verleiden. Dat lukt, maar de vrucht van deze truc is een monster: de
Minotaurus.)
En hoe zit het met Prometheus, de Titaan die de mens boetseerde?
Ook hij moest ervoor boeten, al had dat niet direct met zijn schepping
van de mens te maken. (In tegendeel: Zeus zelf was aanvankelijk zo ingenomen met dat schepsel dat hij het in eigen persoon de levensadem
inblies.) Maar in zijn ijver om zijn schepsel een aangenaam leven te bezorgen, ging Prometheus over de schreef. Zeus nam zijn tegenmaatregelen: de schepping van Pandora laat zich interpreteren als de Olympische tegenhanger van Prometheus' scheppingsdaad en je zou zelfs kunnen zeggen dat de diefstal van het vuur zijn tegenhanger vindt in het
moedwillig ontsteken van een ander vuur: door toedoen van Pandora,
de eerste vrouw, ontvlamt het vuur van de begeerte - waarmee alle ellende voor het mensdom is begonnen.
Dat het stelen van het vuur bestraft wordt met de schepping van de
vrouw blijft hoogst eigenaardig. Dat geeft het verhaal een bijzonder
misogyn tintje. Alsof de (door Prometheus geschapen) mannen het heel
aardig gered zouden hebben met hun techniek en hun kunst, àls er maar
geen aantrekkelijke vrouw op het toneel was verschenen. Maar als het
gaat over het scheppen van kunstmatig leven is dit contrasteren van de
oorsprong van de techniek met de schepping van de vrouw misschien
veelzeggend.

4· Dromen van de kunstmens

44

Zoals de mythe altijd op zoek was naar de oorsprong der dingen - alsof
de kennis daarvan ons moest bevrijden van een kwellende onzekerheid

45

- zo wordt ook de wetenschap nog steeds gedreven door datzelfde verlangen om de oorsprong van het leven en de wereld te doorgronden.
Intussen kan het geen kwaad te bedenken dat de verbeelding de werkelijkheid altijd ver vooruit is geweest, zoals blijkt uit de Griekse mythen waarin al robots rondwandelen. Ook in de joodse en christelijke
mythologie zijn trouwens verhalen te vinden over de schepping van een
kunstmens. De legenden rond de Golem (bekend geworden o.a. door
het beroemde verhaal van Gustav Meyrink) vinden hun oorsprong in de
joodse mystiekVolgens Gershom Scholem is het idee van de golem te
herleiden tot Psalm I 39: I 6, de enige passage in de bijbel waar het
woord 'golem' voorkomt. In de Statenvertaling luidt dat vers: 'Uwe
oogen hebben mijnen ongevormden klomp gezien, en al deze dingen
waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden
worden, toen nog geen van die was.'
'Mijnen ongevormden klomp'- dat is dus de mens toen hij nog van
klei was, voordat hem leven werd ingeblazen. Daarvan is het talmoedisch gebruik van de term, in de zin van iets ongevormds en onvolmaakts, afgeleid. Zo wordt Adam in een talmoedische legende een 'golem' genoemd, wanneer hij nog niet tot leven is gewekt: een lichaam
zonder ziel.
Typerend voor de joodse legenden over de golem is dat het tot leven
wekken van deze 'kleimens' geschiedt door het reciteren van de heilige
namen van God. Het was een magisch ritueel, verbonden met de studie
van de Sepher Yetsirah, ofwel Het boek der schepping. En zo hangt de
figuur van de golem nauw samen met het centrale idee van de kabbalisten, die heilig geloofden in de scheppende kracht van het Goddelijke
Woord (verborgen in de letters van de Tora) en de Naam van God. Uit
de twaalfde en dertiende eeuw stammen de berichten dat het scheppen
van een golem een mystiek ritueel was ter afsluiting van kabbalistische
studies: het symboliseerde een bepaald niveau van inwijding in de geheimen van het Goddelijke Woord. Men maakte een golem van aarde,
voerde daaromheen een soort dans uit en door het uitspreken van bepaalde lettercombinaties (de Geheime Naam van God) kwam de aarden
man dan tot leven. Werd de dans in de omgekeerde richting gedaan, en
de lettercombinaties achterstevoren uitgesproken, dan zakte de golem
levenloos ineen. Volgens bepaalde legenden werd op zijn voorhoofd het
woord EMET ( = waarheid) geschreven, en als de eerste letter werd geschrapt, bleefhet woord MET (=dood) over.
De verhalen over de golem bewegen zich tussen magie en mystiek.
In gepopulariseerde versies wordt alles letterlijk (dus als pure magie)
opgevat, terwijl in de geschriften van de kabbalisten de mystieke, symbolische interpretatie overweegt. In de populaire legendes treedt de go-
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lem op als de dienaar van zijn schepper; hij blijkt over gevaarlijke
krachten te beschikken en groeit elke dag; hij wordt een gevaar voor
zijn omgeving en daarom moeten hem de levensgeesten weer worden
ontnomen (door die ene letter van zijn voorhoofd te schrappen). Het
scheppen van kunstmatig leven blijkt opnieuw niet zonder risico's: uit
de golemlegenden spreekt een heilige huiver om zich met de geheimen
van de schepping in te laten. En als Mulisch in De procedure deze legenden gebruikt, sluit hij daarbij aan. Maar hij benut ze vooral ook om
het onderscheid tussen kunst en wetenschap te benadrukken: leven
scheppen uit letters blijkt minder riskant dan uit klei.
In de alchemistische traditie was er ook sprake van de mogelijkheid
om een kunstmens te scheppen: de zg. homunculus. Paracelsus, die
zich in de zestiende eeuw bewoog op de grens tussen oude, overgeleverde magie en moderne, experimentele wetenschap, dacht precies te
weten hoe zo'n homunculus vervaardigd kon worden. Bij hem is de intentie al bijna wetenschappelijk te noemen: hij meende de vrouwelijke
baarmoeder te kunnen vervangen door een reageerbuis, maar hij had
nog wel sperma nodig.
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5· Een moederloos kind

Zonder de mythe van Icarus geen luchtvaart en zonder de toren van Babel geen 'global village'. Wat in de ontwikkeling van de technologie
stapje voor stapje wordt gerealiseerd, heeft zijn wortels in oeroude dromen en fantasmen. En zo kun je ook zeggen: zonder Prometheus geen
Frankenstein.
Als de schepping van de vrouw de straf was voor het stelen van het
vuur, zoals het verhaal van Pandora suggereert, dan is het wel een bijzondere ironie van de geschiedenis dat het uitgerekend een vrouw was
die Frankenstein schiep. En Mary Shelley gaf haar beroemde boek
Frankenstein (r8r8) niet voor niets de ondertitel 'or the modern Prometheus'.
Het is een verhaal over een jongeman met grote wetenschappelijke
ambities. Frankenstein wil niets meer of minder dan 'het geheim van
het leven' ontdekken en als hij dat heeft ontdekt, zelf een levend wezen
maken. Dat lukt hem. Hoe dat precies in zijn werk gaat, wordt in het
vage gelaten. Het enige dat duidelijk wordt is dat hij zijn schepsel samenstelt uit onderdelen van overleden mensen, en dat hij het twee keer
zo groot moet maken, omdat het de mogelijkheden van zijn techniek te
boven gaat om de finesses van het menselijk organisme op ware schaal
na te bootsen. (Dat laatste lijkt me vreemd, als je toch met menselijk
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materiaal werkt - maar vooruit, een kniesoor die daarop let.)
Zodra het hem gelukt is dit wezen leven in te blazen (wat gebeurt tijdens een hevig onweer- daar heb je de bliksem weer), schrikt hij er zo
geweldig van dat hij zijn laboratorium ontvlucht en er niets meer mee
te maken wil hebben. Hij doet zijn best de hele onderneming te vergeten. Het 'monster' ontsnapt en laat zich een tijdlang niet meer zien. Dit
lijkt mij het zwakste deel van het verhaal: het impulsieve vluchtgedrag
van Frankenstein, zijn plotselinge afschuw en schrik, worden nauwelijks geloofwaardig gemotiveerd. Die schrikreactie staat in een scheve
verhouding tot de stoutmoedigheid van zijn ambitie en de grote vasthoudendheid waarmee hij eraan heeft gewerkt. Zo zitten er wel meer
onwaarschijnlijkheden in het verhaal. Maar een literair oordeel is hier
niet van belang: het verhaal interesseert me omdat het op zijn beurt een
mythe heeft geschapen, namelijk die van 'het monster van Frankenstein', dat een begrip is geworden (zelfs zozeer dat men niet zelden
eenvoudig over 'Frankenstein' spreekt als het monster bedoeld wordt;
wat trouwens ook weer niet zover bezijden de waarheid is, zoals zal
blijken).
Mary Shelley was de eerste die het scheppen van kunstmatig leven
verbeeldde als een moderne, wetenschappelijke onderneming. Dat onderscheidt haar verhaal bijvoorbeeld van de uit de middeleeuwen stammende golemlegenden. Of zij die verhalen heeft gekend, weet ik niet.
Wel legt ze in haar verhaal een verband met de ambities van alchemisten als Paracelsus, die met zijn homunculus een van de inspiratiebronnen van Frankenstein was. Maar Frankenstein geeft verder geen blijk
van spirituele belangstelling: hij wordt getekend als een wetenschappelijke onderzoeker die zodra hij zijn doel heeft bereikt iedere interesse
verliest.
Dat maakt hem, zoals ik zei, nogal ongeloofwaardig als personage:
zijn poging om het hele geval te vergeten, terwijl hij weet dat zijn
schepsel ergens rondzwerft, degradeert hem tot een onverantwoordelijke, antipathieke slapjanus, temeer omdat hij zijn relaas doorspekt met
sentimenteel zelfbeklag. Hij heeft nauwelijks een verhouding tot zijn
schepsel.
Des te geloofwaardiger - en dat is de kracht van haar verhaal - wordt
het monster zelf. Wanneer het zijn relaas doet, hoe onwaarschijnlijk dat
ook is, blijkt het te beschikken over alle menselijke eigenschappen die
hem het recht zouden geven op een menswaardig bestaan. Maar het
wordt door zijn lelijkheid en zijn reusachtige proporties uitgesloten van
alle menselijk verkeer.
Zijn zelfbeklag is heel wat gerechtvaardigder dan dat van zijn schepper. Het monster blijkt bezield met goede voornemens en een maar al te
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begrijpelijk verlangen naar menselijk verkeer. Er schuilt eigenlijk geen
kwaad in hem en wat is redelijker dan zijn verlangen naar een vrouwelijke partner? Met veel moeite weet hij Frankenstein dan ook de belofte
te ontwringen dat deze zo'n vrouwelijke partner voor hem zal scheppen. Pas nadat Frankenstein die belofte verbreekt, krijgen wraakzucht
en vernietingingsdrang de overhand in het monster, en begint het moorden te plegen.
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De 'moderne Prometheus' die Frankenstein is, blijkt dus een aanfluiting omdat hij zich- in tegenstelling tot de mythische held- onmiddellijk afkeert van zijn schepping en er geen verantwoordelijkheid voor
wenst te dragen. In feite werd hij alleen gedreven door de ambitie iets
groots te presteren. Eerzucht en kleinburgerlijke lafheid tekenen zijn
gedrag. De figuur van Frankenstein kan, kortom, zijn Prometheïsche
allures geen moment waarmaken. Hij blijkt een ijdele, sentimentele
kwast, die de consequenties van wat hij doet niet onder ogen durft te
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Het zogenaamde 'monster' daarentegen krijgt door zijn relaas sympathieke, menselijke trekjes: het enige wat het vraagt is een beetje menselijke affectie. Het wil opgenomen worden in de menselijke gemeenschap en doet daartoe alles wat binnen zijn vermogen ligt - maar het
blijft buitengesloten. Door het 'monster' toe te rusten met zo'n begrijpelijk en universeel menselijk verlangen, wordt het de lezer sympathieker dan zijn schepper, die zich geen moment om het lot van zijn schepping bekreunt. Dat verleent het verhaal een merkwaardige ambivalentie: je begrijpt eigenlijk niet waarom de poolreiziger Walton, die Frankenstein uit de ijswoestijn oppikt en zijn verhaal optekent, zo'n
sympathie voor de man opvat. Deze moderne Prometheus is duidelijk
een mislukte Prometheus. En dat is ook de strekking van Shelley's verhaal.
In dat opzicht is het verwant aan de golemlegenden waarin de golem
zich ook ontwikkelt tot een gevaar voor de omgeving. Maar daarin
wordt de golem dan ook volgens een rituele procedure weer van zijn levensgeesten beroofd. Bij Shelley is daar geen sprake van: het monster
is niet alleen sterker en sneller dan zijn schepper, maar deze heeft ook
de moed niet om er iets tegen te ondernemen. Pas nadat de zaak totaal
uit de hand is gelopen en zijn eigen leven geruïneerd, besluit hij het te
doden. Maar het monster overleeft hem.
Shelley's Prometheus pakt uit als een waarschuwing tegen Prometheïsche ambities: Frankenstein is geen tragische figuur en het drama
van zijn leven komt dan ook niet boven de horror uit. Het eigenlijke
drama is veel meer dat van het monster, dat geen kans krijgt op een

normaal aangepast bestaan, en zich daarom tot een wraakzuchtige demon ontwikkelt.
Maar de manier waarop 'het monster van Frankenstein' (vooral door
de filmindustrie) tot een mythe gemaakt is, gaat aan deze strekking
voorbij: de nadruk is geheel komen te liggen op de kwaadaardigheid en
de afstotelijkbeid van het monster, en op het gevaar dat ervan uitgaat.
Dat dat gevaar een gevolg is van de menselijke tekortkomingen van zijn
schepper is totaal uit het zicht geraakt.
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Toch is dat de kern van haar verhaal. Dat blijkt ook uit de ingewikkelde
literaire constructie ervan. Het zit zo in elkaar, dat het perspectief geleidelijk verschuift van de ambitieuze dromen van mannen naar de gevolgen van hun daden. Want in het centrum van de concentrisch opgebouwde raamvertelling staat het relaas van het monster zelf.
Het buitenste 'raam' van het verhaal wordt gevormd door de brieven
die de ambitieuze poolreiziger Walton schrijft aan zijn zuster, waarin
hij haar vertelt over Frankenstein.
Daarbinnen is het volgende raam het relaas van Frankenstein zelf,
die door Walton van het ijs is opgepikt bij zijn achtervolging van het
monster dat hij wil doden. Hij vertelt hoe hij het monster heeft geschapen en wat er sindsdien is gebeurd.
In het hart van Frankensteins verhaal staat dan weer de ontmoeting
met zijn schepsel, in het hooggebergte, dat hem op zijn beurt vertelt
hoe het vergeefs gezocht heeft naar menselijke warmte en aandacht. En
in het verhaal van het monster zit dan tenslotte nog een verhaal verborgen - dat van de Franse familie De Lacey.
Het geheel bestaat dus in feite uit vier, in elkaar ingebedde verhalen.
En omdat het laatste verhaal als het ware de binnenste kern vormt, rijst
het vermoeden dat daarin misschien iets wezenlijks verborgen ligt: een
sleutel tot de rest.
Maar wat kan dat zijn? Het is een op het eerste gezicht nogal onnozel
verhaaltje over de onverdiende tegenspoed van nobele mensen, die een
ten onrechte veroordeelde vreemdeling (een Turk) uit een Parijse gevangenis helpen ontvluchten. Daar worden ze zelf het slachtoffer van:
om aan een veroordeling en gevangenschap te ontkomen, moeten ze
zelf vluchten. In Duitsland leven ze in armoede, maar toch vormen ze
met z'n drieën (vader, zoon en dochter) een harmonieus geheel, dat door
het monster heimelijk bespied wordt. Ten slotte wordt Felix, de held
van de ontsnapping, herenigd met zijn geliefde, de dochter van de Turk.
Moeten we in dit gelukkige gezinnetje misschien een spiegelbeeld
zien van het gelukkige gezin waarin Frankenstein zelf opgroeide? Is
Felix misschien het spiegelbeeld van Victor Frankenstein? De nobele
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held die iemand uit een onverdiend isolement bevrijdt? Het feit dat
deze Felix herenigd wordt met zijn bruid en het monster tenslotte wegjaagt (net zoals Victor tenslotte trouwt en zich definitief tegen zijn
schepsel keert) lijkt deze spiegeling te onderstrepen. Maar wat moet je
daarmee?
Opvallender en veelbetekenender lijkt mij iets anders: het ontbreken
van de moederfiguur. Zowel in het verhaal van Walton, die door zijn
oudere zus is opgevoed, als in het verhaal van Felix De Lacey is de
moeder een opvallend afwezige. En in het gezin waarin Victor Frankenstein opgroeit, sterft de moeder vlak voor hij als 1 7-jarige gaat studeren
in Ingolstadt. In een roman waarin het thema van het scheppen van
kunstmatig leven centraal staat, krijgt dit ontbreken van de moeder natuurlijk een extra betekenis. De moeder, als de natuurlijke draagster van
het leven, de barende, zogende en verzorgende instantie, is in dit verband misschien wel het symbool van de natuur zelf, en haar ontbreken
in de drie gezinsverbanden die in dit boek geschetst worden, kan nauwelijks toeval zijn. Evenmin als het toeval is dat Victor zijn jeugd als
paradijselijk beschrijft en zijn moeder als een engel. Dat Victors moeder stierf omdat ze de verzorging van haar zieke stiefdochter niet aan
een ander over wilde laten, (waardoor ze zelf ook ziek wordt en sterft),
is een extra onderstreping van het contrast tussen een kunstmatig en
een natuurlijk leven: kunstmatig leven is per definitie een moederloos
leven. En het ontbreken van die moederlijke zorg en verantwoordelijkheid is precies het probleem in de relatie tussen Victor en zijn schepsel.
Het lot van het monster is zo aandoenlijk en troosteloos omdat er
niemand is die enige moederlijke zorg voor hem aan de dag legt. Shelley's suggestie is duidelijk: wat er mis is met dit kunstmatig leven, is
het ontbreken van moederlijke zorg. Niet de slaap van de rede baart
monsters, maar het gebrek aan affectie en aandacht. En als je bedenkt
dat Mary Shelley het boek schreef nadat ze zelf haar eerste kindje had
verloren, valt er nauwelijks te ontkomen aan de gedachte dat deze kinderloze moeder zich vooral begaan toonde met het monster als een
moederloos kind.
Shelley's moderne Prometheus blijkt eigenlijk een Epimetheus te zijn:
iemand die pas achteraf begint na te denken. En nu we Epimetheus in
het vizier hebben, valt nog iets anders op: het monster van Frankenstein
is een Pandora in travestie. Want ook het leven van Pandora was een
kunstmatig geschapen leven. Het leven van Frankensteins monster lijkt
haast een kwaadaardige omkering van Pandora's lotgevallen: zo oogverblindend mooi als zij was, zo lelijk en afstotend is hij. En zo gretig
als zij werd geaccepteerd door de mensen, zoveel (vergeefse) moeite

kost het hem. Terwijl hij, in tegenstelling tot Pandora, die niets dan
rampspoed brengt, juist zijn best doet om de mensen allerlei weldaden
te bewijzen.
Maar Pandora was dan ook een schepping van de goden, die hun
hand daar niet voor omdraaien. Frankensteins monster daarentegen is
het moeizaam in elkaar geknutselde produkt van menselijke ambitie.
Zij werd geschapen met een duidelijk doel, hij was zelf het doel, en
moest vervolgens maar zien hoe hij zich redde. Ze veroorzaken beiden
rampspoed, maar het gemak waarmee de goden met Pandora's schepping hun doel bereikten, contrasteert sterk met de ongelukkige manier
waarop Frankenstein ongewild rampspoed veroorzaakt.
Kortom: als je de ondertitel van haar boek serieus neemt, moet je
concluderen dat Shelley eigenlijk de hele Prometheusmythe transformeerde. Door van haar Prometheus een Epimetheus te maken, krijgt
het schepsel van Frankenstein de trekken van een karikaturale Pandora
- een rampzalige nabootsing van de goddelijke macht om kunstmatig
leven te scheppen. En als ik nog even mag herinneren aan de demiurgische ambities van kunstenaars, dan heeft het ook wel iets erg ironisch
om te moeten constateren dat het enige personage dat in dit merkwaardige boek echt tot leven komt uitgerekend het kunstmatig geschapen
monster is. Het monster van Frankenstein leeft zelfs hardnekkig voort
buiten het boek: het is de mythe van het moederloze kind die ons sindsdien achtervolgt. Keer op keer zien we het vierkante hoofd grijnzend
opduiken in alle laboratoria van de biotechnologie.
6. Science fiction: van Frankenstein tot de Cyborg

De roman van Mary Shelley wordt vaak genoemd als het prototype van
een nieuw genre verhalen dat in de twintigste eeuw de naam science
fiction heeft gekregen. Haar boek past in de traditie van de gothic
navel, maar de horror in Frankenstein is van een ander kaliber: het
oude thema van de wens om (kunstmatig) leven te scheppen neemt hier
voor het eerst de vorm aan van een wetenschappelijke onderneming.
Frankenstein is een wetenschappelijke onderzoeker. Hoe rudimentair en
weinig wetenschappelijk de informatie ook is, die de lezer krijgt over
zijn bezigheden in het laboratorium - het idee is toch dat het langs wetenschappelijke weg mogelijk zou zijn een mens te creëren en tot leven
te brengen. Op basis van dit idee ontwikkelt Shelley haar verhaal, en
daarom kan het met enig recht het eerste science fiction verhaal genoemd worden.
51
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Science fiction is, in de woorden van de bekende science-fictionauteur
lsaac Asimov, een literair genre dat 'zich bezighoudt met de impact van
wetenschappelijke vooruitgang op mensen'. Het woord 'science' moet
overigens niet al te strikt worden genomen, want al onderscheidt de
beste science fiction zich door een grote belangstelling voor en een gedegen kennis van (natuur)wetenschappelijk en technisch onderzoek,
een groot deel van wat onder de noemer science fiction wordt gepubliceerd bestaat uit avonturenromans waarin de fantasie zich weinig gelegen laat liggen aan de 'scientific method', die een sf-auteur als Robert
A. Heinlein zo na aan het hart lag. Met name de ruimtevaart-variant
van de sfblinkt uit in epische fantasieën die meer met mythologie dan
met wetenschappelijke interesse te maken hebben.
Maar wat alle sf-verhalen gemeen hebben is toch een open oog voor
de mogelijkheden van wetenschap en techniek, en voor de veranderlijkheid van de menselijke samenleving. Het is een soort fictie die speculeert over mogelijke werelden die zouden kunnen ontstaan op basis van
een of meer (al of niet wetenschappelijk plausibele) hypothesen. Daarin
onderscheidt de sf zich van andere fictie, en daarom speelt veel sf ook
in de toekomst.
'Wat zou er gebeuren als ... ?' is de centrale vraag die de verbeelding
van menig auteur op gang brengt, maar die vraag leidt pas tot science
fiction wanneer de puntjes worden ingevuld met een premisse van algemeen technologische of sociaal-politieke aard. Het gaat hier niet in de
eerste plaats om de personages, maar om hun belevenissen in een wereld die als gevolg van een paar speculatieve uitgangspunten anders is
dan de ons bekende. Daarin is het ook verwant met het genre van de
utopie: beide genres zijn geboren uit de confrontatie van de verbeelding
met typisch moderne ideeën (het geloof in de vooruitgang, en in de
maakbaarheid). En de sf-auteur is, net als de utopist, minder geïnteresseerd in zijn personages dan in de verkenning van mogelijke werelden:
het personage is vaak niet veel meer dan een middel om die mogelijkheden te verkennen.
Maar het genre is ook te beschouwen als een moderne mythologie van
de techniek. Mythologie in de meest letterlijke zin: het is opvallend dat
met name de populaire sf, die het niet al te nauw neemt met 'science',
veel trekjes gemeen heeft met de oude mythen. Dat moet te maken hebben met het fundamentele gegeven van de confrontatie met het onbekende, wat het centrale themà is in de science fiction. Bij die confrontatie treden kennelijk oeroude psychische mechanismen in werking, die
je misschien 'mythische reflexen' moet noemen: oog in oog met het onbekende keert de fundamentele onzekerheid terug die ook de primitieve

mens gekend heeft. Angst, hoop en verlangen zijn krachtige emoties
die leiden tot projecties: ook de verbeelding moet hier roeien met de
riemen die ze heeft, en naarmate ze zich minder door de 'scientific
method' laat leiden, zal ze gauwer teruggrijpen naar archetypische vormen. Zodat het niet zo vreemd is dat hier als vanzelf bepaalde, mythische verhaalschema's weer opduiken: het heldendom, in literaire fictie
sinds lang verlaten, wordt in ere hersteld; de queeste neemt nieuwe, interstellaire vormen aan, er duiken weer monsters op die verslagen moeten worden, etcetera.
Maar intussen is de science fiction ook een broedplaats gebleken
waar nieuwe mythen worden uitgebroed: het monster van Frankenstein
mag gelden als de eerste, maar ook de mythe van de alien, het buitenaardse wezen dat de aarde bezoekt, is een goed voorbeeld. En meer recentelijk: die van de cyborg- in sf-films al jaren een bekende verschijning.

s3

De cyborg (een samentrekking van 'cybernetic organism') is een wezen
dat er precies zo uitziet als de mens, maar onder zijn huid zit hij vol
met de meest geavanceerde electronica. Hij is de machinemens van de
toekomst: de laatste incarnatie van de mythologische wensdroom om
kunstmatig leven te scheppen.
Toen ik voor het eerst zo'n cyborg zag in een film, leek het me een
buitengewoon flauw en onwaarschijnlijk verzinsel. Uit de dialogen had
ik al begrepen dat de menselijke figuur die ik zag 'geprogrammeerd'
was en een soort robot moest zijn, maar het was hem niet aan te zien.
Totdat hij plotseling het vel van zijn gezicht als een masker aftrok en
het electronisch brein zichtbaar werd. Ik kon er niet meer in zien dan
een gebrek aan fantasie: waarom zou je zo'n robot immers een volmaakt menselijk uiterlijk geven? Dat is toch nergens voor nodig? Het
vergroot alleen de verwarring maar.
Pas toen ik Karin Spainks inleiding bij de vertaling van A Cyborg
manifesto van Harraway las, begreep ik dat je er ook anders naar kon
kijken. En dan wordt de cyborg plotseling een heel verontrustende verschijning. In plaats van hem te beschouwen als a machine in disguise
kon je de cyborg ook- en met meer recht- van de andere kant zien: als
een mens die al zijn organen stukje bij beetje heeft weten te vervangen
door betrouwbare en vervangbare electronica. Een mens die zichzelf
heeft verbouwd tot een machine. Alleen zijn uitwendige verschijning is
onveranderd gebleven.
Spaink betoogt dat wij allen - met dank aan de medische techniek al flink op weg zijn om cyborgs te worden. Het kunstgebit was het onschuldige begin van een ontwikkeling die inmiddels al pacemakers,
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kunstnieren, plastic aderen, kunstheupen, stoma's etcetera heeft opgeleverd. Was de techniek aanvankelijk nog groot en grof en uitwendig
(denk aan de ijzeren long) nu vertoont ze al steeds meer de neiging,
kleiner, verfijnder en onzichtbaarder te worden. We laten steeds meer
implanteren.
Waar de grens ligt tussen mens en machine? - niemand die het weet.
Tegen de achtergrond van deze hedendaagse mogelijkheden krijgen de
oude verhalen over levende beelden en automatons een bijzondere betekenis. Alsof deze mogelijkheden daarin werden voorvoeld. Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, wie even nadenkt over de ontwikkelingen
in de medische technologie moet inzien dat het steeds waarschijnlijker
wordt dat mens en machine inderdaad volledig met elkaar zullen vergroeien.
De science fiction is trouwens niet de enige plaats waar deze mogelijkheid aan de orde komt. Al in het begin van de twintigste eeuw, lang
voor het begrip 'cyborg' werd gemunt, droomde de futurist Marinetti
over de 'aanstaande en onvermijdelijke versmelting van de mens met
de motor' en in zijn 'Technisch manifest van de futuristische literatuur' (1912) heet het dat de futuristen de schepping voorbereiden 'van
de mechanische mens met de verwisselbare onderdelen'.
Vooralsnog is de cyborg pure mythologie - en het Cyborg manifest
van Donna Haraway lijkt me een sterk staaltje van mythologisch denken over techniek - maar het is een mythe die een onverwacht licht
werpt op het thema van de kunstmens. In de sf-films zijn er, naast cyborgs, ook altijd nog 'gewone mensen', maar uiterlijk zijn ze niet van
elkaar te onderscheiden. Spainks commentaar maakt aannemelijk dat
wijzelf steeds meer op cyborgs zullen gaan lijken: de grenzen tussen
mens en machine, tussen 'natuurlijk' en 'kunstmatig' en tussen leven en
dood, zullen alleen maar verder vervagen.
De droom van het scheppen van kunstmatig leven zou dus wel eens
op een onverwachte manier in vervulling kunnen gaan: aan onszelf. De
goddelijke scheppingsdaad blijkt uit te pakken als een metamorfose die
zich zo stapgewijs en geleidelijk voltrekt dat we er nauwelijks bezwaar
tegen kunnen en zullen maken (zijn het niet allemaal prachtige uitvindingen, waarmee levens gered worden?) Wanneer we ons eigen lichaam
ten slotte omgebouwd zullen hebben tot een cyborg, volledig bestaand
uit vervangbare onderdelen, dan zijn we zelf kunstmatig levende wezens geworden. Namaak dus. En ook de oude droom van de onsterfelijkheid zal dan gerealiseerd zijn. Maar of er aan dat namaakleven ook
nog iets te beleven valt? Met dat soort vragen houden de technici zich
niet bezig.

Of toch wel? Ongeveer een jaar geleden zag ik een cardioloog in het
joumaal het eerste kunsthart presenteren. Glimmend van trots legde hij
uit hoe dit hart, dankzij een ingenieus systeem, ook sneller zal gaan
kloppen wanneer de drager verliefd wordt. Maar een verliefde machine
- is dat geen anachronistische gedachte?
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H.H. TER BALKT
NTI-CANTOS

ANTI-CANTO 8 1/ ,
Memo van de Wender, bij de draai in de weg

Aan Taliesin aan De draaideur
'No water sostillas the
dead fountains of Versailles'
Mariane Moore

De laatste zanger uit De Amsterdamse School (Foto; Thieme's Dierengids)

Jij die de deur werd de mijnen in en op de trap
van niets naar nergenslicht de loszittende roede
Verachting zal verderijlen, verachting zal duren
Sjing boem* Klompendreun Lachzak
Je bezong jezelf als razende kever in de mesthoop
Boerenkoekoek in de bosjes die het roet vergeelde
Verachting zal verderijlen, verachting zal dóórgaan
Sjing boem* Klompendreun Lachzak
Op straat plein en vliegveld klopte je stokslag
Met een gebroken horizon en een reisgids op zak
Verachting zal verderijlen, verachting zal doorgaan

s6

Sjing boem* Klompendreun Lachzak

Een teek uit de dennen aan de Oude Beckumerweg
Hing je hijgen uit de hhoorn in een Londens hotel
Verachting zal verderijlen, eenmaal ondergaan
Sjing boem* Klompendreun Lachzak
Je kop studeerde gangster op een congres van rapen
Achterlicht van blikjes vertinde je de MEI aan Gort
Verachting ijlt verder, zal eenmaal ondergaan
Sjing boem* Klompendreun Lachzak
D'r hangt een opsporingsbericht aan de jeneverbes:
'Grote beloning voor wie zijn terugkeer verijdelt'
Verachting zal neerstorten, voor altijd ondergaan
Sjing boem* Klompendreun Lachzak

'Only Wood-weasels shall associate with me.'
Marianne Moore
5 7

* Klompendreun: sla twee klompen met de onderkant tegen elkaar.
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ANTI-CANTO

9

Ik geloof, het bloedzeil
keert ruwweg om, Celan.
Het keert; slaap keert
naar het land van Punt.
Vergeefs etter jij, brem
(volgens Celan dan.)
Blijf jij maar gewoon
de vrolijke brem.
Smartelijk huilen
lösspoppen naar
de maan: regenboog
bewaakt nog de nacht.
Er zijn poortwachters,
er is bewaking;
het hemel- en aardrijk
kan niet teloorgaan.
Mensen, steden, landen,
van hun twee namen
zal geen enkele
voorgoed teloorgaan.
Blijf stralen, paden
op aarde en hoger.
Keer het niets, keer
de duitse meesters.
Pestcodeboeken
en ruiterijen,
luizig astatium
dwarrelt niet meer neer.
Waterwingebieden,
drijf de regens uit.
Vale, plundering!
Drijfhet einde uit.
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Naar het land Punt.
Naar het land Punt.
Naar onland Punt waar
waanzin heeft gewoond.
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They rowed a little boat about five mil es 'cross the pond,
Rowed a little boat five miles 'cross the pond.
I packed all my things, throwed 'em in, an' they rowed me al ong.
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ANTI-CANTO IO

Op een blauw uur
Run through the jungle, CREEDENCE

CLEAR WA TER REVIVAL

't Uur dat uit een vaal eksternest
aan de Caetanosteeg, vuur terugstal
en -smolt tot 't oudgouden kompas,
las je, ver van het roodkoperen merg,
in grensland in teruggekeerde tijd
Van de zonsverduistering; de val
van de afgodsbeelden; drie vissen;
schreeuwende bedelaars die een hoop
lijken met voeten treden ('triomf..')
'de lammen en kreupelen roepen
'0 medicijn voor alle leed en pijn ..
Bereid ons laatste maal, 0 kom:
Voor ons ging voorspoed aan de haal'.'
Een ernstig oponthoud aan de grens,
langs die weg om Hotel 'Morandi'.
'Het verstand aan de blikken galg en
water, wind en vuur zijn gegaan', knarst
de tak waaraan een arm varken hing,
en onder radeloze daken brandt nog
licht, blauw licht van ner tamld.
De versplinterde regenboog (scherf
aan scherf) bleefvan 't glas-in-lood
toen de oranje brandschatters kwamen
(in Zutphen, in Zutphen), 't lood stalen
om daarna tot kogels te vermalen.
Braamstruiken beschermen de grens maar
tot de helft. (Water knaagde aan
het grote werk van Orcagna: dat
fresco dat de rivier de Arno
(de vloed van negentienzesenzestig)
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In de Santa Croce haast verslond.)
.. Grauw uur in de hakselkist; zoveel
schemeringen in de centrifuge
tussen twee zeeën. Northumberland:
mond- en klauwzeervlammen de doorns
Aan Pieten-schrikdraad, luisterend naar
de moede walviszang, ver in zee .
'Ziehier, close encounters, late landen.'
Pictogrammen orakelden over ons
en gekliefdheid kloonde toen lakeien.
'Het glas heeft de eeuwen overleefd';
de scherven droomden vierhonderd jaar;
helmteken, handen, gezicht en naam.
Waar geest gewist wordt, laadt de naam.
(0 hersenen, grauwe klauwier.)
Bij zonsverduisteringslicht grammen
oud schijnsel. De goddelozen
groeiden de rozen op de schoenen.
Zutphen ligt niet aan zee, loeit daar
in geschoond land de Evenhoevige.
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ANTI-CANTO I 2

'We moeten een wereldwijd varken maken'
Dumeco-Directie, 1995
Ik loop liever door brandnetels dan dat ik poëzie lees, laat staan schrijf.
Wie durft dat nog? Dit is dus geen poëzie. Dit is een vaarwel aan de dichters,
de ex-vemietigers van hemel en aarde. r juli 2001

'Ja, een groot varken maken.
Een wereldomspannend varken.
Het product waarheid maken.'
'We zullen maken dat het kraakt
in de struiken van de dertiende zang,
die toch eens mensen waren.'
'Drie renegaten dik ligt
het bomijs op de geest, makers.
Maak nog veel méér makers.'
In een oud sprookje van Grimm
luidden eens lang de klokken,
want de gerechtigheid was gestorven.
'De wildmessen klikten.' 'En'
-zegt Einstein- 'ook de mens
gaat, twintig jaar na de bij.'
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ANTI-CANTO 14 (Laag 1 a n d se hymnen)
De maïskneuzer

I was a sword in the hand-grip:
I was a shield in battle.
(Taliesin)
In water I was the spume.
I was a sponge in the fire .
(Talies in)
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I extol Him, who condemns
the violence ofthe strong.
(Taliesin)
True hearts have ears and eyes, no tongues to speake:
They heare and see, and sigh, and then they breake.
(Sir Edward Dyer, I 543- I 607)
Don't you leave
(Tee Set, I967)

Groene radio waarin de spechten zwijgen,
de vrijplaats van de bijlen, werpt zijn schaduwschaduw van de stervende herfst, de bladeren
van de beuken jagen elkaar, elk met zijn
opgloeiend geheim -op het huis dat verschijnt
op de stoppels van het maïsveld. Stof opwerpend
rijdt als een draak de maïskneuzer uit, Jorisbemand. De kolven groen, want niemand eert rijping.
Het schot dat Willem van Oranje velde
in Delft, wachtte dat op rijping? Iedereen
wacht nu rijping af. Groen, specht, de sleutel van geel.
Boven 'De Globe' rook: zo lang ... Vierenzestig
velden, nu Babylons akker en plein. Zwaard
van The King's Men rijt, tot slot, de blauwe voorhang.
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Zielen zijn wij: koningen en koninginnen.
Geesten op levende schaakstukken reden
molenwiekend aan, schonken Methano het kaf.
Nadat er mensen maïs en maïsmachines
werden, vlogen de schepen, dreven de Dood
en de Doodbrengers met vier paardenkracht uiteen.
En de schuddende Tolteekse woekerspeer
door aardgoden (doodarme drommels) vereerd
groen en geel goudstof, valt dreunend, donderend om.
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ANTI-CANTO I

5

De klaprozen
aan Ben van 't Klooster

Waar de boerderij toen stond
blijde helderblauwe hoeve,
zijn klaprozen opgestaan
die daar eerst ook groeiden .
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Of de grond die zoveel jaar
geur kreeg door wat hij droeg
treurde om wat hij verloor,
de kleuren wel maar liefde niet
en of hij woedend tekeergaat
(maar hoe zwak zijn papavers)
tegen de Wil die de muur brak,
de vlammen aan de overkant
bloeien in verwilderd onkruid
waar de Schaduw nu verslagen is
van Stellages, als dappere
vrijheidsstrijders de papavers.
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(Groenboek, 1973; gewijzigd)

Aantekeningen
Anti-canto 8'/, (Memo van De Wender)
Hondstong (Heukels-Wachter-Van Ooststroom, Flora van Nederland, Groningen 1956).
Anders dan een tuinschrijver in NRC Handelsblad bericht, bloeit Hondstong niet blauw
maar bruinrood; zelden wit. Komt wel voor op Texel; mogelijk in verband daarmee door de
tuinschrijver verward met 'De hond met de blauwe tong', dit is echter geen plant maar een
geschrift.
Wende (Twents) betekent: een draai in de weg.
Marianne Moore, Complete Poems (Londen en Boston 1984)
Helaas zijn haar wood-weasels zelfs in de Grote Engelse Van Dale onvindbaar.
Anti-canto 9
Paul Celan, Spreektralie, Amsterdam r 976. Vert. Peter Nijmeijer.
Bak Water Blues in J.E. Berendt, Blues. München 1957.
Anti-Canto ro
(Op een blauw uur)
Andrea Orcagna, (Florence ca. I 320-Florence I 368?) Fresco's van Orcagna: Triomf van
de Dood; De Hel. Drie bewaard gebleven medaillons, De Zonsverduistering, De val van de
Afgodsbeelden en De drie Vissen(?) Van de Triomfvan de Dood zijn twee fragmenten uit
het linker benedengedeelte bewaard, voorstellend een aantal schreeuwende bedelaars die
een hoop lijken met voeten treden. De regels I I, I 2 en I 3 zijn afkomstig van de geschreven
tekst uit de mond van de bedelaars.
't glas-in-lood en oranje brandschatters Er bleven zesduizend kleine en grote scherven
over van de gebrandschilderde kerkramen, in juni I 572 gesloopt in de Nieuwstadskerk in
Zutphen. De troepen van Willem van den Bergh vielen Zutphen binnen, dat als springplank
moest dienen om de reformatie naar Deventer over te brengen.
(Wemer Bossmann, Gebrandschilderd glas onder je schoenen. De Gelderlander, 2 maart
2000)
Anti-canto I5
Ben van 't Klooster, striptekenaar en schrijver. Bedacht Fiedelflier. Regel 9 houdt verband
met de regel 'Ook de rovers kwamen in de vlammen om'. (twintigste-eeuws anonymus.)
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WILLEM DE BLÉCOURT
ETAMORFOSEN OF
METAFOREN?
HOE MENSEN
IN DIEREN
VERANDERDEN

6

a

In r 849 werd in een tuin in Harderwijk een wit konijn gesignaleerd.
Enkele inwoners meenden hierin een zestigjarige koopvrouw te herkennen en zij mishandelden haar omdat vrouwen zich niet in konijnen
hoorden te veranderen. Zij werd, zoals destijds werd geschreven, 'met
stokken geslagen, ter aarde geworpen, voortgesleurd en, weder op de
been geraakt zijnde, van nieuws op den grond getrokken'. Omdat men
geen vrouwen mocht mishandelen die zich in konijnen veranderden,
greep de politie in en de onverlaten werden uiteindelijk tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld. Dit geval is bekend geworden vanwege het
publieke karakter van het geweld en de daaropvolgende rechtszaak.
Maar in de stukken staat niet hoe men dacht dat de gedaanteverwisseling kon plaatsvinden, of waarom de vrouw zich speciaal in een konijn
had getransformeerd. Men zou zelfs geroepen hebben 'Sla dood de
tooverkat! sla dood de tooverpad! ', dus andere gedaanten werden kennelijk ook mogelijk geacht.'
Uit een rechtszaak of een krantenartikel is sporadisch op te maken
dat men in de negentiende en ook nog wel de twintigste eeuw dacht dat
mensen zich in een dier konden veranderen en ook is te zien hoe in
voorkomende gevallen gehandeld werd. Dit is evenwel het best te zien
in zogenaamde 'volksverhalen' en in het bijzonder in sagen, veelal korte, door of voor volkskundigen op het platteland verzamelde teksten,
die meestal het 'bijgeloof' tot onderwerp hebben. Deze teksten zijn met
name interessant omdat ze uitermate dicht bij de realiteit staan. Anders
dan in bijvoorbeeld sprookjes gaat het niet om verstrooiende fantasie,
hoewel sagen ook een zekere amusementswaarde kunnen hebben. In de
meeste gevallen betreft het herinneringen aan en interpretaties van gebeurtenissen. Alleen enkele 'zwerfsagen' hebben een zodanige vertelstructuur en inhoud dat ze primair als verhalen gezien moeten worden.
Deze laatste verhalen hebben een weliswaar anekdotisch, maar toch
voornamelijk waarschuwend karakter en ze vormen een begeleidend
commentaar op wat in de vertelde herinneringen aan de orde kwam.
Daarbij is de betiteling 'bijgeloof' misleidend. Die zegt meer over de
opvattingen van de optekenaars en de verzamelaars dan over degenen

&9

die ermee behept zouden zijn. Een latere hemoeming tot 'volksgeloof'
doet daar niets aan af. Het waren denkbeelden die volgens de onderzoekers zowel buiten de wetenschap als de christelijke godsdienst vielen en
mogelijk zelfs teruggingen tot prehistorische tijden. En omdat volkskundigen zo goed wisten wat ze verzamelden, keken ze niet verder en
probeerden ze niet te achterhalen wat er werkelijk aan de hand was als
gezegd werd dat iemand betoverd werd, of zich in een dier had veranderd. Toch is er het een en ander uit de teksten af te leiden. Laten we
dus het witte konijn volgen en uit zien te vinden naar welk wonderland
het ons voert.
De dieren waarin mensen, en vooral heksen, zich heetten te kunnen
veranderen, kunnen makkelijk een hele dierentuin bevolken. Raadpleegt men het telefoonboek van het Duitse 'bijgeloof', het rond 1930
uitgegeven Handwörterbuch des deutschen A berglauhens dan stuit men
op een schier oneindige verzameling. Heksen verschenen in de gedaante van een beer, bij, bok, eend, ekster, gans, geit, gems, hagedis, hermelijn, hoen, hommel, hond, kalf, kat, kever, kip, koe, kraai, leeuw, muis,
mot, paard, pad, poedel, rat, slang, snip, spin, spreeuw, uil, varken,
vlieg, vlinder, vos, wesp, wezel, wolf, zeehond. Alleen dieren met een
christelijke symboolfunctie, zoals het lam, de duif of de zwaluw waren
uitgezonderd. 2 Dat levert een probleem op omdat de duif een van de
vormen is waarin de ziel werd voorgesteld en het, zoals we zullen zien,
met name de ziel van de heks kon zijn die de gedaante van een dier
aannam. De verzameling dieren is zo groot, dat het noodzakelijk is een
selectie te maken. Voor dit essay heb ik voornamelijk hazen, katten en
wolven uitgezocht, alsmede een enkel paard, pad, muis, uil en kip.
Deze dieren komen in de door mij gebruikte teksten het meest voor en
wanneer op hen wordt ingezoomd, levert dat een heel wat overzichtelijker beeld op dan de zonet vermelde dierentuin. Bovendien is zo'n beeld
in regionaal opzicht accurater.
Ook de honderden zegslieden bij wie de sagen werden opgetekend
lieten zich er nauwelijks over uit hoe iemand zich in een dier kon veranderen, of waarom iemand zich in een speciaal dier zou veranderen.
De joumalisten en volkskundigen tekenden er althans nauwelijks iets
over op en ze zullen er ook niet naar hebben gevraagd. Als men zich
vrijwel niet uitliet over het mechanisme van de verandering, werd dan
werkelijk gedacht dat het ene lichaam zich in het andere transformeerde? Waarom waren het dan dieren, en nog wel speciale dieren en nooit
andere mensen? Of werd het alleen maar gezegd? Was het praten over
dieren alleen maar metaforisch, een manier om mensen dierlijke eigenschappen toe te schrijven?
Het doel van dit essay is voornamelijk om de opvattingen achter de
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veranderingen te ontdekken en daarmee de veranderingen zelf inzichtelijker te maken. Ik meen dat ik vier, weliswaar overlappende maar toch
afzonderlijk herkenbare soorten van redenen heb gevonden waarom
mensen zich in dieren zouden kunnen veranderen. We kunnen deze vier
soorten aanduiden met de volgende trefwoorden: I. Plaats; 2. Het tweede lichaam; 3· Metaforen; en 4· Vermomming. Uiteindelijk zal blijken
dat, enigszins in tegenstelling tot hun aanduiding, de eerste twee vooral
verwijzen naar gedachten en de laatste twee naar lichaamsbelevingen.
Plaats
Het witte konijn in Harderwijk was wellicht uit de hoge hoed van een
tovenaar ontsnapt. In de Nederlandse sagenverzamelingen komt het
slechts sporadisch voor.3 Het konijn werd met de ongelukkige vrouw
geassocieerd omdat beiden dezelfde plaats innamen, zij het op een verschillend tijdstip. Op de plek waar eerst het dier werd gezien, werd later
de vrouw waargenomen. Deze verandering is dus tevens afhankelijk
van het in elkaar schuiven van tijd. Er is eerder en later, een vóór en
een ná, en hoewel we niet weten wat er tussenin gebeurde, zijn deze
twee momenten onlosmakelijk met elkaar verbonden. In feite is dit de
meest eenvoudige voorstelling van een gedaanteverwisseling. Een man
wordt waargenomen op de plaats waar eerder een hond is gezien, of een
paard, of andersom. Een vrouw verschijnt waar eerder een konijn, of
een haas, of een kat zat. Maar er is nooit sprake van dat men iemand
ziet veranderen, zoals men dat tegenwoordig met computergestuurde
beelden wel zichtbaar kan maken.
In haar artikel over heksendieren in Yorkshire uit I 978 heeft Kathryn
Smith verzucht dat het onwaarschijnlijk is dat men ooit zal achterhalen
waarom een heks zich in een specifiek dier veranderde. Als voorbeeld
noemt ze de haas. Weliswaar werden het dier uitzonderlijke eigenschappen toegeschreven, zoals 'unusual gynaecological aspects, double
pregnancies, rnales giving birth; its shriek is disturbing in its resembienee to the cry of a child, it displays odd behaviour at certain times',
maar daar blijkt niet direct het verband met heksen uit. 4 Wat ook de oplossing voor dit raadsel mag zijn, in ieder geval komt de verandering
vrijwel uitsluitend in een zeer specifieke tekst en context voor. In de
Nederlandse teksten gaat het altijd om een jacht- of een strooppartij.
Het zijn mannen die elkaar (of jongere mannen?) vertellen dat een bepaalde haas niet te raken is omdat het een heks is, of nog specifieker,
de moeder of de grootmoeder van een der jagers. En als ze wel te raken
is, is het omdat men het geweer met zilver heeft geladen of van te voren
heeft gewijd.
De verandering van een vrouw in een haas is dus situatiegebonden,

en in die zin niet, of slechts zeer beperkt uitwisselbaar met andere dieren. De haas zou met een heks geassocieerd kunnen zijn vanwege haar
vruchtbaarheid, we hoeven daarvoor slechts aan paaseieren te denken
hoewel een Ierse folkloriste er mijns inziens terecht op gewezen heeft
dat de haas ook een solitair dier is dat 's nachts actief is. s De associatie
van heks met haas zelf treedt evenwel voornamelijk op in een situatie
waarin het dier zichtbaar is en mannen van de gelegenheid gebruik maken commentaar te leveren op het vrouwelijke voorgeslacht van een
van hen. Smith wijst zelf ook op die contextuele gebondenheid wanneer ze opmerkt dat de zilveren kogel niet voor katten wordt gebruikt,
en dat lijkt ook in Nederland het geval te zijn, afgezien van een zeldzame contaminatie. Deze gebondenheid geldt ook voor andere dieren.

7 1

Het tweede lichaam
De volgende vorm van gedaanteverwisseling is mogelijk nog verbreider. Een dier wordt verwond en de volgende dag ziet men een vrouw of
een man met arm, been, of hoofd in het verband. Zo wordt verteld.
Volkskundigen hebben dit uitgelegd als onderdeel van een (oorspronkelijk voor-christelijk) zielengeloof De heks of de tovenaar ligt als in
slaap terwijl hun ziel in de gedaante van een dier rondwaart. De wonden die hen in deze toestand toegebracht worden, zijn op hun lichaam
zichtbaar als ze weer terug in een mens zijn veranderd. 6 Ik geef er de
voorkeur aan dit concept van de andere, somatische kant te benaderen.
Het idee van het tweede lichaam maakt begrijpelijk waarom in een
aantal gevallen de verwonding van een dier werd geacht op hetzelfde
tijdstip te gebeuren als de verwonding van de heks. Zo werd in 1879 in
Rotterdam de kop van een kat met olie ingewreven en vervolgens in
brand gestoken. Enige mannen uit de buurt, aldus het krantenbericht,
hadden deze 'barbaarsche handeling aanbevolen als een middel om er
achter te komen, wie de heks was, die het kind "betooverd" had. Terwijl
de kat brandde, ging men zich overtuigen, of er op het aangezigt van de
vermeende heks een "brandteeken" zigtbaar was'. In het Drentse Peize
had men vijfentwintig jaar eerder katten gevangen en gedorst, waarna
men ging kijken of bepaalde buren iets overkomen was. 7 In de sagenteksten is deze gelijktijdigheid eveneens te vinden, bijvoorbeeld in het
verhaal waarin een man een uil doodschiet: 'Toen ik thuiskwam, hoorde ik, dat een vrouw, die bij ons in de buurt woonde, ineens tijdens het
aardappelschillen was doodgebleven. Het was gebeurd op de tijd dat ik
de uil had doodgeschoten. Die vrouw stond bekend als heks. Dus dachten ze dat de uil en zij dezelfde waren.' 8
Het tweede lichaam is expliciet aanwezig in de teksten over heksen
en tovenaars die in hun slaap een muis uit hun mond laten komen en
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pas weer wakker worden als de muis is teruggekeerd. De toestand
waarin deze personen verkeren wordt overigens voorgesteld als slaap,
nooit als trance. Het betreft wel altijd een middagslaap. Zo werd van
Willem Keijer, een Huizense boer, verteld dat hij een dutje in de bedstee deed. 'Daar lag Willem met de mond wijd open. "Kijk nou is,
Jan", zei ze [zijn vrouw] tegen m'n vader, "dear loopt een muis en die
loopt ons nog veurop". Vader [=Jan] zag dat die muis over de beddeplank voor de bedstee liep, in de bedstee kroop en zo de mond in van
Willem Keij er'. 9
Het voorkomen van deze muizen is eveneens sterk tekstueel verankerd. De teksten beperken zich tot de in- of uittreding van het diertje,
wat als teken wordt geduid dat de persoon in kwestie kan toveren. Soms
is het een ander dier, een bij of een hommel. Als het een geliefde, in dat
geval altijd een meisje, betreft, is het raadzaam daar niet mee te trouwen. De muizen zijn niet schadelijk, veroorzaken geen betoveringen.
Men moet ze met rust laten en ook het bijbehorende menselijke lichaam mag niet worden aangeraakt en helemaal niet verplaatst. Want
als de muis het lichaam niet kan terugvinden, sterft de desbetreffende
persoon.
De muizenverhalen, waarvan er onder andere in midden Nederland
in de jaren zestig van de twintigste eeuw zo'n dertig werden opgetekend, bewijzen duidelijk dat het concept van het tweede lichaam bestond. In andere gevallen en bij andere dieren, is dit slechts te vermoeden. Van heksen, en trouwens ook van nachtmerries, werd verteld dat
ze door de kleinste gaatjes, bij voorkeur het sleutelgat konden komen,
hetgeen duidt op een enigszins flexibele lichamelijkheid. Bij de zogenaamde henproef dienden dan ook alle kieren en gaten in het huis te
worden dichtgestopt, tot de schoorsteen toe. Dit ritueel diende om de
heks naar de betoverde te trekken zodat zij die kon onttoveren. De hen,
liefst zwart, symboliseert hier niet alleen de heks, zij is zodanig met
haar verbonden dat het koken haar dwingt te komen, temeer daar er
voor het dier zelf geen enkele uitwijkmogelijkheid is. Kookproeven
kunnen zowel diagnosticerend als dwingend zijn en zijn alleen begrijpelijk als een direct lichamelijk verband verondersteld wordt tussen het
gekookte, of het nu de kip is of de urine van de betoverde of de kransen
die in diens bed waren ontdekt, en de aanstichtster van de betovering.
Het is dus voorstelbaar dat het gekookte het 'dubbel' van de heks is.
Zoals in 1893 naar aanleiding van een betovering in Smilde (Drenthe)
werd geschreven: in deze voorwerpen zetelt de geest der heks. 'En zoo
is het gebeurd, dat men de heks, waarvan in dit geval sprake is, op verren afstand erbarmelijk heeft horen jammeren, juist op het oogenblik
toen men bezig was haar geest ... te martelen.' ra

Of het tweede lichaam werkelijk als een soort ziel werd voorgesteld,
valt te betwijfelen. Het woord 'ziel' werd zelfs bij de teksten over de
muizen hoegenaamd niet gebruikt; in slechts twee van de dertig midden-Nederlandseteksten wordt het woord 'geest' vermeld en een derde
keer wordt van de man in kwestie gezegd dat hij aan 'spiritisme' deed.
Alleen in één Gronings voorbeeld, opgetekend in 1925, is expliciet vermeld dat de witte muis de 'ziel' van de boerin was.'' In een krantenbericht uit 1874 staat dat mensen over 'zielsverhuizing' spraken toen ze
een haas op een uitzonderlijke plek, namelijk tussen de kerkgangers,
zagen. Dat wijst in ieder geval niet op een duidelijke voorstelling van
het dubbel als ziel, tenzij men bedoelde dat deze ziel was verhuisd van
een mens naar een haas. Bovendien is de voorstelling van een in de gedaante van een dier uittredende ziel niet geheel verenigbaar met de
christelijke voorstelling van zielen. Als de ziel al als dier wordt afgebeeld, is het toch meestal als een duif. ' 2
Ik wil hier de suggestie naar voren brengen dat het tweede lichaam
niet zo zeer als een in diervorm gematerialiseerde heksenziel werd gezien, maar veel meer als haar gedachte of wil, die zij als dier had vormgegeven. Dit is in ieder geval consistent met de opvattingen over haar
vrije wil. Uit ettelijke teksten over stervende heksen blijkt dat er een
bewuste keuze verondersteld werd bij het overnemen van de krachten,
ofboeken, van een heks. Of het betoveren werd geleerd van een nog levende heks. Eenmaal met de 'kunst' behept moest een tovenares die
weliswaar uitoefenen, maar ze kon nog wel zelf het doel bepalen, zodat
bijvoorbeeld bomen in plaats van mensen het slachtoffer werden. In de
ogen van de betoverden had de heks wel degelijk de intentie tot kwaaddoen en dat laat zich beter rijmen met kwade gedachten dan met een
loslopende ziel. Alleen van weerwolven werd keer op keer gezegd dat
ze door een onstuitbare dwang gedreven werden tot een metamorfose.
Deze weerwolven konden dan ook worden verlost. Heksen hoegenaamd
niet. Alleen van een enkel jong heksenkatje werd wel verteld dat haar
vrijer haar uit de dans kon halen en met haar kon trouwen. Deze laatste
voorbeelden zijn niet zozeer uitzonderingen. Ze horen thuis in een
enigszins ander domein, dat van de metafoor.

7 3

Metaforen
De muis is ook metaforisch te verklaren en zoals bij alle metaforen is
kennis van spreekwoorden en zegswijzen hierbij onontbeerlijk. Muizenissen of muizennesten in het hoofd hebben wil zeggen 'piekeren,
peinzen, zich zorgen maken'. De equivalenten van de muizen, zoals de
bij of de hommel, kunnen hetzelfde beeld oproepen. ' 3 Die zorgen traden naar buiten in de gedaante van letterlijke muizen, hetgeen verklaart
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waarom dit soort gedachten niet schadelijk voor anderen was. De meeste metaforische metamorfosen hebben evenwel een seksuele betekenis.
De verandering van een vrouw in een paard vindt, net als de metamorfose in een haas of een muis, slechts plaats in de context van één
type verhaal. Weliswaar is dit een nachtmerrieverhaal en nachtmerries
kunnen in principe in vele gedaanten voorkomen, maar ook hier blijkt
dat, als we naar aantallen kijken, de nachtmerrie toch voornamelijk gezien wordt als een vrouw of een geest (zonder dat erbij wordt verteld
dat het lichaam van de mare elders in zwijm ligt). De nachtmerrie als
paard treedt op in het verhaal over de boerenknecht die iedere nacht
door een nachtmerrie geplaagd wordt, zodat hij de volgende morgen
onuitgerust op het werk komt. Om dit te verhelpen neemt een meer ervaren knecht de plaats in van zijn jongere maat. Hij overweldigt de
nachtelijke berijdster, die in een paard verandert en door de knecht
wordt bereden. In de woorden van een man uit Didam: 'Hij geet nao de
stal. Doar hink den helter van 't pead. Die nimte met nao bed. En toe te
op bed leit, toe zette den helter nève zich en wacht op de nachmeer. Urn
een uur of half twalef, twalef uur, toe heurtte dat ze ien zien klompe
trèje. Medeen schutte toe en stölp den helter veuruut. En daor steet 't
fijnste pead van de ganse weald veur 't bed. Hi 'j steet op, krieg 't pead
en brink 't nao de stal'. 14 Uiteindelijk wordt de merrie naar de smid gebracht en met hoefijzers beslagen. 's Morgens blijkt dan de vrouw van
de boer met hoefijzers aan handen en voeten te liggen.
Deze zwerfsage heeft bepaalde overeenkomsten met die over de
tocht naar de heksensabbat en soms lopen de twee dan ook in elkaar
over. In dit geval kunnen we de gedaanteverwisseling evenwel metaforisch duiden. Het woordspel met 'mare' en 'merrie' wijst al in die richting. Opmerkingen over berijden hebben natuurlijk een sterke seksuele
connotatie. Het verhaal gaat duidelijk over een vrouw die eerst haar
eigen seksuele plezier beleeft maar daarna door de tweede knecht op
haar plaats wordt gezet. Dit wordt nog eens bevestigd door de metafoor
van de hoefijzers. In het Nederlands en Vlaams betekent het spreekwoord 'een hoefijzer aan handen en voeten hebben' zoveel als 'buiten
echt zwanger zijn'. Als verhaal, naar alle waarschijnlijkheid verteld onder knechten, ironiseert het de verhouding van opperknechten met enerzijds jongere knechten en anderzijds de boer en zijn vrouw (in de hier
aangehaalde versie verkoopt de knecht het nog niet terugveranderde
paard aan de boer). Deze verhaalstructuur komt geheel overeen met die
van de Parijse kattenslachting dat enige bekendheid heeft gekregen
door Robert Damtons analyse en de daaropvolgende discussie. Alleen
hebben Damton noch zijn commentatoren gezien dat de gezellen zich
in het verhaal profileren ten opzichte van zowel de leerlingen als van de
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bazen, de eerste voorgesteld als straatkatten en de laatste als huiskat.' 5
De kat is een metafoor van de vrouw die seksueel actief is buiten de
patriarchale banden. In het Nederlands is 'kat' dan ook een scheldwoord en in die zin synoniem met 'snol' of 'hoer'. In een scheldpartij
in Dordrecht in 1885 werd dat ook duidelijk verwoord toen een mangelvrouw haar schoonzuster uitschold voor 'stinkert, afgenaaide kat
met je hoerenjong, donderhoer'. ' 6 Het seksuele karakter van in katten
veranderde vrouwen komt ook goed naar voren in het verhaal over de
kattendans, een soort heksensabbat waarin een man verzeild raakt. In
de uitgebreidere varianten van dit verhaal geeft een van de katten de
man een gouden of zilveren beker om uit te drinken. Als hij dan over
die dronk een zegen uitspreekt, verdwijnt het hele gezelschap. De volgende dag komt evenwel een voorname dame de beker terugvragen.
Deze voorstelling van een rijke vrouw met een drinkbeker komt rechtstreeks uit het bijbelboek Openbaring (I?A), waarin de Hoer van Babylon op deze manier is afgebeeld. Per slot van rekening circuleerden de
verhalen in een christelijke samenleving. 17
Ik kan in deze verhalen weinig anders dan metaforische veranderingen zien. Ze zijn verteld over anderen, doorgaans niet geïdentificeerde
en als zodanig sprookjesachtige figuren. Zo er sprake is van de verwoording van een lichamelijke ervaring, is die seksueel. Maar in deze
anekdoten, wensdromen en waarschuwingen betreft het een verhaalde
seksualiteit: een manier waarop mannen onder elkaar een (voor hun)
beangstigende, vrouwelijke voorstelling inkaderen en zodoende de baas
worden. Dat zegt meer over de lichaamsbeleving van de mannelijke
vertellers dan over die van hun vrouwelijke protagonisten. De nachtmerrie, als onderwerp van een menselijke ervaring, waar in het hoefijzerverhaal naar verwezen wordt (in het eerste gedeelte over het lijden
van de jonge knecht) is dan ook te interpreteren als een verwoording
van een seksuele ervaring: bij mannen een ongewenste nachtelijke ejaculatie.
Met uitzondering van de muis hebben de tot nu toe besproken gedaanteveranderingen allemaal vrouwen tot onderwerp. Niet alleen werd
een bepaalde dierenvorm als specifiek voor een bepaalde context beschouwd, ook het geslacht van degene die veranderde lag min of meer
vast. In een aantal gevallen zullen de mannen waarbij een muis uit hun
mond kwam tot een in de vrouwelijke lijn gedefinieerde heksenfamilie
hebben behoord. Maar in algemene zin wijst de omstandigheid dat
muizen zowel uit vrouwen als mannen konden kruipen eens te meer op
het fundamentele karakter van de opvattingen over het tweede lichaam.
(Het specifieke voor de muis was, zoals we hebben gezien, de transitie).
Er bestaat inderdaad een weerwolfverhaal waarin een overdag slapende
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knecht zijn lichaam verlaat als een muis of een mol en dan een veulen
of een kalf gaat verslinden. Dit verhaal is evenwel in Nederland, alsook
in Vlaanderen, bijzonder zeldzaam. ' 8
Weerwolven
Tegen de tweede helft van de negentiende eeuw waren er in Nederland
nauwelijks meer sporen van weerwolven te vinden die dieren aanvielen.
Wolven liepen overigens ook niet meer rond. Men kon er nog wel aan
denken, zoals onder andere blijkt uit de Bijbelpassage over de goede
herder. !9 Maar waar dacht men bij weerwolven aan? In de teksten worden drie opvallende karakteristieken genoemd: weerwolven zijn bekende mannen; weerwolven is een aktiviteit, vandaar dat men ook het
werkwoord 'weerwolven' gebruikt; en weerwolven is erger dan toveren.
In de teksten over weerwolven zijn niet alleen opvattingen over het
tweede lichaam terug te vinden. De weerwolf verschijnt soms op de
plaats van een man, zij het dan in de gedaante van een hond. Ook, en
vooral, bevatten weerwolfverhalen seksuele metaforen. Dat laatste is
goed te zien in de zwerfsage over de weerwolf-vrijer. Een meisje loopt,
doorgaans 's avonds, met haar vriend te wandelen en op een gegeven
moment verontschuldigt de jongen zich. Hij moet even weg. Maar, zegt
hij in sommige versies, als er zometeen een grote hond op je af mocht
komen, werp hem dan je schort toe, dan gaat hij wel weg. En inderdaad, zodra de jongen uit het zicht is, komt er een hond op het meisje
af. Ze werpt hem haar schort toe, waarop de hond erin bijt en vervolgens verdwijnt. Dan keert de jongen terug en samen lopen ze verder
naar het huis waarnaar ze op weg waren. Als ze daar eenmaal zijn, ziet
het meisje in het licht van de lamp dat de jongen de draden van haar
schort nog tussen zijn tanden heeft. Roodkapje was aangerand door de
wolf.
In de meeste andere weerwolfteksten is het seksuele aspect niet onmiddellijk evident. Maar dat is nergens zo aangezien seksualiteit, zeker
voor de geïnterviewden, tot de taboesfeer behoorde. Het is vaak een
zaak van zorgvuldig lezen en alle verschillende teksten bij elkaar maken de conclusie onontkoombaar. Zo was er een boer in Meerkerk die
zijn meid zwanger had gemaakt. Samen zouden ze het kind hebben vermoord. Die boer kon ook weerwolven. In Zeist woonde een man van
wie werd verteld dat hij kon weerwolven. Hij zou namelijk zijn vrouw
hebben veranderd in een konijn. 20 In het eerste geval betreft het een ongeoorloofde heteroseksuele relatie, hoewel het verband tussen het weerwolven en het bezwangeren van de dienstmeid niet in zoveel woorden
staat aangegeven. In het tweede geval meen ik dat het om bestialiteit
gaat: de man behandelde het konijn als zijn vrouw. Dit is niet de enige
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weerwolftekst die als een seksuele relatie tussen een man en een dier
geïnterpreteerd kan worden. Zo was er de man die tussen de schapen
werd gevonden. Dat was een weerwolf. (Er staat niet dat hij de dieren
zou hebben doodgebeten). Of het verhaal over de boer in Soest die in
de stal aan het weerwolven was, waarbij zijn vrouw niet tussenbeide
mocht komen. 21 Dit lijkt misschien allemaal vergezocht, hoewel er een
Friese tekst is waarin de geïnterviewde ronduit verklaart dat weerwolven 'allemaal flikkers en sodomieters zijn'. 22 Maar we kunnen ook bedenken dat bestialiteit overal voorkomt waar mannen intensief met dieren omgaan, dat van weerwolven werd gezegd dat ze zich in een dier
konden veranderen (en niet alleen in een wolf), 2 3 en dat het eigenlijk
voor de hand ligt dat wanneer iemand zich in een dier heeft veranderd,
hij zich ook gedraagt als een dier. Weerwolven was erger dan toveren,
omdat in Exodus de strafbepaling tegen bestaliteit volgde op die tegen
tovenaressen.
In feite kan de weerwolf gelezen worden als een metafoor voor alle
vormen van ongeoorloofde mannelijke seksualiteit. Weerwolven randden vrouwen aan en toen er in St. Miebielsgestel een meisje verdwenen
was, dacht men dan ook dat ze door een weerwolf was meegenomen.
Bij een verhaal over een door een weerwolf aangevallen jongen in
Zeeuws-Vlaanderen werd opgemerkt dat er nu wel geen weerwolven
meer waren, maar wel nog steeds aanranders. Ook werd de weerwolf
beschreven als een 'kwaaie kerel die kinderen meeneemt'. 24 Er zijn
gluurders, een mogelijke exhibitionist, travestieten en zelfs een man die
incest pleegde. Niet voor niets werd weerwolven vaak een onweerstaanbare drang toegeschreven: mannen moesten weerwolven en konden
zichzelf dan ook niet tegenhouden. Psychiaters en seksuologen herkennen hier ongetwijfeld de mannelijke seksuele drift in. Daarbij werden
mannen van wie gezegd werd dat het weerwolven waren, zonder uitzondering als asociaal beschreven. Ze waren zonderling, eenzelvig, eigenzinnig, onverschillig, nors, vervelend of goddeloos. Zoals een fruitteler uit Bunnik (bij Utrecht) het omschreef: Het was een wilde kerel
die slecht leefde en waar niemand omgang mee wilde hebben. Een
caféhouder in de Achterhoek zei dan ook dat men zulke mensen 'Piemansvolk' noemde, me dunkt een verwijzing naar het mannelijke geslachtsdeel. 2 s
Weerwolven waren niet alleen bestaande mannen, in tegenstelling tot
de meeste nachtmerries, weerwolven was ook een aktiviteit. Iemand
kon weerwolven, of liever ging weerwolven. Ettelijke teksten (ik heb er
meer dan 20 gevonden) maken duidelijk dat mannen een huid omdeden
en dan er 's nachts op uit trokken om mensen lastig te vallen, dat wil
dus zeggen: seksueel te intimideren. Dat kon ieder soort dierenhuid
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zijn: een koeienhuid, een schapenvacht, een berenhuid, maar ook een
laken, het dek van een huifkar of een aaneengenaaide aardappelzak. In
dit geval werd de metafoor, wat een talige vermomming is, omgezet in
een materiële vermomming, al weten we dat alleen maar omdat sommige mensen het hebben verteld en anderen het hebben opgeschreven.
Deze vermomming maakte de weerwolven op de eerste plaats onherkenbaar. Ze konden dan ook onschadelijk worden gemaakt door hun
huid af te trekken; in een tekst smeekt de weerwolf het niemand te vertellen, in een andere pleegt hij zelfmoord. 26 Maar de vermomming ging
veel verder dan alleen onherkenbaarheid. Ze veranderde de individuele
identiteit en plaatste de desbetreffende man daarmee buiten de sociale
restricties. Hij behoorde niet meer tot de categorie 'mens', maar tot de
categorie 'dier'. Dat gaf hem de vrijbrief zich als een dier te gedragen,
een dier te zijn en zijn seksuele lusten en agressie bot te vieren op mensen en dieren. Het maakte de weerwolven overigens geenszins onkwetsbaar: vaak werden ze geslagen, aan messen geregen of zelfs doodgeknuppeld. In ieder geval in waarschuwende verhalen, maar mogelijk
ook werkelijk.

•111

111
111

Cl

::E

_,
_,

111

-i!l

78

Twee vertogen

Taal verwijst niet slechts naar zichzelf, ze verwijst naar ervaringen en
naar dingen. Ze is een van de belangrijkste dragers van communicatie
tussen mensen en daarom is het altijd van belang te weten wie wat tegen wie heeft gezegd. Bij de door mij gebruikte teksten komen we vaak
niet verder dan het onderscheid tussen journalisten en volkskundigen
enerzijds en hun informanten anderzijds, of tussen mannen en vrouwen, maar dat is al een vooruitgang ten opzichte van een ongedifferentieerd 'volk'. De verhouding tussen taaluitingen en de werkelijkheid
waar ze naar verwijzen is complex. Als taal bijvoorbeeld verwijst naar
lichamelijkheid, in dit geval naar het aannemen van een ander lichaam,
kan dat weer een metafoor zijn voor andere lichamelijkheid (namelijk
seksualiteit). Net zoals taal materialistisch is - in het toverijvertoog
hebben woorden immers macht - kan ook de metafoor worden gematerialiseerd. In andere gevallen krijgen uitspraken betekenis omdat men
zich ernaar gaat gedragen, of blijft een verhaal het enig grijpbare.
De vier achtergronden die ik hier heb aangegeven zijn voornamelijk
analytisch bedoeld. In een aantal gevallen lopen ze in elkaar over, zeker
als men het per dier beschouwt. De dieren waarin mensen zich heetten
te veranderen moeten in eerste instantie dan ook zo nauwkeurig mogelijk steeds binnen hun tekstualiteit bezien worden. Als we alle heksenkatten op een hoop gooien, krijgen we een zooitje en hetzelfde geldt
voor de weerwolven. Het wordt duidelijker als we eerst vaststellen tot
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welk vertoog de gedaanteverandering behoort. De vier achtergronden
zijn immers te groeperen in twee vertogen: het toverijvertoog en een
seksueel vertoog. Het eerste betreft, zoals ik hiervoor al heb gesteld,
voornamelijk de gedachten die men over anderen had (afgezien van de
handelingen). Het tweede de manier waarop men met eigen lichamelijkheid omgaat en vooral de manieren waarop de eigen seksualiteit
door anderen bedreigd kon worden.
Deze twee vertogen overlapten elkaar wellicht in het verleden meer
dan ze in de negentiende en twintigste eeuw deden: vooral in de demonologische geschriften had toverij altijd al een sterke seksuele component. In de volkskundige en journalistieke verslagen zijn de vertogen
vrij strikt gescheiden. De katten die aan de kattendans deelnemen, hebben bijvoorbeeld weinig met betoveringen te doen. Bovendien werden
in Nederland nachtmerries niet aan heksen toegeschreven, werden
weerwolven nooit van betoveringen beticht en werden heksenhazen niet
verondersteld melk uit koeien te zuigen. Weerwolven mogen in de zeventiende eeuw nog beesten hebben gevreten, in de negentiende eeuw
deden ze dat nauwelijks meer. En de meeste negentiende- en twintigsteeeuwse heksen waren vrouwen die hun menopauze gepasseerd waren
en niet meer als seksueel aktief werden beschouwd. Die scheiding tussen de twee vertogen kan een teken zijn van de inmiddels relatief lage
intensiteit van toverij, maar het kan ook een eigenaardigheid zijn voor
die uithoek van Europa waar het huidige Nederland zich in bevindt.
Ruimtelijkheid was een van de belangrijkste elementen van het toverijvertoog. Niet alleen betrof dat dezelfde plaats die heksen en dieren
in konden nemen, ook diende men heksen op afstand te houden en was
het gevaarlijk om door heksen aangeraakt worden. Het concept van het
tweede lichaam was bijzonder handig om die afstand te kunnen overbruggen. Zo konden mensen of dingen betoverd worden waar de eigenlijke heks niet zelf bij was geweest en zo kon de heks getroffen worden
terwijl men haar toch op afstand hield. In de vorm van een dier waren
heksen beter hanteerbaar. Het is goed mogelijk dat de vele verschillende informanten zelf nauwelijks meer enig idee van dit tweede lichaam
hadden en in die zin is het een academisch begrip dat voornamelijk
handig is om een aantal onderdelen van het toverijdiscours met elkaar
in verband te brengen. In de praktijk maakte het trouwens weinig uit of
betoverden een voorstelling van het tweede lichaam hadden en of men
het hoofdzakelijk als een soort geest of als kwade gedachten beschouwde; hun handelingen bleven ruimtelijk bepaald.
De manier waarop zogenaamde 'bijgelovigheden' werden begrepen
en de mogelijke inkrimping van het toverijvertoog boden hoe langer
hoe meer ruimte voor een toespitsing op het seksuele vertoog. In ne-
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gentiende-eeuws Nederland diende men al voorzichtig te zijn met het
bespreken van 'normale' heteroseksualiteit, afwijkende seksuele vormen waren helemaal taboe. Maar omdat ze toch voorkwamen en er in
elk geval voor gewaarschuwd moest worden, moest er toch een manier
gevonden worden om ze bespreekbaar te maken. Dieren leenden zich
daar bijzonder goed voor, vooral omdat ze naar het buiten-normale, het
niet-menselijke konden verwijzen. Bovendien, en daar ligt een zekere
ironie ten opzichte van de optekenaars, konden zodoende begrippen uit
het 'bijgeloof', dat voor velen ook een taboedomein was, worden gebruikt om de seksuele taboes hanteerbaar te maken. De verschillende
metaforen laten dan een manier zien waarop seksualiteit in een patriarchale samenleving in rubrieken werd ondergebracht: vrouwen werden
geacht voor mannen bedreigend te zijn in de vorm van katten (buitenshuis) en nachtmerries (in bed) en met de weerwolfwerd het hele repertoire van ongeoorloofde mannelijke seksualiteit aangeduid dat een enkele vrouw, maar toch vooral mannen en dieren tot object had .
Informanten konden ook andere betekenissen hechten aan verhalen
en herinneringen over metamorfosen. Een voorbeeld daarvan is het geval van de geschoten uil dat ik hiervoor gebruikt heb als illustratief
voor opvattingen over het tweede lichaam. De man uit Gendt die dit
verhaal vertelde, kende nog een tweede versie. Daarin overleefde de uil
het schot en was de vrouw slechts een oor kwijt. Toen moest de dokter
komen om de vrouw een konijnenoor aan te naaaien. Zoals bekend, betekent de uitdrukken iemand een oor aannaaien in het Nederlands: iemand iets wijsmaken.
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WILLEM VAN TOORN
EN INNERLIJKE
METAMORFOSE

Toen ik een paar jaar na verschijning J. H. van den Bergs Metabletica
(1956) voor het eerst las, leek dat boek mij antwoorden te geven op een
aantal belangrijke kwesties die te maken hadden met de omgang met
kinderen, en die ik zelf eerder vaag had ervaren dan helder geformuleerd. Ik was in die donkere dagen tamelijk slecht voorbereid in het onderwijs beland, minder gedreven door liefde voor het kind (dat zou ook
slecht gekund hebben: ik was zelf nog geen twintig jaar) dan door de
wens de militaire dienst te ontlopen. Maar omdat ik nu eenmaal elke
dag geconfronteerd werd met een klasje kinderen, kon ik er natuurlijk
niet aan ontkomen na te denken over hetgeen zij van mij mochten verwachten, behalve de christelijke en maatschappelijke deugden die ik ze
volgens de wet hoorde bij te brengen. Van wat ik (afgezien van dodelijke saaie pedagogiek- en psychologieboeken) over kinderen en het onderwijs had gelezen, was ik het meest getroffen geweest door boeken
als Kees de jongen, De gelukkige klas en Het grijze kind van Theo
Thijssen, door The Catcher in the Rye en Teddy van J.D. Salinger en
door de berichtgeving over het Zwitserse Pestalozzidorp, waar ze op
initiatief van de journalist Walter Robert Corti oorlogswezen uit een
groot aantallanden hadden samengebracht en een eigen onderwijssysteem hadden ontwikkeld voor kinderen aan wie de oude idealen moeilijk te verkopen waren. (Nu ik dit opschrijf, realiseer ik me dat ik voor
het eerst iets over het Pestalozzidorp aan de weet kwam, toen ik een
klas Lawines razen van An Rutgers Van der Loef voorlas; dat was een
jeugdboek waarin kinderen niet als zwakbegaafden werden toegesproken, maar als serieus te nemen toekomstige volwassenen. Toen ik later
het Pestalozzidorp bezocht, bleek dat ook daar de omgangstoon.)
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Ik dacht dat er een andere omgang met kinderen mogelijk moest zijn
dan de neerbuigende, de simpelste dingen met een enorme omhaal van
woorden uitleggende, die ik in het onderwijs tegenkwam. En door Metabletica werd ik in die overtuiging gesterkt. De grondstelling van Van
den Berg in dat verrassende, soms onevenwichtige maar nog steeds
meeslepende boek is, als het gaat om de omgang van volwassenen met
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kinderen, eenvoudig en helder: de voorstelling van het kind als een fundamenteel ander wezen dan de volwassenen is een 'modern' verschijnsel. 'Het kind is kind geworden,' schrijft Van den Berg. 'Het kind is
kwetsbaar geworden voor alles, wat behoort tot het leven der volwassenen.' En hij licht die stelling toe met een enorme rijkdom aan voorbeelden van de houding tegenover kinderen in vroeger eeuwen. Vóór Rousseau, zegt Van den Berg, heeft niemand over volwassenwording geschreven. Het kind was een klein model volwassene, het moest nog de
nodige kennis en ervaring verwerven om zelfstandig door het leven te
kunnen, maar het verschilde niet wezenlijk van de volwassenen. Montaigne kan dan ook aan de zwangere Diane de Foix schrijven dat ze
haar op komst zijnde kind het best voor het leven kan trainen door het
tijdig ('vanaf het ogenblik dat het zich enigermate kan redden') wijsgerige dialogen voor te leggen - eenvoudige weliswaar, maar 'niettemin
zulke die een nadere uitleg waard zijn'. Montaigne schrijft ook nog dat
het kind haast heeft: het heeft maar een jaar of vijftien om de nodige
kennis en wijsheid te verwerven, dan moet het toch wel kind-af zijn.
Van de zaken die het kind dient te weten, noemt Montaigne onder andere: ' ... wat weten is en niet weten, wat het doel van de studie is, wat het
verschil is tussen de zucht naar eer en die naar rijkdom, het verschil
tussen dienstbaarheid en onderworpenheid en tussen losbandigheid en
vrijheid.' En dan ook nog: 'Hoe men goed leeft en op de juiste wijze
sterft.'
Het ritselt in de literatuur van voor ons onvoorstelbaar 'vroegrijpe'
kinderen. Zo wordt van Théodore Agrippa d' Aubigné, geboren in I 550,
vermeld dat het jongetje op zesjarige leeftijd Grieks, Latijn en Hebreeuws las, en nog geen acht was toen hij Plato in het Frans vertaalde.
En, voorbeeld uit een geheel andere cultuurperiode: Justus van Effen
was op zijn vijftiende al gouverneur bij aan aantal jonge kinderen, en
Menno van eoehoorn werd op zijn zestiende als kapitein van een compagnie infanterie naar Maastricht gestuurd. Wie deze (en vele andere)
voorbeelden die Van der Berg geeft .afzet tegen de eisen aan zeventienen achttienjarigen die wij nu al behoorlijk zwaar vinden ('Het is toch
leuk als een leerling in het studiehuis zelf op het Internet alle titels van
een schrijver kan vinden?' hoorde ik een paar jaar geleden uit de mond
van een Staatssecretaris van Onderwijs), moet wel tot de conclusie komen dat het kind in de laatste anderhalve eeuw een verbazingwekkende
innerlijke gedaanteverandereing heeft doorgemaakt. Innerlijk, want als
je een jongetje en een meisje van nu de volwassen kleren zou aantrekken die kinderen dragen op de prent De kinderen van de dominee, uit
I 8oo, die Van der Berg in zijn boek heeft laten afdrukken, zou je misschien niet veel verschil zien. Hoewel - veel ouders van nu zouden zich
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waarschijnlijk ernstige zorgen maken over kinderen met zulke oude gezichtjes.
Het is de laatste jaren mode geworden wat lacherig te doen over Van
den Berg en zijn metabletische geschriften (waartoe bijv. ook het in
twee delen verschenen Het menselijk lichaam behoort); ik las onlangs
dat ook Harry Mulisch, van wie ik mij bewonderende uitspraken over
Metabletica herinner, zich neerbuigend uitliet over de voormalige Leidse hooggeleerde. Toch zou men zich naar mijn mening meer moeten realiseren dat Van den Berg zijn in veel opzichten springerige (zelf zegt
hij 'niet evenwichtige') boek schreef in de jaren vijftig, minstens twee
decennia voordat we definitief op onze hurken gingen zitten voor onze
kinderen- een heel onderwijssysteem voor ze aanpasten, ze het grootste deel van de televisiezendtijd afstonden, zo nederig bogen voor hun
modebeeld dat we zelf kinderkleren gingen dragen en hele stadscentra
uitleverden aan hun grenzeloze amusementsbehoefte. Wat Van den Berg
in de jaren vijftig deed, was aan de hand van voortekenen en van historisch onderzoek een veranderend wereldbeeld aankondigen dat zelfs
nu, vijftig jaar later, nog niet eens in alle opzichten voltooid is. In Van
den Bergs studie is het kind nog geïsoleerd van de volwassen samenleving en dient de wereld met eindeloos geduld te worden uitgelegd. Nu
krijg je vaak de indruk dat volwassenen nog maar aarzelend hun mond
durven open te doen in een wereld die wordt beheerst door het gekakel
van kinderen. Een andere Staatssecretaris, die van Cultuur, een man
van middelbare leeftijd die er alles aan doet om op een jongetje te lijken, probeert er ons regelmatig van te doordringen dat in ons cultuuraanbod het gehalte aan kinderlijkheid sterk verhoogd moet worden.
Voor zover ik weet ontbreekt de lacherigheid die sommigen aan de dag
leggen als het om Van den Berg gaat, volkomen tegenover de Franse
historicus Ph. Ariès, die in zijn beroemde studie l'Enfant sous /'Ancien
Régime toch tot dezelfde conclusies komt. Het tweede hoofdstuk van
Ariès' boek heet 'De ontdekking van het kind', en in de eerste zin van
dat hoofdstuk zegt hij dat de middeleeuwse kunst tot de twaalfde eeuw
het kind niet als aparte categorie kende of trachtte afte beelden. Net als
Van den Berg gebruikt Ariès behalve geschreven bronnen beeldmateriaal als onderzoeksobject, en probeert hij daarin, zoals hij het zelf formuleert, 'de harteklop van het leven te ontdekken zoals hij die voelt in
zijn eigen bestaan'. Het centrum van Ariès' aandacht is het gezin, van
het middeleeuwse gezin tot het moderne, en vervolgens de positie van
het kind daarin, terwijl het Van den Berg, op een veel essayistischer
manier dan die van de beroepshistoricus Ariès, gaat om het teloorgaan
van zekerheden in de wereld van de volwassenen, en de uitwerking

daarvan, in de vorm van een steeds verder gaande verkinderlijking, op
kinderen. Een even simpel als welsprekend voorbeeld daarvan geeft
Van den Berg als hij laat zien hoe verschillend twee Duitse grammatica's voor de middelbare school, één uit 1905 en één uit 1953, de trappen van vergelijking behandelen. De eerste vertelt op geheel volwassen
toon dat de Komparativ en de Superlativ net als in het Nederlands worden gevormd door de achtervoegsels er en st. Het geheel wordt op één
bladzijde gepresenteerd, met uitzonderingen en met de voorbeelden
nog in de fractuur ook; het boek spreekt de leerling toe in zinnen als
deze: 'Folgende Adjektive nehmen im Komparativ den Umlaut an.' De
tweede (die wij nu ook alweer veel te moeilijk zouden vinden) legt hetzelfde uit aan de hand van plaatjes en verhaaltjes: 'Der Fleischer, Herr
Speek, hat drei Hunde. Der erste Hund ist so grosz wie der zweite.' Het
plaatje laat dan ook een hond zien, met het onderschrift 'der Hund'.
Het is in de ogen van Van den Berg exemplarisch voor het verlorengaan
van de vanzelfsprekende zekerheid waarmee de volwassene ooit het
kind toesprak. Met verbijstering herinnert Van den Berg zich hoe zijn
generatie op de middelbare school Goethe, Shakespeare, Comeille en
Shaw las, en spreekt hij (in 1956) de verwachting uit dat binnenkort
een vermetele HBS'er Ik ben lekker stout van Annie M.G. Schmidt op
zijn examenlijst zal zetten. 'Uit psychologisch oogpunt heeft hij dan
een belangrijke daad verricht. Hij heeft de apartheid van een wereld
waarin ook het stout-zijn - het tegen-de-volwassenen-zijn - een onaantastbaar privilege is geworden, tot in dat examen laten doordringen, dat
de bedoeling had de laatste hindemis te zijn voor het bereiken van een
algehele, door niets verzwakte, door geen voorwaarde verkleinde volwassenheid.'

a5

Toen ik Ariès studie over het kind in vroeger eeuwen las, was mijn eerste gedachte dat Van den Berg het van hem moest hebben, zo groot was
de verwantschap. Maar Van den Berg komt wel degelijk de eer toe van
de originaliteit; hij citeert in Metabletica wel andere geschriften van
Ariès, maar diens l 'Enfant sous l 'Ancien Régime verscheen pas vier
jaar na Metabletica. Een wezenlijk verschil met de Franse historicus is,
dat Van den Berg een onbeschaamde moralist is, en dat zou wel eens de
oorzaak kunnen zijn van de irritatie die hij bij sommigen oproept. Hij
vindt dat de verkinderlijking van de samenleving niet deugt, hij ziet een
toekomst waarin bange volwassenen, die zich schamen voor hun volwassenheid, het kinderen voortdurend naar de zin trachten te maken en
daarmee de wereld op onvoorstelbare wijze banaliseren. Over de vraag
of dat erg is, kan men van mening verschillen. Er bestaan kennelijk
mensen die de verpretparking van hele steden en landschappen niet ir-
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riteert, die het consumptiegeschreeuw van de 24-uurs-economie een teken van culturele wasdom vinden en die elke argumentatie platslaan met
de stelling dat er in alle tijden sombere geluiden te horen zijn geweest
over de teloorgang van de beschaving. En Van den Bergs betoog is natuurlijk juist, dat die tijden niet allemaal 'eigenlijk' hetzelfde waren, en
dat volwassenen en kinderen wezenlijk anders zijn geworden. Wie hem
niet gelooft, zou nog eens goed moeten kijken naar de foto's die Ed van
der Elsken in de tijd van het verschijnen van Metabletica maakte van de
opstandige 'nozems' die de burgerij zo aan het schrikken maakten; tot
in hun stropdasjes maken ze nog deel uit van diezelfde burgerij die ze
op de foto's uitdagen. Wie die beelden vergelijkt met de tv-beelden van
de legers 'jongeren' die nu de Zuideuropese stranden en de zomerse
stadscentra in bezit nemen, realiseert zich dat er helemaal geen volwassen wereld meer bestaat waartegen zij zich zouden moeten afzetten. De
burgerij heeft allang plaats gemaakt voor deze nieuwe mens, en als iemand nog eens een protest probeert te mompelen, 'moet hij maar niet
in de stad gaan wonen', of hij is een wonderlijke waarzegger die spoken
ziet, zoals J. H. van den Berg.
Een paar dagen geleden zag - of liever gezegd hoorde ik, want dat
kwam eerst - op een zomerse avond een auto die met het dak en alle
portieren open op een pleintje in een woonwijk stond, en waar een onvoorstelbare hoeveelheid herrie van de debielste soort uit kwam. Twee
langslopende agenten deden net of ze gek waren, en de andere voorbijgangers staakten hun gesprek tot ze ver genoeg van de geluidsbron af
waren. Niemand waagde het te protesteren. Op de achterruit van het
stampende vehikel was dan ook een papier geplakt met de tekst Wie dit
te hard vindt is te oud. Leuk. Goede illustratie voor een geactualiseerde
uitgave van Metabletica.

JÓRGOS SEFÉRIS
E TERUGKEER
VAN DE GEËMI·
GREERDE

- Oude vriend wat zoek je?
al jaren geëmigreerd ben je
met beelden gekomen
die je gekoesterd hebt
onder een vreemde hemel
ver van je geboortegrond.
- Ik zoek mijn oude tuin:
de bomen komen tot mijn middel
en de heuvels lijken terrassen
en toch speelde ik als kind
op het gras onder hun
enorme schaduwen
en rende ik urenlang
over de hellingen, hijgend.
- Oude vriend rust uit
langzaamaan zul je wennen
we zullen samen naar boven lopen
over je vertrouwde paden
we zullen samen uitblazen
onder de koepel van de platanen
langzaamaan zullen ze tot je komen
je tuin en je hellingen

a7

- Ik zoek mijn oude huis
met zijn hoge ramen
verduisterd door de klimop
ik zoek de oude zuil
waar de zeeman naar keek.
Wil je dat ik die stal binnenga?
de daken komen tot mijn schouders
en hoe ver ik ook kijk
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ik zie geknielde mensen
het lijkt wel of ze bidden.
-Oude vriend hoor je me niet?
langzaamaan zul je wennen
dit is je huis wat je ziet
en op die deur zullen binnenkort
je vrienden en familieleden kloppen
blij om je te verwelkomen.
-Waarom klinkt je stem zo ver weg?
hef je hoofd wat op
zodat ik versta wat je zegt
terwijl je praat verdwijnt je gestalte
plotseling en wordt kleiner
alsof je verzinkt in de grond.
- Oude vriend bedenk toch
langzaamaan zul je wennen
je heimwee heeft een onbestaanbare
wereld geschapen met wetten
van buiten de aarde en de mensen.
- Ik hoor alleen nog maar stilte
ook mijn laatste vriend is ten onder gegaan
vreemd hoe alle dingen rondom
telkens weer kleiner worden
duizenden sikkeldragende wagens
komen hier voorbij en oogsten.

VERTALING: MARJOLEINEDE VOS

PATRICIA DE GROOT
E SPECIMENS

Want 'nnen houp luuj kwame mit bewièze taegen urn, die waalleke te douge,
maar toch neet stumde.'
(Marcus 14:56 in het Venloos)

Sinds kort herinnerde zij zich haar eigen gezicht al bij de eerste oogopslag. Voorheen was dat nooit het geval geweest en raakte ze bovendien
altijd eerst in opperste verwarring wanneer iemand haar herkende.
Soms zelfs woorden van haar aanhaalde. Niet dat ze de ander van onverschilligheid verdacht, maar het bleef haar verbazen dat zij haar voor
dezelfde hielden. De vorige keer had ze toch een heel ander gezicht opgezet?
Maar nu, zoals gezegd sinds kort - een nutteloze herhaling want hoe
weinig toegevoegde waarde bezit die tijdsaanduiding, toch moet wie
daarmee begint voort op de ingeslagen weg, al met al sinds kort herinnerde zij zichzelf net zo snel als anderen dat konden. En zij, voorheen
worstelend met het gebrek aan herkenning, leek van de weeromstuit opeens alles en iedereen te herkennen.
Het gekke was: dat stuivertje-wisselen was een jaar of wat geleden
ingeluid met de aanschaf van een nieuwe portemonnee, omdat de kleinste muntjes in de oude verdwenen. Ze had gekozen voor een stevige,
haast ouderwetse knip, die een hele tijd mee kon gaan, op de groei gekocht, zeg maar. In de vakjes binnenin zaten een paar nep bankpasjes en
achter een plastic venstertje een fotootje, dat ze voor de grap liet zitten.
'0, heb ik je nog nooit over hem verteld?'

a9

Wat ze niet had voorzien, alhoewel ze het wel had kunnen vermoeden,
was dat ze niet meer van het plaatje los kon komen. Ze raakte eraan gehecht.
Ze had het altijd een belachelijke gewoonte gevonden van mensen
om een fotootje van een dierbaar iemand in hun portemonnee te schuiven. Zoiets zou zij zelf nooit doen. Waarom stoppen ze het eigenlijk bij

..

hun geld? Houdt zijn scherpe blik soms haar uitgaven binnen de perken? Leert hij beter op school als zij bij de kassa een vertederde blik op
hem werpt? Bedenkt hij zich wel drie keer eer hij iets jat, omdat hij
weet dat zij hem met priemende ogen bezweert? Nee, als er niet al een
fotootje als voorbeeld in had gezeten, was zij in elk geval nooit op het
idee gekomen. Dat wist ze zeker.
Hoe langer ze het plaatje met zich meedroeg, hoe moeilijker het
werd om het weg te gooien. Niet alleen bij het afrekenen, maar ook op
zomaar een willekeurig moment midden op de dag in huis of op straat
maakte ze de portemonnee eventjes open en keek ze naar haar favoriet,
een jongen, zwart haar, grote ogen, ongeveer tien jaar, nog net kind. Ze
zag zichzelf erin terug, verbeeldde zich een zoon, herinnerde zich haar
eerste vriendje, haar geliefde toen hij klein was, het kon elke man zijn
die ze kende, of die ze niet kende maar die ze verzon.

....

'Nee hoor, dat is mijn man niet. Dat is mijn broer. Op zijn tiende .
Vorig jaar overleden.'
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Was het daar maar bij gebleven! Had ze haar fantasie maar beperkt tot
dat ene gezicht. Maar ze werd nieuwsgierig naar wie er verder allemaal
in de portemonnees schuilgingen. In warenhuizen moest en zou ze
steeds naar de afdeling lederwaren, en dat terwijl ze net als iedereen
makkelijk had kunnen volstaan met één beurs en eventueel nog één
voor de reserve, want wie heeft er nou meer nodig?
Ze opende de ene na de andere portemonnee, alle vakken ging ze
langs, alles haalde ze overhoop. Ze rukte kleppen open, bekeek de
plaatjes stuk voor stuk, geen geduld om de portemonnees te sluiten en
op hun plaats terug te leggen, zo gretig graaide ze door de bakken alsof ze op zoek was naar dat ene gezicht. Toch is dat niet wat ze zocht.
Wat verwachtte ze aan te treffen? Iemand terug te zien? Was dat het?
Ze kon niet meer stoppen. Alles moest open, alle gezichten moest ze
zien. Gulzig slurpte ze de prachtige modellen op, elk weer met een ander voordeel - niet de portemonnee, die deed er niet meer toe, ze had
het over de aldoor stralende gezichten achter de venstertjes.
'Ja, die met dat korte haar is mijn zoon. Hij is nu tien.'

9

o

Het deerde haar niet dat de foto's langgeleden waren gemaakt, zoals
duidelijk te zien was aan de fletse kleur van een coltruitje, aan de kraag
van een overhemd, aan de kapsels, aan de blik in de ogen. Het moet een
hele industrie geweest zijn, waarbij hordes fotografen en modellen in
de jaren zeventig vast kapitalen hebben verdiend aan het maken van de

verkoop bevorderende ('Neem mij! Neem mij!') fotootjes: zelfs dertig
jaar later trof ze ze nog overal aan. Niet ingehaald door de tijd, nooit
vervangen door hipper ogende archetypen. Maar was dat een nadeel?
De zichtbaar lange geschiedenis maakte haar verhalen doorleefd.
'Mijn eerste vriendje, van de lagere school. Ja, grappig inderdaad,
dat ik hem nog steeds bij me draag.'

Het duurde niet lang of het begon danig uit de hand te lopen. Voor ze
het wist verzamelde ze portemonnees, raakte ze eraan verslingerd, en
niets of niemand hield haar tegen.
Ze kocht zelfs hele partijen oude portemonnees op en die massale inkoop, veroorzaakt door de ongekende variatie aan specimens die de fabrikant erin had verwerkt, leidde ertoe dat zij binnen de kortste keren
een beurs had voor elke bui. Waarom zou ze zuinig moeten doen als het
ging om iets dat haar zoveel genoegen schonk? Hoe meer ze naar buiten ging, hoe meer portemonnees ze zichzelf aanmat. En hoe meer portemonnees ze tot haar beschikking had, hoe makkelijker en dus ook vaker ze de deur uit ging, de straat op.
Ze had exemplaren in haar bezit met kiekje van man en kind, van het
hele gezin, van de vrienden, van de ouders, van de grote familie, en
verkneukelde zich tegenwoordig alleen al bij de gedachte aan een lange
rij voor de kassa in de supermarkt. Op dagen van eenzaamheid hoefde
ze alleen maar de forse gezinsportefeuille bij zich te steken, naar de
winkel te gaan, niet vergeten gróót in te slaan en dan een beetje opzichtig pronken met die knusse foto. Kijk eens wat een rijkdom, die kinderschare van haar! Want wat was er verkeerd aan je verhaal te verluchtigen met een plaatje? Deed ze daar iemand kwaad mee?
'Ja, leuke man, hè. Maar ja, hij slaat soms, hè.'

9 1

Ze kreeg er schik in. Dagelijks zwaaide ze bedreven de knip zogenaamd achteloos en onopzettelijk voor ieders ogen heen en weer, om
hem vervolgens open en bloot op de toonbank te leggen en van wal te
steken.
Tot dan wist ze feilloos welke personen op te voeren, welke verhalen
daarover los te laten, welke toon aan te slaan. Had ze behoefte aan ontzag, dan was het in de lunchpauze van het werk zwaaien met acht kindertjes. Had ze behoefte aan medelijden, dan hield ze het verhaal over
de overreden hond paraat, dat kwam altijd het hardste aan, honden die
iets hebben. Zelf bleef ze daar volslagen onaangedaan onder, des te'beter kon de ontroering opgewekt worden.

111

z

lU

::E
u

lU

11.
111
lU

0

1-

0
0

IIC
c.:l

lU

0

cc
u
IIC

I-

cc

11.

92

Het was altijd interessant om mensen aan wie je iets vertelde nauwlettend te blijven observeren. Ongewild stuurde hun reactie jou de kant
van het gewenste antwoord op. Sommigen boden zelfs twee mouwen
aan om er iets op te spelden: zó erg vroegen ze er om, ze waren gewoon
uit op een droevig en melancholiek verhaal. Een beetje lef om dat zelf
te bedenken hadden ze natuurlijk niet, laat staan wat fantasie. Dus kom
haar achteraf niet aanzetten met termen als bedrog en leugen, dat is
stank voor dank na de moeite die zij heeft genomen om aan hun wensen tegemoet te komen!
'Hm, grappig dat u daarnaar vraagt. Mijn oma. Mooie vrouw, niet?
Vergast in '44.'

Maar wat een tijdje geleden redelijk onschuldig begonnen was met een
noodzakelijke aanschaf, een brave burger moet toch ergens zijn geld in
bewaren, en op een dag uitmondde in een moedwillige en niet-aflatende kooplust, breidde zich onverhoopt nog verder uit. De portemonnees,
hoe talrijk in aantal en variatie ook, waren niet toereikend meer.
Ze was langs een etalage van een fotowinkel gelopen en haar oog
was blijven hangen aan een prachtig portret. Ha! Dat ze daar niet eerder
aan gedacht had. Ze kocht het, ingelijst en al, en toen ze betaalde
schonk ze het portemonneefotootje voor het eerst in lange tijd totaal
geen aandacht meer. Grotere mogelijkheden dienden zich nu aan.
Het bleef, zoals te verwachten viel, niet bij één aanschaf voor haar
huis. Ze struinde alle fotozaken in de stad af, sloeg een enorme voorraad wissellijsten in. Op formaat en vorm lette ze niet, het gaf niet of
het staande lijstjes waren of lijsten met een ophanghaakje. Het enige
criterium betrof de afbeelding: er moesten personen op staan, geen
honden of landschappen. Daar had ze niets aan.
Haar eerder zo lege en ongezellige woning raakte in rap tempo bezaaid met portretten. De eerste aanwinsten hing ze aan de muur, en
toen de muren vol raakten, zette ze de volgende op het dressoir. De
boeken in de kast duwde ze naar achteren, en toen ook elk plekje van
de planken benut was, de vensterbanken uitpuilden en zelfs de eetkamertafel op den duur nog slechts plaats bood aan één persoon, begon
het bezoek haar vreemd aan te kijken.
Ze had altijd op alles een antwoord klaar gehad. Hoe ze aan maar
liefst vier bruidsreportages kwam? Ze vertelde dat ze vier zussen had
bijvoorbeeld, of dat ze zelf een van die bruiden was (ze wees naar de
grote foto met een man en vrouw die haar niet bekend voorkwamen).
Ze zei dat haar eerste man ervandoor was gegaan, met een jongere
vrouw uiteraard, dat zij daarna opnieuw getrouwd was (twee foto's uit-

kiezen met lijkende bruiden!). Of ze zei dat het vier van haar vrienden
waren, en dat zij op hun huwelijk getuige was geweest. Ja, ze heeft zoveel mensen om haar heen!
Of had ze bij die ene foto gezegd: dat is mijn zus, met haar eerste
man? En tegen wie had ze van de week met evenveel overtuiging verklaard, wijzend op dezelfde lijst: dat was mijn beste vriendin, helaas
veel te vroeg overleden, en met haar man is het ook niet goed afgelopen?
Enkele kennissen hadden al eens een misselijke, onderhuidse opmerking geplaatst bij haar verzameling, die zij in tamelijk korte tijd flink
uit de kluiten hadden zien groeien. Ze geloofden niet dat zij zoveel familie en vrienden had en begrepen niet waarom zij die zogenaamde
verwanten dan door het hele huis heen uit moest stallen. Wat wilde ze
daarmee laten zien? Op familiebezoek hadden ze haar nooit kunnen betrappen. Maar zij had volhard in haar verhaal en eiste dat de kennissen,
zoals zij zich noemden, hun verdachtmakingen omtrent haar vermeende wisseltrucjes in zouden trekken.
Vooral bij deze lasteraars lette ze er speciaal op dat ze telkens dezelfde biografie aan hetzelfde portret koppelde, althans, ze deed haar best.
Bij haar eerste verspreking wist ze nog sluw verwarring bij die ander te
zaaien, dat niet zij maar die ander zich vergiste en het vast verkeerd
onthouden had. Zij zal toch verdorie zelfwel weten wie daar op de foto
staat! Alsof al die levens van haar familie en vrienden inwisselbaar
zouden zijn, kom nou toch. Maar al snel stapelden de schijnbare versprekingen zich op.
Ondertussen had ze het voelen aankomen, zonder het te kunnen keren.
Ze stond op het punt het overzicht te verliezen. Het was te laat om in te
grijpen, als ze al had geweten hoe ze dat nog zou kunnen doen. Gedachteloos had ze zich verloren in verzonnen geschiedenissen, er een
potje van gemaakt en ze meende duidelijk te zien dat het bezoek beleefdheidshalve zichzelf een slecht geheugen toeschreef en alle verhalen voor zoete koek slikte. En nu kon ze zich de haren wel uit de kop
trekken: waarom had ze nooit ergens een aantekening van gemaakt?
Achterop de foto een naam geschreven, met een jaartal? Het was zo
simpel, als ze maar wat minder in haar eigen woorden had geloofd.
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Soms, als er al een tijdje niemand was geweest en zij al dagenlang op
dezelfde stoel in haar kamer zat en ze om zich heen keek, kon ze zich
opeens afvragen hoe het met de wisselmensen wérkelijk ging. Dan
keek ze iemand aan en zei zachtjes: 'Hoe gaat het met je? Gaat het
goed?'

RICHARD BUXTON
ETAMORFOSE
EN RELIGIE
BIJ DE OUDE
GRIEKEN
EEN 'VREEMD'
GELOOF

9 4

In I 846 verscheen er van de hand van de Amerikaanse roman- en verhalenschrijver Nathaniel Hawthorne een kort verhaal getiteld 'Drawnes Waoden Image'. Drowne is een houtsnijder in de stad Boston; hij is
een uitstekend vakman, maar het ontbreekt hem aan inspiratie en verbeeldingskracht. Op een dag ontvangt hij een ongebruikelijke opdracht.
Hij moet een boegbeeld maken voor een schip; het werk moet worden
uitgevoerd volgens de aanwijzingen (waarover het verhaal verder geen
mededelingen doet) van een zekere Kapitein Hunnewell, een zeeman
die onlangs uit de Portugese wateren is teruggekeerd. Het beeld dat geleidelijk onder de handen van Drowne ontstaat is dat van een betoverend mooie vrouw, uitheems van uiterlijk en kledij. Als het werkstuk
klaar is, komen de mensen in drommen van heinde en ver om het
prachtige beeld te zien, waarvan de kwaliteit ver uitstijgt boven alles
wat Drowne ooit heeft gemaakt. Dan gebeurt er iets merkwaardigs. Kapitein Hunnewelt verlaat zijn huis in gezelschap van een vrouw die tot
in bijzonderheden lijkt op het beeld van Drowne. Het stelloopt door de
straten van Boston, tot grote verbazing van iedereen die hen ziet, en
gaat dan Drowne s atelier binnen. In de stad woont ook een beroemde
schilder, Copley geheten, die geïntrigeerd is door de vooruitgang in
Drawnes werk; hij kan de verleiding niet weerstaan het tweetal naar
binnen te volgen. Daar is niemand behalve Drowne, die bezig is het
houten beeld te herstellen; de waaier die de vrouw in de hand houdt is
op de een of andere manier beschadigd geraakt. Achter een deur van
het atelier, een deur die toegang geeft tot de haven, hoort Copley de
stem van Kapitein Hunnewelt die zich richt tot een dame; het tweetal
staat kennelijk op het punt in een boot te vertrekken, en even later
hoort hij het geluid van riemen. Noch de Kapitein, noch de vrouw die
hij bij zich had, heeft men ooit weergezien. In zijn werk is Drowne weer
zijn gewone, onbezielde zelf
Aan het slot van dit verhaal vermeldt de schrijver een gerucht dat in
Boston de ronde deed, dat een jonge Portugese vrouw haar thuis was
ontvlucht en zich onder bescherming van de Kapitein had gesteld. 'Dit
schone schepsel,' besluit Hawthorne, 'moet het Houten Beeld van Draw-

ne tot voorbeeld hebben gediend.' Het lijkt allemaal rationeel verklaarbaar te zijn, op één detail na, dat ik verzuimd heb te noemen. Even
voordat Copley Drowne bezig zag de waaier in de hand van het beeld
te herstellen, had men gezien dat de vrouw die naast de Kapitein liep
'haar waaier zo heftig en snel heen en weer bewoog, dat het tere, kunstige voorwerp het in haar hand begaf' In dit prachtige verhaal onderzoekt Hawthorne de grens tussen het alledaagse en het wonderbaarlijke, door er voortdurend mee te spelen en hem op te heffen. Wat het verhaal zijn kracht geeft, is een geval - zowel echt als denkbeeldig - van
metamorfose - de inbreuk van het vreemde op het gewone. Vreemdheid
is een eigenschap die vaak als kenmerkend voor metamorfose is ervaren, en het verband tussen vreemdheid en metamorfose is een van de
onderwerpen die ik in dit artikel wil onderzoeken. Maar wat is metamorfose? Of liever, wat zijn de verschijnselen die met deze term worden
aangeduid?
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De overtuigingen en veronderstellingen omtrent metamorfose bestrijken een uitgestrekt cultureel en intellectueel areaal. 1 In de literatuur
hebben wij Apuleius en Ovidius; wij hebben Bottom die in een ezel
verandert in Shakespeares A Midsummer Night s Dream; wij hebben
Kafka's Gregor Samsa die een insect wordt, en honderden andere verhalen. In de beeldende kunst hebben wij duizenden post-klassieke
voorstellingen van Actaeon, Callisto, Daphne, Leda en de zwaan, enz.
In de natuurwetenschappen roept het idee van de metamorfose allerhande boeiende vragen op, van de ideologie van de alchemie tot het begrip soort, en daar komen nu ook de technieken van beeldmanipulatie
door de computer bij, die een revolutie hebben teweeggebracht in wat er
in de film visueel mogelijk is. Ook in religieuze tradities heeft metamorfose altijd een belangrijke rol gespeeld. Als God de soorten geschapen heeft, terwijl de Duivel niet tot scheppen in staat was, hoe kon de
middeleeuwse Europese wereld dan het in brede kring aanvaarde bestaan van weerwolven verklaren? (Eén antwoord, gegeven door Augustinus, was dat de Duivel de macht had om te veranderen hoe de dingen
zich aan de mens voordeden, maar niet hoe ze werkelijk waren.) De
discussie over de transsubstantiatie is tevens een discussie over de metamorfose: in welk opzicht en op welk gezag kan men zeggen dat brood
en wijn in het lichaam en bloed van Christus veranderen? En met dit alles zijn wij nog in Europa. Als wij er ook China bij betrekken (bijvoorbeeld Geoffrey Lloyds recente studie over de onbepaaldheid van soorten in het traditionele Chinese denken 2 ), of Mexico en Midden-Amerika (het geloof in 'nagualisme'- het vermogen van sommige mannen
zich in wilde dieren te veranderen om kwaad te doen), dan kan het on-
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derzoeksterrein vrijwel onbeperkt worden uitgebreid. Het zou dwaasheid zijn om al dit materiaal in een kort artikel te willen behandelen. Ik
zal mij hier beperken tot enkele aspecten van metamorfose die verband
houden met de godsdienst van de oude Grieken. Om te beginnen bespreek ik één enkele tekst: de Odyssee van Homerus, om vervolgens
het gezichtsveld sterk te verbreden. Er zijn echter rode draden: ik zal
consequent proberen te belichten welke veronderstellingen er aan de
wetenschappelijke benadering van het begrip metamorfose ten grondslag liggen. En in het bijzonder stel ik de vraag: 'Wat betekent het als
wij proberen een zogenaamd 'vreemd' of 'afwijkend' geloof te begrijpen?'
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Wij zijn in Boek 3· Athena is bij Telemachos in Pylos; ze heeft de gestalte en stem van Mentor. Als ze zich ervan vergewist heeft dat Telemachos een gastvrij onthaal te beurt is gevallen, kan de godin de gang
van zaken verder aan de stervelingen overlaten.
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Aldus sprekend, vloog de grijs-ogige Athena heen in de gedaante
van een gier, en verbazing maakte zich meester van al die het zagen,
en de oude man was verbaasd, toen hij het zag met zijn eigen ogen.
(3·371 -3)
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De meeste commentaren op deze passage betreffen de vraag of het hier
om een metamorfose of een vergelijking gaat. Er kan naar mijn mening
geen twijfel aan bestaan dat de passage een metamorfose beschrijft (de
ontkenning van deze mogelijkheid komt waarschijnlijk voort uit een
onwil bij sommige critici om te erkennen hoe sterk de theriomorfe aspecten in de Griekse religie wel zijn). Maar deze veelbesproken kwestie
is niet waar het mij hier om gaat.
Stephanie West zegt in het gezaghebbende Oxford-commentaar het
volgende: 'Mentor verdwijnt en in zijn plaats zien de toeschouwers een
gier wegvliegen.' Vrijwel alle commentatoren gaan uit van dezelfde
veronderstelling. Het probleem is dat het begrip 'verdwijnen' in de
tekst nergens voorkomt. Wie zegt dat Athena-als-Mentor verdwijnt, en
dat er vervolgens een vogel wegvliegt, verdoezelt iets van de vreemdheid waarmee de tekst ons confronteert. In deze metamorfose is geen
sprake van een langdurige voorstelling, zoals bij Ovidius en Bernini,
van vingers die langer worden en waaraan veren ontspruiten. Wij weten
alleen dat Athena/Mentor op de een of andere manier de gedaante van

een vogel aannam. Wie deze transformatie interpreteert als een verdwijning- een 'niets' tussen Athena-als-Mentor en Athena als vogelmaakt het voorval net een ietsje aanvaardbaarder voor het verstand dan
het anders zou zijn geweest.
Een vergelijkbaar geval vinden wij in boek I van de Odyssee. Athena, ditmaal vermomd als Menthes, verlaat lthaca nadat ze Telemachos
op het hart heeft gedrukt afstand te nemen van zijn kindertijd.
Zo sprak de grijs-ogige Athena, en zij ging
en vloog heen als een vogel, door het rookgat.
(!.319-20)
Het meningsverschil over de interpretatie van de laatste van deze twee
regels is even oud als de klassieke commentaren op deze passage: 'door
het rookgat' (d.w.z. een gat in het dak) is maar één mogelijke interpretatie van het Grieks. Maar deze onzekerheid is van geen belang voor
mijn betoog. Waar ik op wil wijzen is een opmerking in het Oxfordcommentaar waarnaar ik al eerder verwees: 'het is absurd te veronderstellen dat Mentes opeens naar het dak leviteert en zich door een gat
tussen de pannen naar buiten wringt; wij dienen kennelijk aan te nemen
dat hij opeens verdween en dat Telemachus vervolgens een vogel zag
overvliegen .. .'
De commentator is bereid de mogelijkheid te overwegen dat Athena/
Mentes in de voorstelling van de tekst een metamorfose ondergaat,
maar weigert beslist een volgende stap te zetten in de richting van wat
zij als 'absurditeit' beschouwt. De logische stap is het invoeren van een
verdwijning. Verdwijnen kan nog, levitatie beslist niet. De scène mag
verbazingwekkend zijn, maar niet te.
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Het is al te gemakkelijk - eigenlijk vind ik het nogal laf- om andermans interpretaties te 'positioneren' zonder zo fatsoenlijk te zijn er een
eigen interpretatie tegenover te stellen. Nu ik opnieuw het gezichtsveld
verbreed, ditmaal tot de hele Odyssee, is het minste wat ik kan doen,
aangeven welke plaats ik zelf aan metamorfose in het verhaal toeken.
Wat ik het eerst moet benadrukken, is dat de zelf-transformatie van
de Olympische goden maar een deel van het verschijnsel is. Immers,
twee godheden die in het gedicht bijzonder nauw met metamorfose zijn
verbonden, wonen ver van de Olympus.
Een van de twee is de van vorm veranderende zeegod Proteus, de
Oude Man van de Zee, die Menelaus in boek 4 van het epos in Egypte
ontmoet. Om hem te kunnen overmeesteren moeten Menelaus en drie
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van zijn mannen zelf een pseudo-metamorfose ondergaan door in zeehonden 'te veranderen' dank zij de zeehondenvellen die de dochter van
de Oude Man over hen uitspreidt. Misleid door deze list houdt Proteus
de vier mannen ten onrecht voor zeehonden, alsof het hier een echte in
plaats van een voorgewende transformatie betrof. Als de Grieken hem
grijpen, gaat hij zelf verder dan het gebruiken van een vermomming,
door een leeuw te worden, een slang, enzovoort, totdat hij door zijn nederlaag wordt gedwongen zijn oorspronkelijke gedaante weer aan te nemen. Hij heeft dan geen andere keuze dan de identiteit van zijn vijand
te erkennen en te voorspellen wat de toekomst in petto heeft.
De tweede niet-Olympische godheid die door het verhaal met metamorfose in verband wordt gebracht, is Circe.
Ze bracht hen naar binnen en liet hen op stoelen en banken
plaatsnemen,
en mengde een drank voor hen, met gerst en kaas en witte honing
toegevoegd aan Pramnische wijn, maar deed in het mengsel
kwaadaardige kruiden om hen hun eigen land te doen vergeten.
Toen zij hun dit gegeven had en zij het hadden opgedronken,
sloeg zij hen vervolgens met haar toverstaf en dreef hen haar
varkenshokken in,
en zij namen het uiterlijk van varkens aan, met de koppen en
stemmen
en borstels van varkens, maar hun verstand bleef in hen als voorheen.
Zij gingen huilend de hokken in, en Circe strooide eikels voor hen
neer als voedsel, en hulstbessen en kornoeljes,
het soort voedsel dat varkens die op de grond slapen altijd eten.
(10.233-43)
Deze transformatie van Odysseus' metgezellen, en de omkering ervan
nadat Odysseus met behulp van het kruid moly de werking van Circes
toverdrank had weerstaan, moet het te slim af zijn van de Cycloop als
bekendste verrichting van Odysseus naar de kroon steken. Ook stelt zij
de exegeet voor interessante problemen.
Talrijke geleerden hebben de Circe-episode uitgelegd in het licht van
een onderscheid tussen epiek enerzijds en 'volksverhaal', met zijn, naar
men zegt, kenmerkende aura van magie en fantasie, anderzijds. De
heersende opvatting is dat ( 1) het verhaal van Circe sporen verraadt van
'volksverhaalelementen' ~kwade heksen die hun slachtoffers transformeren, toverdranken tegen transformatie, helden die de betovering verbreken en de metamorfose ongedaan maken, enzovoort, maar dat (2)
deze elementen in de Odyssee tot een minimum beperkt blijven. De op-

merkingen van Prof. Heubeck in het Oxford-commentaar (bij I o. I 33574) kunnen voor deze opvatting model staan:
'Trekjes van ... [het volksverhaal] ziet men in Circe, maar het is kenmerkend voor het epos dat de kern-elementen van het volksverhaal tot
een minimum zijn beperkt. Zuivere magie is alleen te vinden in de paar
regels die handelen over de eigenlijke metamorfose van de metgezellen
en hun terugkeer tot de menselijke gedaante. Wij krijgen niet te horen
.hoe, of zelfs of, het wonderkruid Moly op Circe inwerkt. De handeling
wordt op een zo realistisch mogelijk plan geplaatst, en van het vreemde
rijk van de magie en de irrationele fantasie overgeplaatst naar de epische wereld ... Maar de grootste vooruitgang ten opzichte van het traditionele verhaal is de voorstelling van Circe zelf. Zij is een hoogst individuele figuur, vol tegenstellingen .. .'
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Wij erkennen volmondig dat de gecompliceerdheid van Circe's persoonlijkheid één van de talloze prachtige subtiliteiten van het gedicht is;
maar die gecompliceerdheid is zonder meer verenigbaar met het optreden van 'magie en fantasie' in het verhaal. Hoe staat het met de overige
opmerkingen van deze commentator?
Ten eerste het begrip 'volksverhaal'. Hoewel geleerde onderzoekers
van de Homerische gedichten deze term dikwijls zonder verdere plichtplegingen gebruiken, is uit recente studies van de verteltraditie gebleken dat het begrip 'volksverhaal' in een bepaalde tijd met een bepaalde
agenda is uitgevonden - die van nationalistische bewegingen in Europa
aan het eind van de zeventiende eeuw en in de achttiende eeuw - en
met een twijfelachtige relevantie voor de klassieke oudheid.
Ten tweede: als wij het 'volksverhaal' wèl als relevant voor de klassieke literatuur willen zien, dienen wij te bedenken dat veel van de
voorbeelden die geacht worden iets te onthullen over de staat van het
traditionele verhaal voor Homerus, in werkelijkheid dateren van lang
na het ontstaan van de Homerische gedichten, en het is hoogst twijfelachtig of het latere bewijsmateriaal met het vroegere op één hoop kan
worden gegooid om een 'universele folklore' te genereren.
Ten derde: blijven de magie en fantasie in de Circe-episode inderdaad tot een minimum beperkt? Volgens Heubeck blijft de 'zuivere magie' beperkt tot de 'paar regels' waarin de transformatie van de metgezellen wordt beschreven. Het is allerminst duidelijk wat wij onder 'zuivere magie' moeten verstaan, een uitdrukking die enigszins naïef aandoet in het licht van de enorme hedendaagse bibliografie over wat er
allemaal komt kijken bij het definiëren van de term 'magie'. Ook afgezien daarvan valt het beslist niet mee om in onze Odyssee-tekst een
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welbewuste poging te zien om het fantastische element te minimaliseren. De kern van de zaak is de weergave van metamorfose, die zeker
geen kwestie van een paar regels is, maar die op verschillende manieren het hele verhaal doortrekt. Zodra de mannen van Odysseus de wereld van Circe betreden, ontmoeten ze leeuwen en bergwolven die zich
kwispelend aan de nieuwkomers presenteren, zoals tamme huishonden
dat zouden doen. Later worden de nieuwkomers zelf getransformeerd.
Als Odysseus het strand verlaat om een onderzoek in te stellen, ontmoet hij Hermes, 'in de gedaante van een jonge man'- de Olympische
goden bezitten het vermogen van zelf-transformatie. Dat het door Hermes geschonken moly-kruid hem van metamorfose vrijwaart, is, wat
onze commentator ook mag vinden, een onbetwistbaar gegeven, ook al
blijft de werking van het tegengif onduidelijk. (Zoals het verhaal van
Hawthorne ons in herinnering brengt, kan een hiaat, of een stilte, heel
goed een gewaarwording van het bovennatuurlijke oproepen.) Zoals
Proteus met Menelaus, moet Circe toegeven dat zij niet bij machte is
deze tegenstander door middel van metamorfose te overwinnen. Maar
ondanks dit tijdelijke probleempje zijn haar vermogens niet afgenomen:
Zo sprak ik, en Circe liep door het paleis naar buiten,
haar toverstaf in haar hand, en opende de deuren van de varkensstal,
en dreefhen eruit. Ze hadden de gedaante van negenjarige
mestvarkens.
Zij schaarden zich in het gelid tegenover haar, en zij, door hun
gelederen
gaande, bestreek elk van hen met een ander medicijn,
en de borstels, die op hen waren gegroeid door het kwade medicijn
dat Circe
hen eerder had toegediend, vielen nu van hen af,
en zij veranderden weer in mannen, jonger dan voorheen
en langer en veel knapper om te zien.
(10.388-96)
Proteus en Circe: randfiguren, zult u zeggen. Maar wij kunnen niet
heen om het feit dat metamorfose niet alleen optreedt in verband met
figuren die, zoals deze twee, volgens sommigen in een soort magische
marge van het gedicht lijken te opereren, een marge die zogenaamd
goed onderscheiden moet worden van een magie-vrij, antropomorf centrum. Gedaanteverwisseling vindt even goed op lthaca plaats als in de
marge. De sterveling in het centrum van het epos kan zichzelf, door het
vertellen van verhalen, in veel verschillende mensen veranderen, of in

Niemand, en hij kan dat even goed zittend bij zijn eigen haard als bij
die van de Cycloop. Athena kan Odysseus even vlot van gedaante laten
veranderen als zichzelf, zowel in lthaca als in Phaeakia:
Zo sprak Athena, en met haar gouden toverstaf tikte zij hem aan.
Eerst maakte zij de mantel en de tuniek die zijn borst bedekte
weer helder en schoon; zij vermeerderde zijn kracht en postuur.
Zijn donkere kleur keerde terug, zijn kaak werd steviger,
en de baard waarmee zijn kin begroeid was, werd zwart. Athena
ging weer heen, nu haar werk gedaan was, maar Odysseus
keerde terug naar de hut. Zijn geliefde zoon was stomverbaasd
en wendde zijn ogen van hem af, vrezend dat hij een god was,
en richtte zich tot hem en sprak de gevleugelde woorden:
'Je bent opeens anders, mijn vriend, dan je voorheen was;
je huid is anders dan hij was, je draagt andere kleren.
Waarlijk, je bent een van de goden die de hoge hemel bewonen ... '
(6.J72-83)
In de Odyssee, derhalve, is vormverandering een fundamenteel, structureel, centraal gegeven, en een even reëel onderdeel van de handeling
als alles wat verder in het gedicht wordt verteld. Wat te denken van een
cultuur die met dit thema op deze wijze kan omgaan? Om deze vraag te
overdenken, moeten wij ons onderzoek uitbreiden tot andere contexten
waarin de Grieken metamorfose lieten optreden. Ik ga uit van de vraag
die ik al eerder in het voorbijgaan heb gesteld: Wat betekent het als wij
proberen een zogenaamd 'vreemd' of 'afwijkend' geloof, zoals het geloof in de mogelijkheid van metamorfose, te beschrijven, te verklaren,
ofwel te begrijpen?

Het interpreteren van 'het vreemde'

1

o1

Eén manier om ons met het verschijnsel metamorfose te verstaan is de
benadering te volgen van P.M.C. Porbes Irving, schrijver van een zeer
nuttige wetenschappelijke studie over metamorfose-verhalen in de oudheid: 'Wij mogen, denk ik, aannemen dat de meeste oude Grieken zich
niet serieus zorgen maakten om de mogelijkheid dat zij plotseling in
dieren zouden veranderen; het is daarom wellicht waarschijnlijker dat
metamorfose-verhalen hun aantrekkingskracht doorgaans ontlenen aan
het feit dat zij hun publiek, waarschijnlijk zonder dat dit het ten volle
beseft, in een metaforische of symbolische opvatting van het verhaal
betrekken.' 3 Ik geloof niet dat ik Porbes Irvings stelling geweld aandoe
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als ik er een kleine uitbreiding aan geef: ' ... dat de meeste oude Grieken
zich, net als wij nu, niet serieus zorgen maakten om de mogelijkheid
dat zij plotseling in dieren zouden veranderen.' Tegenover deze benadering kunnen wij de opvatting plaatsen van de helleniste en dichteres
Ruth Padel, die ernaar streeft ons de oude Grieken als anders voor te
stellen. Voor Padel betekent het begrijpen van de oude Grieken zich
verplaatsen in een tijd waarin iets dat voor de moderne lezer 'slechts
metafoor' is, een levend en krachtig wereldbeeld vertegenwoordigde. In
Padels eigen woorden: 'Voor de Grieken in de vijfde eeuw v.C. waren
er goden- net als elektriciteit - voortdurend aan het werk, in hun lichaam, hun geest, hun huis en hun stad.' 4 Een van de doelstellingen van
Padels In and Out of the Mind is aan te tonen, zoals zij het uitdrukt,
'hoe moeilijk, maar ook hoe lonend, het voor ons is ... ons de oude
Grieken voor te stellen als verbazingwekkend anders dan wij.'5 Voor
deze Grieken kon 'de goddelijke kracht', zoals zij het zo karakteristiek
zegt, 'door dieren sijpelen en in het leven der mensen bruisen'. 6 Deze
Grieken, Padels Grieken, vreemde Grieken, zijn niet de Grieken van
Porbes Irving, in wier leven niet bijster veel wordt gebruist of gesijpeld.
Nu is vreemdheid in wezen een subjectief begrip. Als interpreten
hebben wij in de eerste plaats de taak te onderzoeken hoe een gegeven,
op het oog 'vreemd' geloof door de Grieken zelf kan zijn ervaren. Ik
geef drie voorbeelden.
(a) 'Plotseling werden mijn gedaante en geestesgesteldheid op een afschuwelijke manier vervormd; toen ik de horens droeg die u nu
ziet, werd ik gestoken door de scherpe horzeltanden .. .'. Degene die
deze regels spreekt (in Aeschylus' treurspel Prometheus geboeid
(673-5) is Io, de in een koe veranderde maagd wier psycho-fysiologische abnormaliteit de belichaming is van haar grensoverschrijdende rol als vrouwelijke zwerver in de woeste wereld.
(b) 'Daar is een kleine wortel: eet hem op en jullie zullen beiden vleugels krijgen.' De spreker is ditmaal Tereus, de ex-menselijke hop,
of havik, die het woord richt tot Peisthetairus en Euelpides in De
Vogels van Aristophanes (654-5); de twee mensen proberen hun
banden met de vogelwereld te verstevigen door zelf vogels te worden.
(c) 'Ik was een beer op het feest in Brauron,' zegt het koor inAristofanes' Lysistrata (645), doelend op een ritueel waarbij men jonge
meisjes tijdelijk in beren zag veranderen.
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Wat kunnen wij uit deze drie verschillende weergaven van metamorfose
opmaken? Het antwoord hangt af van het feit dat de Grieken zich metamorfose voorstelden in een breed scala van 'nuances'.
(a) In het geval van Prometheus geboeid ondermijnt niets in het drama
de angstaanjagende overtuigingskracht waarmee de ootredderende
waanzin van Io wordt verbeeld. Haar metamorfose maakt niet minder hecht deel uit van het drama dan de rest van het verhaal.
(b) De Vogels is een heel ander geval. De pogingen van de twee mensen
om vogel te worden falen op een lachwekkende manier. Maar, zoals
het voorbeeld van Tereus aantoont, wordt het idee van lichamelijke
transformatie zelf in het stuk niet als ongeloofwaardig voorgesteld.
Binnen dezelfde dramatische voorstelling wordt metamorfose als
lachwekkend ongerijmd en als een voldongen feit gepresenteerd.
Door alleen maar het toneel over te lopen, begeven Peisthetairus en
Euelpides zich van een wereld waarin je vogels van vogelformaat
op de markt kunt kopen (wat ze gedaan hadden voordat de handeling begon) naar een wereld waarin je ex-menselijke vogels kunt tegenkomen die Grieks praten en even groot zijn als jij zelf. Vergeleken met Prometheus geboeid is de voorstelling van metamorfose in
De Vogels uitgebreider en complexer.
(c) Van weer een andere orde is het Brauronia-feest. In het kader van
deze initiatie-ceremonie was het normaal om te zeggen dat meisjes
beren waren. Op Kreta en verschillende andere in opschriften genoemde plaatsen worden jonge mannen beschreven als leden van
'kudden'. Ik zou hieraan willen toevoegen (zoals ik ook in andere
publicaties heb betoogd) 7 dat ik, ook al ontbreekt het bewijs, er zeker van ben dat sommige Arkadiërs vaak hebben gezegd: 'Ik was
een wolf op de berg Lykaion,' waar ook een initiatie-feest gehouden
werd. De soort metamorfose waarom het hier gaat is duidelijk anders dan die in Prometheus of in De Vogels wordt gedramatiseerd,
maar hij blijft deel uitmaken van de denkwereld van de Grieken.
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Wat de interpreet dus het eerste te doen staat, is het in kaart brengen
van het scala van verschillende contexten en nuances waarin de Grieken zich de metamorfose voorstelden- van verheven en angstaanjagende ernst (Prometheus), via een mengsel van vanzelfsprekendheid en absurditeit (De Vogels), tot en met het geloof dat gedaanteverwisseling (in
het kader van het initiatie-ritueel) tot de natuurlijke gang van zaken behoort. Maar met alleen die constatering van verscheidenheid is de in-
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terpreet er nog niet. De tweede fase van zijn taak is te onderzoeken wat
voor soort logica er achter die voorstellingen schuil kan gaan.
Het feest van Brauronia biedt een goed voorbeeld van het soort logica dat moderne geleerden zeggen te hebben gevonden. In de woorden
van Christiane Sourvinou-Inwood: 'Meisjes worden [op dit feest] gezien als behept met wilde trekken die gelouterd moeten worden, een
metaforische dierlijke kant die moet worden getemd, en in de arkteia
wordt deze wildheid en dierlijkheid naar buiten gebracht, onder het beschermvrouwschap van Artemis expliciet en nadrukkelijk geuit, om gelouterd te worden'. B Mutatis mutandis kan hetzelfde worden gezegd van
het feest op de berg Lykaion, waar het de wildheid van de wolf is die de
situatie van de randjongeren als tijdelijke 'buitenstaanders' vertegenwoordigt. Door de context te reconstrueren begrijpt de interpreet hoe
de formule 'jong mens verandert in beer/wolf' cultureel volkomen zinnig kan zijn geweest.
Vaak moet de interpreet vindingrijk zijn. Neem bijvoorbeeld het slot
van Euripides' Hecabè, waar Polymestor voorspelt dat aan het lijden
van de koningin een ongewoon einde zal komen: tijdens de zeereis naar
Griekenland zal zij in een teef worden veranderd, om vervolgens overboord te vallen en te verdrinken; haar graf zal zeelieden voor de kust
van Thracië tot baken dienen. Als wij onszelf als 'welwillende' interpreten beschouwen, die alles doen om overtuigingen te begrijpen door
ze in hun context te plaatsen, kunnen wij bepaalde aspecten van het
verhaal aanwijzen die als verklaring van Hecabè's metamorfose kunnen
dienen. Ten eerste, haar degeneratie in de loop van het toneelstuk - Polymestor noemt haar en de andere vrouwen 'moorddadige teven' (I 173)
- wordt treffend gesymboliseerd door haar transformatie tot hond (een
zienswijze die in latere bronnen wordt geponeerd). Ten tweede, aangezien honden geassocieerd worden met Hecate, en aangezien er specifiek melding wordt gemaakt van Hecabè's graf, zou men kunnen stellen
dat de metamorfose iets zegt over de voortlevende angstaanjagende numinositeit van Hecabè na haar dood. (Er is dan een parallel met de proloog, gesproken door de geest van Polydorus, wiens lijk op het strand
gevonden wordt.) Met behulp van een bescheiden hoeveelheid welwillendheid komen wij dus al aardig in de richting van een 'verklaring'
van zelfs een zo kennelijk 'vreemd' verhaal als dit.
Soms kan het echter gebeuren dat zelfs de meest welwillende interpreet zijn nederlaag moet erkennen. Dit is de voorspelling van Dionysus aan Cadmus aan het slot van Euripides' Bacchen:
Je zult van aard veranderen, en een slang worden.
Je vrouw Harmonia, die Ares, haar vader, jou gaf,

een sterveling, zal eveneens de aard van beesten aannemen,
en als slang door het leven gaan. Het orakel van Zeus
voorspelt dat jij, aan het hoofd van een barbarenleger,
samen met je vrouw een tweespan ossen zult drijven,
en met je leger zonder tal vele steden zult verwoesten;
maar als zij het orakel van Loxias plunderen, wacht hun
bij hun thuiskomst een ellendig lot. Ares, echter, zal
tenslotte zowel jou als Harmonia redden,
en jullie het eeuwige leven schenken bij de zalige goden.
(1330-9)
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Zelfs E.R. Dodds, die pleitbezorger par excellence van de waarde van
antropologische parallellen voor ons begrip van de Griekse cultuur, beschrijft deze voorspelling als 'bizar' en kiest voor het soort syncretische
verklaring waarvan classici zich vaak bedienen wanneer ze met problematische mythologische gegevens worden geconfronteerd: 'Het verhaal,' zo schrijft Dodd, 'vertoont er de sporen van dat het op een relatief
laat tijdstip uit heterogene elementen is samengesteld.'9 Veel uitgesprokeneris Winnington-Ingram, die de profetie als 'dor, pedant, onwerkelijk' bestempelt, 'een mythologische ratjetoe' waarvan de 'curieuze' details 'zich niet laten rijmen met de menselijke, prozaïsche Cadmus'. 10
Wat moet de welwillende interpreet met deze profetie? Afzonderlijk
beschouwd, zijn er voor alle hoofdelementen van de voorspelling parallellen te vinden in andere Griekse mythen. I I ( 1) Dat stedenstichters zoals Cadmus en Harmonia vereenzelvigd worden met slangen, is een
idee dat ook elders voorkomt (vgl. Cecrops en Erechteus). (2) Dat Cadmus en Harmonia in verband worden gebracht met ossen en een 'barbarenleger' herinnert aan het verband dat elders in de Griekse overlevering optreedt tussen Cadmus en de Illyrische nederzetting Bouthoe,
waarvan hij de stichter zou zijn geweest. (3) Dat Cadmus voorbestemd
was het orakel van Delphi te plunderen, beantwoordt aan een voorspelling die tijdens de Perzische oorlogen de ronde deed. (4) Dat Cadmus
en Harmonia naar het Land der Zaligen zouden worden overgebracht
komt overeen met het geloof, even oud als de Odyssee, dat dit lot alle
sterfelijke mannen beschoren was die godinnen hadden gehuwd; bovendien werd, volgens een overlevering die minstens tot de vijfde eeuw
teruggaat, het Thebaanse Cadmea aangeduid als 'Het Eiland der Zaligen'.
Het probleem voor de welwillende interpreet zit hem niet in de details, maar in het presenteren ervan als een samenhangend verhaal. Zoals Dodds puntig vraagt: 'Was Cadmus al een slang toen hij de ossenwagen bestuurde ... ? en is hij het nog in Elysium?' Winnington-Ingram
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oppert dat het ten dele Euripides' bedoeling kan zijn geweest 'de mythologie zelf lichtelijk op de hak te nemen'. Wat mijzelf betreft, moet ik
eerlijk bekennen dat ik de religieuze mentaliteit van de oude Grieken
niet goed genoeg ken om te kunnen zeggen of zij in dit bepaalde geval
van mening kunnen zijn geweest dat de dichter de nuanceringsschaal
van de mythe naar 'het lachwekkende' had laten doorslaan.
Maar in hoeverre is het streven om koste wat het kost te begrijpen,
'rekening houdend met de context', eigenlijk te rechtvaardigen? Deze
vraag vertegenwoordigt de derde fase van de taak van de interpreet. De
antropoloog Sir Edward Evans-Pritchard heeft, zoals bekend, gewezen
op uitspraken van de Nuer (in het zuiden van Soedan) dat een tweeling
een vogel is en een komkommer een os. 12 Hij verklaarde dat voor de
Nuer deze uitspraken volkomen redelijk zijn, gegeven de overtuiging
van de Nuer dat zij, in het eerste geval, spreken over de persoonlijkheid
of ziel van een tweeling, die tot 'het hogere' zou behoren, en in het
tweede geval, dat een komkommer in bepaalde omstandigheden een
'os' is, dat wil zeggen, een voorwerp van offerande, aangezien ook ossen dat zijn. De discussie die hierop volgde, noodzaakte de deelnemers
om precies te onderzoeken wat zij begrepen van zogenaamd 'vreemde'
geloofsovertuigingen in een andere cultuur (en niet te vergeten hun eigen cultuur).
Een van de deelnemers aan deze discussie was Ernest Gellner, die
kritisch stond tegenover wat hij zag als Evans-Pritchards streven om ten
koste van alles de zin van 'vreemde' geloven te doorgronden. 1 3 Gellner
betoogde dat wij, als wij ons proberen te verstaan met een uitspraak als
'een tweeling is een vogel', bereid moeten zijn rekening te houden met
de mogelijkheid dat - met alle egards voor context, symbolische betekenis, enz. - een dergelijke bewering ook absurd of onzinnig, of tenminste ongerijmd kan zijn geweest. Dit lijkt mij zonder meer juist. Bij
elke verklaring die wij willen geven van, bijvoorbeeld, een religieuze
overtuiging of praktijk, moeten wij rekening houden met de mogelijkheid dat deze door de oorspronkelijke practisanten - of sommigen van
hen, of in sommige contexten - als absurd, onzinnig, irrationeel, of wat
de overeenkomstige termen in de taal van die practisanten ook mogen
zijn geweest, zijn ervaren. In het geval van de Grieken ontbreekt het ons
allerminst aan bewijzen hiervoor: in een fragment van de archaïsche
dichter Stesichorus wordt gezegd dat Actaeon vanzelfsprekend niet in
een hert veranderde, maar dat Artemis een hertenvel over zijn schouders gooide om de honden te misleiden. Een personage in een blijspel
van Philemon merkt op: 'je maakt mij niet wijs dat Niobe in een steen
is veranderd; ze deed gewoon haar mond niet open, en daarom noemden de mensen haar een steen.'

1
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Gellner maakt de 'welwillende contextualisten' nog een tweede gevoelig verwijt als hij opmerkt: ' ... de manier waarop de context erbij
wordt gehaald, de hoeveelheid en soort context en de manier waarop
die wordt geïnterpreteerd, hangt af van een onuitgesproken, vooraf gemaakte keuze aangaande het soort interpretatie dat men wil vinden ...
Immers, er is niets in de aard der dingen of samenlevingen dat ons
zwart op wit voorschrijft hoeveel context er voor een bepaalde uiting
relevant is, of hoe die context moet worden beschreven'. ' 4 Ook hierin
heeft Gellner beslist gelijk: de keuze van context behoort onweerlegbaar tot de machtigste wapens van de interpreet.
Het zou echter onjuist zijn om Gellners negatieve oordeel over de
'welwillende' contextuele interpretatie zonder meer over te nemen. Een
zekere mate van contextuele interpretatie is nodig om de kennelijke absurditeit of onbegrijpelijkheid van 'vreemde geloven' te kunnen duiden;
het is de kunst bij de analyse zowel te letten op een wellicht onvermoede symbolische zin als op de mogelijkheid van absurditeit, onlogica,
onzin. Wat betreft de beweerde totale willekeur van de keuze van dit of
dat als 'de context', is het nuttig te bedenken dat, in het Griekse geval,
het bestaan van generieke onderscheiden nu eenmaal een gegeven is;
een epos is geen treurspel, geen blijspel en geen initiatie-ritueel.
Eén geval waarin een beroep op contextuele verschillen nuttig kan
zijn, houdt, denk ik, verband met die tegenstelling tussen Forbes Irving
en Padel. Forbes Irving, zagen wij eerder, maakt impliciet de Grieken
gewoon, als hij stelt dat 'de meeste oude Grieken zich niet serieus zorgen maakten om de mogelijkheid dat zij plotseling in dieren zouden
veranderen,' omdat metamorfose naar zijn mening alleen maar thuishoort in de wereld van metafoor en symbool. Dat onschuldige woordje
'serieus' baart mij zorgen; waren er dan helemaal geen omstandigheden, geen niveau of context van waarneming waarin de mogelijkheid
van metamorfose zich dringender liet voelen? (Zelfs binnen het kader
van het epos: werden voordrachten van de Odyssee doorspekt met kreten- à la John MeEnroe-van 'Doe even serieus!'? Het staat in elk geval absoluut vast dat in sommige culturen de mogelijkheid van metamorfose uiterst serieus werd genomen - zoals blijkt uit de ontelbare
vermeende weerwolven in het middeleeuwse Europa wier vlees met
gloeiende tangen werd uitgetrokken.) Om daarentegen, zoals Padel wil,
de Griekse goden te zien 'als elektriciteit- voortdurend aan het werk',
lijkt mij niet minder onjuist; dat is misschien de zoveelste variant van
de neiging tot romantiseren waaraan wij hellenisten zozeer onderhevig
zijn. Mochten wij Padels metafoor aanvaarden, dan moeten wij wel bedenken dat voltages van stroomkring tot stroomkring verschillen. Willen wij een religieus 'voltage' meten- wat in ons geval betekent dat wij
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willen vaststellen hoe wij in elk voorkomend geval een metamorfose
moeten opvatten - dan kunnen wij niet zonder de nauwkeurige, differentiële lezing van teksten en beelden binnen hun verschillende contexten. Nu eens (zoals in De Vogels) vinden wij een komische ongerijmdheid, dan weer (zoals in Prometheus) een psychologisch dwingende
plausibiliteit, of (zoals aan het slot van Bacchen) een geval waarover
het oordeel non liquet moet luiden. Ook binnen één tekst kunnen zich
verschillen tussen contexten voordoen: hier een transformatie, daar een
vergelijking, elders een geval waarin de tekst ons verplicht dat onderscheid in het midden te laten.
Mijn laatste, korte alinea betreft de plaats van metamorfose binnen
de klassiek-Griekse opvatting van het heilige. Het heilige was in principe overal. Je kon het op ieder moment benaderen: door te vloeken ofte
bidden; wie wat meer moeite wilde doen, kon een orakel raadplegen, of
zich overgeven aan een genezende droom. Metamorfose staat gewoonlijk 'verder af' van het dagelijks leven dan dat: zelfs de Bijgelovige
Mens in Theophrastus' Karakters vertelt ons niet dat hij vreest in een
hond of een vleermuis te worden veranderd, hoezeer hij zich ook door
religieuze gevaren omringd weet. Metamorfose kan echter, in bepaalde
contexten, worden belicht, benadrukt, ter sprake gebracht: door een gedicht, een toneelstuk, een beeld, een ritueel, een sterrenbeeld, een spin
(Arachne ), een laurierstruik (Daphne ), een gerucht, een angstvisioen.
Voor een mens kon metamorfose zich plotseling als mogelijkheid voordoen; voor een god was het altijd een keuze- geen vernederende keuze, maar een extra mogelijkheid. Door weg te vliegen 'in de gedaante
van een gier' was Athena niet minder, maar meer de godheid die zij altijd was geweest.
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VERTALING: KO KOOMAN

Noten
r. Hier zijn enkele relevante boeken en artikelen (een systematische bibliografie zou uiteraard de beschikbare ruimte ver te boven gaan). Algemeen, thematisch: P. Brunei, Le Mythe
de la métamorphose (Parijs, 1974). Grieken en Romeinen: O.Kem, 'Die Metamorphose in
Religion and Dichtung der Antike', in J. Walther, red., Goethe als Seher und Erforscher
der Natur (Leipzig, 1930), 185-204. Middeleeuwen: C. Walker Bynum, 'Metamorphosis,
or Gerald and the Werewolf, Speculum 73 (1998), 987-1013. Van Ovidius tot Shakespeare: L. Barkan, The Gods Made Flesh: Metamorphosis and the Pursuil of Paganism (New
Haven, I986). Westerse literatuur: H. Skulsky, Metamorphosis: The Mind in Exile (Cambridge, Mass., I98I). Computer-beeldmanipulatie: J. Gornes et. al., Warping and Morphing
ofGraphical Objects (San Francisco, I999).
2. G.E.R. Lloyd, Aristotelian Explorations (Cambridge, I 996) hfdst. 5·
3· P.M.C. Forbes Irving, Metamorphosis in Greek Myths (Oxford, I990), 60.
4· R. Padel, In and Out ofthe Mind: Greek Images ofthe Tragic Self(Princeton, I992), 3
5- ibid., IO.
6. ibid., I47·
7· R. Buxton, 'Wolves and werewolves in Greek thought', in J. Bremmer, ed., Interpretations ofGreek Mythology (Londen, I987), 60-79.
8. C. Sourvinou-Inwood, Studies in Girls · Transitions (Athene, I988), 128.
9· E.R. Dodds, commentaar op Bacchae (Oxford, I960), noot bij regels I330-9.
IO. R.P. Winnington-Ingram, Euripides and Dionysus (Londen, I948), I45·
I I. Zie Dodds (n. 9 boven).
I2. SirE. Evans-Pritchard, Nuer Religion (Oxford, I956).
I3. E. Gellner, 'Concepts and society', in B. Wilson, ed., Rationality (Oxford, I970), I849·
I4. Gellner (n. 13 boven), 33
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JOKE VAN LEEUWEN
NTPOPPING

rups rusp rasp raap raas haas

haas kaas kras klas klam lam

lam dam dom dol wol wolf

1 1

o

wolfwolk welk wenk wens mens

WIM HOFMAN
LEIN UURTJE
VAN KERSTMIS

Benodigdheden: I kaars; ten minste 3 lucifers om de kaars aan te steken.
De kaars wordt aangestoken.

De zon is een mooie opening, een oog, een o in de donkere, omberen,
Pruisisch-blauwe lucht en de maan een c, een c-cedille of een sikkeltje
dat langzaam langs de hemel sukkelt, knalgeel als een banaan door
Adriaan Coorte of was het Juan Cotán? Voor het schilderen mathematisch aan een koordje opgehangen tegen een uiterst donkere achtergrond.
Coorte schilderde een witte bloem als een morgenster boven de aardbeien. Hier zijn sterren aan spijkertjes gestoken. Ja, aan puntige spijkertjes zitten wij, zingen zij. De engelen zingen: een Kind is ons geboren, wij zingen als nooit tevoren. 0, onze monden zijn ronde gaatjes,
ootjes en zingen kunnen wij net zo gemakkelijk ondersteboven of achterstevoren:
allel uj aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaa
Instrumenten hebben zij niet nodig en zij hebben geen lijf. Ze klinken
als hemelse castraten maar dan zonder de bijgedachte aan de gloeiende
tang (oeiii) en het dichtschroeien (ss), nee hier slechts halsloze hoofden
met blauw, wit, zwart gevederde vlerkjes vergroeid met de oren, ze
moeten zo wel horen wat ze zingen:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa etcetera

1 1 1

Ze wapperen er dapper mee, ze werken als ventilatoren, waaiers in de
vorm van karbonades, o, wat zingen zij toch wonderschoon hun o-anti-
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fonen boven alles uit, wat een agogische accenten, wat een delicate miniaturen! En horen wij daar niet steeds en meer Alberti-bassen? Zo ontstaan dus de wolken, ze zweven even, ze dansen en gaan dan paren.
Ah, hoe verrukkelijk zacht gaan ze op elkaar in en, ongelooflijk, haast
tezelfdertijd verschijnen al de jonge wolkjes, ze komen als makke
schaapjes te voorschijn. Schapen zien we ook, beneden in de moerassige sapgroene velden onder de donkere nachtblauwe lucht. Door het vette glacis zijn de lammetjes blauw als butagasvlammetjes .
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De maan zoekt, hoe poëtisch, de rivier die donker als de nacht is en als
darmpek zo zwart is en gedijt als een woordenbrij, er drijft vroom een
lijk van een heilige voorbij. De visser op de dijk heeft slechts oog voor
zijn haarfijne vislijn en voor de goudgroene vis die geluk brengt en het
gelijk verstoort. De rivier stroomt verder, stroomt ongestoord voort.
0 ja, rivier, stroom eeuwig voort met je maan, je heilige vissen en
haakjes, takjes, blaadjes, flesjes met briefjes aan onbekende liefjes.
Stroom van hoog naar laag. Dat kan toch niet anders? Maar ach,
stroomt hij wel die slome sliert van stroop? Niet te zien, echt niet te
zien, en zoals altijd is er nog minder geloof dan hoop. Wij zien niet
waar hij uitmondt.
De maan, o wonder, het rossige zondige zusje van de zon wordt steeds
ronder, wordt volrond als een kwee, rolt onbekommerd over de heuvels
met de okergele huizen. Daar zullen we de eivolle herberg hebben: je
ziet het aan het uithangbord met de beer en de haan en de bh die als een
vaan in de wind aan een bezemsteel quasi zorgeloos uit het zolderraam
hangt.
Een koortsachtig gezang (lalalala) komt het raam uit, het luik staat aldoor open, glas kennen ze niet. Het lijkt ons flink doorgecomponeerd
met nogal wat wisselnoten en een stel overmatige kwarten als zwarte
schapen ertussen. En let op de basnachtegalen! En dan weer het haast
ongemerkt terughalen van die o-antifonen, o, er komt geen eind aan het
gejengel.
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Het onderkomen is een decoratieve puinhoop, verkruimelende stapelmuren, halfvermolmde balken, nogal wat gaten in het strooien dak. Je
kunt de hemellichamen zien, de hemel diep als een oceaan. Maria, de
vierpersoonsvrouw in het azuurblauw, wijdbeens zittend bij de heilige
limoenboom en de gezegende smaragdgroene sycomoor.

Het kind trappelt en fietst als het drinkt en bijt in de deels witte deels
frambozenpuddingroze borst met de bruine tepelhof. Zij lacht daar een
beetje zuurzoet bij, mooi glimlichtje op de wat uitstekende pruillip en
ze weet niet meer waar te kijken want het doet immens pijn dat gebijt.
Lijden is goed, brengt verlossing, Verlossing komt na de pijn, weet zij.
De kaars wordt uitgeblazen en de kaars wordt daarna onmiddellijk weer aangestoken ..

Eerst pijn, dan min of meer overeenkomstig genot, zo is de volgorde, er
is geen betere. En, als de mens zo graag gelijk werd aan ons waarom
dan ook niet andersom, waarom zouden wij ons dan ook niet verwaardigen tot het laagste van het laagste, een mens, een mannetje nog wel,
en worden wij niet gelijk aan hem ? De gedachte alleen al doet verbazen.
De kaars wordt uitgeblazen.

De Gedachte alleen al, o eeuwig tijdloos moment! En wat voor Gedachte: Dag en Nacht vermengen zich tot Moederwater, en de Duisternis, geheel vervuld van Goddelijkheid, slorpt het Licht van de Geest in
zich op, waarop de Machtige Adem van de zichzelfwegblazende Wind
zorgt voor de Onwaarschijnlijke Verschijning, uitrijdend op de rug van
een Cherub.
Was het niet meer dan een willekeurig gebaar van afstotende kracht, de
schreeuw van een furieus NEE bij de grote, allereerste, voortijdige uitspatting? Ontelbare sterren aan de rechterkant, aan de linkerkant tientallen superclusters. Duizend maal duizend dienen ons immers en tienduizend maal tienduizenden staan immer voor ons aangezicht!
De kaars wordt aangestoken

Dit is duidelijk een tijd dat telkens allerlei tekens aan de hemel verschijnen zoals 's nachts de dromen in een zeer pijnlijk hoofd. De schedel moet je dan van binnenuit zien als een schoongeschraapte koepel
waarop zich allerlei gebroed vertoont: veelkoppigen, Halibuch met zijn
mieren-horoscoop, de Xuxvogel speurend naar het laatste vleugje kuisheid.
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De Meesterstoorworm, Jan zonder Vlees, de Vissen Die Elkaar Water
Geven, Sprinkhaanruiters, Wielen met Ogen, De Bloedzuigers Die Op
Elkaar Leven, de Worst die zichzelf opeet. En zien we daar nu niet een
citroenkleurige streep dwars door de donkere lucht? Als je niet beter
wist zou je zeggen een straaltje Urine, zo weggesprietst uit de Zodiak!
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Een amper rijpe appel haalde ons uit de droom. Een god kent geen gebod, zorgt wel voor wetmatigheden. Draait er zijn hand niet voor
om. Verdraait ze terwijl er geen behoefte aan bestaat. Straf ligt automatisch klaar voor de ongeborenen: de kribbe lijkt niet voor niets op een
doodskist. Fantastische ziekten en onterechte ontvangenissen roeren
zich alom.
Elk bed kan een sterfbed elk slaapliedje (nananana) een begrafenisliedje zijn, maar het perkje met sneeuwklokjes op de voorgrond symboliseert de overwinning op de totaal mislukte natuur en verwijst naar het
Nieuwe Leven en een nieuwe tijdrekening met andere dagen, minder
werkdagen, veel vrij en wat komen die Wijzen nu doen, hun neus in de
lucht?
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Tja, wat komen ze doen met hun protserige, brocaten mantels vol
Moorse motiefjes en reclame voor Chinese draken met vuurrode tongen? Ze glimlachen en buigen diep diep diep, want ze zijn met hun
drieën en hun baarden zitten aan elkaar. Jullie zijn ook niet te vroeg. Ze
willen alles weten. Ze komen van heel ver. Ze volgden steeds een
vreemde ster.
Ze zwaaien in de lucht om aan te geven van hoever. Ze trokken samen
op, sliepen in eenzelfde tent op de grond, legden geschillen bij, aten
hetzelfde, leefden dicht op elkaar. Hun baarden klitten ineen. Ze waren
op zoek naar een knaapje dat uit zichzelf zou stralen, helderder dan
duizend maal duizend kaarsen. Wat een licht! Het knijpt er zelf zijn
oogjes bij dicht.
Waar komen ze mee aan? Met myrrhe, hars, aloëbladeren, met wierook
uit Oman, met gouden aambeien en muizen: zij kennen hun stof, hebben alle schriften gelezen, wijzen zijn het, onderwezen in protodeterminisme, verscheidenheidsleer, astroconcordantie, panoptisch sympletisme, ze kennen de toverpapyri van Trismegistus, weten alles van Thoth.
Kennen zij de geest van de volstrekte Vrijmacht? Die kennen zij. Kennen zij het Samenstelsel der Sferen? Die kennen zij. Het zijn Wichelaars immers.Weten zij van de duisternis van de Cimmerianen? Daar
hebben zij weet van. Kennen zij de meteoorsteen van Aegospotamië?
Daar hebben zij van gehoord en weten daarmee te bewijzen dat de zon
een rots is.
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Zij houden zich bezig met verticale problemen, de tegenstrijdige opvat-

tingen over de Monstering der Schimmen. Kennen natuurlijk allang de
betekenis van de tweekoppige slang uit het Tweestromenland. Drijven
demonen uit door rook in lichaamsopeningen te blazen. Kennen Shen
Noeng en zijn kruidenboek, eten jade, slikken kwik en parelmoerpoeder.
Nu voelen zij aan zijn voetjes, spreiden zijn beentjes en knikken: een
Jongetje een Jongetje een Jongetje! Ze glimlachen enthousiast hun gouden tandjes bloot. Hier hadden ze van gedroomd. Die droom hadden zij
om niet gekregen en raken zij nooit meer kwijt en daarom zingen zij
driemaal tot in de eeuwigheid amen, totdat wij zeggen dat ze moeten
ophouden.
De kaars wordt uitgeblazen.

1 15

GUST GILS

AAR DAAROM NIET
GETREURD

1 1

e

Voor de Taoïsten onder u is de genaamde Chuang Tze geen onbekende.
Hij maakte naam door te dromen dat hij een vlinder was. En vooral
door na ontwaken zich af te vragen: ben ik nu een mens die gedroomd
heeft dat hij een vlinder was, of een vlinder die droomt dat hij een
mens is?
Chuang Tze zelfheeft nooit achterhaald welke waarheid van die twee
de waarheid was. Voor mij persoonlijk is dat een uitgemaakte zaak: hij
was een vlinder. En die vlinder droomde niet alleen de mens Chuang
Tze maar ook de samenleving waartoe die behoorde, evenals de voltallige rest van de mensheid die zo'n bloedige geschiedenis op haar aktief
bracht.
Tenminste, dat droomt de vlinder. Want die vlinder slaapt nog steeds.
En in zijn droom nemen oorlogen hongersnoden epidemieën natuurrampen en andere kalamiteiten alsmaar toe, de wereldbevolking swingt
wereldwijd de pan uit zonder nog op een miljardje te kijken - die
droom lijkt een nachtmerrie stilaan. Op gevaar dat de vlinder als het té
akelig zou worden, daaruit wakkerschrikt Want dan, in de meest letterlijke betekenis, zijn wij er geweest. Alle mensen broeders of niet plus al
hun imposante verwezenlijkingen en filosofieën en religies die steevast
de verkeerde vragen stelden - het heeft allemaal nooit bestaan. Tenzij
als het hersenspinsel of privéfantasietje van een vlinder. Daarmee is tevens Chuang Tze's probleem opgelost. Tegelijkertijd met al de rest van
de typisch menselijke problematiek. In één klap allemaal van de baan!
Ook de vraag van Chuang Tze kreeg een antwoord: hij was geen
mens maar een vlinder. De mens Chuang Tze was een droomfiguur. In
zijn wakend leven als vlinder droeg hij een heel andere naam. Niet in
klanken uitgedrukt, maar in geuren. En die vlinder was enorm opgelucht dat het allemaal maar een droom was geweest. En dolblij dat hij
terug was in de ware, tastbare werkelijkheid, een wereld van vlinders
door geen mensenhand beroerd: van een hemelsbreed verschil gesproken! Hij mocht dan soms kritiek hebben op de vlindermaatschappij maar vergeleken bij wat die zogenaamde mensen in zijn droom ervan
bakten, leefde hij in een paradijs. Hoewel: de mens die hij was in die

droom, die Chuang Tze, leek best een schrander individu, zij het een
beetje een piekeraar. Alert, maar kon met de zonderlingste vragen uit
de hoek komen. Hoe was het ook weer- iets met een vlinder...
Het is moeilijk voorstelbaar dat de vlinders het er zó beroerd zullen afbrengen als de mensen. Al waren de laatstgenoemden niet meer dan
fiktieve wezens door één bepaalde vlinder gedroomd. Ja, van dromen
kennen ze wat, die vlinders! Maar dat heeft ook zijn gevaren: stel dat
een vlinder droomt dat hij een comapatiënt is. Hoe raakt die ooit nog
terug? Die krijgt men niet meer wakker!
Of neem de vlinder die van Chuang Tze droomde. Die droom was
hem bijgebleven, hij had zelfs de filosofie van dat droompersonage gerekonstrueerd - en kijk, in die gedachtengangen kon de vlinder zich
moeiteloos en volkomen inleven. Alsof hij het zelf ooit allemaal had
bedacht, zo'n gevoel van herkenning! En die Chuang Tze had gelijk: je
kunt niet onomstootbaar bewijzen wie er wie droomt, en wie door wie
gedroomd wordt. Hoe langer de vlinder dat overwoog, des te sterker
ging hij twijfelen. Nu hebben vlinders makkelijk last van identiteitskrisissen - maar dit ging dieper. Zijn werkelijkheid stond op het spel,
noch min noch meer. Stel je voor dat hij een vlinder zou blijken in een
droom van die Chuang Tze? Hij en deze komplete mooie vlinderwereld
die op de keper beschouwd toch iets té idyllisch en té nonagressief, zeg
maar te utopisch was om geloofwaardig te wezen?
Om een kort verhaal nóg korter te maken: de vlinder wiens naam je
niet kunt beluisteren maar moet snuiven, en die droomde dat hij Chuang Tze was (of omgekeerd) - die vlinder werd de vader van het Vlindertaoïsme. Wat mens noch vlinder zal verbazen. Wie weet houden zij
elkaar al dromend in stand.
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Kasabian tekent een rechthoek. Aan de korte zijden zet hij tweemaal
twee dwarsstreepjes.
Dit zijn de poorten naar het plein. Rechts tussen de poorten ligt een
terras, links de bibliotheek. De ramen aan de noordkant zijn genummerd. Daar is een sjabloon voor gebruikt, de cijfers lijken op die van
een typemachine. De oppervlakte van het plein bestaat uit grote tegels.
Er staan en gaan geen auto s, de poorten zijn smal. Aan de zuidkant
van het plein loopt een arcade, waaronder een kleine bar is gevestigd.
Veel mannen staan ervoor met vierkante glazen in hun hand waar een
bodem wijn in zit. Rode wijn. Naast het barretje ligt de enige winkel
aan het plein. Een pa~fumeria, oftewel een modesalon. Een deur met
zilveren letters en een etalageruit. Er hangen zwart-witfoto s van filmsterren in een kleine vitrine. Bekende filmsterren, maar geen reguliere
foto s van hen. Al de sterren zijn gefotografeerd in de winkel, na hun behandeling. Binnen, een draaistoel en een spiegel, planken met tubes,
potjes, spuitbussen. Ook is er een kleine achterruimte, waarin twee
hondjes piepen. Twee witte hondjes.
De letters op de deur vormen de naam Solar. Seiior Solar is een man
van middelbare leeftijd, klein, gespierd. Een zachtaardige man, een
vriendelijke man. Tijdens de siësta gaat hij zwemmen. Hij heeft een
vrouw en drie dochters, die alle vier voor de lokale televisie werken.
Grimeurs, visagistes. Tijdens het jaarlijkse filmfestival staan ze hem bij.
Zijn oudste dochter, Karmele, is de laatste persoon geweest die het gezicht van Greta Garbo heeft aangeraakt. Ze is erover geïnterviewd door
een nationale krant.
Zijn dochters houden veel van hem. Zijn vrouw is Spaanse, hijzelf
een Bask. Alleen zijn jongste dochter spreekt een beetje Baskisch met
hem. Zij ging naar school toen de taal niet langer verboden was.
Karmele is de enige dochter die aan internationale filmproducties
meewerkt. Voornamelijk in Frankrijk, een enkele keer in Duitsland. In
haar jeugd stuurde haar vader haar naar een cursus grimeren van een
bekende Franse grimagiste. Tijdens een van haar eerste films was er
een oproer gaande in de stad, vanwege twee ETA-leden die in hun cel

stierven. Karmele probeerde de stad te verlaten, maar werd tegengehouden door jongens die de oude wijk afgrendelden. Ze legde het doel
van haar reis uit en wees op haar contract. De jongens lieten haar niet
gaan. Ze probeerde door het cordon te breken en weg te rennen. De
jongens grepen haar vast en smeten haar op de grond, ze sloegen en
schopten haar. Het bloed liep over haar hals en benen, vlekte haar jurk.
Sefior Solar heeftlange tijd gezwegen. Zijn dochters waren zijn dierbaarste bezit en Karmele de mooiste jonge vrouw die er bestond. Hij,
de grimeur van Amerikaanse blondines, Franse brunettes en Italiaanse
zwartharigen, hij kon dat als geen ander weten. Hij sprak niet met de
vaders van de ETA-jongens en niet met zijn vrouw die zo van de tango
was blijven houden. Hij keek alleen naar zijn dochter. Hij heeft zich van
de Monte Urgull in de oceaan willen storten, maar miste de kracht om
zijn stoel uit te komen.
Karmele heeft een foto van haar vader op haar toilettafel staan.
Haar vader aan het strand van San Sebastian, onder de zon van het
middaguur, in een zwempak met mouwen en pijpjes. Boven haar bed
een foto van Hollandse koeien.
Ze loopt van de douche de gang door de kamer in en als ze voor het
bed staat valt haar peignoir open.
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Kasabian breekt zijn verhaal af, ontevreden met zijn laatste wending.
Hij buigt opnieuw over het blad en tekent met dubbele lijnen een klein
labyrint rond de rechthoek, een doolhof van blanco gangen en volgekraste blokken.
De straten rond het plein zijn smal en ook hier rijdt zelden een auto.
Winkels, restaurants, barretjes met de afmeting van een invalidentoilet,
een zijloket naar de straat. In een bar staat op de toog een geldbus in
de vorm van een zwarte bom, waarin een gleuf is gesneden onder de
geboetseerde lont. Her en der klinkt de basco-rock, een trage en logge
vorm van punkmuziek. Ook een man in pak met een aktentas in de hand
draagt een walkman waarop hij diezelfde muziek speelt, je hoort het
schallen uit de oordoppen als je langs hem loopt. In een bar in de Calle
Lorenzo draait men Wire s Pink Flag, zo'n beetje de halve plaat. De
jongens en meisjes in de bar dragen wollen vesten, grijze kleding. De
roze vlag, homosymboliek door Britse heteros gebruikt om hun punkpubliek te provoceren, wordt songtekst na songtekst meegepreveld Aan
de oostkant van het plein, dichtbij het kanaal, liggen de cinema en de
jazz-bars waar de nette jongeren uitgaan in gesteven bloezen. De
Spaanse meisjes, de gezette jongens, ze drinken likeur uit longdrinkglazen. s Nachts opent in een kleine straat onder het plein een ruim café.
Een ovale bar, aan de randen een gewelfde bank. De barman kruipt in

een platenhok, een kooi beslagen met ijzeren plaatwerk waarin gaatjes
groot als die in het midden van een elpee. Hij draait een concert van
Nina Simone, ze zingt Pirate Jenny. Karmele komt binnen, drinkt iets,
voert een gesprek met een vriendin en gaat weg.
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Kasabian zet een kruisje in een van de gangen van het labyrint.
De pensions in het ghetto zijn schoon, duur, gehorig. Etages waar families wonen die hun logeerkamers of oude kinderkamers verhuren. Families goed van vertrouwen, ze geven een sleutel en vragen geen paspoort of borg. Op de etage blijft van een kamer de deur open, daar
draait overdag een wasmachine. In de nacht is er geen enkel geluid. De
deur met de drie sloten, een kanonschot in de gang.
Ook s nachts lopen er mensen op straat, nabij de Almeda del Boulevard, waar het ghetto eindigt en de bredere straten zuidwaarts leiden.
Jongens en meisjes lopen er, mannen en vrouwen in groepjes en alleen.
Sommigen staan stil op een hoek en wachten op anderen. Iemand
maakt zich los uit een groep en loopt in hoog tempo het ghetto uit.
Karmele nodigt uit tot elegantie. Denk je dat je iemand moet nalopen, iemand moet overreden, dan heb je het mis. Je kunt je hand op je
hart leggen en zeggen dat je geen kwaad in de zin hebt, als je dit meent,
als dit werkelijk zo is. Karme/es ogen zijn groot en geamuseerd. Ze
staat voor een voordeur met een sleutel in haar hand.
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Kasabian tekent onder het labyrint een aantal diametrale blokken. In
een daarvan tekent hij een vijver en een gazon.
In de nieuwe stad zijn de trottoirs breed en vol bomen en banken. De
straten bestaan uit vier rijbanen en het verkeer rijdt in één richting.
Een postkantoor, warenhuizen, bankgebouwen, een rotonde met in het
midden een onbereikbaar plantsoen. De etalages zijn groot en vol en
Karmele loopt langs zonder naar binnen te kijken. In een bar die is
aangekleed als saloon vraagt ze naar afkomst, activiteit, leeftijd.
Drink alleen maar koffie, water en whisky. De rest maakt je ziek. Beweeg je voort in taxis, draag de mooiste kleding, lingerie, paifums,
maar behoudt een sobere smaak. Praat niet teveel, alleen op de juiste
momenten. Dat zijn de wetten van Karmele.
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Links en rechts van het labyrint - een zestienvoud van het vierkante
plein - trekt Kasabian rechte lijnen. Bovenaan het labyrint trekt hij een
lus, die van de rechterlijn links afbuigt en na een eind in een halve
cirkel terugkomt bij de linkerlijn. In de cirkel tekent hij hoogtelijnen.
Tussen de linkerkant van de cirkel, de neus van de schoen, en de rechterkant van het labyrint trekt hij drie lijnen die elkaar niet raken en
evenmin geheel doorlopen.

Karmele laat in de parfumeria een tube in haar hand draaien, een
crème van noordelijk fabrikaat. Ze neemt de honden mee naar de haven en gaat zitten op een van de steigers boven de boten, de touwen, de
boeien.
Aan de noordkant van het ghetto gaat een trap omhoog langs een
schoolplein. Kinderen kaatsen zwarte schijven, zwerfkatten liggen op
de treden. Uit de kerk klinkt het stemmen van het orgel, langgerekte tonen die pas stoppen als ze zijn bijgebogen. Een pad loopt steil omhoog
boven het museum en als het naar links buigt, is de oceaan zichtbaar.
Een zijpad klimt naar de top, naar het militair museum. Beneden ligt
een schip aangemeerd aan de kade. Witte boorden mengen zich tussen
de mensen in de vissershaven. De oude stad kruipt tegen de berg op, je
ziet het aan de verschillende hoogten van de daken rond het plein.
Vanaf de haven strekt het strand zich uit en volgt tweederde van de
baai. Er gaat een man al waterend door de branding. Een meisje met
een dik boek passeert hem zonder op te kijken in tegenovergestelde
richting. De vloed komt snel, de golven reiken naar de boulevard, werpen zich op een handdoek, raken het hengsel van een leren tas. Een
vrouw gilt en rent naar de branding. Er vertrekt een boot naar het !sla
de Santa Clara in het midden van de baai.
Kasabian heeft geen ruimte genoeg aan de linkerkant van het vel. Rechts
van het labyrint begint hij, na een strook open te laten, aan een nieuw
doolhof met minder gangen en grotere blokken.
Voor het station zit ik op een bankje met een bloknoot op schoot. Ik
ben jong en ik schrijf over de dood. In mijn koffer zit een boek met als
titel 'Baskenland autonoom?'. Karmele is ouder en naar haar werk.
Voor het bankje loopt de rivier die rechts uitmondt in de oceaan. Witte schuimkoppen snellen door het kanaal. Het verkeer op de brug trekt
op naar de wijk Gros, rijdt langs de kustweg naar het Franse Hendaye.
De trein uit Madrid keert in het kopstation om naar !run. Het is eind
augustus, de boulevard is leeg. Het zal rustig blijven in de stad tot het
filmfestival.
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Kasabian tekent een windroos in de baai.
Het haar te knippen in het model dat de acteur past is niet moeilijk.
Het komt als natuurlijk onder Karme/es handen vandaan. Maar het
haar expres verkeerd bij te knippen, als de acteur een ongeluk heeft begaan, als hij of zij tijdens een stormachtige nacht over straat gaat of
over een reling hangt, is een kunststuk, het specialisme van Karmele.
Ze haalt een fles wijn uit een kastje in haar appartement. Ze opent
de fles en schenkt een glas vol. De smaak is sterk. We hebben dagen
niet gegeten.
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Karmele oefent met haar schaar, haar vingertoppen glijden langs
mijn nek, duwen mijn voorhoofd een halve slag opzij. Ze raakt me nauwelijks aan. Ze raakt me zo licht aan dat het tintelt op mijn hoofdhuid.
Ik beeld me in hoe ze me schminkt en hoe ik traan, hoe ze met watten de
uitgelopen schmink dept en opnieuw begint.
Ze beweegt behendig rond de stoel waarop ik zit, soms zie ik tussen
mijn oogleden haar buik. Dan is het alsof het niet dezelfde persoon is
die mij intussen telkens aanraakt, die haarlokken optilt en doorknipt. Ik
ruik haar parfum maar ik ruik nu ook haarzelf, zoals ze ruikt wanneer
we hebben geslapen. De reuk hangt tussen het zout en het zoet, ze beweegt langzaam om me heen, bekijkt mijn hoofd en perst haar lippen
op elkaar. De geur van het zweet van de tango en de geur van gebrande
suiker, een geur tussen Carmen en caramel. Ze vindt nog een pluk achterop mijn hoofd die haar niet zint, die ze met kleine knarsgeluiden
weghaalt. De geur is nu helemaal in mijn neus getrokken, ik kan hem
proeven als ik inadem. Met haar wijsvinger haalt ze mijn kin omhoog,
ze bukt en kijkt me van onder aan. Haar geur is een geur die een vorm
heeft, een troebele film waar plots een scherp afgetekende kameel in
opstaat, hard en vloeiend, gestold terwijl de beweging zichtbaar blijft.
Het lemmet van de schaar raakt koud mijn wenkbrauw. Het is een geur
waarbij de smaak in mijn mond wegvalt, die de wijn overstemt en de
herinnering eraan zoek maakt. De vijf vingertoppen op mijn achterhoofd duwen mijn hoofd naar beneden. Ik heb de geur gevangen in
mijn gesloten mond. Ik voel hoe de punt van de schaar in mijn nek prikt.
De geur is een smaak geworden die in mijn mond niets heeft te zoeken,
een smaak die ik niet behoor te kennen. Een Spaanse laat zich niet likken, dat zeggen de jongens hier. Karmele legt de schaar neer op het kastje, ik hoor de plof waarmee hij terecht komt en open mijn ogen. Ze gaat
met een doek langs mijn nek en kijkt naar de kleine bloedvlekken.
Als ik naast haar wakker wordt en ze nog slaapt en ik het licht aan
het eind van de kamer zie, langs het dressoir, blijf ik zo lang liggen tot
ik weer slaap en zij weg is als ik ontwaak.
Kasabian stopt met tekenen.
Ik ga over straat, mijn haar in de war en een zuigzoen in mijn nek.
Bij het station staat een lange rij voor het loket. Terwijl ik wacht zie ik
hoe op het eerste perron de trein naar Frankrijk vertrekt. Het is de dag
waarop de familie Solar het dertigjarig huwelijk viert en Karmele dertien dagen negenentwintig is.
Boven op de top van de Monte Urgull staat naast het militair museum een jezus met de antenne van de lokale televisie op zijn rug. Hij heft
zijn armen op alsof hij wil vliegen.

In de zijbeuk van de kathedraal schilderen twee mannen en een
vrouw details bij van een fresco. Ze werken tijdens de mis rustig door.
De vrouw in het eethuis roept naar de keuken: 'hé, die gigolo daar
moet wat eten.'

Kasabian maakt een grimas en kijkt naar de tekening van het labyrint
die naast zijn rechtervoet op de grond ligt.
De zomer is, wat mij betreft, oneerlijk.
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HANS ERICH NOSSACK
EKSTEN

Drie miniaturen
De veranderden
Nog geen half uur geleden werd ik in een meisje veranderd. Geheel
buiten mijn toedoen. En in een mum werd ik verliefd op een jongeman.
Het was een engel. Ach, hoe had ik kunnen weten dat verliefd worden
voor een meisje zoiets heerlijks is. Dat vertelt je niemand.
Ik had de jongen wel kunnen opeten, maar ik zei dat natuurlijk niet.
'Kom op de rand van mijn bed zitten en laat mij de hele nacht naar je
kijken,' bedelde ik. 'Wees niet bang, meer wil ik echt niet.'
'Ach, ik zou zo graag door jou worden opgegeten, zoals dat hoort,'
zei hij bedroefd tegen mij. 'Maar ik moet je iets bekennen: ik was tot
voor kort een meisje en ben zojuist net in een jongen veranderd.
'De mensen zeggen: Dan valt alles weer op zijn plaats.
Mensen zeggen stomme dingen; nee, er staat niets op zijn plaats. We
zitten nu allebei op de rand van het bed en durven ons niet te verroeren.
We weten te veel van elkaar. Men heeft verzuimd ons geheugen om te
wisselen.
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De spin
Ze is zo groot als een mensenhand; groot genoeg om zonder moeite een
hart met haar ledematen te kunnen omspannen. De meeste tijd zit ze ineengedoken ergens in de donkere hoek tussen secretaire en uitstekend
stuk van de muur. Maar wat zegt het dat ik steeds gedacht heb dat zij
een spin was. Ze beweert namelijk dat zij mijn moeder is, en wat zou ik
voor een zoon zijn als ik dat in twijfel trek. Nee, zo slecht opgevoed
ben ik niet.
Overdag is er niets aan de hand. Dan mag ik naar buiten en geld
verdienen. En 's middags wanneer ik samen met mijn vrienden in de
stationsrestauratie een karbonade eet, voel ik me echt lekker. Maar
's avonds, wanneer ik alleen op mijn kamer ben, is het anders. Eerst
hoor je alleen maar een stil gesjirp, helemaal niet zo onaangenaam; integendeel. Ik denk dat zij het doet door haar benen tegen elkaar te wrij-

ven. Maar het klinkt van minuut tot minuut harder en ten slotte is het
een woedend gekras. En wat word je er moe van. Ik zou soms graag
nog iets opschrijven, bij voorbeeld hoe mooi het leven is of zoiets.
Maar ik ben te moe. Ik moet te vroeg naar bed.
Soms is mijn hart zo uitgeperst dat ik er wakker van word. Het doet
echt pijn. Dan zingt zij snel een liedje voor me, zoals alleen moeders
zingen, zo lief, ach, en ik slaap meteen weer in. Op een ochtend, dat
weet ik, zal ik helemaal niet meer wakker worden. Wat voor moeite ik
ook doe, ik zal eenvoudig niet meer wakker kunnen worden. Ik zie hoe
mijn moeder voor het raam enorm opzwelt en in de ochtendschemering
klagend uitroept: 'Ik heb een zoon die mij niet kan onderhouden. Waaraan heb ik dat verdiend!'
En beneden op straat horen dat de arbeiders die naar de fabriek gaan.
Een verschrikkelijke schande!
Voorjaar
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Het was de tijd van het jaar dat de vrouwen de winterkleding van hun
mannen op het balkon hangen. Een mooie tijd!
Daar hing hij nu, het kostuum van meneer de leraar, blauwe marinestof en twee rijen knopen - 'nog uit de tijd, moet u weten, toen ik
hoofdinspecteur was'-; wat vaal aan de ellebogen, maar verder onverslijtbaar. En op het balkon ernaast hing het tweed van meneer de vertegenwoordiger, gegarandeerd Engels, met op de ene revers vlekken van
de Steinhager jenever. Ach, die vertegenwoordigers! Ze verdienen wel
goed, maar...
Het werd nu evenwel hoog tijd de verschillen in opleiding en inkomen buiten beschouwing te laten en gezamenlijk op de vrouwen af te
geven. 'Een uitzichtloze situatie, waarde buurman!' zuchtte de leraar,
niet zonder zijn opmerking met een fraai retorisch gebaar van zijn rechtermouw te begeleiden.
'Situatie? Welnee, een godgeklaagde smeerlapperij,' voer de vertegenwoordiger uit. Zijn broekspijpen beefden van woede.
'Men moet zoiets met waardigheid ondergaan,' sprak de leraar vermanend en wilde zijn mouw net als Napoleon in zijn vest steken. 'Wat
een idioten zijn we toch dat we ons beet hebben laten nemen,' raasde de
vertegenwoordiger nu voluit. Maar als op bevel brak de conversatie af.
Want door de balkondeuren kwamen twee vrouwen naar buiten, elk
met een schoon schort en het haar in dezelfde watergolf. Ongetwijfeld
eeneiïge tweelingzusters, met mattenkloppers gewapend die zij groetend voor elkaar presenteerden.
'Godzijdank hebben we het weer eens helemaal prima voor mekaar,'
zeiden ze van balkon tot balkon en begonnen in de maat erop los te
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slaan zodat hun wangen een zachte blos kregen. En geen van beiden
wilde het eerst ophouden .
En de mottenkoning sprak tot zijn volk: 'Laat ons wegtrekken, makkers. Hier valt voor ons niets te erven.'

~

Oorspronkelijk in: Blätter des Hessischen Staatstheaters Wiesbaden 1951/52; opgenomen

oe

in de bundel Um es kurz zu machen, 1975 (1997)
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Bij de kapper

Vanmiddag, ik weet niet om wat voor reden, merkte ik dat ik precies op
de lijn liep die het feitelijke scheidt van wat niet voor feitelijk wordt
aangezien. Ik weet niet of men mij begrijpt. Als ik filosofisch geschoold was, zou ik beslist nauwkeuriger uitdrukkingen weten te bedenken. Aan de andere kant, wanneer ik bij voorbeeld over het werkelijke en onwerkelijke of over schijn en wezen zou spreken, zou meteen
de vraag opduiken, en niet alleen voor mij, wat is nu wat. Onder feit
mag men wel verstaan wat voor de rechtbank of onder kooplieden van
belang is, kortom alles wat in onze maatschappelijke orde op een of andere manier meetelt. Dat het juist deze kant van de feiten is die volgens
mij bij de ondergang van de wereld het meest geleden schijnt te hebben, zij hier slechts en passant vermeld. Het is veel moeilijker uit te
maken in hoeverre ook de andere kant door deze evenwichtsstoring is
aangetast.
Recht over deze lijn lopen is helemaal niet zo gemakkelijk. Je kunt
er duizelig van worden. Meestal bevind je je bovendien aan de ene of
aan de andere kant en merk je het nauwelijks wanneer je van kant wisselt; want het is maar een waterscheiding. Zoals gezegd, waarom mij
dit juist op klaarlichte dag en op een drukke hoofdstraat moest overkomen- misschien lag het aan de genadeloze helderheid van de februarizon -, ik had er geen verklaring voor. Ik deed echter moeite op de lijn te
blijven, omdat ik niet goed wist naar welke kant ik moest overstappen.
Het gevoel was ongeveer zo alsof je opzij van een spiegel staat en wel
zo dichtbij dat het oppervlak van de spiegel midden door je heen gaat
zodat je aan de aan de ene kant degene bent die je denkt te zijn terwijl
je in de andere helft al beeld bent. Door de scherpte van het spiegelglas
doet dit waarschijnlijk erg pijn. Dat was bij de lijn waar ik op liep niet
het geval, maar het gevoel dat ik aan elke kant een heel ander gewicht
had, was hetzelfde. Dat met de spiegel heb ik trouwens lang voor ons

aller ongeluk al eens voor de grap uitgeprobeerd, bij het haarknippen.
Ik had genoeg van het geklets van de man die mij aan mijn kop zeurde
met vragen over het door mij gewenste model en allerlei adviezen zoals
zulke lui doorgaans geven. Ik vroeg mijn spiegelbeeld: willen we ruilen? Het knikte en wij wisselden meteen van plaats. Het was heel aangenaam voor mij. Ongetwijfeld had ik het betere deel gekozen. Ik keek
nu van mijn kant geamuseerd naar mijn voormalige beeld zoals het
daar in de stoel zat, zoals zijn hoofd heen en weer geduwd werd omdat
de kapper met een schuier over zijn gezicht ging en de stukjes haar in
zijn kraag veegde. Toen stond het slachtoffer op, betaalde en gaf, waar
ik erg nieuwsgierig naar was, zo te zien een gulle fooi. Dus wilde mijn
evenbeeld de zaak verlaten, en ook ik stond op het punt weg te gaan, te
meer daar al een andere klant op de stoel voor de spiegel had plaatsgenomen. Ik keek op de lijst van de spiegel nog één keer om en schrok,
omdat ik zag dat de ander mijn aktentas vergeten had. Ik had ze bij de
paraplubak neergezet. Gelukkig schoot het de ander nog net op tijd te
binnen voordat hij de winkeldeur dichtdeed. Hij kwam terug en ik
zwaaide woedend naar hem. Hij begreep meteen dat ik de ruil ongedaan wilde maken, en gehoorzaamde. Dat leek mij op dat moment het
beste, want in de aktentas zaten belangrijke papieren.
Uit: Interview mit dem Tode, 1948

De Kelt
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Sinds geruime tijd heb ik ook weer een naam. Ze noemen mij 'De
Kelt'. Een interessante naam.
De man die mijn schedel in het bos heeft gevonden, droeg hem voorzichtig in zijn hoed naar huis. Als een rauw ei. Zijn vrouw was ontzet.
Het zijn jongelui. Ze werken 's avonds en zondags samen in hun tuintje
en zorgen ervoor dat er geen onkruid groeit. Soms maken ze ruzie; vermoedelijk zijn ze getrouwd.
Hij legde zijn vrouw uit dat ik een Kelt ben. Ik heb geen idee hoe hij
zijn brood verdient, maar hij moet dus belezen zijn. In onze streek hebben er vroeger Kelten geleefd, zegt men. Je kunt het aan de trechtervorige kuilen in het bos zien, waarvoor geen andere verklaring bestaat.
Die kerels hebben er op hun primitieve manier ijzer uit erts gewonnen
en aan volkeren geëxporteerd die oorlog wilden voeren. Altijd krijgen
de Kelten de schuld als iemand het verder niet weet.
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Zo kreeg ik die naam.
De jonge vrouw had mij liever in de vuilnisbak gedaan, maar ze
raakte aan me gewend. Ze nam mij zelfs onder haar huisvrouwelijke
hoede. Ze zegt bij voorbeeld: 'De vogels hebben weer op je Kelt gescheten.' Dan komt ze met een borstel en een emmer water en poetst
mijn schedel schoon. De moderne zeepmiddelenjeuken een beetje.
Dat van de vogels klopt; ze hebben zogezegd overal schijt aan. Wat
heb ik eraan dat ze op mijn schedel zingen, wanneer ze aan het eind gegarandeerd ... Ik wacht er telkens al op. Het spul droop al in mijn oogholten, maar het droogt godzijdank snel op. Het is ook nauwelijks te
vermijden, want ik heb een ereplaats in de tuin. Midden tussen de bloemen. Dat de jonge vrouw dat toegestaan heeft, heb ik aan een toeval te
danken. Ik had op luide protesten gerekend toen de man het voorstel
deed. Welke vrouw kun je een schedel aandoen te midden van haar beste bloemen, zelfs wanneer het een Keltische schedel is. Wat moeten de
buren wel niet denken!
Maar in dit geval verschaften mij juist de buren deze plaats. Er stonden in het perk namelijk mooie bonte glasbollen op stokken. En in de
tuin ernaast was een jongen die een luchtbuks had. Erg vervelend. Op
een middag richtte de kwajongen na school op een glazen bol en raakte
die. Ze was zogenaamd antiek. Dat gaf een enorm tumult. De jonge
vrouw zei tegen haar man: 'Je moet een advocaat nemen.' In plaats van
de advocaat werd ik in het perk geplaatst. Inderdaad schiet de bengel
sindsdien op vogels en conserveblikjes.
Zo werd er een stok in de grond geslagen en mijn schedel erop gestoken, net als de glazen bollen. Om mij heen bloeien floxen en ridderspoor. De flox ruikt lekker, vooral de witte, maar eerlijk gezegd geef ik
niet veel om bloemen en ze bloeien bovendien niet lang. In de winter
heb ik vaak een hoge bontmuts van sneeuw op mijn schedel. Of een
toupet, zo men wil. Ik houd me dan zo stil mogelijk, zodat de mensen
er plezier aan beleven.
De bonte glasbollen bevallen mij heel wat beter dan bloemen. Het is
een vrolijke boel die nooit verveelt. Ik zie er alles in wat om mij heen
gebeurt, maar zo grappig vertekend dat ik steeds een goed humeur van
krijg. Komt iemand dichterbij dan heeft hij ofwel een enorm breed
hoofd en een dwergachtig onderlijf of het lichaam is een prop en erbovenop staat een langwerpig stopnaaldenhoofd. En de mensen weten het
niet eens; ze denken dat ze eruit zien zoals ze dat denken. En het mooiste is dat je dat allemaal in de glazen bollen ziet zonder dat je jezelf
ziet. Ik kan mij wenden en keren zoveel ik wil, ik kom geen moment in
beeld. Dat is erg prettig. Op die manier erger je jezelf niet.
Mij wenden en keren kon ik overigens alleen in het begin, voordat ik
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hersenen kreeg. Ze hebben me op de stok geplant, maar ik zat niet zo
stevig vast als de glazen bollen die aan de onderkant een nauwe flessenhals hebben waar de stok in past. Ik stond te wiebelen en had moeite
mijn evenwicht te bewaren. Als er wind stond, schommelde ik en draaide in de rondte al naar de wind wilde, om er niet afgegooid te worden.
De jongelui waren enthousiast over mijn kunststukjes. Kijk eens, onze
Kelt speelt voor weerhaan,' riep de jongeman.
Maar op een nacht stak er storm op. De glazen bollen hadden het gemakkelijk; de storm bulderde om hen heen, maar mij blies hij in de
holte van mijn schedel en dreigde me op de grond te smijten. Ik vreesde voor de rest van mijn gebit; bij elke windvlaag stootte mijn kaak
pijnlijk tegen de stok zodat mijn tanden klapperden. 's Morgens beklaagde zich de vrouw: 'Jouw Kelt heeft mij uit mijn slaap gehouden.'
Toen stopten ze krantepapier in mijn schedel. Een hele zaterdageditie
met alle reclame en bijlagen inbegrepen. Ze frommelden het papier in
elkaar en propten net zo lang tot alles in mijn hersenpan zat. Bijna was
mijn schedeldak gebarsten, maar je went eraan. Vervolgens werd ik
weer op de stok gezet en vastgewrikt Sindsdien kan ik mij niet meer in
de wind bewegen. De krant geef mij vastigheid.
Intussen is dat allemaal door en door nat geworden tot er een taaie
brij is ontstaan, die geen pijn doet. Een heel bruikbare hoeveelheid hersenen. Niets gaat verloren; ik kan ervan op aan dat het in de krant staat.
Nou ja, een beetje door elkaar omdat het papier in elkaar gefrommeld
is en de meest verschillende dingen aan elkaar plakken, maar wie zoekt
die vindt. Met het economisch nieuws valt helaas weinig te beginnen.
Uiteraard interesseerden mij de beurskoersen, maar aangezien de krant
slechts van één zaterdag is kun je niet zien of ze stijgen of dalen, en
daar gaat het om. Die vormen de inzet van oorlogen en explosies en
vele doden. Ook meer persoonlijke sterfgevallen in processen en in het
romanfeuilleton. Een man heeft zijn geliefde in stukken gehakt omdat
zij in verwachting was, en een vrouw heeft bij haar man arsenicum in
zijn ochtendkoffie gedaan omdat ze hem niet meer kon gebruiken. De
domme gans! Elk kind weet toch dat arsenicum in de haren gevonden
kan worden. Nu zijn de rapen gaar. Kortom, ik ben op de hoogte; ik kan
voor een ontwikkeld iemand doorgaan. Maar al die pagina's reclame.
Wat ik niet allemaal kan kopen! En de huwelijksadvertenties. Die liggen tamelijk vaak linksboven tegen de binnenkant van mijn slaap. Er
worden mannen gevraagd met een vaste aanstelling en de dames moeten of van kunst of van de natuur houden, in elk geval een van beide.
Nou ja, je begrijpt wel wat ermee bedoeld is. Zelfs een Kelt begrijpt
dat.
Ik ben namelijk helemaal geen Kelt. Ik ben een halfjood. Ook die be-
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naming was nieuw voor me; ik heb ze uit de krant; maar dat half begreep ik meteen. De benaming staat in de vervolgroman. Het begin en
het einde ontbreken, hij is waarschijnlijk vorige zaterdag begonnen en
het einde wordt volgende week afgedrukt. Het midden is toch het meest
interessant, want hoe het begonnen is en hoe het afloopt weet iedereen
zelf wel.
Mijn vader was zakenman en verdiende geld. Ook mijn moeder was
geen Keltische, ze was een officiersdochter. Zij dacht over mijn vader:
Hij is jood en begrijpt mij niet. Hoewel er niets te begrijpen viel. En
mijn vader dacht: Ze komt uit een voorname familie, dat moet je maar
op de koop toe nemen. Ze dachten het niet hardop; het was een onberispelijk huwelijk, trouw tot in de dood. Maar ik merkte het. Ik was zeventien of achttien. Ik merkte het op school en ik merkte het aan mijzelf.
Toen ging ik het bos in en hing mezelf op. Ik hing mij niet op vanwege een meisje zoals gebruikelijk is; want dan zou mijn schedel niet
overgebleven zijn. Ik verhing mij heel hoog in een grote dichte boom.
Men heeft mij nooit gevonden. Ze mochten me ook niet vinden. Voor
ouders is het aangenamer te denken dat je bent weggelopen en ergens
in Amerika woont, ook wanneer je nooit terugkeert.
Ik had geluk. De strop verging natuurlijk. Op zekere dag, en bovendien midden op de dag, viel mijn lichaam uit de boom. Ik schrok want
er braken takken af en er was zelfs een plof te horen. Maar er was niemand in de buurt, het was juist middagpauze. De rest daarbeneden
werd bedekt door bladeren en door dieren weggesleept.
Maar mijn schedel bleef steken in de vork van twee takken, dat was
mijn geluk. Bij wind zuchtte en piepte het een beetje, maar het was een
vaste plek. Mijn positie werd elk jaar steviger, want de vork werd sterker en er groeiden zelfs takken door mij heen. Het was bijna uitgesloten dat ik zou vallen.
Maar een boom heeft niet het eeuwige leven. Men heeft het hout nodig, het wordt steeds schaarser. Toen ze de boom begonnen om te zagen, merkte ik het boven direct. Ik was op alles bedacht en kon mij niet
voorbereiden. Ik wist welke kant de boom uit zou vallen, in de richting
van de helling. Toen het zover was, zette ik mij tijdig af om geen klappen van de takken van de boomkruin op te lopen. Ik kwam op mos terecht en rolde vliegensvlug verder omlaag tot in het kreupelhout. En
weer had ik geluk. Ik rolde in een van die Keltische trechters. Daar
vond ik weer voor lange, lange tijd rust.
En nog in ander opzicht schijn ik geluk te hebben, als ik mijn hersenen mag geloven. In de krant of in de vervolgroman lees ik de verordening: 'Joden niet gewenst!'. Ja, met een uitroepteken. Ik ben weliswaar

een halfjood, maar het is vervelend zelfs alleen maar voor de helft ongewenst te zijn. Om mijn ouders hoef ik mij geen zorgen te maken.
Mijn vader is allang gestorven en mijn moeder is immers een officiersdochter.
Zo ben ik nu een Kelt. Voorlopig althans.
Eén ding kunnen de twee jongelui niet weten: de punt van de stok
waarop ik een Kelt ben, begint al in de grond te rotten. Ze hadden de
stok met carboleum moeten insmeren. Dan blijft hij langer goed.
'Der Kelte' verscheen oorspronkelijk in Merkur 1964, opgenomen in de bloemlezing Urn
es kurz zu machen, 1975 (!997)
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VERTALING: JACQ VOGELAAR

JOHANNEKE VAN SLOOTEN
LOVE SUPREME

Het mysterie rond haar etherische verschijning maakte hem nieuwsgierig. Zo zag hij haar: in een wonderbaarlijk licht toen zij hem omhulde
als een geurende wolk. Het geheim van haar onbegrensde vermogens
en gratie gaf zij niet prijs. Ze liet hem raden wat waar en werkelijk was.
Als hij niet op hoefde te treden, was hij zwijgzaam. Dat er dan lange
leegtes ontstonden, was omdat woorden hem zwaar vielen. Zingen gaf
hem bewegingsvrijheid, dat was voor hem een soepele en natuurlijke
manier om zich te uiten.
Het was hem overkomen. Zolang zij zich voor hem in nevelen hulde,
was hij haar werktuig. Niet dat haar omhelzing opzettelijk beknellend
was, maar eerst dreigde ze hem te verstikken.
Op dat moment opent hij zijn mond en laat zich door haar bespelen.
Door zijn lippen stilletjes te beroeren, maakt zij zijn gemoed ontvankelijk en blaast zij hem haar muziek in, die zij door hem tot klinken wil
laten komen. De trillingen die zij opwekt in de lucht, brengen hem in
de juiste stemming. Geleidelijk aan lukt het haar, te spelen met zijn
adem. De gloed van zijn stem heeft haar begeerte gewekt. Daarna is
alles bij haar erop gericht, zijn stem over te nemen. Dat weet ze te bereiken door zich de kracht van zijn adem toe te eigenen. Hij is met
stomheid geslagen. Wat hem rest is een droeve heesheid.
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In een zucht glijdt ze bij hem naar binnen. Als zijn adem bepaalt ze zijn
geluid, zijn wezen. Verrast stelt zij vast dat zijn harteklop in haar begint
te resonneren en zo komt het dat met dit pulserende ritme de klank van
zijn innerlijk op haar wordt overgedragen en zij zich kan nestelen in
zijn borst. De laatste tijd was zijn ooit zo sonore stemgeluid duister geworden, zodat het mistige timbre een lied smartelijker deed klinken dan
de inhoud van de woorden. Nu zij zijn hart beheerst, hem tot haar instrument heeft omgevormd, heeft zijn stem een vrouwelijk karakter gekregen. Sinds deze onverwachte vereniging zou hij zich moeten verheugen in de ronde toon en de dansante beweeglijkheid, waarmee hij de
hem vreemde muziek vertolkt. Maar hij komt in verzet. Omdat hij haar
nu toebehoort, zijn stem de hare is en hij zich in deze andere toestand
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gemanoeuvreerd ziet, is hij zichzelf niet meer. Daarom probeert hij
zich nu aan haar greep te ontworstelen voordat zij helemaal bezit van
hem heeft genomen. Ter wille van zijn zelfbehoud zal hij zich niet meer
van de wijs laten brengen en zorgt hij dat haar influisteringen geen gehoor meer bij hem vinden.
In stilte ontwerpt hij een plan om weer op verhaal te komen. Omdat
hij weet dat hij zijn eigen stem nooit meer zal kunnen hervinden, zal hij
zijn hele gestel moeten veranderen. Hij kromt zijn schouders, zijn rug
staat gespannen als een boog. Zijn robuuste postuur krijgt een sierlijke
gebogenheid. Zijn uiterlijke verstijving geeft hem een harder aanzien,
maar van binnen blijft hij gevoelig. Langzaam aan begint zijn huid een
metalen, koperkleurige glans te krijgen. Er zijn gaten in zijn ziel geslagen en om de openingen naar zijn hart af te kunnen sluiten vormen zich
in zijn borst subtiele kleppen met zachte polsters. Zijn vliegensvlugge
vingers bedienen de kleppen behendiger dan dat de vertraagde wendbaarheid van zijn stem zijn snelle gedachtenwisselingen kan bijhouden.
Zo wint hij aan virtuositeit. Zijn eerst zo rappe tong verhardt zich, maar
behoudt zijn lenigheid. Naarmate de punt van dit licht gewelfde orgaan
zich toespitst kan hij als het fijnste riet zelfs door de streling van de
echo van haar adem in trilling worden gebracht. Als zijn toch al krachtige kin zich verdonkert, krijgt die de gladheid van gepolijst ebbehout
Vreemd genoeg blijven zijn lippen vooralsnog ongemoeid, ze tuiten
zich alsof hij zou willen fluiten, maar dan sist het riet als een slang die
zijn prooi in het oog heeft. Glimlachen kan hij nog. Dan plooien zijn
lippen die hij even bevochtigt zich tot het soepelste mondstuk dat hij
zich ooit heeft kunnen dromen.
Eerst moet hij op adem komen. Dan zet hij met een fiks accelerando
een solo in. Door de ontdekking van zijn instrument kan hij de toehoorders weer zijn ware aard tonen. Zijn spel is even veerkrachtig als zijn
stem, zoals zij vroeger tijdens zijn optredens, de wendingen in de muziek zo vanzelfsprekend volgde. De toon van zijn eens zo fluwelen tong
verscherpt zich en krijgt al snel de ruigheid van zijn huidige situatie.
De koperglans die in zijn geluid gekomen is, weerspiegelt zijn temperament. Opgezweept door het slagwerk van zijn bonzende hart, stuiteren
de noten zo hoog op dat hij ze even later als de sterren van de hemel
speelt. Dromerig vervolgt hij de inzet van zijn verhaal, daarna krijgen
de zwaar aangezette donkere tonen een melancholieke bijklank alsof
gevoelige bassnaren in hem beroerd worden. Hij komt uit op een eenvoudige melodie, die klinkt als een licht stijgende, geheimzinnige uitroep van vier lettergrepen.
Tot er onverhoeds een achtergebleven klank uit zijn binnenste tevoorschijn wordt getoverd. De laatste zucht die er van haar is overgebleven
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verlaat zijn mond, daalt af tot in de omhooggerichte beker van de saxofoon en zo komt in een laatste opleving toch nog zijn verloren stem
naar buiten. De herinnering aan de wolk van een vrouw ontlokt hem
een hartekreet vol genot. Omfloerst, bijna grommend zingt hij: 'a love
supreme'.

HENRI MICHAUX
AN BETON

Soms is er nauwelijks iets voor nodig of het is zover. Mijn bloed wordt
plotseling gif en ik word zo hard als beton.
Mijn vrienden schudden hun hoofd. Het is niet zozeer de verlamming die te vrezen valt, het is de verstikking die erop volgt; dan nemen
ze een besluit. Ze gaan hun hamers halen, maar als ze terug zijn, blijven ze aarzelen en draaien de steel tussen hun vingers. 'Ik ga een drevel
halen,' zegt er een, 'dat is beter', en zo proberen ze tijd te winnen. Ondertussen begin ik slap te worden. Ze zien (want ze hebben me uitgekleed om het gevoel te hebben dat ze toch iets gedaan hebben), ze zien
zoiets als keien die onder de huid zijn verschenen. Die worden kleiner
en lossen zich weldra op. Dan weten mijn vrienden niet hoe gauw ze
hun hamers in alle hoeken moeten verbergen. Ik zie hun verlegenheid;
maar de mijne is te groot om iets te kunnen zeggen. Want ik kan absoluut niet verdragen dat ze me naakt zien. Dan volgen er een paar minuten van ondoordringbaar zwijgen die niet zijn na te vertellen.

NOG MEER VERANDERINGEN
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Door veel pijn te lijden raakte ik de grenzen van mijn lichaam kwijt en
zonder dat er iets tegen te doen viel werd ik mateloos.
Ik werd alle dingen: vooral mieren, in een eindeloze rij, nijver en
toch aarzelend. Het was een krankzinnige drukte. Ik had er al mijn aandacht bij nodig. Al gauw merkte ik dat ik niet alleen de mieren was,
maar ik was ook hun pad. Want zo brokkelig en stoffig als het was, het
werd hard, en ik leed verschrikkelijk. Ik verwachtte elk moment dat het
uiteen zou barsten en de ruimte in geslingerd zou worden. Maar het
hield zich goed.
Ik rustte zoveel mogelijk uit in een ander, aangenamer deel van mezelf. Het was een bos, dat zachtjes werd bewogen door de wind. Maar
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er stak een storm op en om zich schrap te zetten tegen de aanwakkerende wind, boorden de wortels zich in me, dat is nog niks, maar ze braken
me zo diep open dat het erger was dan de dood.
Door een plotselinge daling van het terrein drong een strand in mij
binnen, het was een keienstrand. Dat begon te malen in mijn binnenste
en dat riep de zee op, de zee.
Vaak werd ik boa, en hoewel een beetje gehinderd door de verlenging, maakte ik aanstalten om te gaan slapen, of ik was een bison en ik
maakte aanstalten om te grazen, maar al gauw kwam er uit mijn schouder een of andere tyfoon opzetten en de schepen werden in de lucht geslingerd en de stoomboten vroegen zich af of ze de haven zouden halen
en men hoorde niets anders dan sos berichten.
Het speet me dat ik geen boa of bison meer was. Niet veel later
moest ik krimpen tot ik in een schoteltje paste. Steeds maar van die
bruuske veranderingen, alles moest weer anders en dat was de moeite
niet waard, het zou maar een paar ogenblikken duren, en toch moest ik
me wel aanpassen, en steeds die bruuske veranderingen. Het is niet
zo'n ramp om van een scheve kubus te veranderen in een geknotte piramide, maar het is wel een ramp om van een geknotte piramide in een
walvis te veranderen; je moet meteen kunnen duiken, ademen, en dan is
het water koud en dan blijk je opeens geconfronteerd te worden met de
harpoeniers, maar zodra ik die man zag vluchtte ik weg. Maar het geval
wilde dat ik plotseling werd veranderd in harpoenier, toen had ik een
zoveellangere weg af te leggen. Eindelijk lukte het me om de walvis in
te halen, met kracht wierp ik de harpoen, die goed gescherpt en stevig
was, over de boeg (nadat ik de kabel goed had laten vastzetten en controleren), de harpoen vloog weg, drong diep in het vlees door en maakte een enorme wond. Toen merkte ik dat ik de walvis was, dat ik die opnieuw was geworden, een nieuwe lijdensweg, en ik, ik kan maar niet
wennen aan lijden.
Na een krankzinnige race verloor ik het leven, daarna werd ik boot,
en als ik de boot ben, neemt u dat maar van me aan, dan maak ik aan
alle kanten water, en als het dan helemaal fout gaat, daar kun je donder
op zeggen, dan word ik kapitein, ik probeer een koelbloedige houding
aan te nemen, maar ik ben wanhopig, en als het ze ondanks alles lukt
om ons te redden dan verander ik in een kabel en de kabel breekt, en
als een sloep te pletter slaat, dan was ik juist alle planken, ik zonk en
stekelhuidige geworden, duurde dat niet langer dan een seconde, want
omdat ik totaal de kluts kwijt was temidden van vijanden van wie ik
niets wist, hadden ze me meteen te pakken, aten me levend op met die
witte en woeste ogen die je alleen onder water ziet, onder het zoute water van de oceaan dat alle verwondingen verhevigt. Ach! Wie zal me

een poosje met rust laten? Maar nee, als ik niet beweeg, dan verrot ik
ter plekke en als ik beweeg, ga ik gebukt onder de slagen van mijn vijanden. Ik durf geen beweging te maken. Ik val meteen uit elkaar om
deel uit te maken van een barokensemble met een evenwichtsstoornis
die zich maar al te snel en al te duidelijk openbaart.
Als ik altijd in een dier veranderde, dan zou ik daar desnoods nog
wel aan wennen, uiteindelijk, want dat is altijd min of meer hetzelfde
gedrag, hetzelfde principe van actie en reactie, maar ik ben ook nog
dingen (en dingen, dat zou nog wel gaan), maar ik ben zulke kunstmatig samengestelde gehelen, en ongrijpbare dingen. Wat een toestand
wanneer ik in bliksem word veranderd! Dan moet je snel zijn, terwijl ik
altijd treuzel en nooit een beslissing kan nemen ...
Ah! Kon ik maar eens en voor al dood gaan! Maar nee, ik word altijd
goed bevonden voor een nieuw leven, en toch bega ik alleen maar
stommiteiten en voer het subiet naar zijn ondergang.
Maakt niks uit, ik krijg onmiddellijk een ander waarin mijn wonderbaarlijk onvermogen zich opnieuw overduidelijk toont.
Soms gebeurt het dat ik woedend herboren word ... 'Nou, wat mot je?
Wie wil er hier in tweeën gehakt worden? Stelletje Stomkoppen! Klaplopers! Vuilbekken! Smeerlappen! Lelijke dwergapen! Koekoeksjongen!" Maar als het eens zo uitkomt dat ik er tegen opgewassen ben,
komt er niemand opdagen en even later word ik veranderd in een ander
krachteloos schepsel.
Er zijn zoveel dieren, zoveel planten, zoveel mineralen. En ik ben al
van alles geweest, en zo vaak. Maar ik heb niks aan die ervaringen. Als
ik voor de tweeëndertigste keer ammonium chloorhydraat word, heb ik
nog de neiging om me als arsenicum te gedragen en als ik weer eens
hond word dan heb ik nog last van mijn nachtvogelmanieren.
Bijna nooit zie ik iets zonder dat zo speciale gevoel te krijgen ... Ah,
ja, dat ben ik geweest! .. .ik herinner het me niet precies, ik voel het.
(Daarom houd ik zo van geïllustreerde encyclopedieën. Ik blader, ik
blader, en vaak geeft me dat een gevoel van voldoening, want er zijn foto's van verschillende dingen die ik nog niet geweest ben. Dat is rustgevend, dat is heerlijk, dan zeg ik tegen mezelf: 'Dat had ik ook kunnen
zijn, en dit, en dat is me bespaard gebleven.' Ik slaak een zucht van verlichting. Oh! Wat een rust!).
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IK BEN GONG

In de zang van mijn woede zit een ei,
En in dat ei zijn mijn moeder, mijn vader en mijn kinderen.
En in dat alles zit vreugde en droefheid gemengd, en leven.
Grote stormen, jullie zijn me te hulp gekomen,
Mooie zon, je hebt me tegengewerkt,
Er zit haat in mij, sterke haat van oude datum,
En wat de schoonheid betreft, dat zien we later wel.
Want verhard ben ik maar langzaam, plakje na plakje.
Als men eens wist hoe zacht ik van binnen ben gebleven.
Ik ben gong en watten en sneeuwig gezang,
Dat zeg ik en dat weet ik zeker.
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VERTALING: PIET MEEUSE

JACQ VOGELAAR
ALT OP TAATS
STAAT TE
MAKEN?
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Taats als vreemde gast of Hoe iemand het nakijken een naam geeft
Iedereen kent hem, iedereen heeft hem wel eens gezien of op z'n minst
van hem gehoord, al ontstaan er wel eens misverstanden wanneer sommigen onze vriend met deze naam en anderen met een andere naam
aanduiden. Opeens is hij er, een lange, donkere vreemde die langs de
huizen loopt en door de ramen naar binnen kijkt. Zijn gezicht staat zo
vriendelijk dat iedereen het dit keer prettig vindt dat een vreemde bij
hen naar binnen kijkt en geniet van wat hij ziet. Ja, ze hebben het goed,
ze hebben het goed voor mekaar. Als iemand de man aanspreekt, geeft
hij op alles antwoord, rustig en weloverwogen; hij kent de streek, hij
spreekt de taal, het buitenlandse accent geeft zijn woorden iets plechtigs, waardoor hun taal mooier wordt dan zij dachten dat hij was; meteen nemen ze het accent over en voelen zij zichzelf ook een beetje gast
in eigen huis, terug uit den vreemde. De man weet veel, geeft graag
goede raad en waarover hij ook advies geeft, uiteraard alleen desgevraagd, wat hij zegt blijkt voor de goede verstaander goede raad - ze
hadden er zelf op kunnen komen, maar nu horen ze het eens van een
ander. De man is de volgende dag al geen vreemde meer. Hij glimlacht
voortdurend - een kniesoor zou zeggen dat de glimlach op zijn gezicht
bevroren zit- maar dankzij zijn minzaamheid is hij geen vreemde meer
maar een dankbare gast, die bovendien niet te beroerd is om als tegenprestatie voor wat hem gastvrij wordt aangeboden gunsten te verlenen,
alle mogelijke gunsten. Het enige wat de plaatselijke bevolking bevreemdde, was dat hij nooit zijn naam noemde. Ach, what s in a name,
had de man een Engelse liedjeszanger geciteerd, wat doet het ertoe,
noem mij maar gewoon Meneer. Ook wist niemand te achterhalen waar
hij precies vandaan kwam en áls hij indertijd uit deze streek kwam, van
welke familie hij stamde. Waren zij goedbeschouwd niet allemaal één
grote familie, mensen onder elkaar? Van Taats wist men meteen hoe hij
heette. Ook hij kwam als een dief in de nacht - zo noemde men het,
hoewel hij 's middags met de bus was gearriveerd, terwijl de ander,
Meneer zus of zo, 's avonds laat gekomen was, uren na de laatste bus.
Taats liep niet zoals zijn voorganger vlak langs de ramen, hij wekte de
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indruk alsof hij zich te goed voelde om bij gewone mensen naar binnen
te kijken; hij liep met een strak gezicht, als een stalen Jezus, aldus de
volksmond, voorzover men hem al zag lopen. Hij gaf wel antwoord als
men hem iets vroeg, alleen maar als men het duidelijk gearticuleerd
vroeg en ook dan zei hij niet meer dan het hoognodige; niemand vroeg
hem iets. Hij bleef beleefd, maar men vond hem toch wat hooghartig in
zijn houding; zijn blik leek spottend en zijn mond drukte onmiskenbaar
minachting uit. Maar, als hij niet in hen geïnteresseerd was, zoals
Meneer, wat had hij hier dan te zoeken? Taats was en bleef een vreemde gast. Niemand heeft Taats en Meneer ooit samen gezien, wat niet zó
vreemd is omdat Meneer verdween toen Taats verscheen. Hij, meneer,
dook pas weer op toen Taats na drie dagen het veld geruimd had. De
uitdrukking stamde overigens van Meneer. Toen men hem over de
komst van die vreemde snuiter vertelde - ook lang en donker, zoals
Meneer, maar magerder en in zijn hele houding veel minder een heer had hij, hun meneer, zich beperkt tot een kort en krachtig commentaar:
Hij is 'm gesmeerd, de man heeft het veld geruimd, meneer heeft de
plaat gepoetst, hij heeft het hazenpad gekozen, zei hij zonder de sigaar
uit zijn mond te nemen. Hij had wel tien van zulke buitenissige uitdrukkingen gebezigd, alsof hij een stok kaarten voor hun neus uitwaaierde
waaruit zij er één moesten kiezen. De keuze viel op 'het veld geruimd'.
Taats had dus het veld geruimd, maar voor wie?
Taats houdt zich gedeisd of Hoe een man zich van alles of niets
bevrijdt
Een man kan niet goed tegen vier muren om zich heen. Misschien is
het zomaar een onbekende man. Het hoeft niet per se Taats zelf te zijn.
Het kan iemand zijn die vooral bezig is met zich onzichtbaar maken.
Als de ene reactie een kwaal is, is de andere een mogelijke deugd maar
geen remedie. Als je niet gezien wilt worden, kun je dat het beste bereiken door je aan ieders oog te onttrekken, en waar kun je dat beter dan
in een huis, en in een huis, wanneer daar meer mensen in en uitlopen,
in een kamer, het liefst een kamer onder het dak of onder de grond,
mits je niet meer in een alziend oog van een hogergeplaatst wezen gelooft of de even zorgzame als bemoeizuchtige blikken van gestorvenen
die jou toen ze nog leefden gekend hebben. Deze man verdraagt geen
vier muren om zich heen, hij voelt zich dan opgesloten, niet direct opgesloten maar muren om hem heen benauwen hem, ook al laat hij deuren en ramen openstaan op gevaar af dat de eerste de beste binnenkijkt
of -loopt. Als de man op de divan gaat liggen en zijn ogen sluit, gaat hij
wel eens verkleed als andere man aan zijn hoofdeind zitten en vraagt
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dan, heel slim, wat hij er zelf van denkt. Als hij vier muren, een vloer
en een plafond ziet, moet hij aan een doodskist denken. Mooi, zegt de
man in de schaduw, die niet eens vraagt of de man een dooie onder de
leden heeft, hij grijpt hoger: wat te denken van de mogelijkheid dat hij
zich binnenskamers opgesloten voelt omdat hij juist buiten wil zijn en
door iedereen gezien wil worden of zelfs voor het oog van de wereld
halsbrekende toeren wil uithalen, bij wijze van spreken dan, in elk geval iets waarover iedereen die het ziet verbaasd staat. Hij kan wel zeggen dat hij een nobody wil zijn, maar is dat eigenlijk niet een almachtsfantasie? 0, hij wil opgaan in de massa? Ja heerlijk! Alsof niemand je
dan ziet! Je wilt dus op je eentje een hele massa zijn. Daar hebben we
een probleem. De man laat zich niet afleiden, hij kent de therapie die
eruit bestaat het slachtoffer met zulke huizenhoge problemen op te
zadelen dat het oorspronkelijke probleem raakt ondergesneeuwd. Het
enige risico is dat de man zich geen slachtoffer meer voelt maar een
heel slagveld. Zijn eigen probleem is middelpuntvliedend. Staat hij
midden op een plein, alleen of met z'n allen, dat wil zeggen the man in
the crowd (de eenzame massa is van later), dan komen de gevels op
hem af, in een stadion de tribunes, in een dal de bergen, op een vlakte
de horizons en luchten, enzovoort. In de handboeken zou 'enzovoort'
als besmettelijke ziekte moeten worden opgenomen, onder de letter Z.
Hebt u al wel eens aan de oceaan gedacht? Ja, zegt de man, ik weet precies wat dat is, het oceanische gevoel, maar voor mij is het synoniem
aan claustrofobie. Zo heeft hij zich eens, toen hij echt wanhopig en terneergedrukt was, dat laatste vooral door zijn meditaties over eeuwigheid en eindeloosheid, passage geboekt op een ouderwetse oceaanstomer en is hij, met medeweten van de kapitein, die hem flink liet dokken, midden op de grote plas uitgestapt en zat hij daar op een mooie
ochtend in een reddingsboot met in de wijde omtrek geen schip, geen
mens, geen vogel en misschien niet eens vis. En was hij van zijn kwaal
af? Eén tel misschien, de tijd die hij nodig had om de sloep om zijn as
te laten draaien, want zichzelf omdraaien durfde hij niet, zo benauwde
het kleine bootje hem. Wie hem het woord in de mond legde, weet niemand, maar opeens was het paraat: in het verder lege hoofd van de man
die er zijn leven voor had gegeven niemand te zijn dook als een witte
walvis het woord niets op en nooit eerder had hij zich zo verschrikkelijk opgesloten gevoeld. De man was bedreven genoeg in het pareren
van als bij het squashen uit de meest vreemde hoeken op hem afkomende woorden, maar toen hij het verstikkende woord alle hoeken van de
kamer had laten zien, wist hij dat hij ondanks alles toch weer tussen
vier muren opgesloten zat. Kamer, vertrek, ruimte - het kon abstracte
of concrete namen dragen, de man wist dat hij de waarheid van zijn
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kwaal onder ogen moest zien en dus onder woorden moest brengen: hij
zat opgesloten in zijn vel, zogenaamd zijn eigen vel. Niet dat daarmee
het probleem was opgelost, integendeel, maar de man had vanaf dat
moment in elk geval een doel in zijn leven. Als hij daarover iets heeft
losgelaten, tegenover Taats bijvoorbeeld, dan zwijgt Taats in dezen als
het graf. Maar altijd als hij het woord 'huid' gebruikt, of gewoon 'vel'zit je wel goed in je vel vandaag? of gewoon geef mij eens een leeg vel
- kan iemand die Taats beter kent ervan op aan dat wat hij zegt een
hommage of minstens een toespeling bevat aan het adres van de man
die hopelijk een schuilplaats gevonden heeft.
Over het geval van de man die onzichtbaar wilde zijn, bestaat een kortere versie. Deze man wist dat je dat het best kon bereiken door je niet
te verbergen. Iemand die roept: zie mij, hier ben ik, gaat niemand zoeken. Hij verschijnt ten burele, zegt: goedemorgen allemaal, en groet
deze en gene in het voorbijgaan nog eens apart, met een kwinkslag
graag, en houdt zich verder onzichtbaar. Niemand die hem ziet. Geen
mens die in de gaten heeft dat hij al jaren geleden met stille trom vertrokken is: Dag allemaal. Wat zijn kwaal betreft, dat hij geen vier muren om zich heen kon verdragen, dat was zijn probleem zeiden anderen;
dat moest hij maar zelf uitzoeken. De tijden waren toen niet mals.
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Taats en zijn huis of Hoe een bladzijde uit het leven wordt
gescheurd
Was hij nou maar meteen naar binnen gegaan, dan was er misschien
niets gebeurd. Zo'n zin doet wonderen. Wie zich daardoor niet getroost
voelt, is een onverbeterlijke zwartkijker, ongeveer het ergste wat tegenwoordig van iemand gezegd kan worden, op rationalist na. Taats is een
paar dagen of langer weggeweest. Hij staat voor zijn huisdeur en bedenkt dat hij, als hij dadelijk koffie wil drinken, melk nodig heeft. Hij
heeft geen melk nodig, want hij drinkt zijn koffie liever zwart, maar hij
wil zijn thuiskomst even uitstellen. Bij zijn huis aangekomen was hij
nog niet zo ver dat hij meteen de post wilde zien, de stapel kranten, het
knipperen van het antwoordapparaat en de lamp die hij vergeten is uit
te doen. Na ruim vijf minuten staat hij weer voor zijn huis, met in een
plastic tas een pak melk, een schuursponsje en een fles afwasmiddel,
maar de voordeur is er niet meer, het hele pand is weg. De huizen nummer 34 en 38 sluiten naadloos op elkaar aan en daartussen ontbreekt
het huis waar hij woont, waar hij tot voor enkele dagen zesentwintig
jaar heeft gewoond. In de paar minuten die hij nodig had om wat inkopen te doen, was zijn huis opgeheven. Er wordt tegenwoordig zoveel

opgeheven. Hij had het woord opheffen niet moeten gebruiken. Natuurlijk was hij van zijn apropos toen hij zag dat zijn huis niet meer op z'n
plaats stond, maar onthutsender was de reactie van mensen die hij het
vertelde. Hij moest toch ergens heen. De vrouw bij wie hij wel eens logeerde, reageerde eerst wat lacherig: ook een smoes om bij haar langs
te komen, weer eens iets anders. Maar ook zij, net als anderen daarna,
tja wat wil je, er wordt tegenwoordig van alles opgeheven, ze hadden
allemaal dezelfde zin paraat, en meteen ook haalden ze voorbeelden
aan waarbij het uit de straat gescheurde huis, inderdaad alsof hij alleen
maar een pagina in een boek miste, in het niet verzonk. Toen hij ook
nog verzonk zei, wist men genoeg: opgeheven of verzonken, dat zeg je
niet van een huis- Taats overdreef weer eens. Met z'n dronken kop was
hij de verkeerde straat ingegaan, dat was al eens eerder gebeurd, en
daar was veel zoniet alles hetzelfde, maar zijn huis stond daar niet,
haha. Taats kon het dan wel uitermate verdacht noemen dat bij het kadaster uitgerekend de man die over zijn postcode ging, aan de hand
waarvan de ligging van zijn huis werd bepaald, met vakantie was, dat
maakte zijn verhaal niet minder ongeloofwaardig. En had hij niet onlangs nog in een groot gezelschap luidkeels gezegd dat hij zich nooit
ergens thuis voelde, alleen in een hutkoffer, haha. Wie lachte hem toch
telkens uit? Wat Taats niemand kon uitleggen was dat hij de verdwijning van zijn huis niet eens zo erg vond. Hij was het café op de hoek
van de straat binnengestapt en met een ochtendlijke wodka voor zijn
neus berekende hij hoeveel geld hij op nog op zijn rekening had en
hoelang hij het in een hotel in Parijs kon volhouden, Hotel Monge, nog
steeds niet duur. Hij moest er niet aan denken zijn huis opeens heel ergens anders tegen te komen, naast iemand die in Noord woonde, een
vroegere buurman die hij helemaal niet mocht; of stel dat er steigers
voor stonden en hem om een veel te hoge aanbetaling werd gevraagd
zodat hij helemaal niet weg kon ...
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Taats in Panheel niet gezien of Hoe iemand op het land wordt
weggekeken
Panheel is de bakermat van de fluit - meer zegt de fabel niet, ook niet
dat de oudste fluit geen gaten had, maar gewoon een stok was waarmee
bokken, kinderen, gebochelden en buitenlui geslagen werden. Ook
plaatsen als Uden- en Ulven- en Oisterhout mogen dan een fluit in hun
wapen voeren; Panheel, de naam zegt het al, overtreft alle andere als leverancier van kruid met de juiste dikte om fluiten uit te maken. Vandaar
dat men de inwoners van Panheel voor zoetgevooisd houdt. Dat is een
verzinsel. Ze fluisteren daar alleen maar, omdat ze niet goed hardop

...111
...
cc
...111cc
...111
cc
...cc
11.

0

...

..I

cc

>
a:

cc
cc

..I

111
Cl

0

>
0

u

..,cc

144

durven uit te spreken wat ze denken - en dat kunnen zij of zelfs anderen vanuit de verte als melodieus of zelfs harmonieus ervaren. Ze praten tussen hun tanden door omdat ze van honger en kou hun mond niet
durven opendoen. Als je doorvraagt is elk dorp of gehucht wel ergens
de bakermat van, op z'n minst van kletskoek, want hoe minder men
vroeger op het land te makken en te prakken had, hoe meer vertelsels,
zeg maar rustig verzinsels, rond de koude kachel werden opgedist. 0
die aandoenlijke orale traditie - als ze niks hadden, bedachten ze het
zelf maar, allemaal bij gebrek aan beter. Aldus de theorie van Taats over
rurale hypocrisie: achter de bergen ofte wel achter of boven de kritiek.
D 'n dieje is nie van hier, zouden ze toen van Taats gezegd hebben; dat
zeggen ze nog steeds. De afkeer is wederzijds. Nee, dat is geen stedelijk vooroordeel, datis-en daarbij wijst Taats met de ene hand op zijn
hoofd en de andere op zijn hart - goedbewaarde kennis. Hij geeft een
voorbeeld, een fabel rond een of andere man. Een oud verhaal maar
evengoed actueel. Op het land, zegt Taats, zie je als passant in elk huis
de gordijnen bewegen, overal spionnen, gapers, loerders, verklikkers;
het platteland krioelt van de ogen: van koeien, varkens, kippen en geiten, van alle mogelijke insecten, duiven, kraaien, glimwormen en bladluis. Het woord voorzichtig is op het land uitgevonden, en daarom beloeren boeren dag en nacht elkaar; van het woord achterhoede kennen
ze vooral het woord hoede. Kijken kunnen ze niet omdat ze het nooit
gedaan hebben, ze hebben het te druk met uitkijken, omkijken, nakijken, op de vingers kijken. Het hele dorp in het oud verhaal poseerde
voor nachtwacht: men bewaakte alles en iedereen, overal en iedereen.
Daarom hadden ze de man nooit gezien. Iemand kon daar een vooruitziende blik hebben zonder zelfs maar te zien waar hij liep; voorspellen
was een kunstje van analfabeten.
Een man, zijn naam was nu eens geen Aardman, ook geen Landman
of Zeeman, ging op een Pinksterdag het bos in. Het was een bos dat
rond de Herenberg lag of dat als een krans haar rond een kale kop liep.
De berg heette toen nog geen 's Reerenberg maar korter, misschien wel
Herberg; het bos noemde de volksmond Het Zwarte Bos en de man,
wiens naam men vergeten was, toen al, had van dezelfde befaamde
volksmond de bijnaam Die van het Zwarte Bos gekregen, in de wandeling Bos. Hij kwam niet terug, hij werd ook nergens meer gesignaleerd,
zodat men dacht dat hij verdwenen was. Overal hoorde men vertellen
over vreemde mannen, mannen die in de buurt waar ze opdoken niet
bekend waren en de raarste dingen uitspookten. Vertel, vertel! Nee, dat
zou te ver voeren. Bovendien verdwenen ze gelukkig weer snel, eveneens spoorloos. Maar onder hen geen Bos, die men in Panheel en zelfs
in het nabijgelegen Heel steeds meer ging waarderen en ook beter leer-
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de kennen nu hij er zelf niet bij was wanneer er over hem gesproken
werd. Kwaadspreken deden ze niet meer, niet over hem, het was gewoon spreken geworden. Nooit werd er zoveel over hem gepraat en zoals gezegd gesproken als sinds zijn plotselinge verdwijning. Achteraf
was het een plotselinge verdwijning. Vantevoren had iedereen het, als je
hen mocht geloven, allang zien aankomen: hoe vaak de man niet de
berg was opgegaan tot aan het donkere, dreigende bos en er dan links
of rechts omheen was gelopen. Hij had het gevaar gezocht. Hij had de
weg verkend, zijn daad dubbel en dwars voorbereid. Bos moest ergens
omlaag gevallen of gestort zijn. Maar ook als hij ten hemel was opgestegen of op de top van de Herberg gehurkt was blijven zitten, na een
jaar niet eens meer een schim van zichzelf, zou men hem grif geloofd
hebben. Met Pasen het jaar daarop hield men een soort herdenkingsbijeenkomst voor een besloten groep van mensen die hem goed gekend
hadden. Omdat hij inmiddels voor iedereen een zwaar verlies betekende, met de dag zwaarder, kwam iedereen. De hele plaatselijke bevolking kon elkaar beloeren in de feestzaal van de Herberg die in stemmig
paars gehouden was. Aan de wand hing, als een soort lijkwaad, het portret van Die van het Zwarte Bos, geborduurd door ene Veronica die toevallig dezelfde voornaam had of voor de gelegenheid kreeg toebedeeld
als de patrones van de schilderkunst. Taats hield een kort dankwoord.
Houd je taai, ouwe rukker, had hij gezegd en het daarbij gelaten. Op
datzelfde moment was de man - iemand zag hem door de open deur,
men had ramen en deuren open laten staan vanwege de muffe lucht in
de volgepakte zaal - voorbijgekomen. Hij werd gezien door de huisbaas van de man die natuurlijk geen Bos heette, dezelfde man, de huisbaas, die onlangs had opgemerkt dat er nog steeds huur werd overgemaakt. Uitgerekend op het moment dat Taats de schim herdacht en hem
zijn trap nagaf, was de legendarische man van het Zwarte Bos verschenen. Daarna werd exBos vaker gezien. Hij ging nooit zijn huis binnen,
dat vond men wel verdacht, alsof hij niet durfde zolang iedereen daar
op hem wachtte. Hij zei geen woord, tenminste niet over het bos en de
berg. Sinds zijn terugkeer heeft hij ook geen huur meer betaald; belasting viel nog onder de zwijgplicht. Wie hem zocht kon hem op een terras in het dorp aan de rivier zien zitten, waar hij als er iemand naast
hem kwam zitten vertrok zonder te betalen. Taats duldde hij, werd er
verteld, overigens zonder een woord tegen hem te zeggen. Dat was een
kras staaltje volksoverlevering, zegt Taats want ze waren vergeten dat
ze ooit Taats die van achter het bos hadden genoemd. Ter verdediging
hadden de autochtonen van Taats gezegd kunnen hebben: maar de man
staat ook nooit stil, hoe kun je dan naar 'm kijken? Ze hadden niet eens
in de gaten gehad dat de man die verdween Taats was, dus hadden ze
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ook niet door wie de man was geweest die in de feestzaal met zijn welgetroffen woorden de verdwijning luister had bijgezet. Moraal van de
fabel: spijker iemand die je beter wilt leren kennen vast, als een gans
op een plank vanafzo'n week of zes voor de kerst.
Taats als biograaf of Hoe een onderwerp in een lijdend voorwerp
verandert
Als iemand mij nog eens als onderwerp bij de kop wil pakken, zei Taats
terloops, en het was bij een gelegenheid waar niemand deze opmaat
kon duiden als verkapte sollicitatie: die Taats, hoor nou eens, hij werpt
een balletje op! Nee, hij vroeg niet om aandacht, zeker niet op een
kerkhof. Het was bij de begrafenis van een vroegere medepatiënt, wiens
leven geen onbeschreven blad was. De man had eertijds zichzelf genezen door als een gek de ene na de andere biografie te schrijven en daarin volledig op te gaan. Hij vereenzelvigde zich zo volmaakt met zijn
voorbeeld dat hij indien het om een componist ging moeiteloos diens
werk kon voortzetten; zelfs kenners van Grieg hoorden het verschil
niet, ook in dit nagelaten werk uit de tweede hand woeien winden om
de rotsen en schurkten rendieren tegen dennebomen. Hetzelfde deed hij
met acteurs, staatsmannen, uitvinders en zelfs eenvoudige handwerkslieden, wier vakmanschap hij soms zelfs overtrof. Zo had hij zich toen
hij een monografie over de uitvinder van een nieuw afkortingssysteem
voor RIP-teksten in elkaar had geflanst, ontwikkeld tot een virtuoos in
marmeren grafteksten en opklapbare doodskisten. Zijn belangeloos
aangeboden diensten aan het adres van een voormalige mede-patiënt,
min of meer ook die van Taats al had deze hem nauwelijks opgemerkt,
ook een sterfgeval, liepen op een fiasco uit, omdat hij zulke door inleving verworven of overgehevelde vaardigheden ook weer snel verleerde, zeker als hij zich in een levensbeschrijving, en dat wilde voor hem
tevens zeggen: in een nieuw leven had gestort, en dat was op dat moment het bewogen leven van een ketterse, boelerende en oorlogszuchtige kardinaal in de vroegrenaissancistische heuvels tussen Florence en
Siena. De gewezen medepatiënt, die nu de pijp uit was, raakte aan lager
wal toen Taats zich eerst als collega, vervolgens als mededinger en concurrent en tenslotte als rivaal op de biografiemarkt had gestort, ook
daar viel het woord, juist toen de nagenoeg door eigen hand genezen
medepatiënt het te hoog in zijn bol had gekregen en zich aan een autobiografie had gewaagd - dat werd zijn dood, zoals iedereen had kunnen
voorspellen en wat Taats hem ook van man tot man had gezegd: Pas op,
identificeer je nooit zo sterk met de persoon wiens leven je te boek stelt
dat je niet meer terug kunt: bewaar afstand, houd altijd iets in reserve,
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kruip nooit in andermans huid, houd de deur op een kier. Taats zelf
nam daarom voor zijn biografiewinkeltje ghostwriters in dienst: Je
denkt toch niet dat ik mijn handen aan andermans levens ga vuilmaken!
Het hoeft geen proefschrift te zijn, zo begon hij met in de ene hand de
koffie en de andere hand de cake, geen boek en alstublieft geen biografie, het mag ook een eenvoudig geïllustreerd roddelverhaal in een
weekblad zijn, als degene die over mij schrijft maar niet dat ene saillante
detail vergeet te vermelden, dat ik - hij zal schrijven: hij, Taats; dat doe
ik voor het naturel dan ook maar: dat hij elke keer als hij uit het raam
keek iemand voorbij zag komen. Dat was echt niet gewoon meer, omdat hij in een smal steegje achter het San Marco woonde, in de wandeling de Reet geheten, officieel de Spleet, en de tic ontwikkeld had, elke
minuut uit het raam te kijken, zoals sommige mensen nonstop op hun
horloge kijken, een aanwensel van Taats zelf, die beide tics combineerde door telkens als hij de tijd wilde weten door het raam naar buiten te
kijken, en als hij door het raam wilde kijken de tijd opnam; en iedereen
die in Venetië thuis is, iedereen dus, weet waartoe zo'n dubbele blik
kan leiden. Maar, dat was niet het detail dat een artikel of zelfs een
boek over hem overbodig maakte. Onbegrijpelijker was dat als Taats op
een boot voer- en voor een man die een jaar lang in een groezelig logement helemaal achterin de roemruchte Venetiaanse Reet bivakkeerde
was hij verrassend vaak op een vaartuig te vinden, nu eens een cruiseschip met blinkend gepoetste patrijspoorten dan weer een eenpersoonsbootje met afdekzeil en hij met een zuidwester op - dat als hij op een
boot zat en naar buiten keek, er ook dan iemand langskwam, even vaak
als aan land; maar weer niet als hij aan dek stond; als hij baliekloof, als
dat op een schip geoorloofd is, of het stuurwiel in handen had zag hij
nooit zomaar een passant, ook niet als hij het roer plotseling omgooide.
Misschien was het detail alleen maar een voorbeeld van het vermogen
van Taats om te zien wat hij dacht te zien of verwachtte te zien. Met die
gave was hij trouwens helemaal niet gelukkig en hij heeft er bij het bereiken van de middelbare leeftijd iets aan laten doen, operatief.
Hij kon danig in verwarring raken als hij midden in de nacht door
een patrijspoort of een ander scheepsraam keek en iemand in de lichtbaan van de maan over het water voorbij zag lopen of gelijk op als hij
toevallig dezelfde kant uit moest. En Taats herkende in de man die daar
rustig zonder op of om te kijken een eindje liep te kuieren, alsof hij
zich van geen kwaad bewust was, voor het vaderland weg zou je ook
kunnen zeggen, zichzelf, voorzover je jezelf kunt herkennen. De man
die hij klokslag twaalf uur, dat zag hij met één oog, voorbij zag komen,
leek werkelijk sprekend op Taats. Aangenaam, had hij willen zeggen als
de man zich niet doofhad gehouden en strak voor zich uit had gekeken;
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die man had tenminste een doel voor ogen. Dat mocht wat Taats betreft
het klapstuk van het artikel over hem worden. Het hoefde niet geïllustreerd of van voetnoten voorzien, het detail sprak voor zichzelf én voor
hem zelf.
De begrafenis was geslaagd, heel plechtig, heel waardig. Gelukkig
had niemand gezien wat Taats zag, als gevolg van zijn speciale vermogen dat opeens bij het weerzien van zijn oude vriend opspeelde, niet direct een vriend maar in elk geval een lotgenoot. Gelukkig had zich op
hetzelfde moment de uitzinnige weduwe op de kist gestort - weer viel
het woord; snikkend liet zij zich voorover in de kuil vallen. Om de aandacht af te leiden en ook met terugwerkende kracht niemand op het
voorval, dat gelukkig net niet had plaatsgevonden, attent te maken, begon Taats onder het genot van droge cake en teerkoffie een verhandeling af te steken over boten en brandgevaar, hij had het immers al over
vaartuigen gehad en hij kon putten uit eigen ervaring. Een zeeman hoeft
nog geen goede brandweerman te zijn, zo begon hij, aansluitend op de
bedenkelijke woorden van een woordvoerder die het niet helemaal
vlekkeloze verleden van de overledene, in het bijzonder de tijd dat hij
in de oorlog rectormagnificus van de Universiteit van Amsterdam was
geweest, bijpoetste. De zalvende zin Het is de taak van den schipper te
schipperen in den storm werd gevolgd door een aarzelend, maar welgemeend applaus. Taats redde de nabestaanden uit hun verlegenheid door
hun een staaltje laveren voor te toveren, tegenwind had voor Taats geen
geheimen.
Het was maar een klein bootje, vertelde de man, waar je je kont amper kon keren. Daarom was ik alleen, geen maat, geen lichtmatroos,
geen helpende hand, waarvoor dan ook; ook geen blusapparaat, want
waarvoor heb je dat nodig met al dat water om je heen; ook brandslangen namen teveel plaats in beslag. Bovendien pomp je het er aan de ene
kant uit en het loopt er aan de andere kant weer in, hij had geen zin water naar de zee te dragen en dat over zijn bootje. Een zeeman hoeft nog
geen goede brandweerman te zijn. Voor een grotere boot had hij het
geld niet; dit lekke schuitje had hij geleend, van een of andere rijke tante. Een eenpersoonsduikboot was natuurlijk niet te krijgen. Zijn droom
was met open ogen en met droge ogen diep onder water om zich heen
te kijken. Jawel, hij wist wat het was, oog in oog te staan met een rog.
Daarvoor ging hij soms naar Artis, maar een aquarium is geen werkelijkheid. Sinds hij de negentigjarige Leni Riefenstahl een sidderrog van
drie meter breed over de wapperende flanken had zien aaien, stond een
duikbootje of desnoods een duikerklok bovenaan zijn verlanglijstje duiken met zuurstoffles, zoals de krasse filmdame, mocht hij niet van
de dokter. En ja hoor, het was te verwachten, opeens brak er brand uit,

net toen hij zich hermetisch in het vooronder had verschanst waar gasflessen, verfpotten en bergen schrijfpapier lagen opgetast. Hij langs het
plafond om boven het gas uit te blijven naar de patrijspoort geklauterd.
Totaal verroest. Zijn voeten begonnen al branderig te ruiken. Hij aan
het wrikken, wanhopig, als een beer zo sterk, scheurde het ronde raampje open, wrong kop en één schouder naar buiten en kwam klemvast te
zitten; zijn kop vroor van zijn romp, ijs rond de boot en een poolwind
streek hem tegen de haren in. Hoewel hij op dat moment geen zin in
nadenken had, moest hij zich afvragen wat er in zijn borst gebeurde
waar ijzige kou en verschroeiende hitte elkaar ontmoetten, en wat de
ene schouder buiten aan de schouder binnen voor signalen gaf. Wat is
de definitie van redding, als je de helft van je lichaam erbij inschiet?
Wat te denken van een combinatie van ijsmuts en kroket? Dat was het
wonderlijke: in de toch vrij benarde positie waarin hij verkeerde, het
schuitje als een reddingsboei om zijn nek, was het in zijn woordenkraam een va-et-vient van zulke carnavaleske formuleringen: hij Neptunus en het schuitje, dat de naam Marianne droeg, als een houten hemd
om zijn lijf. Nee, nu kwam Taats niet voorbij; het was ook te donker om
hem te zien; het stormde zo hard dat hij niet eens wist hoe het avontuur
afliep. Iets of iemand moet hem naar binnen hebben teruggeduwd of
met bovenmenselijke kracht naar buiten hebben getrokken, misschien
was het een strijd der elementen, tussen water en vuur, tussen ijsschotsen en steekvlammen uit pakken onbeschreven papier, met hem als inzet en trofee. In het ziekenhuis heeft hij emstig overwogen de verpleegster die zijn leven had gered ten huwelijk te vragen, maar zij was al bezet. Het heeft lang geduurd voordat hij weer de oude was. Op de status
die tegen het voeteneind van zijn bed hing, stond een Italiaanse naam
die hem niets zei. Taats was ook de bovenste helft van zijn geheugen
kwijt, zwaar onderkoeld of zelfs ingevroren, en de onderste helft was
zwartgeblakerd. Het enige wat hij zich herinnerde was de spreuk over
de zee- en de brandweerman. Spijt had hij er niet van, besloot hij zijn
verhaal toen de directeur van het uitvaartcentrum een zware hand op
zijn schouder legde: komt u maar eens mee naar mijn bureau.
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Taats staat voor niets of Hoe iemands ware aard altijd een keer
boven water komt
Stel dat Taats heel iemand anders is dan hij lijkt. Laat hij het niet horen.
Laten we het anders formuleren. Stel je eens voor dat Taats heel anders
is dan hij eruitziet. Hij die zich aan uiterlijk niets gelegen laat liggen.
Ja, dat zegt hij. Iemand kan denken dat hij een grote kerel is met een
brede borstkas en een warm hart; een man die vrank en vrij met zijn
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lichtblauwe of grijze ogen de wereld inkijkt en als hij het even niet
weet, altijd weer even, met een grote klad door zijn woeste blonde haar
harkt. Hij ziet eruit als een worstelaar, en dat dikt hij graag wat aan. Er
zijn mensen die hem alleen maar hebben zien worstelen met cijfers;
zelfs de eenvoudigste som kost hem hoofdbrekens, omdat hij overal iets
achter zoekt. Nee, nu heb je het over iemand anders, de portier van
Casa Rosso, een man op wie hij heel in de verte lijkt: een leptosoom
type met grote schelpen van oogleden, kort bros haar op een harde
schedel, een raspende baard die hij maar niet geschoren krijgt en een
enorme neus, een gebogen neus die op het eerste gezicht een vrolijke
neus lijkt. Ja, een feestneus, maar dat is gezichtsbedrog, dit keer bedrog
ván het gezicht, dat komt omdat alles aan hem gekruld is, zijn haar, zijn
zinnen natuurlijk, zijn tenen; daar heeft hij lang op geoefend, omdat hij
van nature hangende schouders en mondhoeken, lede ogen en een
hangkont heeft. En zijn tenen, nu zijn het jubeltenen maar toen sloegen
ze haken in de grond; je kon je landje ermee eggen. Die man, die ze
echt niet met Taats mogen verwisselen, weet alles en iedereen om de
tuin te leiden. Men denkt met een zachtmoedig type te maken te hebben, maar hij neemt je te grazen waar je bij staat. Zijn loodrechte carrière één grote leugen, één lange val. Die man heeft toch helemaal geen
wiskunde gestudeerd in Delft, hij werkt niet bij een bank op de afdeling
verzekeringen, zelfs niet met als specialisme de total loss; hij heeft
geen bungalow, ziekelijke vrouw, inwonende zuster, twee kinderen en
twee auto's, een grote en een middenklasser met aangepast handgas .
Hij heeft alleen een moeder die hem handenvol geld kost, voor wie hij
als kind al van school moest toen de heer des huizes er tussenuit was
geknepen en er toch iemand voor brood op de plank moest zorgen.
Voor elk van die levens staan pasklare zinnen klaar, staande uitdrukkingen en vaste wendingen, trefwoorden voor degene die daarin een rol
speelt. Taats passen sommige zinnen als gegoten. Zijn agressieve aard
heeft hij van de vader; zijn vermommingskunst van zijn moeder; zijn
tongval van zijn peetoom. Zo slaagt de moeder erin een villa te bewonen met uitgebreid personeel, en dat op zijn zak, terwijl hij niet eens
een baan heeft. Het enige wat hij kan, de man met wie Taats voor geen
goud vergeleken wil worden, is mensen geld afhandig maken, legaal
hoor, met alleen zijn vlotte babbel, alsof hij, terwijl ze ademloos toekijken, hij wijst graag naar boven, met zijn tong hun beurs leeglebbert
Iets verkopen homaar, geld daarentegen krijgt hij overal los; hij is de
koning van de wisseltruc. Hoe speelt ie het klaar? Dit is weer typisch
zo'n truc van Taats: het gesprek ongemerkt op een ander brengen, de
schuld op een ander schuiven, iemand die hij kent maar ook weer niet
al te goed kent, bij voorkeur iemand die hij haat maar die ook alle aan-

leiding geeft een hekel aan hem te hebben, neem zo'n etterbak als
Sosie, dat is iedereen met hem eens, en zodoende de aandacht van zichzelf af te leiden, makkelijk zat. Want zei daar niet iemand, niet de eerste de beste, iemand als u en ik: stel dat Taats heel iemand anders is dan
hij doet voorkomen? Daar is niemand op ingegaan, vreemd. Juist omdat meneer het gesprek listig op een ander onderwerp liet overspringen,
zoals gesprekken nu eenmaal gaan, de een zegt dit, de ander zegt dat,
een derde sluit zich daarbij aan, weer een ander zegt: dat doet me denken aan iets dat ik vorige week meemaakte, ja daar kan ik over meepraten, zegt de eerste zodat hij een tweede zin kan zeggen, waarop de ander zegt: nee, dat zie ik heel anders. En terwijl zo'n gesprek als een
ritssluiting open- en dichtgaat, ontspringt Taats weer eens de dans. Hij
is zo klein, en zijn stem zo zacht, zijn blik zo omfloerst, oogleden geloken, zijn handen altijd in de zakken alsof hij zich in zijn jopper onzichtbaar kan maken, en ondertussen maar stoken. Hij zou in staat zijn in
een gezelschap waar men Taats alleen van horen zeggen kent, z'n piepstem te verheffen- herinner je je die jongen nog met zijn blikken knijpkikkertje, die zielepiet met z'n ziekenfondsbrilletje en fluwelen rijbroek? - en te beweren dat Taats er door het hoofd van de school eigenhandig uitgeknikkerd is. Wat hij gedaan had? Nee, dat was te erg voor
woorden. En nog geen jaar ervoor was hij van de universiteit getrapt.
Daar is heel wat voor nodig. Daar word je nog niet eens geschorst wanneer je de minderjarige dochter van de rector magnificus verkracht. Het
meisje studeerde theologie maar werkte in feite fulltime in een bordeel,
en de rector wist dat. Hij heeft, bij wijze van uitzondering, Taats ontslagen, wat het slachtoffer een forse handdruk opleverde. Ja, zulke verhalen hangt Taats op, het ene al schunniger dan het andere. Een grote
blonde vent met aan elke vinger een gouden ring oftewel een patserige
boksbeugel greep hem bij zijn nekvel, bromde iets in een slavische taal,
en kieperde meneer de stortkoker in, de slokdarm van het rusthuis. Cal/
me Gulliver. Behalve verdacht gerinkel heeft niemand meer iets van de
intrigant gehoord. Kaaskop, scholden een paar vrouwen die de kant van
de onderspitdelver kozen de beul van de Balkan uit, kaaskop. We zullen
de man die zich voor Taats uitgeeft spiksplinternaakt moeten uitkleden.
En dan nog.
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H.C. TEN BERGE
WEE GEDICHTEN

L' ÀGE D'HOMME

Er is een tijd waarin je alles wilt
en niets vermag.
Tijd houdt nog een vinger aan de lippen
of breekt los in onbeschaamd gelach.
Verkwist, benut, betwist,
verschijnt hij ons in wisselende gewaden.
Die passé zijn eer de pols gevoeld,
de slagen van het hart geteld.
De tijd verjaart haast elke dag,
zijn vraatzucht reikt voorbij de verste toppen.
Altijd in opspraak en eeuwig
behept met zoiets als versterf,
Laat hij ons gul en ruimhartig
de sporen van dood en bederf
Lees ze terug, teer op de voedzame resten.
Daal in tot de bron waar (vlug
Als het weerlicht boven de wateren)
de tijd zich ontlaadde, het leven
Zonnig en wreed als de aarde
eensklaps begon.
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VAN OUDE VOORWERPEN & DINGEN DIE VOORBIJGAAN
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Voor Frans Budé

De vader was een meester
Die de inktfles hooghield bij de ramen.
Paarsblauw tuimelde het licht naar binnen
Door het glas, de tijd, de klas,
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Die al in scherven en verstrooide levens
Is uiteengevallen.
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In de opgeheven dorpsschool ruikt het
Muf als in een slecht geluchte zaal.
Geen conciërge, moeders dweilden hier
De tegelgang en de toiletten schoon.
Je ziet een Remington onder een zwarte hoes, een afgedankt
Bureau met een geheime la, groenvloei
Op het schrijfblad, vastgezet in leren hoeken,
Het vloeiblok naast de pennenbak, papierbinders, de brievenweger.
Lege kistjes Seiioritas, en een blikken doos
Waarin verpulverde tabak, een pakje Rizla en vergane elastiekjes.
Een schoolbank, tweepersoons, staat nog verweesd in het lokaal.
De inktmop, de inktlap, de inktpot met het schuifje
Naast een afgekloven potlood zonder stuf.
Een verstofte plank waarop 'Wat vliegt daar?',
'Alleen op de wereld' en 'Winnetou's Dood' (gretig,
Met betraande ogen uitgelezen). Aan de wand
Een kleurenplaat De Noormannen bij Dorestad.
Een zilvermeeuw spreidde zijn vleugels
Naast een blinde kaart van de provincie Gelderland.

154

Zijn spanwijdte bedroeg wel honderd centimeter.
Wie jarig was tracteerde.
Toverballen, toffees of wormstekig fruit.
Je naam prijkte die dag in kleurkrijt op het bord,
Op het schoolplein schreeuwde je de longen uit je lijf.
De trots op onze taal. Soms gepaard met die
Van vreemde gasten uit een afgelegen oord.
Die dansten eerst en zongen wat, en zeiden iets
Over malaria, de gesel Gods, of weggerotte
Lichaamsdelen onder een felle tropenzon.
Ze hadden een vermakelijk accent. Waarna
De meester dankte met een enkel woord.
In het berghok theelood, oud papier en zilveren
Doppen voor het hart van donker Afrika gespaard.
En daar, vergeten in de vensterbank,
Een lege Gimbornfles, de bodem blauwig opgedroogd.
Een oud komfoor met theepot, craquelé. Een slurfje
Aan de tuit, een soort condoom tegen het lekken. Beetje
Raar, er waren ijzeren parapluutjes
Om bladeren en spilthee op te vangen.
Achterin, de deur van nummer honderd.
Het sekreet. Bezoek was streng en per decreet geregeld.
Tijdens lesuren alleen bij hoge nood. Altijd
Zwaaiden er twee vingers in de lucht'Vlug, meester, vlug!'- Jongens plasten,
Bijna dansend, naast de pot.
En bleven bij de kraan nog even hangen.
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Na de lessen speelde je weer schooltje thuis: sommen,
Zinnen, soms ook strafwerk na de zonde
Tegen het zoveelste gebod.
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'Gij zult uw buurmeisje
Niet onder stoel of bank betasten.'
Schrijf dat neer. In schoonschrift. Duizend keer.

FRANS KUIPERS
NTJE'S LIED

Driemaal drie is negen,
ieder zingt zijn eigen lied,
driemaal drie is negen,
Antje zingt haar lied.

Ze noemen me:
jij-die-lacht-zonder-gezicht,
jij -die-als-water-niet-oud-kan-worden.
Ze noemen me:
Duizendschoon en Kusmetoch.
2

Uit de schedeloogholtes
van al je voorvaderen kijk ik naar je, onnoemelijke.
Op lichtstralen-bezemstelen
vlieg ik, e=mc>, op je af, hoogbehekste.

3
Ze bidden me
op de ruggegraats-rozenkrans
der diepgebogenen,
ze bidden me
huw m'n hart.
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Ik ben Hoewiewat de Grote,
de sfinx van Alleding.
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Ik ben de kleuren zeven.
Ik ben je dagelijkse droom.
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Ik ben dit en dat
en van alle namen noembaar
het alias.
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Ik ben het grote, reizend circus van de dingen.
Al wat jij om je heen verzameld hebt,
het blauwe vloerkleed en gordijnen door jou uitgezocht,
stoel en tafel wit geschilderd, foto's, cadeaus,
kleurenkaarsen, snuisterijen op de rommelmarkt gekocht.
Van het strand: een schelpje. Van de berg: een steentje.
Van het bos: een blaadje in een boek gedroogd.
Ik ben het hadjememaar van alle bezit.
Boven vuilnisbelten krijsen meeuwen.
Door lijkkistwanden breken zich boomwortels baan.
6
Er is sprake van tweelicht
Van zilverzegge en zwijgersgoud.
Van U is er sprake.
Van veelvoud U, van mensenvoud.
U die de snoepgoedgod
der lieve kinderen bent.
Der aartsvaderen vader
en mijn buurmans Allah.

15
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Van tweelicht
Van welles. Van nietes.
Van U is er sprake.

Van enkelvoud U. Van eenvoud.
U die mij aanbood
de dageraadsbloemen duizend en een.
U die mijn hoop bent en mijn hunker.
7
Waar begint iets? Iemand? Bij de geboorte? Verwekking?
Ik leefde 69 jaar, 5 maanden en twee weken op aarde.
Ik leefde negen maanden in de baarmoeder.
Mijn vader (landarbeider) ontmoette
mijn moeder (winkelmeisje) in een kruidenierszaak.
Tingeling. 'Goedenmiddag meneer.' 'Goedenmiddagjuffrouw, drie
eieren a.u.b ..' Niemand anders in de zaak. Ah wat ogen in ogen teweeg
kunnen brengen! Het is middag. Het is zomer. 'Anders
nog iets meneer?' Het is begin twintigste eeuw en stil in
de winkel. Een reeds met mij geladen stilte.
8
Tante Antje heet ik in de kindermond
twee, drie straten in het rond
een van die
gezetenen
waarvan er velen zijn en zullen zijn,
plaid over mijn benen (spataders, reumatiek),
in de stoel bij het raam.
(Gister was ik nog of dacht te zijn
An Trammelant van Brandersbrein,
tussen de gesnoeiden en de snaaiers,
de fijne fleur der oproerkraaiers.)
En wat zie ik uit mijn venstertje?
Ik zie de auto's rijden.
Ik zie de bussen stoppen.
Ik zie de mensen haasten, dralen, sjouwen.
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En wat denk ik bij mijn venstertje?
Ik denk: spel de vooruitgang eens achterstevoren!
Spoel de beelden eens terug in de schedels!
Rol al het asfalt op!
Neem het trottoir haar tegels at1
Zet op het rulle zand de wagens weer!
En span de paarden in!
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Omdat ik blijgezind vertwijfeld
bleu balorig ziek was van de zee.
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En om mij heen de werken zag
van worg en achterklap
(en van salie en larie het hechte pact).
Omdat ik etc.
tussen de halve en hele
slaapkoppen vele
de wakkere wilde wezen etc.
-Ah warrig weleer
geprolongeerd voor immermeer. heb ik in de vogelvroegte van mijn leven
haven, huis en school verlaten
en werd zo'n Penelope die zelf de zee opvoer
(het weefgetouw aan stukken,
sommige vrijers bleken krukken).
En zag wat ik zag:
jou (Jan Doet-er-niet-toe),
in het licht van mijn leeftijd,
in het holst van mijn hart.

16
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En zag wat ik zag:
mijn trouwe reisgezellen:
ladelichters, drinkebroers,
weggepeste puistekoppen,
kwade rakkers, arme stakkers,
halve garen, hele raren.

IO

Soms, als de schaduwen vallen
over de melk,
over het brood,
pijnsverduistering,
als de gekooide jullie omdoopt
in Goudvlerkje, Springveer, Wolkenvreter,
Regenboogstaartje.
I I

(Wat of ik zie
bij het woord aarde, dr. Poëzie?)

Ik zie een paadje door een bos.
Ik zie de mieren en het mos.
Het stoppelveld zie ik.
De plassen in de karresporen.
Ik zie de grote wolkfregatten, zon-geënterd
(en de kleine, verre vogelstip ).
Heuphoge halmen
met zuring en fluitekruid ertussen
(vrede is graspols oorkussen).
Ik zie de meikever
opvliegen van de palm van mijn hand
(in een lucifersdoosje
volgeprikt met speldegaatjes
en voorzien van heggeblaadjes,
in de broekzak, tussen knikkers en centen,
zo woonde de meikever bij mij in).
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Ik zie mijzelf
en jou, op godweet
het augustusgoudste uur,
bosneukend op het bekermos
(en hoe stil daarna ik heb gelegen,
daar en toen,
uit het Boek der Lispelingen voorgelezen).
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(En ik zie de bulldozer komen,
greppeltjes graven, pijpjes dragenDe bulldozer: voorloper van
betonmolen en hijskraan.
De bulldozer: deurwaarder die
haas en konijn uit hun huis komt zetten.
De bulldozer is bullshit.
De bulldozer is een strontosaurus.)
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Dacht ik ben nu
oud genoeg geworden
om in zondagmiddagparkenpaadjes
de vijver rond
met hoed en hond
het flaneren te leren
maar de roetgooier kwam
en trok bij me in.

14
Honk-los
voor altijd de hort op.
Op weg naar wat ook.
Van dito gekomen.
Hier ben ik. Hier zijn wij: paardekopnevels,
griepvirussen, leucocyten in de bloedbaan zwevend.
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Schoolgaand in drab. Verdoold. Gestrikt.
Verdobbeld. Hier zijn wij: denkers, daders, dromers.
Met het lijfvan lening.
Het woord van wind.
Stilte waarop alles stoelt.
De steen is.
De wolk wordt.
15
Ik benjou
en jullie en de landweg in de regen.
Ik ben als.
Niets dat niet van mij is.
Als twee druppels zijn haar borsten.
Als een bergbeek heur heupen en haar.
Van warme armen en hecht is mijn huis.
Van wilde dromen
en wankel is mijn luchtkasteel.
Schrijft u maar: iets, zo onbegonnens als
het begin, toen
Schrijft u maar: uit het niets, iets, fluks
en vuurvleugelig zich ontvouwde;
Schrijft u maar: een draak
en duizendmiljoenstenig zijn klauwen.
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Schrijft u maar:
1 In den beginne was Mazzel
en Mazzel was Manus van heel het alles
en zonder Mazzel is niks.
4 En in het eerstelingslicht van de aanvang
nog honinggouddruipend van wonder,
moe van het maken, ging Mazzel toen slapen
en droomde van Alreeds en Nooitnog.
8 En Alreeds was Nooitnog en Nooitnog was Mazzel.
9 En in het huis van Alreeds
dat Nooitnog toen droomde

a

klopte Mazzel bij Materie de matten
en knipte en scheerde Galaxis
en zong in de ruimte dat het een aard had.
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Schrijft u maar:
al wat van stof is en stilte.
Al wat reist en van het raadsel is.
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Al wat schemert in uw schedel.
Schrijft u maar.
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Moe, meeps en murwgemangeld
stond ik vandaag weer, Frederik,
tegen de theepot en het behang
te zingzeggen met een fluisterstem
de verschrikkelijkste dichtregels die ik ken:
'April und Mai und Julius sind ferne.
Ich bin nicht mehr. ich lebe nicht mehr gerne.'

Wees twaalf en kijk
door je duikbrilglazen
in de donkergroene wereld van de stekelbaarzen.
Terwijlluchtbellen
uit je neus naar boven stijgen
waait beneden de modder langzaam op onder je hand.
Van al het ondermaans bestaande
aan landschappen en taferelen
is deze variant het meeste droomverwant
Wat je daar ziet (voel hoe stevig in de grond
hun wortels staan) zijn de pijlgepunte staken
van waterlelies, kikkerblaren.
Groene slangenlijven
die langzaam wiegelend omhoog bewegen
naar het rimpelende licht
waarnaar hun knoppen snakken.
Hoor je de slangenbezweerdersfluit van de zon!
Hoor je de slangenbezweerdersfluit van de zon!
Hoor je de slangenbezweerdersfluit van de zon!

18
Mocht zo graag liggen
bij zuring, liggen bij klaver,
lelieliggen in het veld.
Stappen in stilte, dolen zonder doel,
mocht zo graag zitten
onder de boom aan de bosrand,
horende de hommel en ziende het zomerland,
het water, de weide waarboven
de kleine pluizen van het grote toeval stoven.
Mocht zo graag
de druppel zien blinken
in de bedelnap van de bloem.
In de stilte in de
stralenbundels in het bos
de vliegenbeestjes zien vonken.
19
Twee soorten sneeuw zijn er:
een die buiten valt,
de witvlokkige, vlug en vrolijk dwarrelende
en een die binnen valt
(laten we zeggen kamersneeuw)
in zwarte (grijsachtige) vlokjes,
minder vrolijk en onmerkbaar langzaam.
Om het kamersneeuwen het best
aanschouwelijk te maken
(een oude, geijkte manier)
legt men wellakens
over stoelen, over tafels.
Voordeur (gaskraan dicht?
stekkers uit de stopcontacten?)
wordt op slot gedaan.
Sleutel in bewaring.
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Anderen ( de kamersneeuwopnemers)
komen dan kijken later,
veel later,
nadat het gedurende lange tijd
stil is geweest,
onbemande-ruimtestation-stil is geweest
in de kamers van dat huis.
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Ik zag wat ik zag:
aan alle graven stamelmans,
verdwaald in eigen huis de kamerheer,
Zag wat ik zag:
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Ikvergeven, bloedgeschreven
en onleesbaar deze wereld.
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SAMOEÏL LOERJEE
OD EN BRODSKI

1&7

Enige theorie
Op 18 februari 1964 werd op de Oelitsa Wosstania 36 tijdens een zitting van de districtsrechtbank van de Dzerzjinski-wijk in Leningrad een
korte discussie gevoerd over een filosofisch probleem van de eerste
orde. De knapste koppen van de mensheid hebben eeuwenlang tevergeefs met dit probleem geworsteld en het ligt ook niet voor de hand dat
het ooit zal worden opgelost. Niettemin leverde de zojuist genoemde
discussie een praktisch resultaat op. Een rampzalig resultaat weliswaar,
maar niet zonder diepere betekenis.
Uiteraard heb ik het over de befaamde passage uit het befaamde proces tegen de would-be-literaire klaploper Iosif Brodski. Ik citeer het
eveneens befaamde verslag, opgetekend door Frida Wigdorova.
Rechter: Wie heeft u als dichter erkend? Wie heeft u toestemming
gegeven u een dichter te noemen?
Brodski: Niemand. Wie heeft mij toestemming gegeven mij een
mens te noemen?
Rechter: Heeft u er een opleiding voor gehad?
Brodski: Waarvoor?
Rechter: Om een dichter te zijn. Heeft u niet geprobeerd een diploma
te halen op een hogeschool, waar men wordt voorbereid ... waar men les
krijgt...
Brodski: Ik dacht niet dat je het kon leren door een opleiding te volgen.
Rechter: Hoe dan wel?
Brodski: Ik denk dat het een gave is ... van God ...
Rechter: Heeft u enig verzoek aan de rechtbank?
Brodski: Ik zou graag willen weten waarom ik ben gearresteerd.
Rechter: Dat is geen verzoek maar een vraag.
Brodski: In dat geval heb ik geen verzoek.
Deze korte scène is voorgoed de geschiedenis ingegaan en niet alleen de geschiedenis van de Russische literatuur. Iets dat hier frappant
op lijkt heeft zich in 399 voor onze jaartelling afgespeeld voor de arrondissementsrechtbank in Athene. Met als hoofdpersoon de would-be-

-

filosofische klaploper genaamd Socrates. Waar of niet, ook onze parasiet heeft zich kranig geweerd.
Zijn hele verdere leven is een bewijs geweest dat hij een man met
moed was en bovendien heel intelligent. Toch zal het intellectuele lef
dat straalt uit deze argeloze en wellevende antwoorden, uitgesproken
temidden van een vijandig gestemde meute en in het aangezicht van
een ernstig gevaar, mij altijd blijven verbazen. Alsof hij niet is gehersenspoeld vanaf zijn geboorte, dat wil zeggen bijna 24 jaar (en zijn ouders voordien even lang) met de meest progressieve ideologie ter wereld, gedraagt hij zich in het land der dwergen en eeuwige kleuters als
een volwassene van normaal menselijk postuur.
De rechtbank trekt zich terug voor beraad. Vervolgens keert het hof
terug en leest de rechter de uitspraak voor:
'Er dient een forensisch psychiatrisch onderzoek te worden gedaan,
waarbij moet worden vastgesteld of Brodski aan een psychische ziekte
lijdt en de vraag moet worden beantwoord of deze ziekte een belemmering vormt voor Brodski's transport naar een afgelegen oord ter vervulling van dwangarbeid.'
Met andere woorden, de voorafgaande dialoog gaf aanleiding te vermoeden dat de beklaagde krankzinnigheid simuleerde. Of juist niet simuleerde.
Rechter: Heeft u nog vragen?
Brodski: Ik heb één verzoek: in mijn cel pen en papier te mogen krijgen.
Rechter: Dat verzoek moet u richten tot de politiechef.
Brodski: Ik heb het hem gevraagd maar hij weigerde. Ik zou graag
pen en papier willen hebben.
Rechter (milder): Goed, ik geefhet door.
Brodski: Dank u.
De Asclepius van ons noordelijk Athene is zijn zuster Themis uiteraard niet afgevallen en heeft de welkome diagnose gesteld: 'Onderzochte toont psychopathische karaktertrekken maar is arbeidsgeschikt.
Maatregelen van administratieve aard kunnen daarom op hem worden
toegepast.'
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Enige praktijk
Ja, die kleine verordening door het Presidium van de Opperste Sovjet
was niet mis - u weet wel, die van mei, I 96 I als ik het goed heb. De
opheffing van het laatste restje onafhankelijkheid in je werk, de illusie
van althans een kans op ontsnapping, veranderde iedere intellectueel in
een staatsslaaf voor het leven. Beoefenaren van de zogeheten vrije beroepen dienden voortaan ingeschreven te staan bij een officiële instel-

ling. 'Dichterschap is niemands plicht; beambte zijn, dat is je taak.' Of
een ambtenaar, óf een crimineel, een derde mogelijkheid is niet gegeven. Kun je leuk tekenen, schrijf je versjes? Prima, maar ga dan eerst
maar 's een tijdje achter de koeien lopen en als je vervolgens de bevoegde instanties weet te bewijzen dat je artistieke liefhebberij, en
vooral jijzelf, nut kunnen hebben voor de staatspropaganda, vooruit,
word dan maar lid van de desbetreffende kunstenaarsbond en vertrouw
erop dat de Partij voortaan zal zorgen dat je wordt behandeld conform
je betoonde loyaliteit.
Geen zin? Kras dan maar op naar het hoge Noorden en naar een verplichte ongeschooldenbaan. Kortom, verdwijn uit het gezicht.
Het vonnis, uitgevaardigd (op I 3 maart I 964) tegen Iosif Brodski vijf jaar dwangarbeid in een afgelegen gebied - frustreerde met één
klap honderden zo niet duizenden levens en talenten.
Maar waarom men speciaal hem uitverkoos voor een publieke executie met afschrikwekkend effect is tot op heden niet volledig duidelijk.
Zeker, hij schreef poëzie. Zeker, grotendeels goede, soms heel goede
poëzie. Zeker, hij had enige bekendheid, een soort clandestiene roem.
Bovendien deden er in vrijwel onleesbare getypte kopieën - op de een
of andere manier kreeg je steevast een uiterst fletse doorslag in handen
- enkele gewaagde strofen de ronde, zoals:
Ga voorwaarts, voorwaarts, vaderland
waar boeven ons voorgaan, hand in hand,
waar idealen ons hart regeren
en een koor van kwaaie aftandse heren.
Ga voorwaarts, hoor de radio kwijlen:
voorwaarts, wij hebben het mooi, wij zijn met velen,
wij gaan de mensheid mores leren,
geleid door kaalkoppen en criminelen ...

1&9

U zult zeggen: materiaal te over, zelfs vandaag de dag nog schreeuwen
zulke regels om het initiatief van een gedreven verklikker. Voeg hierbij
de nooit aflatende werkdrift van de veiligheidsdienst, de onwil aldaar
om te niksen ...
Alles goed en wel, maar we zaten toch in de 'dooi'? De lucht gonsde
van de poëzie, voortdurend klonk er wel ergens een oproerig toontje ...
Bij ons in het provinciale Leningrad ging het uiteraard iets strenger toe,
maar iemand met Moskouse connecties redde het wel. Brodski kreeg de
steun van Kornej Tsjoekovski en Samoeïel Marsjak Achmatova zette
zich voor hem in, Sjostakowitsj, Paoestovski. Sommigen van hen had-

-

den toegang tot prominente leiders en het schijnt dat helemaal aan de
top - nu ja, niet helemáál, maar in elk geval behoorlijk hoog - een van
hen de belofte kreeg dat het begaafde kereltje vrij zou komen en
hoogstwaarschijnlijk waren er ook pogingen in die richting, al was het
maar om een eind te maken aan het ongewenste rumoer rond de affaire ... Maar de razernij van Tolstikov, de eerste secretaris van het Leningradse Partijcomité, en Prokofjev, de leider van de plaatselijke schrijverscel, viel niet te stillen: geen enkele consideratie met die brutale aap!
Er zijn twee verklaringen mogelijk. De ene heeft haast iets mystieks.
Ze houdt in dat er bij echte, van top tot teen authentieke Sovjetambtenaren, vooral op het hoogste niveau, een heel speciale, feilloos functionerende negatieve smaak is ontwikkeld, laten we zeggen als bijverschijnsel van hun instinct tot zelfbehoud. Afgaande op maar een paar
versregels zijn ze in staat het ware talent te schatten van een waar (oftewel niet-corrupt) mens en ze storten zich dan onverwijld op hem als
was het hun persoonlijke vijand. De zogenaamde professionele criticus
is een nul vergeleken bij een dergelijke geboren censor: hij mist ten
enenmale diens intuïtie. De geschiedenis van de Sovjetliteratuur bevat
inderdaad talloze feiten die deze hypothese bevestigen.
De tweede verklaring is niet meer dan een persoonlijk vermoeden,
maar wel veel simpeler. Op het bureau van de Veiligheidsdienst raakten
Brodski's papieren vermengd met die van iemand anders, naar ik aanneem per abuis, uit slordigheid, uit dilettantisme of met de opzet om,
zoals bij de politieke recherche wel vaker gebeurt, de gearresteerde de
onopgeloste zaken van een derde in de schoenen te schuiven. Het is
evenmin uitgesloten dat de informant om te overtuigen is gaan knoeien.
Kortom, de zaak riekt naar laster, onderbouwd met fraude (dit laatste is
meer dan een vermoeden: bij de rechtszaak figureerden gedichten van
een onbekende, die in een krantenartikel, indirect afkomstig van de
KGB, eveneens aan Brodski werden toegeschreven). Welnu, ik veronderstel dat tussen deze teksten van een onbekende derde kwetsende of
nog erger obscene gedichten scholen, die rechtstreeks waren gemunt tegen deze of gene zojuist genoemde functionaris, c.q. in die zin door de
informant werden uitgelegd.
De waarheid is niet meer te achterhalen en wat doet het er ook nog
toe.
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Enige samizdat
De vroege verzen van Brodski hebben een treffend kenmerk dat tamelijk zelden voorkomt bij jonge auteurs: hij is niet gepreoccupeerd met
zichzelf, bijna letterlijk. Hij speelt geen enkele rol, is niet geïnteresseerd in zeltportrettering, beschrijft geen gevoelens ...

Beter gezegd, hij beschrijft maar één gevoel, al zou ik niet weten hoe
dit te benoemen. Laat ik een poging wagen: een gevoel van oneindigheid, doordat de omringende wereld zich voordoet als een onafzienbaar
grammaticaal onderwerp dat heftige emoties oproept en dat een mens
vanwege deze onverklaarbare emoties prikkelt tot een even heftig gezegde. Een soort complexe, overdreven nauwe relatie tussen iemands
gezichtsvermogen, zijn geest en zijn stem ... Het leven springt hem letterlijk in de ogen, drukt met zijn volle gewicht op zijn netvlies ter verkrijging van het verlangde antwoord: een schreeuw.
Of laat ons het anders stellen. Er bestond al een half clandestiene
liefde voor jazz en Dizzy Gillespie's trompet zong 's zomers zijn lied
uit Russische ramen. Jong zijn bestond uit gebeurtenissen schijnbaar
zonder verband met elkaar en zonder belang, maar het gevoel van oneindigheid gaf ze een onbegrijpelijke samenhang en in hun afwisseling
leken ze een reeks te vormen, een ritme te scheppen, steeds duidelijker,
steeds feller - alsof de drummer en de bas steeds ongeduldiger een melodie verlangden, dat wil zeggen een stem die de zin van het ritme
moest belichamen.
En het zou een improvisatie moeten zijn. Alle toevallige dingen waren geschikt materiaal want de zin van alles lag besloten in alles. Het
kwam er maar op aan over voldoende adem te beschikken voor een onvoorstelbaar lange versregel of beter, een heel gedicht bestaande uit
maar één onvoorstelbaar lange regel:
Het is de avond van het leven, het is avond, hij dwaalt langs de
huizen,
verft de bomen groen, steekt een lamp op, bestrijkt auto's met lak,
in smalle bochtige straten beginnen kerken haastig hun klokken
te luiden,
kom naar huis, stap het balkon op, sla om je schouders een jas.
Over het trottoir snellen de minnaars van augustus met bloemen
in hun handen,
lichtreclames vloeien voortdurend blauwig van de daken neer,
je kijkt omlaag: ruil nooit je plaats in voor de plaats van een ander,
nooit en met niemand, zo vermaan je jezelf deze keer...
Nog een fragment uit het 'Juli-intermezzo':

17 1

Ja glimlach, lach naar me, wuif met je hand.
Terwijl de stem van ieder mens op aarde zwijgt
is het of dichtbij de grauwe rivier, aan de overkant,
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de echo van je voetstap tot de grens van de wereld reikt.
Blijf stilstaan op de warm doorstraalde brug
en strooi je bloemen achteloos in de diepte weg,
terwijl de Newa flonkerend uit het duister daagt
en door de nacht je bloemen mee naar Holland draagt.
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Het is al weer bijna veertig jaar geleden sinds ik het gedicht met deze
slotstrofe van iemand heb overgeschreven. Ik bewaar het blaadje papier
nog steeds, ook al heb ik voor mezelf geen verklaring waarom ik die
strofe zo prachtig vind, waarom hij me doet denken aan geluk, immaterieel als een 'witte nacht', en waar 'Holland' hier op slaat... Waarschijnlijk is het mooie juist dát het nergens op slaat. Misschien bestaat
schoonheid, net als geluk, slechts in de vrijheid van noodzakelijke toevalligheden, ik noem maar iets .
Ach ja, er is ter wereld geen onzinniger bezigheid dan het vervaardigen van teksten over teksten, in het bijzonder van proza over poëzie.
Maar ter zake. Wat Brodski in zijn jonge jaren en ook zijn hele verdere leven heeft vervaardigd zijn voornamelijk beelden van vrijheid, als
het ware van buitenaf gezien - van omhoog, vanaf de overzijde van de
tijd. De vreugde om het vervreemd zijn wordt bewust gemaakt als lotsbestemming en als plicht:
Geen ingezetene hier,
geen overledene ook, een bemiddelaar misschien,
zo sta je moederziel alleen
en schreeuw je op het laatst om je heen:
geen mens heb ik herkend,
ik ben de tel kwijt, verdwaald, heb staan dromen.
Het is winter goddank. Kortom, ik ben nergens thuis gekomen.
God zij dank dat ik een vreemdeling ben.
Ik heb niemand hier iets te verwijten.
Niets lijkt me bekend,
ik draaf mensen voorbij zonder naar ze te kijken.
0 het lichte gevoel
nergens afscheid te hebben genomen.
Goddank heb ik geen vaderland meer waar ik altijd kan wonen.

1 72

Mijzelfwens ik geluk!
Hoe lang ik ook leef, naar geen plek meer te talen.
Hoe lang ik ook leef,
hoeveel ik ook geef om een glas limonade.

Hoe vaak ik ook weerkom ~
nee, weer kom ik nooit ~ alsof ik mijn sleutel voor het laatst
omdraai,
hoeveel ik ook geef om de treurnis van een fabriekspijp en een
keffende straathond.
Zoals we zien had de rechter, ene Saveljova, gesteld dat zij op het idee
was gekomen Brodski's poëzie te lezen, er argumenten kunnen aantreffen om het door haar ondertekende vonnis te beschouwen als bevorderlijk voor het Partijbelang en derhalve gefundeerd uit het oogpunt van
de socialistische rechtsstaat.
Maar ook Brodski zelf maakte niet willekeurig melding van een
soort hogere Crediteur. Hij had als het ware een gezichtspunt toevertrouwd gekregen dat onafhankelijk was van zijn biografische omstandigheden. Wat hij had ontvangen en wat bijna zijn longen deed scheuren, was een stem om een samenhang te scheppen van alles met alles.
Daarbij had hij de gave gekregen van wanhoop als inspiratiebron. Zo
was zijn bestemming of zo meende hij haar te begrijpen.

17 3

Over dankbaarheid
Hier dient meteen te worden opgemerkt dat de staat en daarnaast, naar
verluidt, ook een van zijn geliefden en een vriend van hem de dichter
een handje hebben geholpen. Gezamenlijk schiepen ze een situatie
waardoor er voortaan geen enkele illusie restte, geen enkele verleiding
om hem afte brengen van zijn taak.
Ten onrechte heeft Solzjenitsyn er in zijn recente artikel spijt over
uitgesproken dat Brodski's dwangarbeid niet langer heeft geduurd en
hem niet ten goede heeft kunnen veranderen. Zijn straf heeft in elk geval lang genoeg geduurd om zijn hart te ondermijnen. Hij had onder
meer de taak bepaalde stukken grond met zijn blote handen vrij te maken van prehistorische keien. Speel zogezegd maar een tijdje voor Sisyphus, je eerste infarct laat nog wel even op zich wachten ...
Brodski ontwikkelde een nieuwe, magisch scherpe kijk op de dingen
en werd een meester van de stilte. Vroeger was zijn hoofdthema de naar
alle kanten uitdijende ruimte geweest. Na zijn straftijd werd dit het stilvallen van de tijd, hoe deze zich indikt tot voorwerpen en een eind
maakt aan het menselijk zijn.
Afzonderlijke verzen tonen raakpunten met elkaar en vormen samen
romans met allerlei personen, dialogen, kenmerkende details uit het dagelijks leven ... Brodski's poëzie tussen zijn dwangarbeid en zijn emigratie vormt de geschiedenis van de Stagnatie- (oftewel desintegratie-)
periode, zij verbeeldt en voorzegt het einde van ons Imperium, de hoofd-
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figuren ervan gaan stuk voor stuk ten onder aan ademnood ...
Maar hoe vreemd het ook klinken mag, misschien komt het doordat
de auteur met zo'n uitzonderlijke virtuositeit de absolute wisselwerking
weet te bereiken tussen spreektaal en de subtielste verstechnische conventies, of misschien komt het doordat humor met een tragische ondertoon zo'n probaat middel is tegen elk zelfbedrog- kortom, ik weet niet
goed waardoor, maar je krijgt de indruk dat niet zozeer de inhoud als
wel de substantie zelf van deze poëzie bestaat uit vrijheid.
Hier zou een vloed van citaten op zijn plaats zijn. Brodski is nog
maar zo kort en zo overhaast gelezen dat zijn poëzie nog nauwelijks in
het geheugen ligt. Ik beklaag degenen die geen regel van hem gelezen
hebben maar zal niet meer aanhalen dan een fragment uit 'Gesprek met
een hemeling', enkel en alleen om te laten zien hoe trouw deze dichter
is aan zijn idée fixe: dat poëzie een blik betekent van ergens omhoog
naar beneden en een schreeuw van beneden naar ergens omhoog. Als
had iemand hem persoonlijk aangesteld tot drager van de zin van ons
leven. Maar tja, wij weten toch allemaal evengoed als madame Saveljova dat Poesjkin in bijvoorbeeld 'De profeet' maar een grapje maakt en
dat ieder stuk poëzie (net als ieder stuk proza) het product is van één op
zichzelf staande geest. Een Muze die gedichten ingeeft, zoiets komt
toch niet voor? En de christelijke God heeft wel andere besognes aan
zijn hoofd. Toch zien we Brodski alsmaar bezig met iemand te bedanken voor iets vaags, de een of andere roeping, terwijl zijn gedichten
door hooguit tien man worden gelezen en er immers nergens hoop bestaat!
Ik breng u dank
of beter: het laatste sprankje van mijn brein
brengt dank, dat gij me immuun hebt laten zijn
voor paradijstuinen, voor taal met een holle klank;
dat gij u naar de maat
van mijn talentjes, mijn complexen, mijn ambities
niet hebt geschikt - en mij van heel hun armoe
de slaaf gemaakt...
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Over deel drie
De biografie van Brodski was driedelig (net als die van Alexander
Blok; er bestaan ook klassieken met een tweedelig leven, Tjoettsjev bijvoorbeeld, maar dit terzijde). En het is met name 'Brodski m' geweest,
het Amerikaanse deel van zijn carrière, dat hem roem heeft gebracht.
Inderdaad, gesteld dat alleen zijn in het buitenland geschreven verzen zouden zijn overgebleven (het zijn er heel wat; plus nog veel proza;

plus zijn vertalingen ... je zou bijna denken dat iemand onze klaploper
in zijn afgelegen verblijfplaats op zijn nek zat), dan nog had men
Brodski vroeg of laat, en ook zonder tussenkomst van de Zweedse Academie, moeten erkennen als een grote Russische dichter.
Hij heeft zijn eigen systeem van versbouw geschapen (waar je geen
metronoom hoort tikken), bovendien een eigen metafysica (waar het
niet-zijn vooropstaat en het bewustzijn bepaalt) en een op niemand anders gelijkende stijl waar, als met een fijne naald op een grammofoonplaat, een onvergelijkelijke stem staat ingekerfd.
Er verscheen een continue verhaallijn in zijn werk, of beter gezegd
een combinatie van twee elkaar kruisende verhaallijnen. Op het horizontale niveau, dat wil zeggen als parallelle beweging, een scheiding
voorgoed, het visioen van de andere oever, een denken dat naar de horizon daalt in het Oosten. Tegelijk klimt dit denken via de meridiaan opwaarts, in de richting van de koudepooL
Wat zich hier voor onze ogen afspeelt is het hopeloos gevaarlijke experiment van een bestaan zonder illusies, inclusief de allerbelangrijkste: dat de schepping zou draaien om het een of andere kostbare voornaamwoord.
Een landschap, interieur, stilleven, wordt gelezen als een van a tot z
begrijpelijke tekst, aangenomen dat men hem bekijkt van de keerzijde,
vanuit een andere dimensie, van ergens waar wij niet aanwezig zijn en waar het geen haar beter is dan hier...
Ook ik woonde ooit in een stad waar marmer boven het loof
torende, waar met zijn sikje vooruit de lokale filosoof
al tierend en orakelend door de straten rende
en het leven werd ingekort door een kade zonder einde.
Nu daalt daar de zon, wat kariatiden verblindt.
Maar zij die mij meer dan zichzelf hebben bemind
zijn niet meer in leven. Het voorwerp van achtervolging
kwijt, snuffelen terriërs aan de restjes, en daarin
schuilt hun gelijkenis met het geheugen, met het lot
der dingen. Zonsondergang. Verre stemmen. 'Opgerot!
Tuig!' in vreemde maar o zo begrijpelijke klanken.
De mooiste lagune ter wereld met zijn in goud geklonken
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duiventil schittert en wekt tranen op in een pupil.
Wanneer niemand nog langer van hem houden kan of wil
verbergt de mens, te kieskeurig en te kritisch
om tegen de stroom in te zwemmen, zich perspectivisch.*
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De stad die hier door Italië heenschemert hebt u vast wel herkend. Zelf
ben ik lang van de wijs gebracht door de zonsondergang in een andere
tijdszone. Ineens snapte ik het. Natuurlijk, zomeravond, de zon blijft
dralen boven de Finse Golf... Het is overigens niet uitgesloten dat je pas
echt van dit gedicht kunt gaan houden wanneer je in je leven al is het
maar via de verbeelding het moment hebt bereikt dat wordt aangegeven
door de slotstrofe.
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In plaats van een toast
Vijfjaar geleden was IosifBrodski nog in leven. Exact vijfjaar geleden
schreef ik ter gelegenheid van zijn verjaardag enkele woorden die ik
beter letterlijk kan herhalen dan dat ik alleen hun strekking weergeef:
'Zolang hij het soort gedichten schrijft dat hij schrijft geniet onze generatie een magische bescherming tegen oud worden en hoeft Robert
Fischer van niemand te verliezen.
Alles begrijpen maar nergens bang voor zijn, doordat je de onvermijdelijkheid van het verliezen omzet in de vrijheid van het afstand doen.
Brodski is de auteur van de laatste illusie: als zou een leven zonder
de illusie van een zin zin kunnen hebben. Uitsluitend bij deze illusie
lijkt de werkelijkheid op wat zij is - even lang als de klank die vrijkomt
door de energie van een dergelijke zingeving ons vervult met een onblijmoedig geluk.
Brodski bezit voldoende moed om te geloven in een universum waar
wij ontbreken. In feite doet hij niet anders dan de realiteit onderzoeken
van iemands afwezigheid - doorgaans die van hemzelf - onder betoning van een uitzonderlijke tegenwoordigheid van geest.
Hij is de aantrekkelijkste held van onze tijd en ruimte. De metafysica
van zijn woordspelingen maakt de dood en de entropie te schande en
boezemt de lezer zoiets in als respect voor de menselijke conditie. Je
hóórt haar stem klinken:

Alleen as weet wat het is om te zijn opgebrand.
Maar ik zeg ook, met een bijziende blik vooruit:
niet alles waait weg in de wind, een bezem gaat rond
maar veegt niet alles mee waarop hij stuit.*
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Wie zal het zeggen, wie zal het zeggen, ook al ben ik wat losif Brodski
aangaat volkomen gerust. Belangrijker en minder aan twijfel onderhevig is het besef dat wij, gesteld dat we nooit toeschouwers van Fellini
waren geweest of lezers van Brodski, ons ook nooit zouden hebben gerealiseerd wie we zijn, waar we staan en aan wiens zijde.
Maar stel eens dat deze zelfkennis van ons niet meer inhoudt dan het

droombeeld, gekoesterd door een ren vol scharrelkippen, van een overtrekkende gans. Wat dan?
Eén ding is zeker: geen droom zo mooi als deze.'

17 7

Naar aanleiding van de hyena's
Eind januari '96 stierf Iosif Brodski. Het dagblad 'Zavtra' begroette dit
feit met een stroom geestigheden:
'De beide Jozefs, Brodski en Mandelstam, hielden geen van tweeën
van Stalin.'
'Men heeft besloten Brodski jaarlijks te begraven, afwisselend in Italië en Amerika.'
'De joden van Rusland hebben de Brodskigroet gebracht aan de joden van Amerika.'
Enzovoort.
De persdienst van een zekere Patriottische Jeugdbond stuurde een officiële verklaring langs alle redacties:
'De Russische cultuur is gezuiverd. Een van de predikers van literaire schizofrenie is heengegaan. Ons volk wordt geenszins geraakt door
de dood van een enkele waanzinnige Amerikaanse jood.'
En meer van dit fraais.
Er brak een weerzinwekkend feest los, alsof al deze lieden de rechtszaal - of beter de Bouwvakkersclub aan de Fontanka, nummer 22 tweeëndertig jaar lang niet hadden verlaten en zich in het donker hadden koest gehouden in afwachting van de voltrekking van het vonnis.
Een zekere doctor in de letteren (uiteraard werkzaam in het Poesjkinhuis) publiceerde een brochure 'De waarheid over het proces tegen Iosif Brodski': ene Wigdorova had zich nooit ook maar in de buurt van de
rechtszaal vertoond, de beklaagde had zich laten kennen als een antisovjetfiguur die geen behoorlijke regel poëzie kon schrijven. Dat had
hij later evenmin geleerd. En zelfs als hij het ooit had geleerd, dan was
het nog een jood geweest. Doctor Goebbels zei al: wanneer een jood
Duits schrijft liegt hij!
'Het aanzien van Iosif Brodski als dichter is niet alleen schandelijk
opgeblazen, zijn hele gestalte is een leeg symbool voor alle onkieskeurige en op eigen publiciteit beluste "wereldburgers"!'
' ... Deze irrationele poëzie van Iosif Brodski is Rusland volslagen
vreemd, ook al mag ze dan klinken in de Russische taal...'
'In hun rondgang door de kringen der Hel voelen de Russen zich
niet geschaad door hun onvermogen de hun vreemde poëzie van deze
Russischtalige dichter te absorberen. Ze verliezen er niets aan want
Brodski's bosviooltjes hebben een foute geur. De dichter weet dit te
verheimelijken. In het tegenovergestelde geval zou men niet zo te koop
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lopen met zijn gedichten, voorbestemd om te fungeren als een paard
van Troje in de wereld van trouwhartige Slavische gevoelens ... '
De rest is navenant.
'Wanneer de patrouille begravers is heengegaan,' zo staat er bij Kipling, 'wanneer de laatste aasgier is weggevlogen, dan komt het bataljon
van wijze hyena's tesaam om te beraadslagen over de dode.
De vraag hoe hij leefde en waardoor hij stierf is niet wat hun geesten
bekommert. Zij wroeten naar vlees, naar botten, naar merg, nu 't samen
veilig is in het donker.'
Ik schrijf dit alles met moeite op, en niet alleen omdat het zo weerzinwekkend is. Iosif Brodski's stem onderbreekt mij. Tijdens zijn toespraak bij een samenkomst voor afgestudeerden van de universiteit van
Michigan in het plaatselijke stadion zei Brodski:
'Op zichzelf loont geen enkel individu een exercitie in onrecht (in
rechtvaardigheid trouwens evenmin). Een verhouding van één op één is
de moeite niet; waar het om gaat is de echo. Dat is het leidende beginsel van iedere onderdrukker, of hij nu de staat achter zich heeft of autodidact is. Steel of stil daarom de echo, zodat je niets van wat er is gebeurd, hoe onaangenaam of emstig ook, meer tijd laat opeisen dan het
in beslag nam.
Wat je vijanden doen ontleent zijn belang aan de manier waarop jij
reageert. Vlieg daarom door of langs hen heen als waren het oranje en
geen rode lichten. Sta niet bij hen stil, niet in wat je denkt, niet in wat je
zegt; ga er niet prat op dat je ze hebt vergeven of vergeten, en zorg in
het uiterste geval dat het vergeten eerst komt. Op die manier bespaar je
je hersencellen heel wat nutteloze agitatie; op die manier verlos je die
dwarskoppen misschien zelfs van zichzelf, want vergeving is een verder verschiet dan vergetelheid. Dus ga naar een ander kanaal; uit de
lucht halen kun je dit soort zender niet, maar je kunt in elk geval de
kijkcijfers drukken. Het is geen oplossing waar engelen blij mee zullen
zijn, maar wel één waar demonen vast hinder van hebben, en dat is
voorlopig het voornaamste.'**
Over hoogmoed
Ziet u, Iosif Brodski is erin geslaagd bijna elk idee door te denken tot
het punt waar het raakt aan alle overige ideeën. En dat punt van, laat
ons zeggen, intellectueel begrip viel nagenoeg samen met het punt waar
de poëzie om wat voor reden dan ook in hem weerklonk. Alsof hij kleumend in de richting van de pool dwaalde en tegelijk zijn route observeerde vanaf de Poolster:
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Alle husky's zijn verorberd. Het dagboek blijkt
vol te zijn. Maar de woordenkralen gaan hun gang
op de foto van zijn eega; als een moesje prijkt
de vermoedelijke datum op haar wang.
Nu het kiekje van zijn zus. Hij spaart er niet een:
vermeld moet immers de bereikte breedtegraad!
En gangreen kruipt omhoog in zijn been,
als de netkous van een meid die op de bühne staat.*
Heel summier, heel grof en bij benadering aangeduid kwam zijn gave datgene wat hij gaf? datgene wat hem werd gegeven? ik zou het niet
kunnen zeggen - tenslotte neer op een intuïtie aangaande het zogenaamde kosmische proces. Om het exacter en nog meer ontdaan van
beeldspraak te stellen: op een intonatie die een dergelijke intuïtie weergaf. Een soort weten, onprettig maar ook onbetwijfelbaar, aangaande
Onderwerp nummer Eén nestelde zich in zijn stembanden en reorganiseerde, om de juiste weg te vinden naar zijn stemgeluid, de Russische
poëzietaal, terwijl het deze taal nieuwe intellectuele vaart gaf door haar
aan te wakkeren met supersterke pauzes.
Ja, zijn stemgeluid, vertrouwd van timbre, getekend door vermoeienis en pijn, ontmaskert in combinatie met de syntaxis van het denken
en met een gezichtsvermogen dat niet helemaal van deze wereld lijkt,
de algemeen toegankelijke, normale, naar ons toegewende realiteit als
zelfbedrog.
De zin van datgene wat is of lijkt te zijn wordt bepaald door wat er
niet is, door afwezigheid, verdwijning, reductie.
Ik hoor niet wat je zegt, alleen je stem weet door te dringen.
Ik zie niet watje aanhebt, zie enkel sneeuw en ijs en steen.
Dit is een pool, geen kamer, waar we ons bevinden;
plus onze sporen voeren ervandaan en niet erheen.*

17

e

Het gaat er niet om dat alles weldra voorbij is, zoals iedere auteur je
kan vertellen. Hier is het zo dat de wereldorde fungeert als een onvoorstelbare stofzuiger die toewerkt naar de totale en definitieve Leegte. En
er is één zelfstandig stofje dat doorheeft wat er gebeurt.
Of laat ons eens aannemen dat het Tweede Principe van de Thermodynamica zich heeft gemanifesteerd als de ziel en het talent van een
mens als u en ik. En dat diens metaforiek schreeuwt over de entropie
als maat van alle dingen.
In plaats van Poesjkins 'zoete klanken en gebeden' krijg je dan een
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soort aforismen te lezen in de geest van de fragmenten afkomstig van
Heraclitus de Duistere.
Iosif Brodski's sombere metafysica is niet na te vertellen. Hoogstens
de conclusie ervan - op het ethische, praktische vlak - wat betreft de
menselijke hoogmoed: dat er niets stompzinnigers te bedenken is dan
deze. Aangezien 'persoonlijkheid' een imaginaire grootheid is, zoiets
als de wortel uit min één. Overigens een door en door Christelijke gedachte.
... Erachter komen
dat ze je hebben bedrogen, dat ze je totaal
vergeten zijn ofwel - in het omgekeerde geval dat ze je tot op dit moment haten, is uiterst
pijnlijk. Maar jezelf voor te stellen
als het centrum van zelfs maar een lelijk heelal
is onfatsoenlijk en onverdraaglijk.
Als de zeldzame
of misschien zelfs wel enige bezoeker
van dit oord heb ik, dunkt mij, het recht
om zonder opsmuk een beschrijving te geven
van wat ik heb gezien. Ziedaar ons kleine Walhalla,
ons danig verwaarloosde landgoed in de tijd,
met een handvol verpande zielen,
met landerijen, waar vooral de gewette zeis
zich vermoedelijk maar moeilijk uit kan leven
en waar sneeuwvlokken traag dwarrelen, als voorbeeld
van hoe we ons moeten gedragen in een vacuüm.*
Ja, treurige deemoed, dat is Brodski's laatste woord (en wat was-ie eerst
een rebel!). De geschiedenis werkt tegen de mens, de natuur stelt geen
enkel belang in hem. Zoals Tjoettsjev al vermoedde, het raadsel van de
sfinx is pure bluf; wij gaan zomaar, zonder reden, te gronde. Het enige
dat licht werpt op ons leven is het hanteren van woorden, doorgevoerd
tot hun tweede, derde, ultieme betekenis.

1
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Voor het historische woordenboek
Datgene waaraan Brodski gestalte heeft gegeven, wat hij persoonlijk
heeft doorleefd als zijn geloofsovertuiging, laat zich benoemen als het
laatste welomlijnde idee van de mensheid over haar lot en haar rol in
het kosmisch gebeuren.
De cultuur van het Westen was voor dit idee niet toereikend. Het ontbrak de creatieve geesten aldaar aan de persoonlijke ervaring met een
intellectueel actief leven onder een totalitair regime.

Onmenselijkheid als het hoofdkenmerk van de wereldorde. Het Niets
als bouwmateriaal voor het zijn. Wanhoop als vrijheid. Ironie als de
enige bron van licht... De realiteit op een dergelijke manier te begrijpen
en haar dan te laten opgaan in een omgang met woorden die niet is te
onderscheiden van een fatale liefde- uitsluitend een ex-burger van het
Derde Rome, tevens banneling in de interplanetaire ruimte, uitsluitend
Iosif Brodski is de uitvoering van deze taak te beurt gevallen.
Zijn talent is zelfs sterker gebleken dan de stompzinnigheid van de
socialistische staat, vermenigvuldigd met heel haar brute kracht.
Brodski's levensloop en zijn poëzie hebben de hoop gevestigd dat het
mogelijk is een van de onzen te zijn en niettemin mens te worden in de
volle zin van het woord.
Een vleugje theorie
Blijft het mysterie wie hem dit alles heeft ingegeven.
Zoals er, algemener gesteld, nog steeds geen afdoend antwoord bestaat, noch in de theologie, noch in de esthetica, op vragen als: wat is
een genie, wat is inspiratie, zijn dichters dragers van een hoger bewustzijn dan het menselijke. Deze laatste gedachte is niet meer dan een hypothese uit de oudheid, die Brodski lijkt te hebben gedeeld.
Ik zal zijn variatie citeren op Poesjkins 'De profeet'. Overigens heeft
ook Poesjkin het verhaal in dit gedicht niet zelf bedacht maar het ontleend aan een jood van zoveelduizend jaar geleden, een zekere Jesaja,
die kennelijk nogal wat fantasie had en zichzelf in alle ernst hield voor
een profeet, een echte. Er kwam, zo vertelt hij, een van de serafijnen
naar mij toegevlogen met in zijn hand een gloeiende kool, die hij met
een tang van het altaar had genomen, en toen raakte hij mijn mond
daarmee aan ...
Kom kom, totaal onwaarschijnlijk natuurlijk. Maar in de loop der
eeuwen hebben de klaplopers van alle landen dankbaar gebruik gemaakt van deze vondst: dat het idiote asociale leven dat ze leidden het
gevolg was van de opdracht die ze hadden om ons een belangrijke
boodschap door te geven. Van wie, dat konden ze niet zeggen. De
grootste grap is dat ze het inderdaad niet wisten. Bovendien klinken
hun uitspraken nogal tegenstrijdig. Hier hebt u Brodski:
voorM.B.
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Ik was slechts waar jij zacht
met je handpalmen langs ging,
vlak waarboven je hoofd hing
in de inktzwarte nacht.
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Ik was wat, schaars verlicht,
jij vertraagd moest ontdekken:
eerst alleen vage trekken,
pas daarna een gezicht.
Het was jij, zwoel nabij,
die me luisteren leerde,
mijn oorschelpen boetseerde,
lispelend aan mijn zij.
Het was jij bij het raam
die de toekomst voorzegde,
in mijn strot de stem legde
die jou riep bij je naam .
Ik was blind, had niets door.
Jij, verschenen, verdwenen,
hebt me ogen gegeven.
Zo ontstaat soms een spoor.
Zo ontstaan werelden.
Zo negeert men hun schepping,
laat ze na hun ontdekking
vruchteloos wentelen.
Zo, ten prooi aan kou, aan
hitte, licht, nacht, meteoren,
in de kosmos verloren,
gaan planeten hun baan.*

Wie het gehoord heeft zal zich nog wel herinneren hoe zijn stem het altijd begafbij de laatste regel: zoals een hart het begeeft.

*Vertaling Peter Zeeman **Vertaling Sjaak Commandeur
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VERTALING: KEES VERHEUL

SILVIA MARIJNISSEN
VER HSIA YÜ

plotseling wilde ik me uitdrukken
in een volkomen onbegrijpelijke taal
me volledig uitdrukken door middel van
allerlei excentrieke en gevaarlijke woorden zoals
in de yirmidiso-talen

1
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Bovenstaande regels komen uit het gedicht 'yirmidiso' (de naam van
een zelfverzonnen taalgroep) en zijn geschreven door de Taiwanese
dichteres Hsia Yü (ook wel Xia Yu, geboren 1956). Hoewel enigszins
paradoxaal - hoe kan iemand zich juist het beste uitdrukken in een volledig onbegrijpelijke taal?- geven deze regels een indruk van wat Hsia
Yü sinds haar eerste publicaties in de vroege jaren '8o in toenemende
mate heeft beziggehouden: de specifieke 'eigenaardigheden' van de
Chinese taal, waarvan ze in haar poëzie voortdurend de grenzen aftast
en oprekt. Niet voor niets benadrukt ze graag dat het Chinees helemaal
geen regels kent.
Hsia Yü (spreek uit als 'Sjaa Juu') weet de mogelijkheden die het
Chinees biedt, en die vanzelfsprekend heel anders zijn dan die van het
Nederlands, uit te buiten om de lezer keer op keer op het verkeerde
been te zetten. Zo laat ze bijvoorbeeld veelvuldig het onderwerp van
een zin weg, met name aan het begin van een gedicht. Chinese lezers
zullen in zo'n geval meestal de neiging hebben het gedicht vanuit een
'ik' -standpunt te gaan lezen - tot er op een gegeven moment een 'zij',
'hij', 'we' of 'ze' wordt opgevoerd die het onderwerp van het hele gedicht blijkt te zijn (Chinese werkwoorden kennen geen vervoegingen
die dit zouden kunnen aanduiden). In andere gevallen ligt het voor de
hand een 'we' te lezen, tot er ineens een 'ze' ten tonele verschijnt. En in
de mooiste en extreemste gevallen is er geen enkele expliciete persoonsaanduiding.
Daarnaast valt op dat er in Hsia Yü's werk zeer weinig leestekens
staan. Leestekens, die doorgaans nogal chaotisch worden gebruikt in
het modern Chinees, zijn overgenomen uit de Europese talen bij de vervanging van de traditionele schrijftaal door moderne spreektaal aan het
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begin van de twintigste eeuw. Het klassiek Chinees dat daarvóór werd
geschreven kende geen interpunctie; de lezer moest zelf het begin en
einde van de zin zoeken, daarbij geholpen door een beperkt aantal conventies en grammaticale elementen. Door een dubbelzinnige zinsbouw
zonder interpunctie te gebruiken laat Hsia Yü de lezer weer regelmatig
zelf de zinseenheden vormen, die soms wel en dan weer niet over de regelgrens heen lopen, en het liefst worden beide mogelijkheden opengelaten.
Dit laatste vergroot tegelijkertijd het gevoel van continue doorstroming, en dat wordt in Hsia Yü's laatste bundel nog eens versterkt door
de typografie, die ze voor al haar bundels zelf heeft verzorgd. Binnen
een regel staan de karakters namelijk zo dicht tegen elkaar gedrukt, dat
ze haast in elkaar over lijken te lopen, zozeer zelfs dat het lezen er
enigszins door wordt belemmerd. De 'vrijheid van de lezer' is een verworvendheid van de moderne poëzie waar ook Hsia Yü aan hecht, maar
behalve vrijheid heeft haar lezer dan ook vooral doorzettingsvermogen
nodig. En dat begint al bij het materiële boek: voor ze gelezen kunnen
worden, moeten de bladzijden van de bundel eerst worden opengesneden. Dat Hsia Yü haar bundel uitdrukkelijk zo heeft vormgegeven, lijkt
een teken aan de wand: niet alleen bevestigt het dat een actieve deelname van de lezer wordt verwacht, maar het maakt ook ieder exemplaar
van de bundel tot een uniek artefact.
Inhoudelijk spelen relaties tussen mannen en vrouwen een opvallend
grote rol in deze poëzie. Het werk van Hsia Yü, die momenteel als een
van de origineelste schrijvers van Taiwan geldt, kan dan ook met recht
een 'zinnenspel' worden genoemd, in de dubbele betekenis van het
woord: taal en zintuiglijkheid.
Hsia Yü woont en werkt afwisselend in Parijs en Taipei en gaf tot
nog toe vier bundels uit, alle in eigen beheer. De hier opgenomen gedichten komen uit haar laatste bundel Salsa (1999). Eerder verscheen
in het tijdschrift Het trage vuur werk uit Memoranda (1984) en Buikspreken (1991). Haar derde bundel heet Wrijving: onzegbaar (1995).

HSIA YÜ
EDICHTEN

to be elsewhere

ontmoeting in een dorpje aan de kust
een mooie nacht zonder een adres achter te laten
vervolgt ieder zijn weg. drie jaar later
een onverwacht weerzien.
precies
drie jaar waarin de roman heeft verteld
wat ze hebben weggedaan
ze weten zelf niet wie ze zijn
en ontmoeten elkaar in een ander verhaal
alsof ze elkaar kennen
vraag: wie ben je, zo kouwelijk en vermoeid
antwoord: ik weet alleen dat er een draad aan mijn trui hangt
trek eraan en hij wordt langer en langer
en ik zal helemaal vervagen
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de tijd de tijd geven
-pourY

sinds de tijd de tijd is
moeten we de tijd de tijd geven
leven en wel zó leven is heel begrijpelijk
te beschouwen als levensachtig
dus zodra de aanleiding zich voordoet
grijp ik hem bij de keel en schiet hem met één schot neer
zo'n soort ontwaken
in een orgel
bijna wind
maar zo'n ochtend noem ik zacht
en normaal
mint in tandpasta zo normaal
ik schiet hem neer en het bloed spuit als tandpasta naar buiten
zijn woede en vermoeidheid eindigen
in ieder geval op dit moment is hij weer maagd
ten overstaan van de dood
als ik mezelf moordenaar noem
willen zij per se een moordverhaal:
ik beschouw de dag groot en versleten als de nache
om het sterrenlicht van dit moment veelkleurig te laten zijn
en ik had hem lief
als sterven geen zwerven is
is muziek verticaal
en liggen wij dus horizontaal

18 6

1. 'Groot maar versleten': citaat van de schrijfster Zhang Ailing. Zij schreef naar aanleiding
van de legende van Nüwa, die met kleurige stenen de gaten in de hemel probeerde te dichten, dat de Chinezen zo arm zijn dat ze zelfs de hemel moeten stoppen (zoals je kousen
stopt).

de sappigste rijpste zomer

de zomer zinkt in de wijzerplaat van de kattenogen
zinkt in de kastanjebruine poten
een mand perziken van zeventien franc
een zomer die al op de vierde dag sappig is
loom eten we de hele lente
geabsorbeerd door licht, kleur en ambiance
en kijken hoe de schaduwen van de wijnranken voortbewegen
de laatste avond van de postimpressionisten
op de hangmat worden de lichttoetsen intenser
zwakker op het opwaaiende gordijn
losse, krachtige penseelstreken
tot de laatste wordt aangebracht en de druif openbarst
augustus
het fauvisme nadert
licht zal ons nooit meer kunnen behagen
en ook ambiance heeft afgedaan
in deze sappigste rijpste zomer
gespreksflarden als wijnranken
en ook stijl heeft afgedaan
bestaat stijl eigenlijk wel
stijl is als sneeuw
zo snel vies
sneeuw bestaat helemaal niet
maar de hangmat is des te echter
dan een iris in april, een absint om zes uur
maar minder echt dan een live-uitzending van een voetbalwedstrijd
187
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onze gast, die zich met oude chinese architectuur bezighoudt,
zegt dat nu alleen gewapende revolutie nog tragisch is
en verder voetbal
zo eten we loom
gerookte zalm, krab en zeekreeft
iemand zegt kijk deze dikke oester eens
hoe kunnen we onze linkse sympathieën
een weg naar buiten laten vinden?
1906, door regen overvallen keert cézanne terug naar zijn atelier
doet zijn jas uit hoed af en gaat liggen met zijn gezicht naar het raam
bestudeert de omgevallen mand appels op de tafel,
the appleness ofthe apples, de appels en hun schaduw, drie schedels,
de klerenkast en de waterkan, de kruik
de halfgeopende la, de klok
en denkt: verhoudingen zijn toch niet zo belangrijk
wat maakt het uit of de lijnen van de tafel wel kloppen
dan sterft hij
zijn gesloten oogleden op één lijn met de wijzerplaat van drie uur.
toch ontbreekt er nog iets
tijd voor matisse

188

onbemande piano
-voorj.w.

weg
maar nog altijd strelende handen
een pianola
niemand speelt
een strand tussen de sterren
na lang staren in nevelen gehuld
omhelzingen maar hoe
gladde lichamen die als
twee omhelzende dolfijnen die als
twee ijsbergen
samen een vuurzee in gleden
hoe was het gesprek begonnen
plotseling leken al die volkomen
willekeurige steden zo precies
perfect antipodisch
aan de gepasseerde
praten om ineens te voelen dat omhelzen toch beter is
omhelzen om samen de trap af te kunnen lopen
slenteren langs een bioscoop een kaartje kopen
en een film zien om te voelen dat omhelzen machtiger is
zodat tussen al die gelijkwaardige
telkens weer aanvaarde momenten
er eentje duidelijk afsteekt
tegen de andere
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geschreven voor anderen

ik schrijf een chinees karakter op zijn handpalm zo ingewikkeld
dat het hem verleidt en dan schrijf ik het ook nog fout
veeg het weer uit en schrijfhet opnieuw streep voor streep
trek ik lijn voor lijn en wrijf erover om hem
een pictografisch vlot binnen te leiden ik
laat de lucht uit het vlot we zinken
het meer in ik zeg ik hou van je
zonder wortels en zonder nest
ik hou van je ik hou van je vertraging
tot het allertraagst tot
we enkel nog tandwielen
slippend horen ronddraaien
op onze lichamen
een bundellicht dat is de film
alleen door iemand uitgevonden om de kamer
te verdonkeren om ons te leren
vertraagd de liefde te bedrijven
op z'n allertraagst
ik hou van je trage
korrelige vervaging ik hou van je
tot we draaien en oneindig
opsplitsen o ik hou van je
ik hou van je
en we veranderen in vreemden voor onszelf
zodat anderen zullen denken
dat zij ons hebben doorzien

hel van het ik
- voor horges

een stel slaapwandelaars schuurt
langs een ander stel en hun dromen verstrengelen
zoals wolken stotend op andere wolken
een regenbui laten een van de
slaapwandelaars ontwaakt in een kamer
opent zijn ogen en zegt: het regent
niet wetend dat hij aan het slaapwandelen was
en is ontwaakt in andermans kamer
zijn voeten in andermans schoenen
passen precies zijn lichaam in andermans kleren
gestoken zit hij aan een andere
tafel met andere mensen te eten
hij is een ander ik geworden ongetwijfeld
koesteren zijn vrienden of vrouw wel argwaan
maar zijn ze overtuigd door twijfels in het bestaan
die van nature nog bedrieglijker zijn hier zijn schoenen
de sleutel je merkt het toch al snel
niet als je de verkeerde schoenen aan hebt daarom
wordt iedereen die opstaat 's ochtends
allereerst door zijn eigen schoenen overtuigd
en twijfelen zij er nooit aan dat zij
zichzelf niet meer zijn het gekke is
waarom passen andermans schoenen
ons omdat er maar één persoon
hoeft te blijven slapen en iedereen leeft volledig
in diens droom
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schilder op de voorkant van een waaier een vogel
op de achterkant een vogelkooi
draai dan snel het handvat rond en je ziet
een vogel opgesloten in een kooi ze
vouwde de waaier dicht ze
lachte dat we moesten raden wat dat inhield
wij zeiden ik hou van jou zij zei fout
toen zeiden wij ik hou niet van jou weer fout
daarna nam ze ons mee naar haar appartement
het oude appartement op het noorden krioelde
van de kakkerlakken ze wees ons waar
zij hun eitjes legden
het frame van een fax
het cassettevak van het antwoordapparaat
de spleten tussen de leidingen in de tv
plaatsen verwarmd door elektriciteit
wat begrepen wij ervan waarschijnlijk niets
wij wilden alleen heel graag ook zo met haar
de stereo binnendringen daar waar de muziek
naar buiten stroomt in bed blijven op al die ochtenden
die wij de beperking van deze tijd noemen zijn
we allemaal zo verblind en verbluft
laat de mooie dingen samenkomen
laat pijn kracht zijn telkens weer
onze blauwe plekken op ons lichaam tonen
aan onze gasten een of ander citaat
citerend van liefde bestaat niet
maar het bewijs van liefde bestaat
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telkens wanneer we naar haar huis gingen
was het er rommelig alsof er net een dief was geweest
en ten slotte kwam er uiteindelijk ook een
zij en de dief smeedden een complot
hij pakte wat zij niet gebruikte zodat zij niet merkte
dat hij ze had gepakt
belangrijk was dat hij haar hielp
lang verloren spullen boven water te brengen
dus telkens wanneer
we daarna haar huis binnen gingen
trok zij een gezicht van 'vouw me maar zoals je wilt'
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VERTALING: SILVIA MARIJNISSEN

ANNE VEGTER
UTIS IN ONAN

In het toneelstuk Autis in Onan wordt
een week uit het leven van de familie
Griffioen getoond. Moeder speelde
ooit cello maar zorgt nu voor de kinderen; vader is werkzaam als vuilnismanager; dochter zit op school en pubert.
Ze spelen en dollen met elkaar en ze
maken ruzie. Maar ondanks het feit dat
hij bijna niets doet en nagenoeg niets

zegt draait alles in de familie rondom
Autis, de twintigjarige zoon die autistisch is. Pas aan het einde van het stuk
krijgt Autis een stem. In de laatste scène die zich afspeelt vijf jaar na zijn opname in een gezinsvervangend tehuis
neemt hij het woord en spreekt de volgende slotmonoloog uit.

Auns: Ik ben nog niet met publiek geweest.
Ik sta maar dun.
Mijn naam is Arthur.
Mijn mentor zegt: 'Eerst ben je Autis.
Maar dat is een scheldnaam.'
'Je bent onze Arthur.'
Ik ben geboren jaar negentienhonderdvijfenzeventigeneenhalf.
Of ik weet het niet.
Hobbies: tekenen, lachen, vliegvelden.
Ook wandelen in de natuurgebieden.
Mijn mentor zegt: 'Het hoofd naar buiten houden, Arthur, dat spreekt
beter.'
Mijn mentor leert mij alles.
Ik teken mooi zeg ik.
Ik teken alles in een keer na.
Ik vind mijn werk niet moeilijk.
Iedereen vindt mijn werk moeilijk.
Soms heb ik geen zin in tekenen.
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Dan ga ik van vroeger denken.

Vroeger ga ik steeds aan gordijnen trekken en dat mag niet.
En vroeger hoor ik een heel hoog muziekje in mijn oren.
Dat moet altijd uit.
Dan ga ik het muziekje weg slaan maar dat wil niet.
Wie een moeder heeft is blij op zondag.
De moeders komen.
Wij koken op zondag voor de moeders.
Ik doe het bladerdeeg.
Mijn mentor zegt: 'Zelfbladerdeeg maken, laag voor laag, eist precisie
en geduld.'
Hij zegt: 'Heel goed gedaan.'
Ik zeg: 'Waar is mijn moeder?'
Mijn mentor zegt: 'Je moeder komt niet. Zij kan niet tegen mensen. Zij
is veel te druk.'
Ik zeg ik weet alles.
Of ik weet het niet.
Het hoofd van mijn moeder praat de hele dag zelf.
Mijn mentor zegt: 'Je moeder is niet meer van je vader.'
'Zij maakt de hele dag haar huis schoon. Maar het huis is al schoon.'
Ik moet die tekening van een schoon huis nog maken.
Mijn mentor zegt: 'Neem maar een ander huis.'
Wij hebben hier goede muziek.
Dan wil ik op de piano dat kan ik.
Je kunt hier altijd lachen.
Wij moeten oefenen met orkest.
Als het kerstmis is hebben wij ook orkest.
Dan hebben wij optreden.
Dan kan ik lachen.
Ik kan geen biet van orkest.
Dat geeft niet.
Mijn vader heet Anders.
Er is een foto.
Ik krijg altijd pakjes.
Met 'van papa'.
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Ik krijg een pen of sokken of een video of ik weet het niet.
Mijn vader gaat met meneren in de liefde.

z
cc
z

0

z

.-...
~

cc
a:
111
....

">
111
111

z
z
cc

Mijn vader woont ver bij heuvels.
Of ik weet het niet.
Vroeger droom ik ook van een grote cirkel.
Een grote ronde cirkel is mooi.
Met geen hoeken.
Mijn mentor zegt: 'Het is wonderbaarlijk. Niemand kan dat zonder passer tekenen.'
Mijn mentor wil altijd van mij leren.
Ik ga nooit bibberen in mijn hand.
Als je een zusje hebt is dat gelukkig voor je.
Dan moet zij wel bij mij komen.
Mijn mentor zegt: 'Zij heeft nu een man. Daarom komt zij niet.'
Ik vind de liefde leuk.
Ik wil ook eens een vriendin.
Ik ken mijn vriendin nog niet.
Mijn mentor zegt: 'Hoe ziet je vriendin er uit?'
'Mooi,' zeg ik.
Ze heeft glimmende oorbellen.
Ze is groot.
Ze ruikt naar mokkachocola.
Ze is aardig voor mij.
Met mijn vriendin kan je lachen.
We kijken televisie.
Of wij doen memory.
Of ik weet het niet.
Ik ben een gezelligheidsman.
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Aantekenig: Autis in Onan werd geschreven in opdracht van Toneelgroep Antigone (Kortrijk) en ging in november 2000 in première in een regie van Barbera Vandendriessche.

VER DE MEDE·
WERKERS

Jet Bakels studeerde culturele antropologie in Amsterdam en promoveerde
in Leiden (2000) op een onderzoek
naar de relaties tussen mensen en
mensetende dieren. Zij stelde verschillende tentoonstellingen samen in volkenkundige musea. Recentelijke publiceerde zij samen met Niko de Jonge
Indië ontdekt - expedities en onderzoek in Oost en West.
H.H. ter Balkt (I938) publiceerde onlangs In de waterwingebieden (Gedichten I953-I999) en Sneeuwlandschap (poëzie, 2000; Galerie Agnes

Raaben in Vorden).
H. C. ten Berge (I938). Recente publikaties: Oesters & gestoofde pot (poëzie, 2001), Materia Prima (gedichten
I963-I993), De honkvaste reiziger

(Dagboekbladen en veldnotities, I995)
en Vrouwen, jalouzie en andere ongemakken (idem, I996).

Wiltem de Blécourt (I95I) is historisch antropoloog. Hij promoveerde op
Termen van toverij. De veranderende
betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de 16de en de 20ste
eeuw (I990). Zijn laatste boek is: Het
Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland, 1850-1930 (I999).
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Richard Buxton (I948) is professor
Grieks aan de Universiteit van Bristol.
Hij is auteur van enkele boeken en talrijke artikelen over Griekse literatuur
en mythologie, waaronder Imaginary
Greece: The Contexts of Mythology

(Cambridge I994) dat in diverse talen
vertaald werd.
Roberto Calasso (I94I): Italiaans
schrijver en uitgever. In het Nederlands verschenen onder andere De ondergang van Kasj en Het huwelijk van
Cadmus en Harmonia.
Patricia de Groot (I964) is redacteur
bij Uitgeverij Querido. Debuteerde in
Raster 9 I. Binnenkort verschijnt haar
prozadebuut De achteroverval.
Gust Gils (I924). Recente publikaties:
De waarheid liegt (2 I haikoes, I 998),
Schotbalken en doorlaatkleppen (verhalen, I999).
Margriet Heymans (1932) is schrijfster
van kinderboeken en illustratrice.
Voor Lieveling, boterbloem ontving ze
in I989 de Woutertje Pieterse Prijs.
Recente publikatie: De wezen van
Woesteland (I997).
Wim Hofman (I94I) Recente publikatie: Zwart als inkt (I997) Zijn vertalingen van gedichten van Jacques Prévert
verschenen onder de titel Voor jou
mijn lief(2ooo).
Ko Kooman (I 940) studeerde Engels
en doceerde Vertaalkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Vertaalde
proza van Brendan Behan, Tom Wolfe, Cormac McCarthy en Philip Roth.
Vertaalde poëzie van Jamie MeKendriek Een versteende Dierentuin en van
Sam Gardiner De nooit gemaakte foto.
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Frans Kuipers (1942) Debuteerde in
1997 met de dichtbundel Wolkenjagen.
Onlangs verscheen zijn tweede bundel
De tafel van wind.
Joke van Leeuwen (1952) Opleiding:
grafische kunsten m Antwerpen en
Brussel. Schrijft kinderboeken, novellen, gedichten, (lied)teksten, tekent en
schildert. Debuteerde in 1978 met De
appelmoesstraat is anders. Recente
publikaties: Kukel (jeugdroman, 1998)
Ozo heppie (poëzie, 2000) en Vier manieren om op iemand te wachten (poëzie, 2000).
Erik Lindner (I 968) Recente publikaties: Tong en trede (poëzie, 2000) en
Tramontane (poëzie, 1996). Debuteert
in dit nummer met proza.
Samoei7 Loerjee (1942) woont en
werkt in Sint Petersburg als tijdschriftredacteur en freelance publicist. Zijn
gebundelde essays werden in Rusland
bekroond met de Wjazemski Prijs.
Si/via Marijnissen (1970) doet onderzoek naar Taiwanese poëzie aan de
universiteit van Leiden. Vertaalde poëzie van Duoduo. Is medewerkster van
het tijdschrift Het trage vuur.
Piet Meeuse (1947) is vertaler, schrijver en redacteur van Raster. Recente
publikaties: Schermutselingen en andere verhalen (1996) en Oud nieuws
(essays, 1999).
Henri Michaux (1899-1984) was
schrijver en beeldende kunstenaar.
Van zijn werk verscheen in 1989 een
door Maarten van Buuren verzorgde
bloemlezing Het Huiskameronweer.
Zie ook Raster 23, 39, 77 en 86.
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Hans Erich Nossack (1901-1977) begon in de jaren dertig naast zijn werkzaamheden bij een importfirma in de
literatuur met het schrijven van toneel-

stukken en gedichten. Als prozaschrijver werd hij na de Tweede Wereldoorlog bekend door zijn beschrijving van
het bombardement op Hamburg m
1943, opgenomen in de bundel Interview mit dem Tode (1948). Behalve romans en essays, schreefhij veel miniaturen in proza, aanvankelijk in kranten; daarna verwierf hij zich met de
korte vorm een aparte plaats in de
Duitse literatuur. Van hem verschenen
bovendien de dagboeken uit de periode 1943-1977.

Els van der Pluijm (1944) studeerde
theologie en Italiaans. Vertaalt uit het
Engels en het Italiaans.
Jorgos Seféris (1900-1971) was een
van de belangrijkste Griekse dichters
uit de afgelopen eeuw. In 1963 ontving hij als eerste Griek de Nobelprijs.
Johanneke van Sloaten (1948) studeerde filosofie, is publiciste en programmamaker radio en tv; schreef essays
over moderne literatuur en muziek.
Zie ook raster 87 en 71.
Willem van Toorn (1935) is redacteur
van Raster. Recente publicaties: Heer
Doos (jeugdboek, 1997), Leesbaar
landschap (essays, 1998) en De Rivier
(roman, 1999), Haarlem Station (novelle, 2000) en Gedichten I960-I997·
Anne Vegter (1958) Recente publikaties: Harries hoofdingang (proza,
1999), Het recht op fatsoen (toneel,
1996).
Kees Verheul (1940) is slavist en vertaler. Publiceerde onder andere Dans
om de wereld; fragmenten over Joseph
Brodsky (1997) en Kleine Knieval
(verhalen 1998).
Jacq Vogelaar (1944) is redacteur van
Raster. Recente publicaties: Inktvraat
(gedichten, 1998), Meer speelruimte.

Terugschrijven 3 (essays, I998) en de
vertaling van Bebuquin van Carl Einstein (I 998).
Marjoleinede Vos (1957) werkt als redacteur bij NRC Handelsblad en is redacteur van Raster. Vorig jaar verscheen haar poëziedebuut Zeehond
graag en dit voorjaar verscheen Nu en
altijd (columns).
Samuel JJsseling (Delft, I932) was
van I 969 tot zijn emeritaat hoogleraar
aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit van Leuven.
Hij publiceerde verschillende boeken,
o.a. Retoriek en filosofie (I975), Mimesis (I990), Apollo, Dionysos, Aphrodite en de anderen. Griekse goden in
de hedendaagse filosofie (1994), Drie
godinnen: Mnemosyne, Demeter, Moira (I 998) en Macht en onmacht. Essays (1999).
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RASTER 94
DIDEROT

In dit Rasternummer aandacht voor
de schrijver en filosoof Denis Diderot
( 17 I 3- 1784), een van de kopstukken
van de Verlichting. Uit zijn veelzijdige oeuvre werden speciaal voor dit
nummer een verhaal, een romanfragment en een kunstbeschouwing voor
het eerst in het Nederlands vertaald.
Cyrille Offermans schreef een uitvoerige inleiding. Diverse auteurs
gaan in op zijn belangrijkste werk:
Anneke Brassinga over de roman De
non, Marjoleinede Vos over Brieven
aan Sophie Volland, SjefHouppermans over De Neef van Rameau, en
S. Dresden over De paradox van de
toneelspeler. Margriet de Moor voorziet Lied, een lemma uit de Encyclopédie, van een lyrisch commentaar.
Verder in dit nummer: verrassende
gedichten van Alfred Brendel (die
vooral bekend is als pianist), nieuw
proza van Dirk van Weelden en een
beschouwing over het werk van de
Franse filosoof Bachelard.

RASTER 96
SPOREN
Raster 96 zal in het teken staan van
Sporen. Hoe aandacht voor het kleinste detail op allerlei gebied tot verrassende inzichten en resultaten kan
leiden. Over sporen in het landschap,
in archieven, op schilderijen en in
speurdersromans. Welke sporen volgt
de biograaf? Welke speurdergaven
vereist de editietechniek? Hoe vind je
watje niet zoekt? En hoe misleid je
spoorzoekers? Een nummer vol
dwaalsporen.

KORTING

Raster biedt voordeel aan zijn lezers.
In elk nummer vindt u een kortingsbon
voor de mooiste literatuur.

f

IO,- korting op Colette, Geheimen van
een zinnelijk leven van Judith Thurman

De Franse schrijfster Colette was de
eerste moderne vrouw uit de twintigste
eeuw. Ze arriveerde in de Parijse salons
rond 1900 als het provinciale kinderbruidje van een beruchte losbol en briljante
literaire impresario, die zijn naam zette op
haar eerste romans - de Claudines - en
voorwendde de auteur ervan te zijn. Het
erotisch ongeremde tienermeisje Claudine
was het hoofdpersonage van wat de grootste Franse bestseller van haar tijd, en vermoedelijk van alle tijden werd.
Toen dit tumultueuze huwelijk stukliep,
ging Co lette ervandoor met een minnares
van hoge komaf en begon een flamboyante carrière op het toneel. Ze werd
een beroemdheid van de lesbische demimonde.
Terwijl haar reputatie als populair en
scandaleus schrijfster groeide, trouwde ze
met Baron Henry de Jouvenel, een van
Parijs' meest invloedrijke en charismatische politieke journalisten. Ze was de
eerste vrouw die verslag deed vanafhet
front van de Eerste Wereldoorlog. In 1935
werd ze door de lezers uitverkozen tot de
grootste Franse schrijver. Tot haar dood
in 1954 bleef ze de regels voor hoe lief te
hebben en oud te worden herschrijven, en
nooit hield ze op het publiek te betoveren
en te shockeren.
Uitgeverij De Bezige Bij
ISBN

90 234 3982

I

Normale prijs f 89,50
Speciale prijs f 79,50
Voordeelf ro,Periode 01 oktobert/m 01 januari 2002
Bonnummer 020-47881
EAB (Aktienr.) 00000 020-47881
In te leveren bij de erkende boekhandelaar

Dat alles verandert en niets blijft wat het is, heeft Ovidius
lang gelegen al fraai gedemonstreerd in zijn
Metamorfosen. Zolang er mensen bestaan, zijn ze
getuige geweest van het verschijnsel dat alles in de
natuur voortdurend van vorm verandert. En ook wat dit
betreft is de natuur de leermeester van de kunst
geweest: niet alleen oude mythen en sprookjes verhalen
van de meest wonderbaarlijke metamorfosen- ook in
kunst en literatuur komen we ze tegen. Als ergens blijkt
dat wij het niet 'van een vreemde' hebben en dat de
natuur zich ook in ons laat gelden, dan wel in de
produkten van de menselijke verbeelding, waarin even
druk van gedaante verwisseld wordt.
In dit nummer vindt u een aantal beschouwingen waarin
het ongrijpbare fenomeen van de gedaanteverwisseling
vanuit verschillende gezichtspunten wordt benaderd.
Daarnaast kunt u het in flagrant i betrappen in proza en
poëzie van onder meer Willem van Toorn, Gust Gils,
Patricia de Groot, H.H. ter Balkt, Erich Nossack, Henri
Michaux, Johanneke van Sloten, Wim Hofman, Jacq
Vogelaar en Frans Kuipers.

RASTER BIEDT VOORDEEL
AAN ZIJN LEZERS
Ook in dit nummer
kortingsbonnen voor de
mooiste literatuur

ISBN 90-234-0075-5
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Redactie: Piet Meeuse,
Marjoleinede Vos, K. Michel,
Jacq Vogelaar, Willem van Toom,
Kees Nieuwenhuijzen (vormgeving).
Redactieraad: Hans W. Bakx, Pieter de
Meijer, Nicolaas Matsier, J. Bemlef,
H.C. ten Berge, Hans Tentije,
Cyrille Offermans.
Redactieadres: Raster, De Bezige Bij,
Van Miereveldstraat I, 10"71 DW
Amsterdam.
Raster verschijnt viermaal per jaar.
Losse nummers kosten I 33,05 in de
boekhandel. Een jaarabonnement
kost I 87,50.
Om U te abonneren stuurt U simpelweg een berichtje naar de Bezige Bij
postbus 75184, 1070 AD Amsterdam.
Maar U kunt ook bellen naar nummer 020-3059810.
Een jaarabonnement gaat in op moment van aanmelding. Een abonnement wordt zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend verlengd. Op buitenlandse abonnementen worden portokosten in rekening gebracht.
Vorige nummers blijven leverbaar en
kunnen worden nabesteld.
Ongevraagde inzendingen van gedichten en verhalen dienen voorzien te zijn
van retourporto.
Niets uit deze uitgave mag worden
overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de betrokken auteurs.
Copyright 2001 ©De Bezige Bij,
Amsterdam.
Druk Hooiberg, Epe

Deze uitgave kwam tot stand mede
dank zij subsidie van het Literair Produktie- en Vertalingenfonds.
ISBN 90 234 0077 I CJP
NUGI 322

RASTER 96 I 2001

NHOUD

Redactie Bij dit nummer 4
Miehiel Hegener Oude sporen in het terrein en op kaarten 5
T van Deel Carboon en keien I 4
Hans van Rossum En de rest denken we erbij 22
Rutger Kopland Sporen 30
Georges Perec Kieher Chrome 3 I
Anneke Brassinga 53 dagen 33
Willem van Toorn Les très riches heures 4I
K. Michel Oud gesprek 48
Stanislaw Lem Boekbespreking 49
Dirk van Weelden De levenslustige impasse 69
August Hans den Boef Met de precisie van een wiskundig
probleem? 74
Piet Meeuse Sigaren uit eigen doos 87
Willem van Toorn Leonardo Sciascia: 'Ieder het zijne' 95
Jacq Vogelaar In het spoor van Gadda I02
Miroslav Holub Beknopte beschouwing over kaarten I09
Alex Mol Kleine hotelarcheologie I IO
M.A. Wes De gallische provincies: romanisering en christianisering
Rutger H. Cornets de Groot Kubriek creator I I 9
Hans Tentije Drie gedichten I 28
Jan van der Vegt De vrouw met de wassen neus I 37
Michel Serres Turner vertaalt Carnot I 48
Johanneke van Sloaten De dansmeester laat een diepe indruk
achter I58
Jacq Vogelaar Een vlak gedeeld door vlakken I 6 I
Patricia de Groot Tweesporenbeleid I 79
H.C. ten Berge Over Mark Strand I 84
Mark Strand Gedichten I 86
H.C. ten Berge Twee gedichten I 94

Over de medewerkers
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REDACTIE

IJ DIT NUMMER

'God is in het detail,' meende Flaubert, maar volgens Peter Burke was
het de kunsthistoricus Aby Warburg
die deze uitspraak, in het Duits: 'Der
liebe Gotte steekt im Detail', tot motto
van zijn onderzoekmaakte. Maar er is
ook een Engels gezegde dat luidt: 'The
devil is in the detail', en ook daar valt
veel voor te zeggen. Want de implicaties van de kleine lettertjes in contracten kunnen consequenties hebben die
even duivels zijn als de conclusies die
zich soms uit onooglijke details laten
trekken goddelijke vergezichten kunnen openen.
In het detail, kortom, gaan onvermoede werelden schuil. Ze kunnen je
op het spoor zetten van allerlei ontdekkingen.
In 1981 publiceerde Raster van de
Italiaanse historicus Carlo Ginzburg
het essay 'Sporen' (Raster q), dat niet
alleen onder geschiedschrijvers een
discussie op gang bracht die verregaande consequenties zou hebben. In
het essay uit 1979 zette Ginzburg uiteen hoe een klein detail soms veel
over het grote geheel kan zeggen en de
bestudering van onopvallende kleinigheden kon leiden tot verrassende inzichten. Daardoor zou aan het eind van
de I 9de eeuw een nieuw paradigma
ontstaan zijn dat een belangrijke rol
heeft gespeeld in de menswetenschappen. Het kunsthistorisch onderzoek en

4

de psychoanalyse hebben daar bijvoorbeeld veel aan te danken gehad. Ook
de opkomst van de detectiveroman in
de r 9e eeuw hangt daarmee samen.
Edgar Allan Poe en Arthur Conan
Doyle verhieven het spoorzoeken tot
een kunst die even bedrieglijk als fascinerend en onderhoudend is.
En is iedere lezer niet ook een
spoorzoeker?
De wereld zit vol sporen van voorbije en vergeten of verheimelijkte gebeurtenissen: elk detail kan een spoor
zijn dat leidt naar de oplossing van een
raadsel - of naar nieuwe raadsels.
Daarom is dit nummer gewijd aan
sporen en spoorzoekers. Het bevat niet
alleen essays over archeologische,
geologische, biografische speurtochten, maar ook over speurdersromans,
films en schilderijen. En natuurlijk
verhalen en gedichten die de speurzin
prikkelen.
Aan sporen ontbreekt het niet, aan
speurders evenmin. En is de Rasterfahndung trouwens niet een hoogstactueel begrip geworden? De vraag is of
we echte sporen van dwaalsporen
weten te onderscheiden. Of kan verdwalen even leerzaam zijn als het opsporen van daders en oorzaken? Misschien ligt het antwoord verborgen in
dit nummer (of zelfs in dat ene woordje: 'misschien').

MIGHIEL HEGENER
UDE SPOREN
IN HET TER·
REIN EN OP
KAARTEN
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Is een spoor een spoor als je niet weet dat het een spoor is? Nederland
ligt bezaaid met sporen van eeuwen, soms duizenden jaren oud. Eindeloze hoeveelheden subtiele terreinwelvingen vertellen het verhaal van
leed, geluk, werk, tegenslagen en overwinningen van talloze, naamloze
bewoners van dit kneedbare, zachte land. Alleen: haast niemand weet
ervan. Zodra historisch relevante oneffenheden meer dan een halve meter boven het maaiveld uitsteken, maken ze kans op herkenning, bij hoger dan een meter kans op een bordje erbij dat verdedigingswal zegt, of
grafheuvel. Maar een bobbel ter hoogte van een schoenendoos zegt bijna niemand iets, en wat nog lager is, blijft waarschijnlijk eeuwig onopgemerkt. Er zijn uitzonderingen, uiteraard. Een archeoloog promoveert
op een partij oneffenheden en brengt ze minutieus in kaart, waarna dissertatie en kaarten voor altijd in stoffige bibliotheken verdwijnen.
Dat het bovenstaande als probleem geldt, is bovenal te danken aan
een bizarre Brit, Osbert Guy Stanhope Crawford (r886-1957)- wees
(zijn moeder overleed bij zijn geboorte), financieel bemiddeld, geniaal
en excentriek. Ogs Crawford, zoals collega-archeologen hem noemden,
is om drie redenen uniek. Hij was (samen met A. Keiller) de uitvinder
en grondlegger van de luchtfotoarcheologie. Hij geldt in Groot Brittannië als de 'vader van de veldarcheologie' - archeologie zonder spade,
waarbij kijken, interpreteren en nadenken de enige hulpmiddelen zijn.
En, waar het hier om gaat, dankzij Crawford staan de officiële topografische kaarten van Groot Brittannië stampvol vermeldingen van oudheden. Elke terreinwelving van vóór 1714 - heel logisch: het jaar waarin
George I koning werd- die ooit werd opgemerkt door archeologen, kan
nu door iedereen worden opgemerkt: neem bij een wandeling de
I :25.000 Ordnance Survey kaart mee, en het hele landschap blijkt een
museum.
Ik heb twee Engelse archeologen gekend die Crawford gekend hebben: A. W Lawrence (I 900- I 99 I) vertelde me dat Crawford door de
Soedan fietste bij hun laatste ontmoeting, Peggy Guido (I9I2-I994)
memoreerde dat Crawford vaak met een schep uitrukte als er voor zijn
huis paardenmest op straat lag, want dat was goed voor zijn rabarbers.
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In de Eerste Wereldoorlog was luitenant Crawford luchtwaamemer:
hij vloog in de duozit mee naar vijandelijk gebied om de posities van
loopgraven en kanonnen op kaarten te noteren. Minstens zo interessant
vond hij de vele oudheden die vanuit de lucht duidelijk in beeld komen.
Als er in Noord-Frankrijk zoveel waren, redeneerde Crawford, waren
het er thuis vast nog veel meer. En als dat zo was - waarom stonden ze
dan niet op de topografische kaarten? Veldarcheologie was allerminst
een nieuw onderwerp voor hem- hij had sinds zijn jongensjaren rondgestruind op zoek naar Romeinse wegen, heuvelforten, grafueuvels, akkersystemen en honderd andere verschijnselen - maar al vliegend besefte hij hoeveel er vanaf maaiveldhoogte ongezien bleef. Het toeval
wilde dat juist Crawford in I9I6 een partij verkenningsgegevens in
Southampton moest afleveren bij de directeur van de Ordnance Survey,
Sir Charles Close, en hij benutte de gelegenheid om breed uit te pakken
over archeologie in relatie tot topografische kaarten. Dat gesprek werd
het begin van iets moois. Direct na de oorlog besloot Crawford het contact op systematische, zij het onbezoldigde basis uit te bouwen. In I 9 I 9
ging Close in op Crawfords verzoek een complete serie zes-inch-permijl kaarten (I:Io.s6o) van Engeland en Wales ter beschikking te stellen, die door Crawford werden verspreid onder tientallen collega's en
regionale archeologische genootschappen. Het idee was dat deze correspondenten op de kaarten intekenden wat ze aan oudheden in hun
woonomgeving wisten te liggen, en dat Crawford die gegevens controleerde, bewerkte en doorspeelde aan de os. Tot dan toe hadden de Britse topografische kaarten oudheden weergegeven op een soort 'hier en
daar, af en toe' -basis- inclusief allerlei onjuistheden omdat topografische verkenners doorgaans geen veldarcheologische training hebben.
Al spoedig begreep Close dat zijn product ingrijpend aan het verbeteren was, en kreeg Crawford een vaste aanstelling in een geheel nieuwe
functie: als archaeology officer fietste hij tussen I920 en I939 bijna
het hele land door om oudheden te vinden en vermoedens te verifiëren,
en orkestreerde hij en passant het netwerk van vrijwillige correspondenten.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde er veel aan het Britse
landschap: door Duitse bombardementen en meer nog door het ontginnen van veel ongebruikte grond om de landbouwproductie op te voeren; vanaf I945 kwam daar een grote hoeveelheid nieuwbouw bij. Voor
de OS reden genoeg om het hele land opnieuw in kaart te brengen,
haast alsof dat nooit eerder was gebeurd. Net als de Crawford/Close
connectie een kwart eeuw eerder, bood deze groots opgezette herverkenning een geweldige kans voor de kwaliteit en de kwantiteit van de
weergave van oudheden op de os-kaarten- opnieuw een kans die benut
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dan wel gemist kon worden. En weer was het één eigenzinnige, vasthoudende en briljante archeoloog die de oudheidkundige bal keihard in
het topografische doel knalde: onder leiding van Charles Phillips
(ti985) groeide de Archaeology Branch van de os tot een Division met
sterkte van bijna zeventig medewerkers in I965.
Inmiddels is in Groot-Brittannië zoveel ouds gevonden, dat op de gepubliceerde Ordnance Survey kaarten alleen maar ruimte is voor een
selectie. Hoe groter de schaal, hoe meer erop kan; en hoe minder bebouwing, hoe meer plek de kaart biedt om oudheden in te tekenen. Ze
hebben allemaal hun symbooltjes, en die kosten doorgaans meer kaartruimte dan het verschijnsel zelf, zeker op de populaire I :50.000 Landranger serie. Een grafheuvelsymbool is bijvoorbeeld twee millimeter in
doorsnee, wat overeenkomt met honderd meter in het terrein, terwijl de
heuvel zelf misschien maar tien of twintig meter meet. Maar daarvoor
is een oplossing: alle bekende oudheden staan minutieus ingetekend op
kartografische computerbestanden, en die worden nu gaandeweg voor
het publiek ontsloten. Wie ergens gaat wandelen haalt het bijbehorende
stuk kaart van het internet, print het op I: 5000 of nog groter, vetert zijn
terreinschoeisel dicht, en gaat op verkenning.
Nu de oudheidkundige hamvraag: waarom kan dit niet in Nederland?
Tekort aan gegevens is niet het probleem: de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort heeft een weelde aan informatie in haar computerbestand, en de kaarten van de Topografische;
Dienst, in Emmen, worden al jaren per computer vervaardigd. Het is
net niet in een handomdraai, maar beide systemen kunnen makkelijk
aan elkaar worden gekoppeld. Met de belangstelling bij het recreërende
publiek, net als in Groot Brittannië de belangrijkste gebruikers van topografische kaarten, zit het ook goed: de aandacht voor oudheden
neemt op alle fronten toe, elke vvv heeft folders en routes met veldarcheologie, en bij duizenden van de beter zichtbare aarden monumenten
staan borden met tekst en uitleg. Er is ook genoeg bewustzijn onder archeologen en ambtenaren over de beschermende werking en het educatieve belang van de weergave van oudheden op topografische kaarten.
Het probleem ligt bij de Topografische Dienst, waar sinds een jaar of
twintig goedwillend over het onderwerp wordt gesproken, zelfs met de
ROB, maar waar nog nooit ook maar één concrete maatregel werd genomen. Het weinige wat er nu aan oudheden op onze topografische kaarten staat, de beste kaarten die Nederland heeft, is een zootje vol onjuistheden en inconsequenties. De werkwijze van de dienst is nooit onderwerp van een democratisch debat en wordt sinds jaar en dag geheel
intern bepaald. Wat ze in Emmen belangrijk vinden komt op de kaart,
en archeologie vinden ze in Emmen niet belangrijk. Groot-Brittannië

mag het archeologisch-topografisch walhalla zijn, maar in al onze
buurlanden is de situatie beter tot veel beter dan in Nederland. Positieve
uitschieters zijn Denemarken en sommige Duitse deelstaten, maar ook
in Frankrijk en België is de weergave van oudheden op de officiële topografische kaarten aanzienlijk beter en consequenter dan bij ons.
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Holkerveen. De Miami Beach Club en Dance Palace Starlight, onder
één dak verenigd aan de zuidflank van het dorp, zijn gelukkig beide gesloten. Het enorme parkeerterrein is leeg, niemand die vraagt wat ik
doe. Het juiste antwoord - 'zoeken naar een vijfhonderd jaar oud kanaal' - zou waarschijnlijk slecht zijn gevallen bij de gemiddelde poldernachtclubuitsmijter, ook omdat het niet valt aan te wijzen. Het ligt
namelijk onder een uitbreiding van het parkeerterrein die nog niet bestond toen de vigerende r :25.000 topografische kaart werd verkend, in
1986. Toen lag ter hoogte van coördinaten 159.80/467.85 nog honderd
meter van het kanaal tussen de Rijn en de Zuiderzee waartoe de hertog
vanGelrein 1497 of 1498 besloot, maar dat alleen tussen Zuiderzee en
Nijkerk werd voltooid. Soms vermeldt de Topografische Dienst oudheden zonder het te beseffen. Op de kaart staat een blokje donkergroen
van een millimeter breed en een paar millimeter lang: geen blauw voor
water maar groen voor dichte begroeiing, vermoedelijk riet en elzen
maar dat is dus niet meer te zien. Leg er een liniaallangs en het groene
blokje verandert in een verhaal: op een kaarsrechte lijn in noordnoordwestelijke richting liggen vijf dito restanten van 'Der Nieu Rhijn', zoals het kanaal negentig jaar na aanleg op een oude kaart heette. Waar de
lijn kruist met de oude Zuiderzeekust stond omstreeks r 500 het slot
Hulkestein, waar de hulken van Gelres hertog bij de waterpoorten konden afmeren. Of vanwaar ze konden uitrukken, want langs de kust liep
de zeeroute tussen het Sticht (Utrecht) en het Oversticht (Overijssel),
de twee gewesten van Gelres erfvijand, de bisschop van Utrecht. Bij
dreigende vijandelijkheden kon de marine van het hertogdom snel versterkingen van de Rijn naar het kasteel sturen, dat was het idee achter
dit bizarre kanaal.
Gevaarlijk is de bijna waterloze waterweg nog steeds. 'Een koe zakt
er helemaal in weg', is de ervaring van boer P. van Dusschoten op
wiens terrein de twee beste fragmenten liggen, drie kilometer ten zuidwesten van Nijkerk. Twee langwerpige poelen water en blubber, volgegroeid met riet, berken en elzen - en toch sinds kort een rijksmonument. Jaren geleden had Van Dusschoten in zijn onwetendheid bijna
een groep wegarbeiders met een kratje bier verleid om de nutteloze
sloot vol te storten met puin; nu is hij vereerd de eigenaar te zijn van de
mooiste restanten van de voorloper van het Amsterdam-RijnkanaaL Re-
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den om de waterweg te inspecteren was mijn misvatting dat nagenoeg
niemand er van weet, maar dat idee blijkt bijna zo verouderd als mijn
kaart: de Van Dusschotens zien steeds vaker touringcars stoppen waar
de Vliersteeg tussen de twee kanaalresten door gaat.
Ander voorbeeld, de Ermelose Heide. Op de Topografische Kaart
1:25.000 staat twee keer het woord grafheuvels, maar waar ze precies
liggen komt wandelaar noch fietser te weten. Vanuit het noordwesten
zoeft het per rijwiel niet lekker de hei op, want het pad gaat hier tegen
de stuwwal omhoog. Een wat hogere plek als deze was populair bij
onze medemensen van de klokbekercultuur die hier 4000 jaar geleden
woonden. We weten zo weinig van ze dat we ze maar hebben vernoemd
naar de vorm van hun aardewerk. Langs het pad verrijzen monumentale
grafheuvels en op de hele hei staan er meer dan vijftig. Bij sommige
heeft de ROB een heel klein bordje gezet, in de meeste andere gevallen
blijft onduidelijk of je naar een oeroud graf kijkt of naar een gewoon
stuifduin. Een exemplaar van vier meter hoog en twintig meter doorsnee nodigt uit voor een beklimming, al blijft het een raar idee om bovenop iemands graf te gaan staan, zeker als het vierduizend jaar oud is.
Vanaf de top komen er nog zeven in beeld, allemaal netjes gerestaureerd. Behalve schatgravers en de elementen, zorgden militaire voertuigen tot in de jaren vijftig voor aantasting. Ook allerlei koetsiers leverden in voorbije eeuwen een flinke bijdrage, en hun sporen zijn nog
goed te zien. Duizenden wagenwielen doorkerfden het zand tussen de
oude graven in noord-zuid richting, al rept de kaart er niet over. De wegen veranderden voortdurend, maar nu fixeren de wortels van gras en
hei de laatste vorm van de parcoursen.
Ze lopen ook door de wallen van het marskamp aan weerszijden van
de N302, dat 6ooo Romeinse legionairs hier omstreeks 170 na Chr. in
één dag opwierpen. Waarom ze dat deden, blijft de grote vraag. Een oefening misschien? Een verkenning? De noordgrens van het Romeinse
Rijk liep langs de Rijn, dus de Ermelose Heide was wat je noemt een
dislocatie. Wat ze 36 kilometer ten noorden van hun limes te zoeken
hadden zal wel nooit duidelijk worden, bekend is alleen dat ze vuurtjes
stookten, dat ze hooguit een paar dagen bleven, en dat ze gewoontegetrouw de palen van de palissade bij vertrek weer meenamen. Dat er
sinds kort een smal schelpenfietspad door het bivak voert is pure winst
voor de veldarcheologie, al blijft een aanvullende verkenning per schoenzool zoals altijd onmisbaar. Indicatief voor de rijzende populariteit van
onroerende oudheden is, dat alle begroeiing op de wal en in de bijbehorende greppel tegenwoordig heel kort wordt gehouden. Vroeger was het
altijd een beetje zoeken, nu knalt Nederlands enige Romeinse marskamp uit het landschap waarin het eeuwenlang half schuil ging. Op de

kaart staat uiteraard niks. Onwillekeurig vraag je je af of al die omliggende grafheuvels in 1 70 duidelijk zichtbaar waren, en of de Romeinen
al aan veldarcheologie deden. Zo ja, dan moeten ze gedacht hebben aan
de levens van degenen die daar al een paar duizend jaar begraven lagen.
Zo nee, dan zagen ze alleen een paar lage terreinverheffingen.
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T. VAN DEEL
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Het zal in een schoolboek zijn geweest dat ik de zin voor het eerst heb
gelezen. Het was er een, waar ik meteen opgetogen van raakte en nog
steeds, als ik hem wel eens in mij op hoor komen, ben ik verrukt van
deze zin. Hij luidt, in alle eenvoud, als volgt: 'In Zuid-Limburg komt
het Carboon aan de oppervlakte.' Het Carboon is een van de geologische tijdperken, het op een na jongste van het hoofdtijdvak het Paleolithicum, maar toch nog tamelijk oud, zo om en nabij de driehonderd
miljoen jaar. Ik kon mij voorstellen dat die tijd ergens heel diep en
zwart in de aardbodem verborgen lag en ook kon ik mij nog wel voorstellen dat hij tevoorschijn kon worden geboord in de vorm van steenkool, daar lag ons kolenhok elke winter vol van, maar de gedachte dat
ik maar naar Epen hoefde te reizen om daar, in het Geuldal, om zo te
zeggen, het Carboon aan de oppervlakte te zien komen, die gedachte
kwam mij ronduit sensationeel voor.
Vorig jaar heb ik de plek nog eens bezocht. Hij is vernoemd naar de
man die hem ontdekt heeft, want enthousiast beschreven, zoals de grote
natuurschrijvers begin vorige eeuw dat konden: Eli Heimans, de Jac.P.
Thijsse van de Nederlandse amateurgeologie. De Heimansgroeve, zoals
hij heet, is nu vanzelfsprekend een natuurmonument, de koeien die in
het Geuldal grazen mogen de plek niet betreden, hooguit weten ze je de
toegang te bemoeilijken door met z'n alle voor het hekje te gaan staan.
Voor de meeste mensen zal gelden, dat er weinig bijzonders aan de plek
valt te beleven, ze lezen het informatiebord en zien op een tekening in
doorsnee de geologische situatie en zullen misschien toch ook wel even
een lichte rilling voelen bij de mededeling dat er van het lang geleden
in dit toenmalige moerasgebied gevormde veen nog sporen zijn terug te
vinden in deze leisteengroeve 'in de vorm van uiterst dunne steenkoolsnoertjes'. Dat is toch niet niks. In vroeger tijden moesten mensen met
gevaar voor hun leven en gezondheid diep in de aarde afdalen om het
zwarte goud naar boven te halen, opdat wij ons verwarmen konden. En
hier, hier komt het zomaar, zij het niet te benutten, aan de oppervlakte.
Heimans heeft aan de groeve die nu zijn naam draagt het bewijs van
leven ontfutseld. Zie hem, nog volkomen onwetend van het feit dat
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deze plek zijn naam zal dragen, er met zijn geologenhamer bezig stukjes kolenlei weg te tikken, op zoek naar het gidsfossiel, het voor deze
lagen kenmerkende fossiel, de Neptunus-mossel. Hij heeft er al vele
malen naar gezocht, maar tot nu toe vergeefs. 'Ook nu scheen het op
niets uit te lopen;' zo schrijft hij in september I 9 I 2 in het tijdschrift De
Levende Natuur; 'net toen het mij begon te vervelen en ik er de brui
aan wou geven, viel mij een brok naar mijn oren, dat nogal dik was, iets
bobbelde en in mijn verbeelding wel iets beloofde. Even doortikken!
Ja, hoor, ik zag vaag iets als streepjes afsteken. Voorzichtig verder tikkend, haalde ik er de drie stukken uit, die ge hier zo nauwkeurig mogelijk getekend ziet. Tot mijn verrassing waren het niet de concentrische
lijntjes van de verwachte Posidonia-schelp, maar regelmatig uit een
punt wegstralende groefjes; dus een heel andere soort; waarschijnlijk
niet eens een mossel. Ge begrijpt, dat ik met die tere, nauw zichtbare
afdrukken in de broze lei, uiterst voorzichtig te werk moest gaan, om er
iets heels van thuis te brengen. Ik heb ze dan ook met open handen naar
Epen gedragen, en ze daar zorgvuldig in watten gepakt. Daarna ben ik
dadelijk weer terug gegaan om verder te zoeken, uren lang, maar... niets
meer gevonden.'
Zo rond mijn vijftiende wees alles er op dat ik een vooraanstaand geoloog zou worden. Dagen bracht ik door in afgravingen en grindgroeves; ik liep over hei en stuifvlakte met het hoofd bij de grond en alles
wat steen was inspecteerde ik nauwgezet, ik beklopte grote keien met
een hamer en had altijd mijn loep bij de hand. De stenen die ik, zorgvuldig in krantenpapier gepakt, in een tas mee naar huis nam, probeerde ik namen te geven met behulp van Het Keienboek van P. van der
Lijn, vierde druk, 1958.
Overal waar de grond blootlag kon je zwerfstenen vinden. Ze waren
er op twee manieren in terechtgekomen: door rivieren meegenomen van
elders of door de reusachtige gletschers uit de ijstijden meegevoerd uit
het noorden en, toen het ijs zich terugtrok, hier achtergelaten als eindmorene. Vooral die Scandinavische zwerfstenen spraken tot mijn verbeelding, ze hadden bovendien schitterende namen, zoals Aland rapakivigraniet, Gabbro, Rhombenporfier, Ogengneis of Schriftgraniet, ook
mooie druk samengestelde namen zoals Biotiethoomblendekwartsdioriet. Zelfs het grind in ons achtertuintje moest goed geïnspecteerd.
Omdat de determinatie bepaald geen eenvoudige zaak bleek en ik
mijn kennis wat wilde vergroten, ben ik een tijdje lid geweest van de
Nederlandsche Geologische Vereniging. Die bezat een zogenaamde
keienkist, een natuurlijk loodzware ladekist onderverdeeld in vakjes
waarin monsters lagen van verschillende steensoorten. De kist was educatief, de bedoeling ervan was de gesteentes te leren kennen niet met
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behulp van beschrijvingen en foto's, maar uit eigen aanschouwing.
Toen ik hem eindelijk in huis kreeg, viel mij wel op dat er erg kleine
steentjes bij zaten. Vermoedelijk werd de kist bij elke uitlening door begerige stenenliefhebbers iets lichter gemaakt. Hij zal nu wel geheel verdwenen zijn.
Van der Lijn, destijds ere-voorzitter van de vereniging, was in het begin van de eeuw op het spoor van deze belangstelling gezet door niemand minder dan Eli Heimans. Toen hij hem, in de pauze van een lezing over bloemen en vogels, een fossiel koraal liet zien met een holte
vol kwartskristallen, zei Heimans tegen hem: 'Och, bloemetjes en vogels zijn wel mooi, maar stenen is je ware.' Van der Lijn laat er in het
voorwoord van zijn Keienboek geen twijfel over bestaan dat de stenenzoekerij iets betekent. Hij schrijft: 'Hoevelen vonden hun vreugde, hun
uitspanning, hun geluk in de omgang met de z.g. dode stenen, die hun
vaak meer boden dan de levende dingen, omdat zij ons altijd weer voor
problemen plaatsen en het oplossen daarvan geestelijke bezigheid en
voldoening schenkt.' En hij rondt af met de woorden: 'De magische
aantrekkingskracht der stenen houdt de denkende en gevoelige mens
eeuwig in de ban. Intuïtief voelt hij verborgenheden, die hij tracht te
ontsluieren, levendig ondergaat hij de geestelijke satisfactie der onthulling; dringt hem de inspiratie tot vastklemming aan deze raadselen der
natuur, die een vreugde en troost brengen tot in hoge ouderdom; ook
daarom, dat zij het geheimschrift blijven van een hogere werkelijkheid
naar de ideeën van God.'
Ik weet niet helemaal zeker of ik die laatste formulering wel begrijp,
maar dat stenen, meer nog dan de levende natuur, een goede betrekking
onderhouden met de eeuwigheid, het eeuwige of de Eeuwige lijkt mij
voor de hand te liggen.
De Franse schrijver Roger Caillois heeft daar een schitterend boek
over geschreven, het heet gewoon Stenen. Een paar fragmenten: 'Ik
spreek van stenen ouder dan het leven, stenen die, zo er al leven mocht
ontluiken, erna op de bekoelde planeten zullen achterblijven. Ik spreek
van stenen die zelfs niet op de dood hoeven te wachten en die niets anders te doen hebben dan zand, regen of branding, storm en tijd langs
zich heen te laten glijden.
De mens is jaloers op hun duur, hun hardheid, hun onverzettelijkheid
en hun glans, omdat ze glad en ondoordringbaar en zelfs aan stukken
nog heel zijn. Ze zijn vuur en water in dezelfde onsterfelijke transparantie, soms bezocht door regenboogkleuren en soms door een waas.
Wie ze in zijn hand houdt, brengen zij de zuiverheid, kou en distantie
van de sterren, verscheidene vormen van sereniteit.'
En: 'De mens die naar een steen kijkt, voelt zich in zekere zin oog in
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oog staan met het tijdeloze, met datgene wat van alle tijden is, niet
leeft, niet doodgaat.'
Dat is de ene kant van de omgang met stenen; de andere kant is een
meer vervoerende, waarin de steen wordt gezien als een wereld in het
klein. Wie erin doordringt, in die wereld, kan, aldus Caillois, 'een opwindende vreugde' beleven en de ervaring hebben 'de wereld van de
ijdele en vergankelijke veranderingen verlaten (te hebben) om de universele bron te bereiken, om deelgenoot te worden van de onaantastbare duur.' De steen, dus, als voorwerp van mystieke beschouwing.
Voorin mijn Keienboek staat een foto van Van der Lijn, keurig in het
pak, pochet, das, wit overhemd, echte manchetknopen en een koninklijke onderscheiding. Met zijn beide handen houdt hij een flinke zwerfkei vast, je kunt zien dat hij hem met de grootst mogelijke aandacht van
alle kanten aan het beschouwen is. Deze foto is voor mij de icoon van
de stenenliefde.
Behalve de Heimansgroeve is er nog een andere geologische plek,
die mij al sinds mijn jongensjaren intrigeert: het geologisch reservaat
P. van der Lijn bij Schokland. Het is een terrein dat ik kende van foto's,
van vlak na de drooglegging van de Noordoostpolder in 1942. Daarop
zie je een barre vlakte vol met keien, de morene van de derde of voorlaatste ijstijd. Van der Lijn heeft ervoor gepleit dit drooggevallen keienveld te behouden en dat is ook gebeurd.
In 1986 heb ik het mogen bezoeken; het was toen al niet meer opengesteld voor het publiek en uitsluitend toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Een nieuwe 'Gesteentetuin' is een eindje verderop aangelegd en die kan wel door iedereen bezocht worden. Mij vergezelden
de geologisch conservator van het Museum Schokland, de heer Hellinga, auteur van onder meer Elseviers Zwerfstenengids, en de boswachter
van Staatsbosbeheer, onder wiens verantwoordelijkheid het gebied valt.
Het ligt er nog net zo bij als toen het werd drooggelegd. Een vloer
van stenen in alle maten en soorten, gelegen in een rode keileemschoL
Het is zomer en het is heet. Vooral hier, waar er alles aan gedaan wordt
om de groei van gewas tegen te gaan, want het moet zo blijven als honderdduizend jaar geleden, vooral hier ketst de hitte je vanaf de grond in
het gezicht. We buigen ons over stenen en ik hoor de namen die mij zo
vertrouwd in de oren klinken als alles wat echt vroeger is. Soms, als de
steen half in de aarde verzonken ligt, schoppen we hem met de schoen
eruit en nemen hem in onze hand. En, merkwaardig, altijd weer leggen
we hem terug op de plaats waar hij vandaan komt. Hier mag niet zozeer
iets niet veranderen, hier komt het niet in je op om aan verandering te
denken.
Wat is het dat mij zo in dit landschap ontroert? Deze vreemde encla-
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ve, dit gat in de tijd. Het is alsof ik er helemaal niet meer toe doe, ten
overstaan van deze met wat korstmos begroeide vloer waar het ijs zich
zojuist van heeft teruggetrokken. Het is alsof ik zelf onmogelijk kan
voorkomen in dit landschap.
Vogels vliegen. Eerder dan met de stenen had ik me met vogels beziggehouden. Het trof me dat het bij vogelwaarnemingen altijd van
groot belang werd geacht nauwkeurig tijd en plaats te vermelden. Bij
een steen hoefde je alleen te noteren waar je hem gevonden had, niet
op welk uur, op welke dag, in welk jaar. Een steen staat buiten de tijd,
al nemen wij hem wel degelijk in de tijd waar. De stenen in het reservaat hebben een dubbeleffect er is de verwijzende kracht naar het buiten- of boventijdelijke en tegelijk moeten ze een wereld van honderdduizendjaar geleden exposeren, het museum van de ijstijd zijn. Ik voelde mij daar, in die blakende woestenij, opgenomen in iets veel groters,
waar dit reservaat een goed beeld voor was, en verlost van ook maar
enige gedachte aan zoiets als vergankelijkheid.

GEOLOGISCH RESERVAAT P. VAN DER LIJN

In deze ruimte van het landschap
is de tijd tentoongesteld: aarde
vol keien die het ijs bezwaarden.
Hun namen een lied dat opklinkt
uit de drooggemalen zee: graniet,
gneis, porfier en dioriet. Stenen
sirenen van een leven zonder duur.
Hoogzomer nu, de kale vlakte
blakert als in den beginne toen er
een eeuwigheid nog niemand was
die zich bevrijden wou van tijd.
Ik voel mij opgeheven in de leegte
van dit eindeloze heden, - geen
oog ziet nog dat het vergaat.
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HANS VAN ROSSUM
N DE REST DENKEN WE ERBIJ
FRAGMENTEN VAN
HET ROMEINSE
LEGER IN ENGELAND

De opgraving van de Romeinse militaire nederzetting in Vindolanda,
het moderne Chesterholm, niet ver van de muur van Hadrianus, heeft
zich inmiddels ontwikkeld tot een toeristische attractie met een museum, een giftshop waar oorbellen in Romeinse stijl worden verkocht en
een eigen website. Hierop valt onder andere te lezen dat het museum in
2000 door 116.636 mensen is bezocht. Ook blijkt het mogelijk tegen
betaling aan de opgravingen deel te nemen (helm verplicht). Voor 2001
is alles overigens al volgeboekt.
De opgraving zelf is niet meer dan een steenruïne waarin hooguit de
plattegrond van gebouwen kan worden herkend. Deze gebouwen zouden ook in intacte staat niet bijzonder zijn geweest. Geen fraaie architectuur, maar doelmatige militaire nutsbouw, barakken, officierswoningen, een badhuis, werkplaatsen. Op de plek is voor zover wij weten
nooit iets heel bijzonders gebeurd. De hoop stenen ontleent zijn bezienswaardigheid aan wat er bij kan worden bedacht: men moet zich
een voorstelling maken van wat het geweest is, bedenken dat het zo'n
20 eeuwen oud is en dat er het verhaal aan vast zit van de moeizame
pacificatie van Engeland door een vreemde veroveraar.
Om de doorsnee-toerist hierbij te helpen zijn er replica's van bouwdelen neergezet. Ondanks alle moeite zie je het er toch niet echt aan af
dat bij deze opgravingen 'de ontdekking van de eeuw' is gedaan, weliswaar met de toevoeging 'in de Britse archeologie', maar toch. Wie interesse heeft voor opgravingen als deze kan op tal van plaatsen in Europa
terecht, zij het dan dat Vindolanda op veel van deze opgravingen vóór
heeft dat je het bezoek kunt combineren met het bekijken van een zeldzamere attractie als Hadrianus' muur. De spectaculaire ontdekking betreft dan ook niet de nederzetting zelf.

2 2

De vondst van een snipper
Al in 1930 was de Britse archeoloog Eric Birley, eigenaar van het terrein, op kleine schaal begonnen met opgraven, maar het echte werk zou
pas in het begin van de jaren '70 worden aangevat onder leiding van
zijn zoon Robin, die voor het verwerven van fondsen en de aankoop

2 3

van meer grond rond de opgraving een speciale stichting had opgericht.
Het vochtige karakter van het terrein stelde de opgravers al vanaf het
begin voor de nodige problemen, die door de archeologische activiteiten nog verder werden verergerd. De natuurlijke afwatering van het terrein raakte emstig verstoord en er ging een aantal drainagepijpen stuk
die daar ooit door boeren waren gelegd. Het resultaat was dat na zware
regenval aan het eind van de campagne van 1972 de opgraving blank
kwam te staan.
Besloten werd een geul voor een drainagebuis te graven, die zoveel
mogelijk om de archeologisch interessante plekken heen moest lopen.
Dat graven viel niet mee, omdat de opgetrommelde vrijwilligers onder
andere dwars door een keiharde laag slakken van een ijzersmelterij
heen moesten. Daaronder lag de kleilaag die men had aangezien voor
de maagdelijke bodem. Onder normale omstandigheden zouden archeologen daar niet onder gekeken hebben, maar de geul moest dieper.
De kleilaag bleek echter veel dunner dan verwacht, en sloot een laag
organisch materiaal af. Hierin vond men resten van leer, hout, Romeins
textiel en aardewerkscherven. Onder de klei zat archeologisch interessant materiaal.
In maart 1973 begon men het nieuwe opgravingseizoen met een nadere inspectie van de toevalsvondst uit de vorige herfst. Hierbij trokken
twee dunne stukjes hout, die geschaafd leken, de aandacht. Birley en
een anonieme assistent bekeken ze wat preciezer, omdat bewerkt hout
een aanwijzing kon zijn voor de aanwezigheid van een timmerwerkplaats. Groot was de verrassing toen bleek dat er met inkt tekens op
waren aangebracht. Deze ontdekking veranderde het karakter van de
opgraving. Uiteraard is men direct naar meer beschreven hout gaan
zoeken en daarvoor moest veel voorzichtiger gegraven worden om het
kwetsbare materiaal niet te beschadigen. Al in de jaren '70 werden honderden teksten gevonden die met inkt waren geschreven op dun geschaafde houten vellen. Inmiddels loopt het aantal in de duizenden,
vooral door een zeer grote nieuwe vondst in 1998.
Wel moet worden bedacht dat die indrukwekkende hoeveelheid alleen gehaald wordt, als we elke afzonderlijke snipper waarop letters te
zien zijn als een tekst tellen. De meeste beschreven vellen zijn zwaar
beschadigd, verre van compleet of nauwelijks leesbaar. Zelfs indien
goed bewaard kunnen ze niet zonder meer worden gelezen: het is meer
een kwestie van ontcijferen. Ze zijn geschreven in Romeins cursiefschrift, de dagelijkse schrijfhand die nu alleen nog maar voor geoefende specialisten leesbaar is. De definitieve publicatie van alle teksten,
die bij de Engelse geleerden A. Bowman en J. Thomas in bekwame
handen is, zal een zaak zijn van de zeer lange adem.
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Zeldzaam en gewoon
Dergelijke teksten zijn zeldzaam, omdat bijna alles wat in de oudheid
op vergankelijk materiaal is geschreven de tand des tijds niet heeft
doorstaan. Dit geldt ook voor de literaire kanon van de 'Klassieken' die
we nu alleen nog kunnen lezen doordat deze werken gedurende eeuwen
telkens weer opnieuw zijn overgeschreven. Onze moderne tekstuitgaven zijn in feite reconstructies van de oorspronkelijke werken op basis
van Middeleeuwse kopieën, die het eindpunt zijn van een lange keten.
Het is een kleine selectie van wat er ooit geweest is. Ieder werk waar
enige decennia geen vraag naar was en dat dus niet werd overgeschreven, ging onherroepelijk verloren. De tragediedichter Sophocles schreef
ooit meer dan 120 toneelstukken, maar we hebben er maar zeven over.
Aan de andere kant: van de meeste Atheense toneelschrijvers is helemaal niets meer over.
Wel zijn er zijn er heel wat teksten uit de Oudheid bewaard gebleven
in de vorm van inscripties op duurzaam materiaal als steen en brons, al
is ook hiervan veel verloren gegaan. Bronzen platen werden omgesmolten en de stenen waarop inscripties stonden hergebruikt als bouwmateriaal. Toch zijn er nog honderdduizenden teksten over op grafstenen,
monumenten en gedenkplaten.
Teksten die waren geschreven op de gewone dagelijkse schriftdrager
zijn alleen bewaard gebleven onder bijzondere omstandigheden. Vooral
in Egypte zijn er veel gevonden. Men schreef daar op papyrus dat werd
gemaakt van de gelijknamige rietplant Papyrusteksten zijn bewaard gebleven als ze onder het kurkdroge woestijnzand terechtkwamen.
Daar komen nu de teksten uit Vindolanda bij, die niet zijn vergaan
omdat ze in het grondwater door een kleilaag waren afgesloten van
zuurstof. Er was wel al eerder een klein aantal van dergelijke beschreven houten vellen gevonden bij diverse opgravingen, maar daarbij ging
het altijd om losse vondsten van een enkel vel. Qua omvang is deze
vondst absoluut uniek.
Het bijzondere van dergelijke teksten is dat ze zo gewoon zijn. Hoewel er soms ook een (flinke) snipper literatuur tussen zit, bestaat het
meeste van wat men zoal opschreefuit kattebelletjes, kwitanties, boekhouding, belastingaangiften, verkoopcontacten, testamenten enzovoorts.
Dergelijke teksten laten ons iets zien van tal van aspecten van het bestaan, die in de overgeleverde literatuur niet of nauwelijks aan de orde
komen. Schrijvers schreven niet over wat vanzelf sprak. Ook was de
meeste literatuur geschreven voor en door een kleine elite. Dat doet
niets af aan de waarde daarvan, maar het beperkt wel onze blik op de
wereld van die tijd. De filosofie van Plato kennen wij goed, maar hoeveel in zijn tijd een brood kostte en hoeveel mensen er moeite mee hadden dat te betalen is niet bekend.

In tegenstelling tot de bewust bewaarde literatuur hebben wij deze
dagelijkse teksten over omdat men er na enige tijd geen waarde meer
aan hechtte. Zij zijn voor ons bewaard omdat ze zijn weggegooid. Met
name blijkt dit duidelijk uit de grote vondst uit 1998. Deze vellen waren op een hoop in brand gestoken. Kennelijk werd er een archief geruimd. Door een regenbui werd de brandstapel gedoofd, waarna de
halfverbrande massa voor negentien eeuwen onder de grond verdween.
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De dagelijkse bureaucratie
Nog geheel los van de vraag wat er in de teksten uit Vindolanda staat,
vormen de beschreven houten vellen alleen al als objecten een belangrijke ontdekking. Ze laten zien dat het dagelijkse, routinematig en praktisch gebruik van schrift ook in een uithoek van het Romeinse Rijk als
Engeland was doorgedrongen. Men heeft wel vermoed dat dat daar minder het geval was dan elders, in de veronderstelling dat papyrus de normale schriftdrager was in het hele Romeinse Rijk. Omdat papyrus in
Noord-West Europa van ver moest worden geïmporteerd, was het duur
en zou men er zuinig mee zijn geweest. De vondst van de Vindolandateksten laat zien dat men een schriftdrager voor dagelijks gebruikt ter
plekke vervaardigde uit hout en dat daar ruim gebruik van werd gemaakt.
De mate van geletterdheid is des te interessanter gezien de herkomst
van de soldaten in Vindolanda. Deze behoorden tot de zogenaamde
hulptroepen, die werden gerekruteerd uit de onderworpen volkeren in
de Romeinse wingewesten. Ongeveer de helft van het Romeinse beroepsleger bestond uit dergelijke eenheden. Doorgaans werden deze
soldaten geworven in de minder beschaafde periferie van het Romeinse
Rijk. In armere streken waren meer rekruten te vinden die bereid waren
voor de lange diensttijd (25 jaar) te tekenen. Bovendien werden zo potentiële rebellen geneutraliseerd door ze een baan te bezorgen. Voor ons
Nederlanders is het aardig te weten dat onder andere het 9e cohort van
de Bataven, dat afkomstig was uit de Betuwe, een tijdje in Vindolanda
gestationeerd is geweest.
De teksten laten het Romeinse leger zien van een kant die bij de Romeinse geschiedschrijvers nauwelijks aan de orde komt. Zij beschrijven
het leger in actie tijdens militaire campagnes en veldslagen, de meeste
als een geoliede vechtmachine, die af en toe een slag verloor, maar altijd de oorlog won. Er wordt vaak vergeten dat grote oorlogen en opstanden in feite uiterst zeldzaam waren in het bestaan van de individuele soldaat. In de Vindolandateksten zien we het leven van alle dag.
Het runnen van een Romeins legerkamp bracht een verbluffende bureaucratie met zich mee. Zeer veel teksten zijn van boekhoudkundige
aard: lijsten met inkomsten en uitgaven in geld en voorraadadministra-
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ties van voedsel, kleding en materiaal. Van dag tot dag werd bijgehouden wat er door wie geleverd werd en wat waarvoor door wie werd gebruikt. Iedere maat graan, overjas en partij spijkers werd geadministreerd en verantwoord.
Ook werden de gangen van het personeel op schrift vastgelegd. Een
zeer goed bewaard gebleven document bevat de inventarisatie van het
personeelsbestand van een ander onderdeel dat een tijd te Vindolanda
verbleef, het Ie cohort Tungri. Het totaal aantal soldaten in de eenheid
bedroeg 752. Verrassend is dat een meerderheid elders gedetacheerd
was, liefst 456 soldaten. Zo'n gegeven laat dan zien dat de gedachte dat
ieder Romeins legerkamp fungeerde als garnizoensplaats van een onderdeel niet juist is. Vindolanda was meer het administratieve centrum
van een eenheid die over een groot gebied werkzaam was. Op grond
van de plattegronden van de kampen en het idee dat men had over de
standaardomvang van het militaire personeel, heeft men wel geconcludeerd dat de gewone soldaten in hun barakken leefden als haringen in
een ton. Nu blijkt dat er gewoon veel minder personeel op de basis verbleef dan gedacht. Overigens vermeldt het document nauwkeurig dat
3 I van de achtergebleven soldaten ongeschikt waren voor dienst: I 5
waren ziek, 6 gewond en I o hadden ontstoken ogen.
Onderofficieren van kleinere eenheden moesten periodiek op schrift
bij het hoofdkwartier melden dat het personeel en de uitrusting 'aanwezig en in orde' waren. Er is een groot aantal van dergelijke rapporten teruggevonden. Zij zijn volgens een standaardformulering opgesteld. Alleen de data en de namen van de rapporterende officieren verschillen.
Wie het kamp wilde verlaten moest daarvoor schriftelijk toestemming
vragen aan de commandant. Ook dit gebeurde met een standaardtekst.
Variatie zit in de naam van de soldaat die de aanvraag doet en de bestemming. Soldaten moesten aangeven waar zij hun verlofwilden doorbrengen.
Een niet te beantwoorden vraag is wat we uit deze bureaucratie moeten afleiden. Hield de leiding van het kamp het leven van alledag in een
ijzeren greep of was deze papierwinkel een wanhopige poging om een
weerbarstige werkelijkheid te beheersen? De minutieuze verantwoording van het gebruik van middelen en personeel was op zich nog geen
garantie voor een verantwoorde aanwending. Opvallend is het zeer grote aantal sloten, zo'n honderd, dat tijdens de opgravingscampagne is
gevonden. Er is zelfs een aparte monografie over verschenen. De boekhouding alleen bood kennelijk onvoldoende waarborg tegen het oneigenlijk gebruik van staatseigendommen. Tegenover de nauwkeurige administratie van de gangen van het personeel staat een - helaas fragmentarische bewaarde - correspondentie over problemen met deserteurs.

2 7

De correspondentie van de commandant
Verder zijn er zeer veel brieven. De inhoud van deze teksten is veel gevarieerder dan die van de standaarddocumenten en we komen meer te
weten over de personen die in Vindolanda verbleven. Het valt des te
meer te betreuren dat het om fragmenten gaat. Meer nog dan de snippers van de boekhouding zijn deze brieffragmenten 'tantalizing'.
Ik zal me hier beperken tot de correspondentie van de commandant
van het 9e cohort Bataven, Flavius Cerialis. Alleen al zijn naam is interessant. Normaal gesproken werden hulptroepen geleid door Romeinse
officieren. Ook de namen van Cerialis zijn Romeins, maar we kunnen
eruit afleiden dat het gaat om een Bataaf met Romeins burgerrecht. Het
was een traditioneel privilege van de Bataafse legeronderdelen, die door
de Romeinen als hoogwaardige elite-eenheden werden beschouwd, geleid te worden door Bataafse officieren. De opvatting van historici was
echter ook dat dit privilege na de Bataafse opstand in het jaar 70 - zo'n
25 jaar voordat Cerialis in Vindolanda verbleef- was ingetrokken. Dit
blijkt dus niet het geval. Verder laat de correspondentie iets zien over de
mate waarin deze Bataaf was geromaniseerd. Er is wel gedacht dat de
Bataafse troepen en hun officieren sterk vasthielden aan hun eigen Germaanse tradities en nauwelijks 'verromeinsten'. Ook dat blijkt niet
juist.
In totaal zijn de fragmenten gevonden van zeventien brieven van Cerialis, dat wil zeggen kladversies of kopieën. De echte brieven zijn natuurlijk verstuurd. Men neemt aan dat acht van deze brieven eigenhandig door hem zijn geschreven. Het zijn concepten die doorhalingen bevatten en zijn geschreven in een net, maar idiosyncratisch schrift. Beslist geen schrijvershand, zoals in een aantal andere brieven die
kennelijk door secretarissen zijn gekopieerd. Niet één brief is in zijn
geheel over, van de meeste rest zelfs treurig weinig, bijvoorbeeld alleen
de aanhef (Flavius Cerialis aan ... ). Daarnaast zijn er zo'n vijftig fragmenten van brieven die aan hem zijn gericht door zo'n twintig verschillende personen. De meeste correspondenten zijn militairen, waaronder
nogal wat collega-prefecten van elders gestationeerde onderdelen.
Sommige brieven gaan over dienstaangelegenheden, andere hebben een
meer persoonlijk karakter.
De indruk is dat nogal wat teksten te maken hebben met logistieke
problemen. Bijvoorbeeld de melding van een elders gedetacheerde officier dat 'de mannen zonder bier zitten' en het verzoek aan Cerialis dit
probleem snel op te lossen. In dit geval gaat het ondubbelzinnig over
een dienstprobleem. Onduidelijker is de situatie in een brief waarin Cerialis een collega verzoekt hem wat jachtnetten te sturen. Beoefende hij
de jacht als sport in zijn vrije tijd of jaagde het leger op schadelijk
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wild? Een brief van een centurio aan Cerialis roept een soortgelijke
vraag op. Hierin vraagt hij Cerialis hem een aantal kledingstukken te
sturen 'voor de jongens'. Men zou kunnen denken aan zijn zoons, maar
waarschijnlijker bedoelde hij met de 'jongens' zijn slaven. Viel dat onder de dienstvoorwaarden of waren dit privé-uitgaven?
In het algemeen worden privé en zakelijk nogal eens in brieven gemengd. Zo sluit een aantal collega's dienstbrieven af met het verzoek
de groeten te doen aan wederzijdse kennissen of aan Cerialis' vrouw. Er
zijn ook brieven die uitsluitend waren gericht op het onderhouden van
sociale contacten, zoals een nieuwjaarsgroet en een brief waarin eerialis succes wordt gewenst met een niet nader gespecificeerde onderneming.
Een van de beter bewaarde brieven is door Cerialis geschreven aan
een invloedrijke Romein, misschien de commandant van één van de in
Engeland gestationeerde legioenen. Cerialis vraagt hem te willen bemiddelen bij de provinciegouverneur. Wat hij precies van hem wil is
niet geheel duidelijk. In ieder geval hoopte hij te bereiken 'dat ik dank
zij u nog een prettige tijd tegemoet mag zien in het leger'. Je zou kunnen denken dat hij uit was op promotie of overplaatsing.
Er is voldoende van de brief over om te kunnen zien dat Cerialis zeer
goed Latijn schreef. Hij hanteerde hetzelfde idioom dat wij kennen uit
vergelijkbare brieven van literair onderlegde Romeinse senatoren als
Cicero en Plinius. Ik wil hiermee natuurlijk niet suggereren dat hij een
groot literair talent was, maar hij moet in ieder geval enige scholing in
de retorica hebben genoten, het hoger onderwijs van de Romeinse elite.
Dat onderwijs zal hij niet in de Betuwe hebben gevolgd. Er is enige
aanwijzing dat de Bataafse elite zijn nakomelingen in Keulen liet studeren. Daar kon dat ongetwijfeld wel.
Uit de aard van de correspondentie kan ook worden afgeleid waarom
hij deze vaardigheid wel moest bezitten. De Romeinse samenleving
dreef op een kruiwagencultuur waarin mensen met elkaar waren verbonden in een systeem van diensten en wederdiensten. Netwerken was
ook voor een Romeinse legercommandant noodzakelijk, vandaar dat de
correspondentie met collega's naast een zakelijke ook een sterk persoonlijke kant had. De grens tussen deze twee categorieën was vloeiend.
Voor alles wat men zowel in de zakelijke als de privé-sfeer gedaan
moest krijgen was men aangewezen op relaties. Brieven waren hierbij
een onmisbaar instrument in een samenleving zonder andere communicatiemiddelen. Zij moesten uiteraard correct zijn gesteld om effectief te
zijn. Wie geen nette aanbevelingsbrief kon schrijven, kon als commandant niet functioneren,
Ook in zijn levensstijl was Cerialis geassimileerd. Hij voerde een

huishouden zoals dat van een upperclass-Romein. Hij bezat een aantal
slaven. Uit de inventarislijst van zijn keuken blijkt dat daar ingrediënten
uit de mediterrane keuken werden gebruikt: olijven, vissaus en uit Italië
geïmporteerde wijn. Toch zien we ook nog iets van zijn Germaanse
achtergrond in zijn voorraadkelder, die ook bier bevatte.
Tot slot nog een intrigerende vondst tussen zijn papieren: een vel met
een regel poëzie, Vergilius, Aeneis, 9, 473· Op de achterkant van deze
versregel staat de kladversie van een brief. Mogelijk is de versregel een
schrijfoefening van een van Cerialis' kinderen. Er waren al meer voorbeelden van een dergelijk gebruik van Vergilius bekend. Wel komen
bijna alle analoge gevallen uit de eerste zes boeken van de Aeneis. Lazen ze in huize Cerialis verder?
Cerialis had zich dus de Latijnse taal, levensstijl en omgangsvormen
eigen gemaakt. Toch gaat het wat ver te concluderen dat hij geheel was
geassimileerd. Bedacht moet worden dat wij in deze teksten slechts de
buitenkant waarnemen. Hij kon dienstbrieven schrijven in goed Latijn,
maar of hij met zijn Bataafse vrouw ook in die taal sprak blijft voor ons
verborgen.
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De vrouw van de commandant
De bekendste tekst uit Vindolanda betreft niet het Romeinse leger of
een officier als Cerialis, maar Cerialis' vrouw, Sulpicia Lepidina. In het
archief bevind zich een aantal brieven die aan haar zijn gericht door
Claudia Severa, de vrouw van een van Cerialis' collega's, de commandant van een vergelijkbare legerplaats verderop. De twee vrouwen correspondeerden regelmatig en gingen ook af en toe bij elkaar op bezoek.
De compleetste brief is een uitnodiging van Severa aan Lepidina om op
haar verjaardagsfeest te komen.
Het is een eenvoudig briefje. Ik vermoed dat veel mensen deze brief
zo bijzonder vinden, omdat wie de oudheid uitsluitend kent via 'de
klassieken' vergeet dat het leven ook toen zijn gewone kanten had en
dat mensen hun verjaardag vierden. Voor de rest is deze brief, net als de
opgraving, een spoor waar je van alles bij moet denken.
Het moet een geïsoleerd bestaan geweest zijn geweest voor een officiersvrouw in een kazerne die lag in een vreemde, officieel recent gepacificeerde, maar nog steeds vijandige omgeving. Waarschijnlijk
woonde alleen het gezin van de commandant in de ruime dienstwoning
in het kamp en was zij daar de enige vrouw. Vriendinnen, de vrouwen
van andere commandanten, waren slechts bereikbaar over slechte wegen en onder militair escorte. Zou Sulpicia Lepidina hebben kunnen
begrijpen waarom het café op de opgraving negentien eeuwen later
naar haar zou worden genoemd?

RUTGER KOPLAND
PO REN

Wat zochten we in dat landschap
we zagen weer grote roofvogels cirkelen
boven het dal - wat is het waarom
je moet blijven kijken tot ze verdwenen zijn
tot je weet dat je ze niet meer ziet
is het dat vanzelfsprekende vinden
van wind-wegen, het vanzelfsprekende
thuishoren in die eindeloze ruimte
en aan on;ze voeten overal paden paden
de sporen van wat daar leeft als wij er niet zijn
de wereld die wij nooit zullen kennen
aan de overkant van het dal rotswanden
met de lijnen waarin een voorbije zee
haar spiegels achterliet
wat zochten we
wilden we 'kunnen zien zonder te denken'
want inderdaad, wat we ook dachten, alles
wat we zagen was niet meer dan het was
zochten we de onverschillige gastvrijheid
van deze wereld - het bijna aangename gevoel
overbodig te zijn?
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Citaat: Alberte Caeiro, De hoeder van Kudden,

XXIV

GEORGES PEREC
LEBER CHROME

3 1

Wat zijn appels? Waarom appels? Wat is het bestaansrecht van de appelboom? We weten best dat de appelboom meestentijds zeker is van
zijn bestaansrecht, en dat het nutteloos, zoniet gevaarlijk is om je af te
vragen wat de geldigheid, de relevantie is van je bestaan en je functioneren. Maar toch, vroeg of laat, komt er een moment waarop dat wat
gewoonlijk zekerheid genoemd wordt niet meer werkt, en het niet meer
voldoende is te lopen om te bewijzen dat beweging bestaat of te ademen om te leven. Vanaf dat moment wordt alles tot vraag, maar een
vraag zonder antwoord: zodra het vragen begonnen is, lijkt het alleen
nog maar een vernietigende uitwerking te hebben: op zoek naar de
waarheid, het bewijs, komt de vragensteller alleen maar twijfel tegen.
En trouwens, hoe moet je vragen stellen wanneer zelfs het ik dat vragen
stelt niet meer helemaal zeker is van zijn bestaan?
Als de verkeerde drenkeling die wordt teruggevonden, als de verkeerde vermiste die als spion wordt gezocht door inlichtingendiensten
die hun tijd voornamelijk besteden aan pogingen om enkel maar de
realiteit te bewijzen van zijn identiteit (die toch sterk gedocumenteerd
is, want we beschikken over een uittreksel uit de burgerlijke stand, een
uittreksel uit het strafregister, een signalement, verslagen van afgeluisterde telefoongesprekken, het verslag van een huiszoeking en diverse
getuigenissen van personen die als betrouwbaar bekend staan, bijvoorbeeld een kapper, een belastingontvanger, een ober), als de verkeerde
journalist die onder pseudoniem artikelen heeft geschreven die later
worden toegeschreven aan zijn patroniem, lijkt Kleber Chrome, ondanks de metalig-militaire, wat al te geruststellende klank van zijn
naam, goede redenen te hebben om zich vragen te stellen, om de waarheid van zijn bestaan op de proef te stellen: een fascinerende onderneming, maar vaak teleurstellend: de sporenuitwisser, de rechtzager van
herinneringen, de geschriftenzifter (dat zijn een paar van de bijnamen
waarmee het personage zich tooit) kan nog zoveel vallen opzetten, kan
alle mogelijke benaderingen proberen en zoveel omwegen en bedrieglijke voorwendsels gebruiken als hij wil, meestal boekt hij slechts een
zo mager resultaat dat het hem soms potsierlijk maakt, niet door gebrek
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aan scherpzinnigheid of intelligentie, maar omdat het terrein waarop hij
zich beweegt geen enkel houvast biedt: het lijkt er sterk op dat de oplossingen niet kloppen, dat de sleutels geen enkele deur openen. Met
een vasthoudendheid die een zekere methodiek niet uitsluit, probeert
Kleber Chrome niettemin zijn onderneming te volbrengen, maar hoe
hij ook worstelt met zijn herinneringen, met de stad, met de tijd, met de
ruimte, met de vriendschap, de liefde, het lijden, zelfs met de literatuur,
hij draait slechts in kringetjes rond; alleen de dood lijkt uiteindelijk die
vereiste limiet te vormen, op basis waarvan het leven zijn vanzelfsprekende karakter zal hervinden.
Het boek is het spoor van deze vruchteloze speurtocht, waarin dat
parcours van het schrijven op zoek naar de eigen waarheid tussen de regels doorschemert: een spel met zulke simpele regels, maar niets is zo
hopeloos gecompliceerd als het spelen van een partij.
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VERTALING: PIET MEEUSE

ANNEKE BRASSINGA
DAGEN

3 3

Schrijven is het volgen van vingerwijzingen. Zodra je begint, komen ze
van alle kanten aanzwermen, eindelijk de kans schoon ziend, nu het
ontvankelijkheidscentrum in de hersens geactiveerd is; dat ligt naar
men mag veronderstellen dicht naast de reli-kwab zoals beschreven in
een artikel in NRC-Handelsblad van 1 september 2001 (hoewel ik dat
slechts kan vermoeden aangezien mijn rk onmiddellijk na de geboorte,
toen de schedel nog wrikbaar was, verwijderd is op last van mijn strikt
atheïstische ouders) - hoe het ook zij, het kan niet anders zijn dan
evenzeer een bron van emotioneel doorleefd besef van samenhang en
percipiërende verruiming die zich niet bekommert om andere dan interne logica en zelfs wonderen niet uitsluit.
Is het lezen van een tekst in statu nascendi, het reconstruerend volgen van andermans omzwervingen en invallen, zoals het zich afspeelt
in het ontvankelijkheidscentrum en het in de kelders daarvan gelegen
associatiemagazijn, iets nog mooiers dan het lezen van een voltooid
werk? Neen. Wat een schaamteloos idee; het is daar in principe streng
verboden toegang behalve voor vertalers en stropers. De mooiste boeken zijn bovendien door geen mens ooit in het klad of in de Ontstaansfase gezien; van Dante's Goddelijke Komedie zijn als ik Mandelstam
geloven mag geen resten voorwerk bekend; van de Ilias ook niet, en al
helemaal niet van Stendhal's La Chartreuse de Parme. Dat boek is in
53 dagen gedicteerd, tussen 4 november 1838 en 26 december van dat
jaar. Het tempo lag op twintig tot vijfentwintig bladzijden per dag. Ervoor en erna ontstond ook nog - uit hetzelfde historische materiaal dat
Stendhal had opgediept uit Italiaanse archieven, omdat hij zich als consul in Civitavecchia zo verveelde- in vijf dagen een novelle, L'abbesse
de Castro, alles bij elkaar meer dan achthonderd bladzijden in livre de
poche uitgave. De Chartreuse, hoezeer ook onbekookt ontstaan, heeft
zelfs een thema: passie, en de trouw daaraan. Ook te omschrijven als:
geluk, bij alle mogelijke ongelukken. De meest briljante vorm van
trouw wordt in dit boek verwezenlijkt door de uiterst vrome Clélia, die
de Madonna geluk en vrijheid heeft afgesmeekt voor haar aanbedene,
en heeft gezworen, als prijs daarvoor, hem nooit meer te zullen zien.
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Zij doet die eed gestand en zwicht tegelijk voor haar passie - door hem
als minnaar 's nachts, in het donker, te ontvangen en hem op die wijze
nooit meer te zien. Van voorbedachten rade is geen sprake: het gaat in
het leven, in dit boek, om het overwinnen van de zelfgeschapen obstakels en natuurlijk ook van de door andere machten opgeworpen beletsels, het gaat om de intelligentie in dienst van het hart.
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In het leven, maar nog meer in de kunst. De meester van het obstakel
en de zelfbeperking, de zelfgeschapen regels waaraan het kunstwerk,
zich in bochten wringend, heeft te houden, is Georges Perec. Hij schreef
La disparition, met het funeste, door geen der personages van deze
bloedstollende thriller opgemerkte ontbreken van de letter e, en tevens
het tegendeel, geheten Les revenentes, de wederkerenden, met enkel de
letter e. Als klinker, wel te verstaan. Evenzo vatte hij het plan, een spiegelbeeld te maken van Stendhals improviserende staat van genade in de
53 dagen dat hij de Chartreuse dicteerde, door zichzelf de eis te stellen
in 53 dagen een roman te schrijven die dan ook '53 dagen' zou heten.
Er deed zich een obstakel voor dat geen schrijver, geen levende ziel kan
overwinnen: de dood. De termijn die hij zich gesteld had was toen trouwens al overschreden, die besloeg precies het aantal dagen, tussen 28
augustus en 19 oktober 1981, met inbegrip van vliegen en tijdsverschil,
van Perec 's Australische reis. Ademnood en een zeer been - het bleek
kanker - werden hem een half jaar later fataal. Wat rest is een voltooid
typoscript van bijna twaalf van de geplande achtentwintig hoofdstukken, en een dossier met fragmenten, sporen, vingerwijzingen. Het wonderlijke is dat het boek precies daarover gaat: sporen, vingerwijzingen.
Op het omslag staat een foto van een okergele, verbrokkelde muur
met erachter, en ook door de gaten kierend, een tropisch donkerblauwe
hemel; aan die muur hangt een groot paneel met daarop een voorstelling die in het boek, in hoofdstuk 3, als volgt wordt beschreven: 'Een
paneel met een schildering - nogal naïef, maar met een zekere bekoring
- ergens in het zuiden van Marokko. De voorstelling is die van een
semi-aride landschap, met sporen van vegetatie, een groepje bomen in
de verte, een horizon van zandduinen en heuvels. Links op de voorgrond een glimlachende inlander, en face gezien, ten halven lijve afgesneden door de lijst van het paneel; hij houdt, aan de halster, een kameel vast waarvan alleen het profiel van de kop en de hals te zien zijn.
Op het middenplan bewegen zich vier kameelruiters, op hun rijdier gezeten, naar rechts. In de lucht wijst een lange pijl naar links. Erboven,
in sjabloonletters, een fors opschrift: TIMBOEKTOE 52 DAGEN, en daar
weer boven een opschrift in het Arabisch, dat naar ik aanneem hetzelfde zegt (maar in omgekeerde richting).'
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Daarmee, met het omslag, is de toon gezet. Richting en tegenrichting, ofwel spiegeling~ en hoezo 52 dagen in plaats van de 53 in de titel? Er zijn bronnen die beweren dat Stendhal de Chartreuse in 52 dagen dicteerde, een ervan is de biografie door Michel Crouzet: 'Hij had
het lot van het winnende boek getrokken, en dat voelde hij aan de
schrijfvreugde die hem 52 dagen lang op vleugels droeg.' Spiegeling:
Perec 's biograaf David Bellos merkt heel verhelderend op dat Perec zijn
boek begon terwijl hij in Australië verbleef, bij onze tegenvoeters dus,
in de gespiegelde wereld waar links rechts is en zomer winter. Sporen
van toekomst: aan de Universiteit van Brisbane richtte Perec een tentoonstelling in van en over zijn werk, en op het kaartje bij Un cabinet
d'amateur schreef hij in het Engels: 'his last novel' in plaats van 'his
latest novel'. Perec vond het grappig toen hij erop gewezen werd, en
zei: 'It's too late now, anyway.'
53 dagen gaat over 'disparition', het mooie Franse woord dat verdwijning maar ook gestorven zijn aanduidt ~ mooi omdat het niet verwijst naar het stoffelijk overschot maar naar de levensgeest die spoorloos is gevloden. Maar in dit boek dienen de personages op hun hoede
te zijn als er sprake is van een verdwijning, een op het eerste gezicht
evidente moord of zelfmoord. Het is dan ook een misdaadroman. Het is
een doos vol misdaadromans, vijf in totaal, de personages daarin hebben elk op hun beurt de opdracht: lees en vind de oplossing van een
'verdwijning'. Als het te laat is, komen ze tot de ontdekking dat zij het
doelwit zijn geweest van een zorgvuldig uitgekiende strategie om hun
de schuld in de schoenen te schuiven. Het boek bestaat, voor zover het
bestaat, uit twee delen, 'waarvan in het tweede nauwgezet alles wordt
weggevaagd wat in het eerste met de grootste zorg was vastgesteld', zoals de eerste verteller tijdens zijn spoorzoekende lezing van het eerste
manuscript opmerkt, 'in het genre van de speurdersroman een klassiek
procédé dat hier tot een bijna karikaturaal paroxisme is doorgevoerd.'
Het begint allemaal in Grianta, de hoofdstad van een Noordafrikaans
politiestaatje, een vroegere Franse kolonie, waar een President-voor-hetleven aan het bewind is. De verteller is docent aan het Lycée Français.
De noodtoestand is afgekondigd. Robert Serval, misdaadschrijver
wiens ware naam Stéphane Réal is, heeft de Franse consul een manuscript gebracht en gezegd dat hij in gevaar is. Dat zegt de consul althans, en op verzoek van Serval ~ die inmiddels verdwenen is ~ verzoekt hij de verteller Serval 's tekst te lezen om daarin te ontdekken wat
er loos is. In die tekst, de roman La Crypte, (wat zowel geheimschrift
als crypte betekent), leest de hoofdpersoon, de speurder Serval die een
verdwijning moet ophelderen, een misdaadroman die bij de mogelijk
vermoorde achter de w.c. was gevallen: Le juge est l 'assassin, geschre-
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ven door Lawrence Wargrave (de achternaam betekent 'oorlogsgraf',
maar de naam behoort tevens toe aan degeen die in Agatha Christie's
Ten little niggers als een van de aanstaande 'slachtoffers' poseert maar
nu juist de moordenaar en de verrader zal blijken te zijn). Hetzelfde
stramien bespeurt de hoofdpersoon van La crypte in Le juge est l'assassin. Het boek van Serval, waarin de verteller al deze kijkdooseffecten ontdekt en bemerkt hoe de schrijver via talloze naamkundige vervormingen (à la manière de Perec) een alluderende samenhang creëert
tussen de diverse teksten binnen zijn verhaal en tevens tussen de tekst
en de werkelijke wereld van Grianta, heeft hem allezend verplaatst van
dat smoorhete Grianta naar het ijzig koude Gotterdam (denk aan Göteborg, Götterdämmerung, denk ik), de hoofdstad van het Scandinavisch
aandoende Fernland. Toch is op de map waarin Serval zijn manuscript
bij de consul heeft gebracht, een in heel andere richting wijzende foto
geplakt, die de verteller beschrijft zoals hierboven al aangehaald: het
beeld van de hete woestijn. Noord versus Zuid. Het verhaal van Serval
eindigt onbeslist: "'Tenzij ..." zei hij. Ieders blik richtte zich op hem.' Of
ontbreekt er een of een aantal bladzijden, die met de ontknoping? ...
De verteller gaat zelf als detective naspeuringen verrichten, in de
echte wereld en in nog meer boeken die Serval als voorbeelden heeft
gebruikt. Zowel in de echte wereld als in de boeken blijken alle sporen
die hij met veel moeite volgt en interpreteert, tevoren voor hem te zijn
uitgezet; zijn eigen speuren naar de waarheid blijkt de val waarin hij
wordt gelokt. Dat, ondanks het aforisme van Lichtenberg dat in Perec 's
notities staat geciteerd: 'Die Fliege, die nicht geklappt sein will, setzt
sich am sichersten auf die Klappe selbst.' De vlieg van Lichtenberg
wéét dat hij altijd in gevaar is. Hoort een mens dat ook altijd te weten?
Maar de val is nu eenmaal verdekt opgesteld, daar is het een valstrik
voor, je ziet hem pas als het te laat is. Dat geldt ook voor het goede vertrouwen. Iedereen kan een verrader zijn. De verteller zelf trouwens
ook, waarom zouden we hem op zijn woord geloven? Zijn tekst eindigt
even onbeslist, hij wacht op de politie die hem zal komen arresteren
wegens moord.
Het wemelt in dit eerste deel, getiteld '53 dagen', van de verwijzingen
naar Stendhal: Serval heeft zijn roman La Crypte gedicteerd, zoals
Stendhal zijn Chartreuse dicteerde; stakende mijnwerkers komen uit
Cularo (de oude naam van zijn geboortestad Grenoble ); Grianta is de
naam van het kasteel waar Fabrice, de held uit La Chartreuse, opgroeit;
Chékina, naam van een kamermeisje in dat boek, wordt de naam van
een strand; in een van de door de verteller bestudeerde 'bronnen', The
Koala Case, worden er vier doden gevonden in een flatgebouw aan Na-
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sturtium Street ofwel de rue des Capucines (Oost-Indische-Kersstraat),
ter nagedachtenis van Henri Beyle alias Stendhal alias Henry Brulard
alias 'De Egotist' die op de hoek van de rue en de boulevard des Capueines op 22 maart 1 842 aan een beroerte overleed - honderdveertigjaar
eerder en twee weken later dan Perec zelf. Er zijn natuurlijk flarden van
zinnen: 'Serval trouva bientót la Marktendörin.' Bij Stendhal staat er:
'Fabrice trouva bientót des vivandières.' Marktendörin en vivandièreshet zijn marketentsters bij de Slag van Waterloo, Fabrice is een heldenvereerder die als jong Italiaans knaapje van huis is weggelopen om in
Napoleons leger mee te vechten, pas veellater wordt hij een echte held,
van de passie, in de dubbele zin van het woord.
Wat kun je verzinnen als band tussen Perec en Stendhal? Tederheid,
ironie, een liefde voor codes- denk aan Stendhal's devies S.F.C.D.T., Se
Foutre Carrément De Tout, Lap Alles Vierkant Aan Laars, L.A.V.A.L.
zou ik zeggen. En denk aan de algebraïsche formules die hij voor zijn
leeftijd verzon toen hij eenmaal boven de gevreesde vijftig was: 26 x 2
+ Vnegen, of 5 kwadraat x 2 + Vnegen.
Naast de evidente liefde voor Stendhal die Perec toont in zijn allusies
is er een spiegeling of tegenhangerschap waar het hem om gaat: die van
heldendom en verraad. In Perec's boek blijkt de held ofwel het slachtoffer geen Fabrice, maar keer op keer de verrader. Uit de opzet van deel
twee blijkt dat alle verwijzingen naar Stendhal en zijn Chartreuse eigenlijk verwijzen naar een andere Chartreuse, het bergmassief in de Franse
Vercors, niet ver van Grenoble, waar Perec als Joods jongetje met een
valse identiteit de oorlogsjaren doorbracht, en waar in juli 1944, vlak
voor de bevrijding van Grenoble, op 22 augustus, een leger van de Résistance door nooit opgehelderd verraad kon worden uitgemoord door
de Wehrmacht. Dat is de nucleus waaromheen de verhalen, spiegelingen en verstrikkingen een kluwen spinnen vol personages die voor een
tweeledig raadsel worden gesteld, dat van een zogenaamd reële verdwijning en van een zogenaamd fictionele uitwerking, een sleutel tot
'de' oplossing.
Maar dat alles is zoals gezegd onvoltooid gebleven. Na het verhaal
'53 dagen' van de verteller volgt een witte bladzij met daarop de redactionele mededeling: 'Hier onderbreekt zich de getypte tekst.' Nee, zo'n
wederkerende werkwoordsvorm laat zich niet gebruiken in de Nederlandse taal, die vereist de lijdende vorm, maar het ruimdenkender Frans
biedt de mogelijkheid tot de dramatisch geladen bedrijvende vorm. Wat
volgt, hoe het verder gaat, het leven van het boek in wording na de
dood van de schrijver - daar verdubbelt zich de onontwarbaarheid van
de lectuur, het volgen van sporen en het signaleren van aanwijzingen
die in de voltooide vorm vermoedelijk merendeels onzichtbaar zouden
zijn geworden.
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Het tweede deel van Perec's roman heeft als titel: 'Un Rest un M qui se
P Ie L de la R.' Het is een citaat, lichtelijk veranderd, van het motto boven hoofdstuk 13 van Stendhal's Le rouge et le noir: 'Un roman: c'est
un miroir qu'on promène Ie long d'un chemin.' Weer een citaat, van
Saint-Réal, een Savoyaardse geschiedschrijver (1639-1692). Réal, dat
was ook de eigenlijke naam van de schrijver Serval, in het voorafgaande. Bij Perec wandelt de spiegel op eigen benen: 'un miroir qui se
promène' is het bij hem geworden. Opnieuw is er iemand verdwenen:
een zekere Serval. In zijn auto is het manuscript '53 dagen' gevonden.
Er wordt een detective bijgehaald, hij heet Salini en krijgt als onderzoeksmateriaal die tekst te lezen. We kennen Salini uit Perec's meesterwerk La vie mode d'emploi, waarin hij (in hoofdstuk 31) vergelijkbaar
ingewikkelde naspeuringen deed naar een vergelijkbaar ingewikkelde
naspeuringen vergende moord, een wraakoefening die door het slachtoffer met angst en beven mitsgaders even ingewikkelde ontsnappingsmanoeuvres is beantwoord, in een jaren en jaren durende ondraaglijkheid, wederzijds, van explosieve emotie die alleen door uiterste beheersing een goede atbandeling kan vinden - het lijkt wel, als deze gestapelde volzin nog te volgen is, of dit een karakteristiek zou kunnen zijn
van Perec's schrijverschap.
Het geluk wil dat het heel lang duurt voordat Salini de code begrijpt
die op een strookje genoteerd los in het manuscript ligt: Un R est un M
qui se P Ie L de la R; doordat hij aanvankelijk in het wilde weg aan het
verzinnen slaat heeft Perec in zijn aantekeningen bladzijden kunnen
vullen met hilarische en mooie mogelijkheden, zoals 'Un ruisseau est
un minabie qui se paie Ie luxe de la rivière', 'Un rupin est un mondain
qui se pavane Ie long de la rue', 'Un roman est un miracle qui se
prophétise Ie leitmotiv de la résonance', 'Un rhume est un mal qui se
propage Ie lendemain de la Rédemption', 'Un récidiviste est un maladroit qui se pète Ie ligament de la rotule', enzovoorts.
Salini kan zich op zijn beurt niet onttrekken aan de dreiging die de
verteller van '53 dagen' heeft bekropen, en ook hij gaat zich het middelpunt en doelwit voelen van een griezelig warnet van sporen dat hem
in een dodelijke valstrik zal lokken, want ook zijn verdwenen Serval,
dat voelt hij op zijn klompen aan, is natuurlijk een verrader, en is in ieder geval in het Franse verzet een verrader geweest, die nu na al deze
voorbereidende manoeuvres misschien als vergelding is omgebracht of doet alsof. Hij weet zich al lezend te overtuigen van de juistheid van
zijn interpretatie: 'Vanaf de eerste regels staat het er allemaal: de stad
in sectoren opgedeeld, de noodtoestand, de treffende beschrijving van
de banale triestigheid van een politiestaat; het is tegelijk Frankrijk onder de bezetting, de gemotoriseerde politie, het verzet (lijdzaam, van de

kellners), en zelfs die wonderlijke toespeling op "de patriottische keuze
van goede Fransen", Franse wijn; nog net geen al te evidente termen als
"maquis", maar kan men door die "Appellation Hermitage" heen niet
allezen "Chartreuse"?'
Het motto bij dit tweede deel luidt: De sneeuw als een bladzij drukproef. Later in de notities is daar een citaat bij te vinden: 'Dit onbestemde terrein, bedekt met sneeuw, lijkt op een reusachtige witte
bladzij waar de mensen naar wie wij op zoek zijn niet alleen hun bewegingen en schreden hebben achtergelaten maar ook hun geheimste gedachten ... ' Het is een visionair beeld, van de negentiende-eeuwse misdaadschrijver Emile Gaboriau.
De allerlaatste aantekening in Perec's notities voor '53 dagen' luidt:
'De waarheid, amper aangeroerd, verwijdert zich; men moet haar verder weg gaan zoeken dan in enige directe verwijzing.' Er is wel een ontknoping bedacht: Patricia, de veertig jaar jongere Amerikaanse vrouw
van Serval, heeft met haar minnaar de moord op haar man beraamd
voordat die van haar kon scheiden, zodat zij de erfenis kon incasseren.
Zij hebben in de Noordafrikaanse woestijn een schrijver ontmoet, een
zekere G. P., 'hij schijnt verzot te zijn op dit soort problemen; we hebben hem een aantal sleutelwoorden verschaft, thema's, eigennamen.
Aan hem was het om ervan te maken wat hij wilde.'
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Alles wat fascinerend is aan Perec's laatste boek, aan de nagelaten fragmenten en notities, is in geen beschrijving te vangen. De rekensommen, de lijstjes, de invallen, de valse sporen. Sequenties als 'lettre
d'Urfé- bergère albinos (lgnaciette) Embellie- Rovilius- zones d'humour du tertre à pêcher dans l'île Avenelle (Flurian) - caricature de
Varlet -lys d'or du drapeau violet turrilo-séliridien', etcetera. Het doet
denken aan Mandelstam's beeld van poëzie schrijven als het zo resoluut
en snel mogelijk oversteken van een rivier waarop in allerlei richtingen
koersende Chinese jonken varen, door van de ene jonk op de andere te
springen. 'Heilige Louise' - ook zo'n mooi bootje, de heilige Lucia
stak zich de ogen, de Helligkeit uit- een bootje bovendien dat een zeil
voert: 'Allégorie de la Vérité'. Ergens anders staat de titel genoteerd
van een roman van Nabokov, Het ware leven van Sebastian Knight.
Ook in die roman verstrikt zich een speurder in zijn reconstructie van
een personage dat dood en verdwenen is; hij is aan het slot die ander
geworden. Ook hij is een verteller van wie je niet weet of je hem moet
geloven, en dat geldt natuurlijk nog veel sterker voor Nabokov's paranoïde spiegelroman Bleek vuur.
Zelfgeschapen raadsels die een literaire tekst van binnenuit ontwrichten en met levensgevaarlijk leven bezielen, geven die tekst een
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emotionele lading: als van verliefdheid, die immers ook, met gescherpte zinnen en een koortsachtig actief ontvankelijkheidscentrum, overal
tekenen, sporen, verbanden signaleert. Maar evenzeer als van doodsbange betrekkingswaan. Dat Perec onder het schrijven van '53 dagen'
stierf, dat hij zichzelf een termijn had gesteld, alsof je daarmee het
noodlot te zeer tart- het klopt al te goed met zijn werk. Denk aan Bartlebooth, die aan het slot van La vie mode d 'emploi aan tafel zit met het
laatste stukje van de vierhonderdnegenendertigste puzzel dat hij niet
weet in te passen - ook hij is nog lang niet klaar, hij zou er vijfhonderd
leggen. Hij sterft, voordat hij heeft kunnen ontdekken dat de W die hij
in de hand heeft, gesplitst en gespiegeld had moeten worden om de
laatste leemte in de puzzel te vullen, om de X te vormen, het teken van
het ontbrekende, het verdwenene, de disparition.

WILLEM VAN TOORN
ES TRÈS RICHES
HEURES

1

Berry

Hagen waren tot zalen hoog gesnoeid
door boeren of boswachters. Eindeloos
suites van herfstgoud. Jagers wild van dood
schoten wel, maar lieten ons ongemoeid
omdat ze ons niet zagen: de hertog
had hen doen schilderen in zijn kerkboek
door broers uit Limburg. En als wij maar goed
aan deze zijde bleven, zou hij ons nog
wel door de vingers zien. Honden haast op ons spoor
stuitten op water en keerden terug,
jankend van woede. Daar over een brug
die je niet zien kon naderden zes vrouwen
levensgroot door het licht als een oud koor
sprekend in talen buiten ons gehoor.
Ogen. Roofvogels stippen in de lucht,
spiedend door eeuwen heen. Jachtvalken. Wouwen.
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Een kind
Voor Tatjana, voor René, voor Rosa

De weiden deze ochtend wit van dauw.
Er is heiligheid in het licht. Je ziet
je adem dansen voor je lippen. Wie
het eerst de deur uitgaat die het eerst het goud
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mag oogsten van de bloei van deze roos,
de jongste tussen talloze. Herfstpost
bezorgd in dit gehucht waar rozen tot
de winter bloeien, zacht maar tomeloos.
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Landschap dat wij slechts tijdelijk in leen
hebben van voorgangers, levenden en nog doden,
bekend en nooit gekend, boeren, hertogen
of herders van wie handafdrukken in leem
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versteend raadsels opgeven. Leenrecht geldt hier
zolang miniaturen op papier

duren, of woorden. Lees deze dus en ga
naar het witte veld waar zij nu bloeit. Rosa
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Met najaarsogen aarzelend de tuin
betreden: hoe zijn ze ons gezind,
dahlia, put, lavendel, schuur. Elk ding
totaal omsloten door zichzelf. Het schuin
laag ochtendlicht staat ondoordringbaar wit tussen de verte en onze ogen
alsof wij uitgesloten zijn van het beloofde
land daar buiten muur en omheining.
Eerst vuur aanmaken, en onze huisgoden
beleefd van stof ontdoen. Voorvaders en moeders
de eer bewijzen die hun toekomt. Taal
van boerse herfstgebeden moet hier gesproken
zijn voordat wij daar ingaan.
Zeker slaan anders heidens wild en woedend
hofhonden achter alle hagen aan .
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De buurvrouw op de trekker weet van niks.
Dat wil zeggen: alles weet zij van de aarde
die krult achter haar ploeg, het sluwe water,
verstopt in holten buiten ieders blik
behalve de hare, waar ze op weg kan glijden
de heuvel af, van de haas die zij opschrikt,
van vos en marter. Maar van geen Romeinen
die de weg aanlegden waarlangs zij haar kind
naar de dorpsschool brengt, vermoedt zij iets,
van hun begraven stad, de twee theaters,
tempels, baden, huisgoden; ofvan, later,
hertogen die hier reden, hun très riches
heures stralend in de kapel, hun ranke dames
breekbaar te paard met valken op hun hand.
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Maar zij zit wijdbeens op haar ijzeren zadel
en schrijft dwars over de doden de verhalen

van haar bloedeigen leven in het land.
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5 Voortekens

Verbeeldingen van herten springen hier
veelvuldig houterig als waarschuwing
op borden langs de weg. Herinnering
aan het schimmentheater thuis: uit zwart papier
geknipt waren Reinaart en Bruun de beer
en het hoekig bos. Moeder las het verhaal
voor uit het boek, met de moraal
dat slimheid altijd won van plicht of eer.
Kaarslicht maakte alles levend. Je zag de hand
van vader die de arme beer verschoof.
Geen hert kruist onze weg, geen vos: allang
diep in het bos verscholen. Auchan
en Jardiland richtten vlak naast het hoofs
slotpark hun droomdomeinen in. De nieuwe weg
haast zich kaarsrecht over de kromme lanen
naar middeleeuwse dorpen. Er schuilt geen vader
meer achter het scherm. Rij door. Alles is echt.
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K. MICHEL

UD GESPREK

- ik zie het niet, zegt Aapje verlegen
maar ik voel het wel, doe ik het licht aan
is het donker toch dik en wordt de muur
een grillig bos, wat het wezen is
waarvoor ik bang ben weet ik niet
maar het heet Het
- antwoordt Rara
wat niet is maar wel een naam heeft
wordt een ding en werpt als alles
dat het licht in de weg staat
een schaduw die met perspectivische kracht
een diepte suggereert die iedereen
de daver op het lijfjaagt
- Rara wat is perspectivies?
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STANISlAW LEM
GEKBESPREKING

Cezar Kouska
De Impossibilitate Vitae
De Impossibilitate Prognoscendi (2 delen)
(Praha, Statni Nakladatalstvi N.Li.)
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De auteur, op het stofomslag Cezar Kouska geheten, ondertekent het
voorwoord met Benedykt Kouska. Een drukfout, een nalatigheid bij de
correctie of onbegrijpelijk perfide opzet? Ik geef persoonlijk de voorkeur aan de voornaam Benedykt. Welnu, aan professor B. Kouska heb
ik enkele van de aangenaamste uren van mijn leven te danken, die ik
met de lectuur van zijn boek heb doorgebracht. Hij brengt opvattingen
naar voren die beslist niet in overeenstemming zijn met de wetenschappelijke ortodoxie; toch gaat het niet om pure waanzin; de zaak ligt daar
ergens tussenin, in de overgangssfeer waar er dag noch nacht is en het
verstand, als het de teugels van de logica viert, er niet zo aan rukt dat
het in gestamel vervalt.
Professor Kouska heeft namelijk een werk geschreven waarin hij bewijst dat we met de volgende exclusiviteitsbetrekking te maken hebben:
óf is de waarschijnlijkheidsleer, waarop de natuurkunde is gebaseerd,
fundamenteel onjuist, óf er bestaat geen bewoonde wereld met de mens
aan top. In het tweede deel zet de professor dan uiteen, dat de prognostiek of futorologie, indien ze realiteit wil worden en geen illusie en bewust of onbedoeld gezichtsbedrog, dat deze discipline geen gebruik
kan maken van de kansberekening, maar een heel andere rekenmethode
nodig heeft- een 'op antipodische axioma's gebaseerde theorie van de
verdeling van feitelijk onmogelijke ensembles in het tijdruimtelijke
continuüm van processen van hogere orden' (het citaat dient tevens als
illustratie dat de lectuur van het werk - in de theoretische gedeelten zekere moeilijkheden in zich bergt).
Benedykt Kouska begint met de onthulling dat de theorie van de empirische waarschijnlijkheid doormidden gebroken is. We gebruiken het
begrip waarschijnlijkheid wanneer we iets niet precies weten. Maar
deze onzekerheid is hetzij zuiver subjectief (ik weet niet wat er gebeurt,
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maar misschien weet iemand anders dat) hetzij objectief (niemand weet
het, en niemand kan het weten). De subjectieve waarschijnlijkheid is
een kompas bij gebrek aan feitelijke gegevens; wanneer ik niet weet
welk paard als eerste het einddoel bereikt, en atbankelijk van het aantal
paarden gok (als het er vier zijn, heeft elk een kans van 1 :4 om de race
te winnen), gedraag ik mij als een blinde in een kamer vol meubels. De
waarschijnlijkheid is in zekere zin de stok waarmee hij zijn weg zoekt.
Als hij zou kunnen zien, had hij de stok niet nodig; als ik zou weten
welk paard het snelste is, had ik het probabililisme niet nodig. Zoals
bekend verdeelt de strijd om de objectiviteit of subjectiviteit van de
waarschijnlijkheid de wereld van de wetenschap in twee kampen. Het
ene beweert dat de boven vermelde twee soorten waarschijnlijkheid bestaan, het andere dat alleen de subjectieve bestaat, want wat er ook gebeurt, wij kunnen het niet precies beoordelen. Het ene situeert de onzekerheid omtrent toekomstige gebeurtenissen dus in onze kennis ervan,
het andere binnen deze gebeurtenissen zelf.
Wat er ook gebeurt, wanneer het werkelijk gebeurt, dan gebeurt hetdat is de centrale stelling van professor Kouska. De waarschijnlijkheid
treedt alleen maar op wanneer iets nog niet is gebeurd. Zo spreekt de
wetenschap. Maar iedereen begrijpt dat de twee kogels van de duellisten als ze in de lucht op elkaar stuiten elkaar platdrukken; dat iemand
bij het viseten een tand stukbijt op een ring die zes jaar terug per ongeluk in zee is gevallen en uitgerekend door deze vis is ingeslikt; dat tijdens een belegering een exploderende granaat op een stapel serviesgoed Tsjaikowski's Sonatine in b-mineur in driekwartsmaat speelt, omdat de scherven de grotere en kleinere schalen precies zo raken als dit
werk dat voorschrijft - als zulke· dingen gebeuren zijn het buitengewoon onwaarschijnlijke gebeurtenissen. De wetenschap zegt dienaangaande dat het feiten zijn die zich uiterst zelden voordoen in verzamelingen gebeurtenissen, dus in alle duels tezamen, in de verzameling van
viseten en vinden van verloren voorwerpen in vissen alsook in de verzameling artilleriebeschietingen van zaken met keukengerei.
Maar de wetenschap, zegt professor Kouska, brengt ons op een
dwaalspoor, omdat het praten over zulke verzamelingen niets dan fictie
is. De waarschijnlijkheidsleer kan gewoonlijk zeggen hoelang we op
een bepaalde gebeurtenis van bepaalde, ongewoon kleine waarschijnlijkheid moeten wachten, d.w.z. hoeveel keer we duels, verloren ringen
en beschietingen van,schalen zullen moeten herhalen om de bovenvermelde zeldzame dingen te kunnen laten gebeuren. Dat is onzin, want
opdat er iets heel onwaarschijnlijks gebeurt, is het helemaal niet nodig
dat de verzameling gebeurtenissen waartoe deze ene gebeurtenis behoort een continuë reeks vormt. Wanneer ik tien muntstukken tegelijk
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opgooi en weet dat de kans op één keer kruis of tien keer munt r: 796
is, hoef ik helemaal niet 796 keer te gooien om te maken dat de kans
dat er tien keer kruis of tien keer munt uitkomt gelijk staat aan een. Ik
kan namelijk altijd zeggen dat de keren dat ik munten opgooi de voortzetting zijn van de ervaring die is samengesteld uit alle keren tezamen
dat ik munten heb opgegooid. Het aantal van zulke worpen moet in de
loop van de laatste 5000 jaar wereldgeschiedenis oneindig groot zijn
geweest, dus zou ik eigenlijk moeten verwachten dat mijn munten tegelijk ofmet kruis of met munt naar boven vallen. Probeer, zegt professor
Kouska, uw verwachtingen maar eens op deze conclusie te baseren!
Vanuit wetenschappelijk standpunt is ze volledig juist, want of men aan
één stuk door munten opgooit of ze voor een tijdje terzijde legt, om de
in de pauze knoedels te eten of voor een borrel het café in te gaan, of
dezelfde persoon gooit of telkens iemand anders, of het op één dag gebeurt of elke week of elk jaar - dat heeft allemaal geen enkele invloed
op de kansverdeling; het is dus volkomen onbelangrijk dat al de Phoeniciërs tien munten opgooiden terwijl ze op hun schaapsvellen zaten,
en de Grieken nadat ze Troje veroverd hadden, en de Romeinse souteneurs in de keizertijd en de Galliërs en de Germanen en de Oostgoten
en de Tataren en de Turken, terwijl ze hun slaven naar Istanbul dreven,
en de tapijthandelaars in Galatië en de kooplieden die handel dreven
met de kinderen van de kinderkruistocht, en Richard Leeuwenhart en
Robespierre en tienduizenden andere gokkers, dat is volkomen onbelangrijk, daarom kunnen we munten opgooien in de mening dat deze
verzameling buitengewoon groot is, waardoor onze kansen, tien keer
kruis of tien keer munt in één keer te gooien, dus ook reusachtig zijn!
Maar probeer eens te gooien, zegt professor Kouska, dan moet je wel
een geleerde fysicus of andere probabilist bij zijn arm vasthouden want
anders loopt hij weg, deze heren stellen het namelijk niet op prijs wanneer ze hun foute methoden onder de neus gewreven krijgen. Probeer
het eens en je zult zien dat er niets uit komt.
Aansluitend onderneemt professor Kouska een uitgebreid gedachtenexperiment dat niet op bepaalde hypothetische verschijnselen betrekking heeft, maar op een deel van zijn eigen biografie. We willen de
meer interessante fragmenten van deze analyse verkort weergeven.
Een militaire arts gooide tijdens de Eerste Wereldoorlog een ziekenzuster uit de operatiekamer, omdat zij per ongeluk binnenkwam op het
moment dat hij een chirurgische ingreep verrichtte. Als de verpleegster
beter de weg in het lazaret had geweten, zou zij de deuren van de operatiekamer en de verbandkamer niet verwisseld hebben, was zij dus niet
de operatiekamer binnengekomen, had de chirurg haar er niet uit gegooid; als hij haar er niet uit had gegooid, zou zijn chef, de regiments-
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arts, hem niet op zijn onbetamelijke gedrag jegens een dame gewezen
hebben (want het was een vrijwillige verpleegster, een jongedame uit
betere kringen), en als hij hem niet berispt had, zou de chirurg het niet
voor gepast gehouden hebben zich bij de verpleegster te verontschuldigen, hij zou niet met haar naar een lunchroom zijn gegaan, zou niet verliefd op haar zijn geworden, was niet met haar getrouwd, waardoor ook
professor Kouska niet als kind van dit echtpaar ter wereld zou zijn gekomen.
Dit voorbeeld lijkt de conclusie te wettigen dat de kans op het terwereld-komen van professor Kouska (als boreling, niet als de man die
de leerstoel voor analytische filosofie bekleedt) bepaald werd door de
waarschijnlijkheid van verwisseling of nietverwisseling van de deuren
door de ziekenzuster in dat jaar en die maand, op die bepaalde dag, op
precies dat uur. Maar dat is nog niet alles. Voor de jonge chirurg Kouska stonden op die dag geen operaties op het programma; maar zijn collega dokter Popichal, die de was van zijn tante naar de wasserij wilde
brengen, ging een huis binnen waar ten gevolge van een doorgebrande
zekering het licht in het trappenhuis was uitgevallen, waardoor hij van
de derde trede viel en zijn enkel verstuikte; daarom moest Kouska hem
bij de operaties vervangen. Als de zekering niet was doorgebrand, zou
Popichal zijn enkel niet verstuikt en zelf geopereerd hebben en niet
Kouska, en als iemand die bekend stond om zijn hoffelijke aard zou Popichal niet zulke krachtige uitdrukkingen hebben gebruikt om de ziekenzuster die per ongeluk binnenkwam uit de operatiekamer weg te
sturen, hij zou haar niet beledigd hebben en het niet nodig hebben gevonden met haar een afspraak te maken; wel of niet een rendezvous,
één ding is zeker, dat uit een mogelijke verbintenis van Popichal met de
verpleegster niet Benedykt Kouska zou zijn ontstaan, maar eventueel
heel iemand anders, wiens kansen om ter wereld te komen in deze studie niet worden onderzocht.
Zich bewust van de gecompliceerde toestand van de dingen in onze
wereld, onthouden statistici zich gewoonlijk van opmerkingen over de
waarschijnlijkheid van zulke gebeurtenissen als de geboorte van een
bepaalde persoon. Om van lastige vragen af te zijn, zeggen zij dat het
hier om het samenvallen van grote aantallen causale verbanden van uiteenlopende oorsprong gaat, daardoor zijn de plaats en tijdstip waarop
het gegeven eitje en het gegeven zaadje versmelten, weliswaar in principe, in abstracta gedetermineerd, maar in concreto zal het nooit lukken
voldoende allesomvattende kennis te verzamelen om tot een reële prognose te komen (hoeveel kans er is dat individu X met het kenmerk y geboren wordt of hoe lang mensen zich moeten vermenigvuldigen voordat er gegarandeerd een bepaald individu met het kenmerk Y ter wereld
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komt). Maar deze onmogelijkheid is slechts een technische, geen principiële, ze heeft te maken met de moeilijkheden om informatie te verzamelen, en betekent niet dat deze informatie helemaal nergens aanwezig is. Het gelieg van de statistische wetenschap beoogt professor
Kouska aan de kaak te stellen en te ontmaskeren.
Zoals we weten, is het feit dat professor Kouska geboren kon worden
niet alleen maar op het alternatief 'goede deur - foute deur' terug te
voeren. De berekening van geboortekansen moet men niet op één coïncidentie baseren, maar op vele: dat de verpleegster naar dit en geen ander lazaret gestuurd werd; dat haar lachje in de schaduw van haar kapje
in de verte aan de glimlach van Mona Lisa deed denken; ook dat de
aartshertog Franz Ferdinand in Sarajevo doodgeschoten werd, want als
men hem niet had doodgeschoten, zou de Eerste Wereldoorlog niet zijn
uitgebroken, dan zou dit meisje geen verpleegster geworden zijn, omdat zij uit Olmütz kwam en de chirurg uit Mährisch-Ostrau, zouden de
twee elkaar wellicht noch in het lazaret noch ergens anders zijn tegengekomen. Men moet dus rekening houden met de algemene ballistische
theorie van het schieten op aartshertogen, maar omdat het geraakt worden van de aartshertog bepaald werd door de beweging van zijn dienstauto, zou men ook aandacht moeten besteden aan de kinetische theorie
van automodellen uit hetjaar 1914 én aan de psychologie van de daders
van de aanslag, omdat niet iedereen in plaats van deze Serviër op de
aartshertog geschoten zou hebben, en ook als een ander geschoten had,
zou hij hem niet geraakt hebben wanneer zijn handen van nervositeit
getrild zouden hebben, dus heeft ook het feit dat deze Serviër een vaste
hand en een goed oog bezat en niet trilde, invloed op de kansverdeling
voor de geboorte van professor Kouska. Ook mag men de algemene
politieke situatie van Europa in die zomer niet over het hoofd zien.
Overigens kwam het in dat jaar noch in het begin van 1915, toen het
paar elkaar beter leerde kennen, tot een huwelijk, want de chirurg werd
naar de vesting Przemysl overgeplaatst. Van daaruit zou hij later naar
Lemberg reizen, waar het meisje Marika woonde dat zijn ouders voor
hem hadden uitgezocht met het oog op overeenkomstige belangen.
Maar ten gevolge van het offensief van Denisow en de bewegingen van
de zuidflank van de Russische troepen werd Przemysl belegerd; toen de
vesting viel, begaf de chirurg zich niet naar zijn Lembergse verloofde
maar in Russische gevangenschap. Hij had duidelijker herinneringen
aan de ziekenzuster dan aan zijn verloofde, omdat de verpleegster er
niet alleen goed uitzag, maar ook het lied 'Slaap op het bloembed, mijn
lief' aanzienlijk mooier zong dan Marika, die een poliep op haar stembanden had en daarom voortdurend hees was. Weliswaar zou zij in
1914 een ingreep ter verwijdering van de poliep ondergaan, maar de
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rhinolaryngoloog die de poliep moest weghalen, was in een Lembergs
casino een hoop geld kwijtgeraakt, kon de ereschuld niet betalen (hij
was officier), en in plaats van zich een kogel door zijn kop te jagen, stal
hij de regimeutskas en vluchtte naar Italië; het voorval bracht bij Marika een ongewoon heftige afkeer tegen otorrinolaryngologen teweeg, en
nog voordat zij een nieuwe had uitgezocht, raakte zij verloofd, als verloofde was zij verplicht 'Slaap op het bloembed, mijn lief' te zingen,
en haar gezang of liever de herinnering aan de hese en krakende stem
die ten nadele voor zijn verloofde in contrast stond tot het zuivere timbre van de Praagse ziekenzuster, leidde ertoe dat de tweede in de herinnering van de gevangen arts Kouska het beeld van zijn verloofde verdrong, zodat hij bij zijn terugkeer naar Praag in I 9 I 9 er niet eens aan
dacht zijn vroegere verloofde te zoeken, maar rechtstreeks naar het huis
reed waarin de verpleegster als huwbaar meisje woonde.
De ziekenzuster had overigens vier verschillende aanbidders; allemaal wilden ze met haar trouwen, met Kouska had zij geen enkele andere concrete band dan de ansichtkaarten die hij vanuit gevangenschap
aan haar schreef, en deze door de stempels van de militaire censuur besmeurde kaarten alleen konden in haar hart geen bijzonder langdurige
gevoelens opwekken. Maar haar eerste serieuze aanbidder was een zekere Hamuras, een piloot, die niet vloog omdat zijn liesbreuk elke keer
naar buiten kwam als hij met zijn voeten het richtingsroer van het
vliegtuig intrapte, en dat weer omdat het richtingsroer van vliegtuigen
toentertijd moeilijk hanteerbaar was, want de luchtvaart verkeerde nog
in een primitief stadium; Hamuras was al eens geopereerd, maar vergeefs, de liesbreuk speelde weer op, omdat de opererende arts zich bij
de catgutnaden vergist had; maar de verpleegster schaamde zich over
een vliegenier die in plaats van te vliegen voortdurend in de wachtkamer van het lazaret zat of anders wel in krantenadvertenties uitzocht
waar er een goede breukband van voor de oorlog te krijgen was, want
Hamuras rekende erop dat hij met zo'n band nog zou kunnen vliegen,
maar ten gevolge van de oorlog waren behoorlijke breukbanden niet te
krijgen.
Men moet bedenken dat op dit punt professor Kouska's 'zijn of nietzijn' verband houdt met de geschiedenis van de luchtvaart in het algemeen en met de vliegtuigmodellen die het Oostenrijks-Hongaarse leger
gebruikte in het bizonder. Concreet gezegd, ging er een positieve werking uit op professor Kouska's ontstaan door het feit dat de regering
van Oostenrijk-Hongarije in het jaar I9I I een licentie voor de bouw
van eendekker-vliegtuigen verwierf, waarvan de richtingsroeren uitermate zwaar gingen; ze zouden door een fabriek in Wiener Neustadt geproduceerd worden, wat inderdaad het geval was. Een concurrent bij de
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onderhandelingen met deze fabriek en haar (van Farman in Amerika afkomstige) licentie was de Franse firma Antoinette, en deze firma
maakte grote kans omdat de generaal-majoor van de K.u.K. intendance
zich ten gunste van het Franse model had ingezet, hij had namelijk een
Française als minnares, de gouvernante van zijn kinderen, en stiekem
hield hij daarom van alles wat Frans was, maar dat zou de kansverdeling veranderd hebben, want de Franse machine was een dubbeldekker
met een gebogen evenwichtsklap en een heel soepel te bedienen richtingsroer. Daarmee zou Hamuras geen problemen hebben gehad, zodat
de verpleegster misschien toch met hem getrouwd zou zijn. Overigens
ging bij deze dubbeldekker de stuurknuppel zwaar, en Hamuras 'armen
waren tamelijk zwak, hij leed zelfs aan zogenaamde schrijfkramp en
had daarom moeite met het zetten van zijn handtekening, want zijn volledige naam luidde: Adolf Alfred von Messen-Weydeneck zu Oryola
und Münnesacks, baron Hamuras. Zodoende zou Hamuras ook zonder
liesbreuk ten gevolge van zijn zwakke armen in de ogen van de ziekenzuster aan aantrekkelijkheid ingeboet kunnen hebben.
Maar de gouvernante ontmoette onverwacht een derderangs operettetenor, die buitengewoon snel bij haar een kind maakte, generaal-majoor
Prchl verwijderde haar uit zijn huis, verloor zijn voorliefde voor alles
wat Frans was, en het leger bleef bij de licentie die de firma in Wiener
Neustadt bezat. De gouvernante leerde de tenor kennen op de Ring,
waar zij met de oudste dochters van generaal Prchl ging wandelen, omdat de jongste kinkhoest had, dus was men erop bedacht de gezonde
kinderen van het zieke gescheiden te houden, en zonder de kinkhoest,
die een kennis van de kokkin van de Prehls had meegebracht - hij vervoerde koffie naar de branderij en bezocht de Prchls, dat wil zeggen de
kokkin altijd 's ochtends -, zou de jongste niet ziek geworden zijn, had
de gouvernante de tenor niet leren kennen, zou de generaal niet bedrogen zijn en zou bij de onderhandelingen toch nog de firma Antoinette
gewonnen hebben. Maar Hamuras liep een blauwtje, hij huwde de
dochter van een hofleverancier en had bij haar drie kinderen, waaronder
een zonder liesbreuk.
De tweede die naar de gunst van de ziekenzuster dong, kapitein Misnia, mankeerde niets, hij ging naar het Italiaanse front en kreeg reumatiek (het was winter in de alpen). Wat de oorzaak van zijn dood aangaat, bestaan er tegenstrijdige versies; de kapitein nam stoombaden,
een granaat kaliber 22 cm trofhet badhuis, de kapitein vloog naakt naar
buiten in de sneeuw, de reumatiek was schijnbaar weg, maar hij liep
een longontsteking op. Had professor Fleming echter zijn peninciline
niet in 1940 maar bij voorbeeld in 1910 ontdekt, dan zou Misnia's longontsteking genezen zijn, hij zou naar Praag zijn teruggekeerd, omdat
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hij daar als herstellende recht op gehad zou hebben, en professor Kouska's kansen ter wereld te komen zouden daardoor sterk gekrompen zijn.
De ontdekkingskalender op het gebied van antibacteriële medicijnen
heeft dus bij het ontstaan van professor B. Kouska een grote rol gespeeld.
De derde vereerder, een gewone zakenman en groothandelaar, viel
niet bij het meisje in de smaak; de vierde stond op het punt met haar te
trouwen, maar het kwam er niet toe vanwege een halve liter bier. Deze
laatste vereerder had reusachtige schulden, de hoop deze met behulp
van de bruidschat te kunnen afbetalen, en een buitengewoon rijk verleden. Het gezin begaf zich met de dochter en haar vrijer naar een fancyfair van het Rode Kruis, omdat ze echter bij het middageten rundvlees
op z'n Hongaars gegeten hadden, kreeg de vader van het meisje verschrikkelijke dorst, ging daarom de tent uit waar ze naar een militaire
kapel luisterden, dronk een bier van het vat en trof daarbij een schoolkameraad, die juist van de fancy-fair kwam; zonder het bier zouden
beide heren elkaar beslist niet zijn tegengekomen; de schoolkameraad
kende via zijn schoonzus het hele verleden van de man die naar de
hand van het meisje dong en was niet ongenegen dat verleden voor de
vader haarfijn uit de doeken te doen. Vermoedelijk voegde hij er nog
het een en ander van eigen vinding aan toe, in elke geval kwam de vader hoogst verbolgen terug en de verloving die bijna zijn beslag had gekregen, ging nooit meer door. Had de vader evenwel niet de Hongaarse
goulasj gegeten, dan zou hij de schoolkameraad niet zijn tegengekomen
en zou hij niets over de schulden van de aanstaande van zijn dochter
gehoord hebben, de verloving zou tot stand zijn gekomen en omdat het
een verloving in oorlogstijd was, zou ook het huwelijk weldra hebben
plaatsgevonden. De overdaad aan paprika bij het rundvlees op 19 mei
1916 redde toentertijd het leven van professor Kouska.
Wat chirurg Kouska betreft, deze kwam in de rang van bataljonsarts
uit gevangenschap terug en maakte zich op om de bruid eens te gaan
bezichtigen. Boze tongen lichtten hem in over zijn concurrenten, in het
bijzonder over de gestorven kapitein Misnia, die met het meisje een serieuze liefdesrelatie zou hebben gehad, hoewel zij tegelijkertijd de
kaarten van de gevangenenpost beantwoordde. Chirurg Kouska, die van
nature nogal heetgebakerd was, maakte zich al gereed voor een beëindiging van de reeds bedisselde verloving, temeer daar hij een paar brieven in handen kreeg die het meisje aan Misnia geschreven had (god
weet hoe die in handen van een kwaadwillend persoon in Praag terecht
gekomen waren), bovendien een anonieme brief die hem duidelijk
maakte dat het meisje hem als vijfde rad aan de wagen, als ijzeren reserve had gebruikt. Hij maakte de verloving niet uit ten gevolge van
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een gesprek met zijn grootvader, die eigenlijk van kindsafaan zijn vader was geweest, daar zijn echte vader, een verkwister en pierewaaier,
hem helemaal niet had opgevoed. Zijn grootvader leidde een buitengewoon gezond leven en onderging geregeld waterkuren volgens dominee
Kneipp; tot op welke hoogte de ijskoude douches iedere ochtend, die
het leven van de grootvader verlengden, ook prof. B. Kouska's kansen
om ter wereld te komen, groter hebben gemaakt, valt niet te berekenen.
De vader van chirurg Kouska, een apostel van het misogynisme, zou
een onteerd meisje zeker niet verdedigd hebben; maar hij had geen enkele invloed op zijn zoon sinds hij de heer Serge Mdivani had leren
kennen, diens secretaris was geworden, met hem naar Monte Carlo was
gereisd en terugkeerde met het vaste geloof in een systeem om de bank
bij de roulette te laten springen, dat hem door een weduwe geworden
gravin aan de hand was gedaan; door dit systeem raakte hij zijn hele
vermogen kwijt, werd onder curatele gesteld en moest de opvoeding
van zijn zoon aan zijn eigen vader overlaten. Wanneer de vader van de
chirurg niet voor de demon van het kansspel bezweken was, zou zijn
vader geen afstand van hem hebben gedaan, en zou het wederom niet
tot Kouska's ontstaan zijn gekomen.
De factor die de waagschaal ten gunste van de geboorte van de professor deed overhellen, was deze meneer Serge of Sergius Mdvani.
Daar hij genoeg had van zijn landgoed in Bosnië, van zijn vrouw en
zijn schoonmoeder, stelde hij Kouska (de vader van de chirurg) aan als
secretaris en ging met hem naar het kuuroord, omdat vader Kouska
meerdere talen kende en levenservaring had, terwijl Mdivani ondanks
zijn naam geen andere taal dan het Kroatisch beheerste. Maar zou
meneer Mdivani in jongere jaren door zijn vader beter in de gaten gehouden zijn, dan had hij in plaats van met de kamermeisjes te stoeien,
talen geleerd, hij zou geen tolk nodig hebben gehad en vader Kouska
niet mee naar het kuuroord hebben genomen, deze zou niet als speler
uit Monte Carlo thuis zijn gekomen, zou dientengevolge niet door zijn
vader zijn vervloekt en uit huis gezet, grootvader Kouska zou de latere
chirurg niet als kind in huis hebben genomen, hem niet zijn principes
hebben ingeprent, de chirurg zou met de jongedame gebroken hebben
en wederom zou professor Benedykt Kouska niet ter wereld zijn gekomen. Maar de vader van meneer Mdivani had geen zin zich om de vorderingen van zijn zoon te bekommeren toen de jongen talen had moeten leren, omdat de zoon hem door zijn uiterlijk aan een kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleder herinnerde, die de heer Mdivani ervan verdacht de eigenlijke vader van de kleine Sergius te zijn. Door deze onderbewuste afkeer van Sergius verwaarloosde hij de opvoeding van de
jongen; zodoende leerde Sergius niet, zoals het hoorde, vreemde talen.
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Het probleem, wie zijn vader was, was inderdaad ingewikkeld, omdat zelfs zijn moeder niet zeker wist of hij de zoon van haar man of de
zoon van de pope was; en zij wist niet precies, wiens zoon hij was, omdat zij geloofde dat een zwangere vrouw zich kon verzien. Aan het verzien geloofde zij, omdat haar grootmoeder, een zigeunerin, de autoriteit
in haar leven was. We hebben het hier al, dat moet erbij gezegd worden,
over het verband tussen de grootmoeder van de moeder van Sergius
Mdivanis en de geboortekansen van professor Benedykt Kouska. Mdivani werd in 1861 geboren, zijn moeder in 1832, haar grootmoeder, de
zigeunerin, daarentegen in 1798. Zo hebben dus dingen die in de laatste
jaren van de achttiende eeuw in Bosnië en Herzegovina gebeurden, dus
130 jaar voor de geboorte van professor Kouska, de kansverdeling van
zijn ter-wereld-komen verregaand beïnvloed. Maar de zigeuner-grootmoeder kwam ook niet uit de lucht vallen. Zij wilde niet met een orthodoxe Kroaat trouwen, temeer daar indertijd immers heel Joegoslavië
onder Turks juk stond; een huwelijk met een 'ongelovige' beloofde haar
niets goeds. Maar de zigeunerin had een oom die veel ouder was dan
zij en nog onder Napoleon gevochten had, naar men zegt had hij de terugtocht van het grote leger uit Moskou meegemaakt. In elk geval was
hij bij zijn terugkeer uit de oorlog onder de keizer van de Fransen ervan
overtuigd dat religieuze verschillen weinig te betekenen hadden; omdat
hij in de oorlog zoveel verschillende dingen had gezien, haalde hij zijn
nicht over, met de Kroaat te trouwen, want die was weliswaar een nietmohammedaan, maar desondanks een goeie brave jongen. Door met de
Kroaat te trouwen, vergrootte de overgrootmoeder van meneer Mdivani
van moederskant de kansen voor professor Kouska's geboorte. Wat nu
de oom betreft, zo zou deze niet onder Napoleon gevochten hebben,
wanneer hij zich niet ten tijde van diens Italiaanse veldtocht in het gebied van de Apenijnen had opgehouden, waar zijn baas, een schapenfokker, hem met een partij schapevachtjassen heen had gestuurd. Hij
werd door een patrouille van de bereden garde van de keizer opgepakt
en stond voor de keuze, recruut of trosknecht te worden; hij gaf er toen
de voorkeur aan in militaire dienst te gaan. Dus als de baas van de zigeuner-oom geen schapenfokker was geweest of als hij in dat beroep
geen schapevachtjassen had vervaardigd, waarnaar in Italië grote vraag
was, en had hij de oom niet met schapevachtjassen naar Italië gestuurd,
dan had de bereden patrouille de zigeuner niet opgepakt, deze zou niet
aan de oorlogen in Europa hebben deelgenomen, zou conservatieve meningen gehuldigd hebben en zijn nicht er niet toe gebracht hebben met
de Kroaat te trouwen. Daardoor zou de moeder van Sergius geen zigeunerin tot grootmoeder gehad hebben en dus niet aan verzien geloofd
hebben, ze zou niet de mening zijn toegedaan dat men al van toekijken,
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hoe de pope zijn handen uitspreidt en aan het altaar met een basstem
zingt, een zoon kan krijgen die sprekend op de pope lijkt, ze zou een
volledig zuiver geweten en geen angst voor haar man gehad hebben, ze
zou zich tegen zijn beschuldigingen van echtelijke ontrouw verdedigd
hebben, de man zou in het uiterlijk van de kleine Sergius niets ergs gezien hebben, zou zijn lessen in de gaten hebben gehouden, Sergius zou
talen hebben geleerd, geen tolk nodig hebben gehad, derhalve zou de
vader van chirurg Kouska niet met hem naar een kuuroord zijn gegaan,
zou geen kansspeler en verkwister geworden zijn, zou als vrouwenhater
de chirurg overreed hebben de jongedame vanwege haar flirt met de
gestorven kapitein Misnia te laten vallen, en daardoor zou professor B.
Kouska wederom niet ter wereld zijn gekomen.
Maar we moeten bedenken dat we tot dusver het probalistische spectrum van de geboorte van professor Kouska alleen bekeken hebben met
als veronderstelling dat zijn beide mogelijke ouders existeerden, en de
kans op zijn geboorte alleen verminderd hebben door heel kleine en
volledig geloofwaardige veranderingen in het gedrag van vader en
moeder Kouska aan te brengen, veranderingen die door handelingen
van derden teweeggebracht werden (generaal Denisow, de zigeunergrootmoeder, de moeder van Mdivani, baron Hamuras, de Franse gouvernante, generaal-majoor Prchl, keizer Franz Josef, aartshertog Franz
Ferdinand, de gebroeders Wright, de chirurg bij de liesbreuk van de
baron, de otorhinolaryngoloog van Marika enzovoort). Precies dezelfde
overwegingen zou men evenwel kunnen doen gelden ten aanzien van de
kans van de jongedame om ter wereld te komen, die als verpleegster de
chirurg Kouska huwde, of ook van de chirurg zelf. Biljoenen, triljoenen
omstandigheden moesten zich voordoen zoals ze zich hebben voorgedaan opdat het meisje ter wereld kwam en opdat de toekomstige
chirurg Kouska ter wereld kwam. Analoog daaraan hebben talloze mierenhopen van gebeurtenissen het ter-wereld-komen van hun ouders,
grootouders, overgrootouders enzovoort bepaald. Het behoeft immers
geen bewijs dat als bij voorbeeld kleermaker Vlastimil Kouska, die in
1673 geboren is, niet ter wereld was gekomen, dientengevolge ook zijn
zoon noch zijn kleinzoon noch zijn kleinkleinzoon zou hebben bestaan,
dus ook niet de overgrootvader van chirurg Kouska, dus ook hijzelf
niet, dus ook professor Kouska niet. Maar een analoge overweging betreft ook de voorouders van het geslacht Kouska en het geslacht van de
verpleegster, die nog helemaal geen mensen, maar wezens waren die
hun vierhandige leven in de bomen van het jongere eolithicum doorbrachten, toen de eerste palaeopithecus een van deze vierhandigen te
pakken kreeg, merkte dat hij met een vierhandige te maken had en haar
onder een eucalyptusboom bezat, die groeide op de plaats waar zich
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thans de Praagse Kleinseite bevindt. Ten gevolge van de vermenging
van de chromosomen van deze geile palaeopithecus en deze vrouwelijke vierhandige oermens, ontstond het meiose-type en de koppeling van
gen-loci, die, door de volgende 30.000 generaties overgedragen, in het
gezicht van de verpleegster het lachje teweegbracht dat een beetje op de
glimlach van Mona Lisa op Leonardo's schilderij leek en de jonge chirurg Kouska betoverde. Maar de eucaluptusboom had ook vier meter
verderop kunnen staan; dan zou de vierhandige op de vlucht voor de
palaeopithecus die haar achtervolgde niet over een dikke wortel gestruikeld en gevallen zijn, zou zij in de boom hebben kunnen klimmen
en niet zwanger zijn gemaakt, en als zij niet zwanger was geworden,
zou alles een klein beetje anders verlopen zijn, Hannibals tocht over de
Alpen, de kruistochten, de Honderdjarige Oorlog, de verovering van
Bosnië en Herzegovina door de Turken, de tocht van Napoleon naar
Moskou en triljoenen andere gebeurtenissen zouden lichtelijk veranderd zijn en zouden tot een toestand hebben geleid, waarin professor
Benedykt Kouskan in geen geval geboren had kunnen worden, zodat
we zien dat de verdeling van kansen op zijn existentie een subklasse
van waarschijnlijkheden bevat, waarin de verspreiding van alle eucalyptusbomen op het gebied van het huidige Praag ongeveer 349.000
jaar geleden een plaats heeft. De eucalyptusbomen groeiden daar echter
omdat grote kuddes verzwakte mammoets, die de eucalyptusbloesem
gevreten hadden en daarvan hevig maagzuur hadden opgelopen (de
bloesem prikkelt het gehemelte sterk), op hun vlucht voor de sabeltandtijgers veel water uit de Moldau dronken. Dat water werkte indertijd
laxerend en veroorzaakte bij de mammoets een massale ontlasting,
waardoor eucalyptus-zaden terechtkwamen op een plaats waar tot dusver geen eucalyptusbomen gegroeid hadden; maar was het water door
de zijrivieren in de bovenloop van de toenmalige Moldau niet door
zwavel vervuild, dan zouden de mammoets geen diarrhee gekregen hebben en op de velden van het huidige Praag zou er geen eucalyptusbos
gegroeid hebben, de vierhandige zou niet gevallen zijn toen zij voor de
palaeopithecus vluchtte, de gen-locus zou niet ontstaan zijn, die op het
gezicht van de jongedame het betoverende Mona-Lisa-lachje teweegbracht; daarmee zou professor Benedykt Kouska zonder de diarrhee
van de mammoet eveneens niet ter wereld zijn gekomen. Daarbij moet
men wel in acht nemen dat het water van de Moldau rond het jaar
2.500.000 voor Christus met zwavel besmet werd ten gevolge van de
verschuiving van de hoofd-geosynclinaal van de nieuwe bergen die in
het centrum van de Tatra aan het ontstaan waren; deze bergvorming
verdrong het zwavelgas uit de diepte van de mergellagen van de beneden-Jura, omdat zich in het gebied van de Dinarische Alpen een aard-

beving had voorgedaan, die teweeggebracht was door een meteoor ter
grootte van een miljoen ton; de meteoor was afkomstig uit de Leoniden-zwerm, en als hij niet op de Dinarische Alpen was gevallen maar
iets verder weg, dan zou de geosynclinale zich niet opgevouwen hebben, het zwavelreservoir zou niet aan de oppervlakte zijn gekomen en
zou de Moldau niet met zwavel hebben vervuild, de rivier zou bij de
mammoets geen diarrhee veroorzaakt hebben, waaraan men ziet dat als
2.500.000 jaar geleden de meteoor niet op de Dinarische Alpen was gevallen, professor Kouska niet geboren had kunnen worden.
Kouska wijst op de foutieve conclusie die menigeen uit zijn betoog
zou kunnen trekken. Zulke mensen geloven dat uit het betoog volgt dat
de hele kosmos een soort machine is die dusdanig is samengesteld dat
ze professor Kouska geboren kan laten worden. Dat is natuurlijke baarlijke onzin. Stel dat iemand de kansen op het ontstaan van de aarde een
miljardjaar voor haar genesis zou willen berekenen. Hij zal niet precies
kunnen voorspellen wat voor een planetagenetische turbulentie de kern
van de toekomstige aarde zal scheppen; hij zal noch de toekomstige
massa noch de chemische samenstelling ervan met de vereiste nauwkeurigheid kunnen berekenen. Niettemin zal hij, op basis van zijn astrofysische inzicht, zijn kennis van de zwaartekracht en de theorie van
de sterrenstructuur, voorspellen dat de zon een planetenfamilie zal bezitten en dat zodoende onder andere planeten ook planeet nummer drie,
vanuit het midden van het systeem gerekend, om de zon zal cirkelen;
en juist deze planeet kan als de aarde worden beschouwd, ook als ze er
anders zou uitzien dan de voorspelling heeft aangekondigd, omdat ook
een rond de tien biljoen ton zwaardere planeet of een planeet met twee
kleine manen in plaats van één grote of een planeet met een oppervlakte die voor een hoger percentage uit oceanen bestaat altijd nog de aarde
ZOU ZlJn.
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Daarentegen zou een door iemand in het jaar 500.000 voor Christus
voorspelde· professor Kouska, wanneer hij als tweebenig buideldier, als
geelhuidige vrouw of als boeddhistische monnik geboren zou zijn, heel
duidelijk niet meer onze professor Kouska zijn, hoewel hij misschien
een mens zou zijn. Want dingen als zonnen, planeten, wolken, stenen
zijn allerminst uniek; wel uniek zijn alle levende organismen. Ieder
mens is dus een hoofdprijs in een loterij, dat wil zeggen in een loterij
waarbij alleen een lot van teragigamegamulticentiljoenen wint. Waarom
hebben we in het dagelijkse leven echter geen gevoel voor deze astronomisch monstrueuze nietigheid van kansen van het eigen of andermans ter-wereld-komen? Omdat, antwoordt professor Kouska, omdat
zelfs datgene wat met de grootste onwaarschijnlijkheid gebeurt, wanneer het gebeurt, nu eenmaal gebeurt! En ook omdat we bij een norma-
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Ie loterij het enorme aantal nieten en het ene lot dat wint zien; daarentegen zien we in de existentiële loterij de verliezende loten niet. 'De nieten zijn in de loterij van het zijn onzichtbaar!' legt professor Kouska
uit. Een niet in deze loterij betekent immers hetzelfde als nietgeborenworden, en wie niet geboren is, heeft helemaal niets. Hierna citeren wij
de auteur, die op pagina 619 van het eerste deel 'De Impossibilitate Vitae' (vanaf regel 23) zegt: 'Vele mensen komen ter wereld, omdat ze uit
echtelijke verbintenissen voortkomen, die de families van moeder- en
vaderkant al geruime tijd van tevoren gepland hebben, zodat de toekomstige vader van de gegeven persoon en zijn toekomstige moeder
reeds als kinderen voor elkaar bestemd werden. Een mens die als kind
van zo'n huwelijk het levenslicht aanschouwt, kan de indruk krijgen
dat zijn leven een hoge mate van waarschijnlijkheid heeft in vergelijking met de mens die verneemt dat zijn vader zijn moeder heeft leren
kennen gedurende grote volksverhuizingen in oorlogstijd of verwekt is
omdat een napoleontische huzaar op de vlucht van de Berezina het aan
de rand van het dorp staande meisje niet alleen de beker water maar
ook nog haar onschuld heeft afgenomen. Zo iemand mag aannemen dat
als de huzaar zich iets meer gehaast had, omdat hij de adem van een
zootj~ kozakken in zijn nek voelde, of wanneer zijn moeder niet God
weet wat aan de rand van het dorp gezocht had maar, zoals God het bevolen had, thuis achter de kachel was blijven zitten, hij ook niet op de
wereld zou zijn, dat wil zeggen de kans van zijn existentie heeft aan
een zijden draadje gehangen in tegenstelling tot de kans van iemand
wiens ouders bij voorbaat voor elkaar bestemd waren.
Zulke meningen zijn fout, omdat het geen enkele zin heeft aan te nemen dat men de kansberekening voor iemands geboorte bij het ter-wereld-komen van zijn toekomstige vader en zijn toekomstige moeder als
nulpunt van de probabilistische schaal moet laten beginnen. Als we een
labyrint hebben dat bestaat uit duizend kamers die door duizend deuren
verbonden zijn, dan wordt de kans om van het begin van het labyrint tot
het einde te komen bepaald door de som van alle beslissingen in alle
kamers waar degene die een weg zoekt doorheen komt, en niet door die
ene kans om in een of andere kamer de juiste deur te kiezen. Wanneer
je in kamer nummer 100 de wegkwijtraakt, verdwaal je net zo goed en
kom je er niet uit als bij een foutieve beslissing in kamer nummer I of
nummer 1000. Zo is er evenmin reden om aan te nemen dat alleen mijn
geboorte aan de kanswetten onderhevig is, maar niet de geboorte van
mijn ouders, hun ouders, hun grootouders en overgrootouders enzovoort terug tot het ontstaan van het leven op aarde. Het heeft geen zin
te zeggen dat het existentiële feit dat een afzonderlijk menselijk wezen
bestaat voor iedere concrete persoon een zeer onwaarschijnlijk feno-
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meen is. Zeer - met betrekking tot wat? Waar moet men met de berekening beginnen? Zonder een nulpunt te bepalen, dat wil zeggen een begin van de rekenschaal, wordt de meting, dus ook de schatting van de
probabiliteit een loze kreet.
Mijn uiteenzetting wettigt niet de conclusie dat mijn bestaan al bij
voorbaat gegarandeerd is geweest, nog voordat de aarde definitief tot
stand kwam; juist integendeel, uit mijn redenering volgt dat ik er ook
helemaal niet had kunnen zijn en dat niemand dat zelfs gemerkt zou
hebben. Wat de statistiek inzake de prognose van een individuele geboorte ook maar pretendeert, is onzin. Want de statistiek beweert dat
elk mens, ook als hij op zichzelf niet erg waarschijnlijk is, niettemin
mogelijk is als realisatie van bepaalde kansen; ondertussen heb ik bewezen dat als we een willekeurig individu, bijvoorbeeld bakker Mucek
voor ons hebben, wij het volgende kunnen zeggen: teruggaand naar de
tijd voor zijn geboorte zijn er momenten te vinden, waarop de tot dusver uitgesproken voorspelling dat bakker Mucek zou ontstaan, een
waarschijnlijkheidsgraad bezat van om en nabij nul. Toen mijn ouders
voor het eerst met elkaar naar bed gingen, bedroeg de kans voor mijn
ter-wereld-komen laten we zeggen I: IOo.ooo (onder andere wanneer
men rekening houdt met het nogal hoge aantal miskramen in de oorlog). Tijdens het beleg van de vesting Przemysl bedroeg de kans op
mijn geboorte slechts I:I biljoen, in hetjaar I900- I:I triljoen, in het
jaar I 8oo - I: I quadriljoen enz. Een waarnemer die onder de eucalyptusboom tijdens de tussenijstijd op de Kleinseite uit de trek van de
mammoets en hun bedorven maag de kansen voor mijn geboorte
zou berekenen, was op I: I centiljoen gekomen. Getallen in de gigaorde duiken op wanneer men het meetpunt rond een miljard jaar vroeger legt, in de tera-orde wanneer men drie miljard jaar teruggaat enzovoort.
Met andere woorden, je kunt op de tijdas altijd wel een punt vinden,
van waaruit de kansberekening voor de geboorte van een mens zo onwaarschijnlijk wordt als je maar wilt, omdat een nauwelijks van nul te
onderscheiden waarschijnlijkheid gelijkstaat aan een willekeurig grote
onwaarschijnlijkheid. Wanneer we dat zeggen, beweren we niet dat wij
niet bestaan of verder iemand op de wereld. Integendeel, we twijfelen
noch aan ons eigen bestaan noch aan dat van anderen. Met het voorafgaande herhalen we alleen maar wat de fysica beweert, want vanuit het
standpunt van de fysica, maar niet vanuit dat van het gezonde mensenverstand bestaat er op de wereld geen enkele mens en heeft er geen enkele bestaan: de fysica is van mening dat iets wat een kans van I: I centiljoen heeft, onmogelijk is. Want iets dat alleen maar een kans van 1: I
centiljoen heeft, kan, aangenomen dat het verwachte geval tot de verza-
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meling van elke seconde plaatsvindende gevallen behoort, in de kosmos helemaal niet verwacht worden.
Het aantal seconden dat tussen vandaag en het einde van het heelal
zal vergaan, is kleiner dan een centiljoen. De sterren verspreiden hun
energie heel wat sneller. Dus moet de tijd die de kosmos in zijn huidige
gedaante duurt korter zijn dan de tijd die nodig is om op iets te wachten
dat maar één keer in een centiljoen seconden gebeurt. Vanuit het standpunt van de fysica betekent het wachten op een zo weinig waarschijnlijke gebeurtenis hetzelfde als wachten op een gebeurtenis die zich zeker
niet zal voordoen. Deze verschijnselen noemt de fysica thermodynamische wonderen. Daartoe behoort bij voorbeeld het bevriezen van water
in een pan die op het vuur staat, het opvliegen van de scherven van een
glas dat op de vloer in stukken gebarsten is en hun vereniging tot een
heel glas. De berekening toont aan dat zulke 'wonderen' waarschijnlijker zijn dan iets wat een kans van I: I centiljoen heeft. Laten we eran
toevoegen dat onze berekening tot dusver slechts de helft van de schatting verdisconteerd heeft, de macroscopische gegevens. Behalve die
wordt de geboorte van een concreet individu door microscopische omstandigheden bepaald, d.w.z. door het feit welke zaadcel zich met welke
eicel zal verenigen - bij het gegeven mensenpaar. Zou mijn moeder op
een andere dag en op een ander uur zwanger van mij zijn geworden dan
werkelijk.het geval was, zou niet ik geboren zijn maar een ander, wat
blijkt uit het feit dat mijn moeder inderdaad op een andere dag en op
een ander uur zwanger is geworden, namelijk twee jaar voor mijn geboorte; en toen baarde zij een meisje, mijn zuster, van wie het overbodig is te bewijzen dat zij niet ik is. Deze microstatistiek zou ook gehanteerd moeten worden bij de raming van de kansen voor mijn ontstaan,
en met die factor erbij zou in de berekening de onwaarschijnlijkheid
van centiljoenen stijgen tot miraljoenen.
Zo is dus vanuit het standpunt van de thermodynamische fysica de
existentie van ieder mens een kosmisch onmogelijk fenomeen, onmogelijk omdat het zo onwaarschijnlijk is dat het onvoorstelbaar wordt.
De fysica kan, wanneer zij van het bestaan van mensen uitgaat, voorspellen dat deze mensen andere mensen zullen voortbrengen, maar over
de vraag welke concrete mensen geboren zullen worden, moet de fysica
zwijgen of ze wordt volledig absurd. Derhalve vergist zich de fysica
zodra zij de universele geldigheid van de waarschijnlijkheidsleer verkondigt, of er bestaan geen mensen en evenmin honden, haaien, mossen, korstmossen, lintwormen, vleermuizen en wolfsklauwplanten,
want de bewering is geldig voor alles wat leeft. Ex physicali positione
vita impossibilis est, quod erat demonstrandum.'
Met deze woorden besluit het boek 'De Impossibilitate Vitae', dat
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eigenlijk één enorme voorbereiding voor de inhoud van het tweede deel
van de dilogie vormt. De auteur stelt daarin de nutteloosheid van alle
toekomstvoorspellingen die op de probabilistiek zijn gebaseerd. Hij wil
aantonen dat de geschiedenis niets bevat dan vanuit probabilistisch
standpunt volledig onwaarschijnlijke feiten. Professor Kouska plaatst
een imaginaire futuroloog op de drempel van de twintigste eeuw en
voorziet hem van alle toentertijd beschikbare kennis, en legt deze figuur dan een serie vragen voor, zoals 'acht u het waarschijnlijk dat men
binnenkort een zilverachtig, op lood lijkend metaal zal ontdekken, dat
in staat is alle leven op aarde te vernietigen, wanneer men twee halve
bollen van dit metaal met een eenvoudige handbeweging op elkaar
drukt, zodat daaruit zoiets als een grote sinaasappel ontstaat? Acht u
het mogelijk dat die oude koets daar, waarin een zekere heer Benz een
knetterende motor van anderhalve paardenkracht heeft ingebouwd, zich
in korte tijd zodanig zal vermenigvuldigen dat door de verstikkende
dampen en uitlaatgassen van de motor in de grote steden de dag in
nacht zal veranderen en dat het probleem, waar je dit vehikel na beëindiging van een tocht moet laten, tot de voornaamste ramp van de grootste metropolen zal uitgroeien? Acht gij het waarschijnlijk dat op grond
van het principe van het vuurwerk en de voetstap van de mens binnenkort de mensen zullen beginnen op de maan rond te lopen, waarbij op
hetzelfde ogenblik honderden miljoenen andere mensen op aarde deze
wandelingen zullen kunnen zien? Acht gij het mogelijk dat men binnenkort kunstmatige hemellichamen zal vervaardigen met installaties
waardoor men vanuit de kosmische ruimte de bewegingen van ieder
mens op het veld of op straat in de stad zal kunnen volgen? Denkt gij
dat de bouw van een machine waarschijnlijk is die beter zal schaken
dan u, beter muziek zal componeren, beter vanuit de ene taal in de andere zal vertalen en in enkele minuten berekeningen zal uitvoeren die
alle rekenmeesters en boekhouders van de wereld samen tot aan het
eind van hun leven niet zouden kunnen verwerken? Acht gij het mogelijk dat in het centrum van Europa weldra reusachtige industrieën zullen verrijzen, waar men mensen levend in ovens zal verbranden, waarbij het aantal ongelukkigen miljoenen zal bedragen?'
Het is duidelijk, stelt professor Kouska, dat in het jaar 1900 hooguit
een gek al deze gebeurtenissen zelfs maar in de verste verte voor waarschijnlijk zou hebben gehouden. Niettemin is dat alles werkelijk gebeurd. Wanneer er dus louter onwaarschijnlijke dingen zijn gebeurd,
waarom zou deze ordening opeens een radikale verandering moeten ondergaan, dusdanig dat van nu af aan alleen nog maar zal gebeuren wat
wij geloofwaardig, waarschijnlijk en mogelijk beschouwen? Voorspel
de toekomst zoveel u wilt- ga bij de futurologen te rade -, maar baseer
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uw voorspellingen niet op de berekening van maximale kansen ...
Professor Kouska's imposante werk verdient ontegenzeggelijk alle
lof. Ondertussen maakt deze geleerde in de gloed van zijn betoog één
vergissing, die hem door professor Bedfich Vrchlicka in een uitgebreid
kritisch artikel in 'Zemledelske Noviny' is voorgehouden. Professor
Vrchlicka is van mening dat al professor Kouska's antiprobabilistische
conclusies op een zowel verzwegen als foutieve vooronderstelling berusten. Achter de façade van gevolgtrekkingen gaat namelijk 'een metafysche verwondering over de existentie' schuil, die men alsvolgt zou
kunnen formuleren: 'Waarom besta ik juist nu, juist in dit lichaam, juist
in deze en geen andere gedaante? Waarom was ik niet een van de miljoenen mensen die vroeger bestaan hebben en zal ik niet een van de
mensen zijn die ooit nog ergens geboren zullen worden?' Zelfs wanneer
men veronderstelt dat deze vraag een zin heeft, zegt professor Vrchlicka, dan heeft die zin niets met de fysica van doen. Op het eerste gezicht
lijkt ze er iets mee te maken te hebben en zou je de strekking van die
vraag ook op een andere manier onder woorden kunnen brengen: 'Ieder
mens die bestaat, dat wil zeggen tot dusver geleefd heeft, was de lichamelijke realisatie van een bepaald, uit de genen, de bouwstenen van de
erfelijkheid samengesteld model. In principe zou men al deze tot nu toe
gerealiseerde modellen kunnen registreren: dan hadden we een reusachtig bord voor ons waarop reeksen genotypische formules geschreven staan; elk daarvan beantwoordt exact aan een bepaalde mens die
daar mettertijd door de voortplanting uit is ontstaan. Dan dringt zich de
vraag op: waardoor onderscheidt zich het gen-model dat in de tabel met
mij, mijn lichaam overeenstemt, van alle andere modellen, zodat ik
dank zij dit onderscheid de levende belichaming ervan in de materie
ben? Dat wil zeggen, welke fYsische voorwaarden, welke materiële omstandigheden moet ik in aanmerking nemen om dit onderscheid te zien,
om te begrijpen waarom ik over alle formules op het bord kan zeggen:
'Dat betreft andere mensen,' en slechts van één moet zeggen: 'Daar
gaat het om mij, dat BEN IK'?
Het is uitgesloten, zegt professor Vrchlicka, dat de fysica nu of in
honderd of duizend jaar op een zo geformuleerde vraag zou kunnen
antwoorden. Deze vraag betekent in de fysica helemaal niets, omdat de
fysica zelf geen persoon is; als zij zich daarom met het onderzoek van
iets bezighoudt, bijvoorbeeld een hemellichaam of het menselijk lichaam, maakt de fysica geen onderscheid tussen mij en jou, deze of
gene mens; dat ik over mij 'ik' zeg en over een ander 'hij', kan de fysica op haar eigen manier verklaren (aansluitend op de algemene theorie
van logische automaten, op de theorie van zichzelf organiserende systemen enzomeer), maar zij heeft geen aandacht voor het existentiële verschil tussen 'ik' en 'hij'.
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Het klopt, de fysica kan de uniciteit van afzonderlijke mensen laten
zien, omdat ieder mens (wanneer men tweelingen buiten beschouwing
laat) de belichaming van een andere gen-formule is. Maar het is professor Kouska er helemaal niet om te doen dat ieder van ons een beetje anders gebouwd is en fysieke en geestelijke individualiteit bezit. De metafysieke verbazing, die achter Kouska's gevolgtrekkingen zit, zou geen
cent minder zijn wanneer alle mensen de belichaming van een en dezelfde gen-formule zouden zijn, wanneer de mensheid in zekere zin uit
louter volledige op elkaar lijkende tweelingen zou bestaan. Want dan
zou men verder kunnen vragen, wat de reden is waarom 'ik' niet 'iemand anders' ben, waarom ik noch in de tijd van de farao's noch op de
Noordpool geboren ben, maar hier en nu, en je zou verder op deze
vraag geen antwoord van de fysica krijgen. De verschillen tussen mij
en de andere mensen beginnen immers voor mij hiermee, dat ik ben,
niet uit mij kan stappen en mijn bestaan met iemand anders kan ruilen;
pas in tweede instantie stel ik verschillen vast als dat mijn uiterlijk,
mijn aanleg anders zijn dan bij alle andere levende (en dode) mensen.
Dit belangrijkste, voor mij wezenlijke verschil bestaat voor de fysica
helemaal niet, en dat is meteen alles wat men over dit onderwerp kan
zeggen. De blindheid van de fysici en de fysica - ten aanzien van dit
probleem - wordt dus niet door de waarschijnlijkheidstheorie veroorzaakt.
Door de vraag op te werpen hoe zijn kansen om ter wereld te komen
te beoordelen, heeft professor Kouska zichzelf en de lezer op een
dwaalspoor gebracht. Professor Kouska denkt dat de fysica op de
vraag, 'Aan welke voorwaarden dient voldaan te zijn wil ik, Kouska,
geboren worden?', antwoordt door te zeggen: 'Er moet aan natuurkundig uiterst onwaarschijnlijke voorwaarden voldaan worden!' Dat is juist
niet waar. In werkelijkheid luidt de vraag: 'Zoals ik vaststel, ben ik een
levend mens, een van miljoenen mensen. Ik zou willen weten waarin ik
fYsiek van alle andere mensen verschil, van degenen die waren, die zijn
en die zullen zijn, zodat ik geen van hen ben geweest maar juist alleen
maar ik zelf en over mij als 'ik' spreek.' Op deze vraag antwoordt de
fysica niet met een beroep op de probabilistiek; ze verklaart dat vanuit
haar standpunt er tussen de vraagsteller en andere mensen geen fYsisch
verschil bestaat. Kouska's uiteenzettingen raken de waarschijnlijkheidstheorie niet en treffen haar niet, om de eenvoudige reden dat ze er niets
mee te maken hebben!
Het lezen van zo tegenstrijdige opvattingen van twee belangrijke
denkers heeft de recensent in grote verwarring gebracht. Hij kan het dilemma niet oplossen, en de enige zekerheid die hij aan de lectuur van
professor B. Kouska's werk heeft ontleend, is een degelijke kennis van
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alle gebeurtenissen die tot het ontstaan van een geleerde met zo'n interessante familiebiografie hebben geleid. Wat de kern van de strijd aangaat, moeten we die aan competentere deskundigen overlaten.
Uit: Die vollkommene Leere, 1973 (Doskonale próznia, 1971)
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VERTALING: J.F. VOGELAAR

DIRK VAN WEELDEN
E LEVENSLUS·
TIGE IMPASSE

6 9

Toen Thomas Pynchon in het begin van de jaren zestig door een journalist in Mexico werd geïdentificeerd als de schrijver van de opmerkelijke debuutroman V., wilde hij wel praten, maar weigerde resoluut op de
foto te gaan. Hij vond dat hij met zijn vooruitstekende tanden teveel op
Bugs Bunny zou lijken om zijn boek recht te doen. Hij verdween per
bus de bergen in, waar men later vernam dat er tijdenlang een schuwe,
schichtige man had rondgehangen die een enorme snor over zijn mond
had laten groeien. Sindsdien is Pynchon een onzichtbare grootheid in
de Amerikaanse letteren.
Een paar jaar na V., in 1967, publiceerde Pynchon de korte roman
The Crying of Lot 49· Ik beken het maar vooraf: het is het enige boek
van Pynchon dat ik tot nu toe heb uitgelezen. In Gravity s Rainbow en
Mason & Dixon ben ik nog bezig. Hoofdpersoon in Lot 49 is een
vrouw van rond de veertig, ene Oedipa Maas, getrouwd met een man
die depressief werd van tweedehands auto's verkopen en nu discjockey
bij een regionale radiozender is. Ooit heeft ze een affaire gehad met
Pierce Inverarity, een geheimzinnige vastgoedmagnaat, die ook belangen in de media, de voedsel-, ruimtevaart- en vliegtuigindustrie heeft
en een maniakaal practical joker is. Na zijn plotselinge overlijden ontvangt Oedipa een brief waarin ze kan lezen dat ze is aangewezen als
executeur testamentair van zijn nalatenschap. Met haar bezoek aan het
stadje San Narciso (de woonplaats van Pierce en de plaats waar het
hoofdkwartier van zijn bedrijf gevestigd is) begint een kolderieke speurtocht naar de geheimen en historische achtergronden van wASTE, een
ondergronds communicatienetwerk van outsiders en een alternatief
voor het postsysteem van de us Mail.
Vanaf haar aankomst in San Narciso wemelt iedere omgeving, ieder
gesprek, hoe toevallig ook, van de sporen en verwijzingen. De mensen
die ze ontmoet zijn stuk voor stuk cartoon-achtige personages, allemaal
op bizarre manieren verbonden met het verhaal van de geheime rivaliteit tussen de agenten van het huis Thurn und Taxis, dat vanaf de 14e
eeuw de post voor de Europese adel bezorgde, en de agenten van De
Tristero, een in de 16e eeuw door successieconflicten ontstane schaduw-
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organisatie. De wedijver tussen de twee netwerken heeft niets met economische concurrentie te maken. Thurn und Taxis wordt geassocieerd
met de reguliere postservice en dus met communicatie in de bekende
alledaagse werkelijkheid. De Tristero is de schaduw daarvan, de geheime, maar ook duistere echo. Wat de Tristero voorstaat is onduidelijk,
beter is te zeggen dat ze een netwerk van onduidelijkheid, non-communicatie en ruis is. Hun symbool is de aloude posthoorn, maar dan uitgebreid met een stop. Een 'mute' in het Engels. De Tristeroverzwijgen in
het geheim, saboteren door betekenisloze storingen te verspreiden en
inhoudsloze boodschappen te laten circuleren. De letters in de afkortingwASTE (zelfhet woord afval, overschot) betekenen: We await silent
Tristero's empire.
Oedipa voelt zich gevangen, ofwel in een samenzwering of grap, dan
wel in haar paranoïa. Uitsluitsel over die onzekerheden krijgt ze niet.
Haar aandacht voor alles om zich heen wordt keer op keer in één alinea
vergeleken met de ontvankelijkheid voor religieuze openbaring en met
de informatieverwerking door een digitale computer. Je gaat al snel
denken dat het boek met deze voorstelling van zaken zichzelf afbeeldt.
Pierce (de schrijver Pynchon), sluit met behulp van een tekst (het testament) andermans aandacht op in een gesloten universum; hij houdt de
nieuwsgierige, naar verbanden en diepere (Oedi-pus/pa) betekenis zoekende lezer als een laboratoriumrat voor de gek. De ontdekking die de
lezer doet is niets anders dan een zinloos geheim, dat bestaat uit de herhaling van verbaal afval.
Is dit een flauw spelletje dat de literaire roman reduceert tot een vernuftige practical joke? Een raadsel dat uitkomt op nul? Nee, daarvoor is
de context waarin Pynchon de hoofdpersoon met haar vragen en twijfels plaatst te rijk en te ernstig. De gevangenschap die Oedipa voelt,
gaat vooraf aan het bezoek aan San Narciso en betreft veel meer dan de
afhandeling van het testament. Het is de gevangenschap in het rijke,
optimistische, wrijvingsloze, hedonistische Californië van de jaren zestig, dat magnaten als Pierce Inverarity hebben opgebouwd en nagelaten. Oftewel de stille paniek die hoort bij het besef dat het leven zoals
het daar is net zo goed het product kan zijn van een samenzwering, die
iedere vorm van betekenisvolle diversiteit wil uitbannen, tot er een perfect beheersbare en uitbaatbare maatschappij ontstaat.
Het is een type gevangenschap waartegen geen opstand mogelijk
lijkt: de gevangenis is overal, wat er buiten de gevangenis is blijft iets
dat niet kan worden afgebeeld. Wat rest is de zoektocht naar sporen en
bewijzen van de mogelijkheid van vrijheid. Die levert de volgende conclusie op: 'For there either was some Tristero beyond the appearance of
the legacy America, or there was just America and if there was just
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America then it seemed the only way she could continue, and manage
to be at all relevant to it, was an alien, unfurrowed, assumed full circle
into some paranoia.'
Het probleem is dat er geen enkele betrouwbare methode is om uit te
maken of de wereld gewoon is wat ze is en die gevangenschap en dus
de notie van ontsnapping of vrijheid een product van verbeelding of
waanzin is; of dat er werkelijk een dubbele bodem in de werkelijkheid
zit en dan is de probleemloze willekeur van lege verlangens het product
van een samenzwering; dan is er echt een schaduwnetwerk van onterfden, en dan moet de notie van ontsnapping of vrijheid ook ergens naar
verwijzen.
Oedipa denkt bij de Tristem aan mensen die je de verworpenen der
aarde kunt noemen. Het zijn de in zichzelf gekeerde zwervers langs de
snelweg, de gezinnen met kinderen in de gekraakte treinwagons, achtergelaten op de eindeloze prairie, de daklozen in de nachten van de
stad. Ze wachten lijdzaam op 'the unnamable act, the recognition, The
Word.'
Er zit ook een filosofische, of zo je wilt poëtische kant aan het verhaal van wASTE Oerlipa's nieuwsgierigheid is vermengd met angst en
verdriet, en uit haar waarneming spreekt de overtuiging dat ieder leven,
maar ook Amerika, ja de aarde en heel het universum moeten buigen
voor de onverbiddellijke natuurwet die zegt dat alle systemen, levend of
niet, van een warme, beweeglijke, geordende toestand geleidelijk en
onomkeerbaar zullen vervallen tot een toestand van stilstand, kou en
chaos, dat wil zeggen zonder samenhangende vorm of orde.
In haar omzwervingen ontmoet Oedipa de zonderlinge vrijgezel Nefastis, die een uitvinding heeft gedaan. Het is een doos waaruit twee
cylinders met krukas en al tevoorschijn steken. Ervoor ligt een foto (en
profil) van de 19e eeuwse Schotse natuurkundige James Clerk Maxwell. Deze geleerde postuleerde een onzichtbaar, intelligent wezen, de
Maxwell Demon, dat ervoor zorgde dat de luchtmoleculen die allemaal
met verschillende snelheden bewogen gesorteerd werden. De snel bewegende, met meer energie behepte luchtmoleculen scheidde hij van de
tragere, energie-armere. Deed je dat in een afgesloten doos, zo had
Nefastis bedacht, en lukte het om van het warmteverschil gebruik te
maken door een motor aan te drijven, dan beschikte je over een perpetuum mobile en was er eindelijk een manier gevonden om de wet op de
entropie, de tweede wet van de thermodynamica, te ontduiken.
Maar vanzelf ging het niet, dat was al snel duidelijk. Nefastis' oplossing berust op het gebruik van het woord entropie als metafoor in de
communicatie-theorie. Daar vergelijkt men de stroom van betekenisvolle boodschappen met die van energie in het fysische bereik. En zoals
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de energieverschillen in een fysisch systeem onherroepelijk kleiner en
kleiner zullen worden tot alles stilstaat en even koud is, zo ontdekten de
geleerden dat in een communicatiesysteem de 'koude' dat wil zeggen,
de beschadigde, onbruikbare, betekenisloze boodschappen en ruis de
neiging hebben geleidelijk de betekenisvolle boodschappen te overwoekeren, tot er een homogene circulatie van willekeurige tekens resteert.
Dat verschijnsel noemden ze, met een overdrachtelijk gebruik van de
natuurkundige term, entropie .
Entropie is dus de vijand van zowel samenhangende vormen, warmte, het leven, licht en beweging, maar ook van communicatie, die immers berust op geordende tekens. Nefastis beschouwt het verschil dat
de Maxwell Demon tussen de snelle en de trage moleculen maakt als
informatie, als een reeks tekens in een samenhangend geheel, een orde.
Wanneer nu iemand gevoelig genoeg is om die informatie op te pikken
uit de voor hem opgestelde doos, en zich door concentratie op een van
de twee cylinders bekend maakt aan de Demon, zal die de uitgekozen
cylinder kiezen voor de warmere deeltjes, zodat de lucht uitzet, de zuiger naar beneden gedrukt wordt, de krukas draait enz.
'Communication is the key!' schreeuwt Nefastis. Volgens hem geeft
de Demon zijn gegevens door aan de gevoeligen en die moeten die datastroom beantwoorden. Oedipa probeert het, maar ze krijgt geen beweging in de cylinders. Ze behoort niet tot de gevoeligen. Wat haar wel
duidelijk wordt, is dat Tristero staat voor het erkennen van de entropie,
het oprukken van willekeur en redundantie, het verdwijnen van betekenisvolle verschillen, het wijken van het leven.
In een van de scènes aan het slot van het boek verschijnen de beelden van de Tristero als een schimmig netwerk van ellendigen, wachtend
op verlossing en Oedipa vraagt zich af of het in het wilde weg uitdelen
van de erfenis van Pierce Inverarity hetgene is waarop ze wachten. Ze
beseft dat het weinig uit zal maken en valt terug in de impasse die kernachtig wordt samengevat met de slagzin 'Another mode of meaning behind the obvious, or none.' Een derde mogelijkheid is er niet en dat is
eigenlijk het grote schandaal. De wereld heeft een onmenselijke, wrede
zin of geen. Een remedie tegen dit onrecht is niet in zicht. Of alles wat
ze heeft ontdekt een samenzwering, een practical joke of een product
van paranoïa is, blijft hangende.
Onuitgewerkt in het boek blijft de gedachtensprong dat misschien in
het fysische domein communicatie met datgene wat verschil maakt onmogelijk is, maar in het sociale domein niet. Oftewel dat er iets anti-entropisch, om niet te zeggen iets opstandigs, revolutionairs schuilt in het
in tweespraak raken met de ellendigen. Hierop zou onmiddellijk de repliek kunnen volgen (die Pynchons boek lijkt te bevestigen) dat zoiets

zin en betekenis aan een of meerdere individuele levens kan geven,
maar weinig verandert aan de ontwikkelingen in de wereld op macroschaal. Dat is de arena waar de Grote Betekenisloosheid heerst ofwel
de Oppermachtige Samenzwering. De menselijke geest is tegen beide
niet opgewassen. Veel meer dan het koesteren van de fantasieën van
communicatie, en het scheppen van betekenisvolle verschillen en vormen rest ons niet.
The Crying of lot 49 is ondanks zijn soms wat gedateerde lolligheid
een klein wonder van frisheid. Zonder een spoor van agressie of wraakgevoelens eist het een nieuwe vorm en een nieuwe toon voor de literatuur op. Raar genoeg moest ik sterk denken aan het bizarre, plat/geleerde proza uit de 1 8e eeuw van Voltaire (Candide) of Diderot of Steme.
Bijzonder aan dit strak gecomponeerde boekje is de wonderlijke manier
waarop de lezer (soms op heel cerebrale manieren, zoals ik aangaf) medeplichtig gemaakt wordt aan de symbolische handeling die het boek
beschrijft. Als je het uitlegt klinkt het vreselijk, misschien, maar het
werkt. Ik denk dat dat komt omdat het een levenslustig boek is, dat
niettemin een impasse verbeeldt en een stel harde, scherpe vragen onbeantwoord tussen hemel en aarde bevriest. En dat doet het met een onvoorstelbaar nauwkeurig woordgebruik, dat niet alleen het boek oplaadt
met een zwerm interne verwijzingen, echo's en spiegelingen, maar ook
de lezer het plezier gunt van het lezen van een zelfbewust boek. Een
boek dat laat zien dat het weet hoe het werkt. Zonder troost of een opening te bieden gaat dit hele boek over een verlangen naar ontsnapping,
naar de mogelijkheid van vrijheid. En ook al is alles wat je leest een
grappige en slimme frustratie van dat verlangen, toch raakt de positie
van Oedipa Maas je, omdat het de jouwe is.
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AUGUST HANS DEN BOEF
ET DE PRECISIE VAN
EEN WISKUNDIG
PROBLEEM?
EDGAR ALLAN
POE EN DE METHODE VAN
AUGUSTE DUPIN

Het is mijn opzet duidelijk te maken dat geen enkel punt in de samenstelling
ervan aan ingeving of toeval is toe te schrijven; dat het werk stap voor stap zijn
voltooiing bereikte met de precisie van een wiskundig probleem.
Edgar Allan Poe over zijn gedicht 'The Raven' (vertaling Bob den Uyl)
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Als het eerste detectiveverhaal uit de wereldliteratuur geldt meestal
'The Murders in the Rue Morgue' dat Edgar Allan Poe in april I84I
publiceerde in het tijdschrift Graham s Magazine. Maar heeft Poe de
methode van 'ratiocination' die zijn speurder, chevalier C. Auguste Dupin gebruikt, ook zelfbedacht? Auteurs als Carlo Ginzburg en Umberto
Eco wezen op veel oudere bronnen. Zo is er een oosters sprookje over
drie broers die erin slagen een kameel te beschrijven die ze nog nooit
hebben gezien, aan de hand van een aantal sporen die ze op een logische manier weten te verklaren. Dit verhaal werd in een Italiaanse verzameling uit I 557 gepresenteerd als een vertaling uit het Perzisch, onder
de titel Pelgrimstocht van drie jonge zonen van de koning van Serendippo. Vervolgens werd Pelgrimstocht in de meeste Europese talen vertaald en herdrukt. Voltaire ontleende er voor zijn Zadig het verhaal aan
van de twee gestolen dieren (de teef van de koningin en het paard van
de koning) die de hoofdfiguur op grond van hun sporen zo nauwkeurig
wist te beschrijven dat hij werd gearresteerd op verdenking van diefstal. Voor de rechter legde Zadig stap voor stap uit hoe hij had geredeneerd.
Hugh Walpole muntte vanuit 'Serendippo' in I754 het begrip 'serendipity', waaruit blijkt dat hij niet precies begreep wat het verhaal bedoelt. Poe liet de methode-Zadig toepassen door zijn creatie Dupin, en
auteurs als Gaboriau en Conan Doyle borduurden hier in hun verhalen
over Lecoq en Holmes verder op door.
Overigens werd al in I 906 de hele keten van het Oosten tot en met
Sherlock Holmes beschreven in het Britse The Strand (inderdaad, het
tijdschrift waarin de Holmes-verhalen verschenen) in een anonieme bij-
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drage, waarschijnlijk van redacteur Greenhough-Smith. Hier begint alles met een oosters sprookje over een derwisj die in de woestijn twee
verbaasde kooplieden toevoegt dat ze een kameel kwijt zijn. Dat beest
is blind aan het rechteroog, heeft een verlamde rechterachterpoot, mist
een tand, is aan één kant beladen met honing, aan de andere kant met
graan. De derwisj wordt gegrepen en pas nadat hij zijn lucide deductie
ten beste heeft gegeven, weer vrijgelaten. Greenhough-Smith noemt als
bron Nigharistan (de beeldengalerij), een mengsel van verhalen en poëzie over kwesties van morele aard, in 1335 geschreven door Muin-aldin Juvaini. Een latere Italiaanse vertaling is door Thomas Sirnon
Gueulette gebruikt voor zijn Soirées Bretonnes, volgens GreenhoughSmith de bron voor Zadig.
De relatie Holmes - Zadig werd aan het eind van de negentiende
eeuw trouwens al gelegd door de medicus Joseph Bell, een van Doyle's
leermeesters aan de universiteit van Edinburgh en zoals bekend een van
zijn inspiratiebronnen voor Sherlock Holmes. Umberto Eco heeft het
oude verhaal zelf gebruikt in zijn eerste roman, De naam van de roos
(1980). Aan het begin van de roman ontmoeten William van Baskerville en zijn jonge assistent Adso een groep monniken. Bij de begroeting
weet Van Baskerville tot hun verbazing dat ze op zoek zijn naar een
paard. Hij vertelt hun bovendien hoe het er uitziet, waar ze het kunnen
vinden en zelfs hoe het heet!
Cruciaal is wat aan Adso van zijn meester hoort over de naam van
het paard: dat was een gok. Wat ons herinnert aan de hebbelijkheid van
Sherlock Holmes om aan het eind van een geslaagde deductie wel eens
te bluffen of een dramatische presentatie te bedenken die daarvoor niet
echt nodig is. Bijvoorbeeld om een beroofde cliënt bij zich thuis uit te
nodigen voor het eten en op dan de dekschaal op te tillen om het gestolen voorwerp te onthullen.
Voor degenen die zoals ik ooit door Ginzburgs essay Sporen zijn
geïnspireerd, is die karakteristiek van bluffen en drama essentiëler dan
de methode die Holmes en Van Baskerville toepassen. Die is niet meer
dan een topos in het genre. De essentie van Sporen is namelijk Ginzburgs stelling dat er tegen het eind van de negentiende eeuw ongemerkt
in het vakgebied van de menswetenschappen een nieuw paradigma is
opgekomen. Dat illustreert hij met name aan de kunsthistoricus Morelli
die destijds de methode ontwikkelde door kunstwerken (en vervalsingen) niet te herkennen aan (het ontbreken van) de meest opvallende
details, maar juist aan unieke karakteristieken die het minst in het oog
lopen. Ginzburg maakt het aannemelijk dat Conan Doyle de ideeën van
Morelli kende. Er is zelfs een verhaal, 'The Cardboard Box' (1893),
waarin Holmes vrijwel letterlijk Morelli's ideeën over de karakteristieken van het oor lijkt te citeren.
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Poe's creatie Auguste Dupin krijgt in Sporen veel minder aandacht
dan Holmes. Daarom wil ik op een andere manier naar de Dupin-verhalen kijken dan de gebruikelijke: niet naar de bekende elementen, maar
naar andere, die uniek en karakteristiek zijn voor de aanpak van Poe.
Ze zijn soms ook te vinden in speurdersverhalen zonder Dupin en zelfs
in een recensie (van Dickens' roman Barnaby Rudge).
Vervolgens wil ik deze karakteristieken toetsen aan een verhaal (zonder Dupin) dat ooit het Schotse Blackwood's Edinburgh Magazine is
verschenen en door sommigen aan Poe wordt toegeschreven en aan een
aantal pastiches die na de dood van Poe door andere auteurs zijn geschreven met Dupin in de hoofdrol.
Een goedbewaard geheim

Het oeuvre van Poe bevat een vroeg voorbeeld van 'ratiocinatie' met
'Maelzel's Chess-Player' dat in april 1836 voor het eerst verscheen in
de Southern Literary Messenger. In zeventien stappen legt Poe aan zijn
lezers uit waarom de schakende robot die in Amerika te zien is, geen
'pure machine' is, maar een apparaat, bediend door een mannetje dat
erin verborgen zit: 'We do not believe that any reasonable objections
can be urged against this solution of the Autornaton Chess-Player'.
Hierbij sluit een minder bekend verhaal aan: 'The Swiss Bell-Ringers'

(uit de NewYorkse Evening Mirror van 10 oktober 1844). Die klokkenspelers zijn volgens Poe juist geen mensen, maar elektrisch aangedreven robots.
Even scherpzinnig betuigt hij zich in zijn stukken over Dickens' roman Barnaby Rudge. Op 1 mei 1841 besprak Poe in de Saturday Evening Post de afleveringen van de feuilleton die tot op dat moment waren verschenen. Hij analyseert hoe de lezer te weten kan komen dat
Bamaby Rudge de zoon van een moordenaar is. Dat bleek later te kloppen en Poe komt daarop nog eens terug in een langer essay (februari
1842 in Graham 's Magazine). Hij concludeert tamelijk kritisch over
Dickens: The design of mystery, however, being once determined upon
by an author, it becomes imperative, first, that no undue or inartistical
means be employed to conceal the secrets of the plot, and, secondly,
that the secret be well kept.'
Een verhaal dat in de combinatie redenering-drama te vergelijken is
met de Dupin-verhalen is 'The Gold-Bug' (Dollar Newspaper, 21 en 28
juni 1843). Het gaat om de verarmde William Legrand, die aan de kust
in de buurt van Sullivan's Island (bij Charleston) een enorme piratenschat heeft gevonden. Legrand legt net als Dupin (en later ook Hercule
Poirot en legers andere detectives) achteraf uit hoe hij de aanwijzingen
op een piratenkaart heeft geïnterpreteerd. Heel wat slimmer dan de ver-

teller die ter plekke aanwezig was (en de lezer die het met zijn betoog
moest doen). Het geheimschrift dat Legrand als onderdeel van zijn project decodeerde was waarschijnlijk voor zo'n gemiddelde tijdschriftlezer anno 1843 ook vrij ingewikkeld. De stukken die Poe in de periode
1839 en 1841 in Alexanders' Weekly Messenger en Graham's over geheimschriften publiceerde, waren hoogst populair bij de lezers.
Jan Wolkers heeft in de hongerwinter van 1944 Poe in dit verhaal op
een rekenfout betrapt (zie 'De bretels van Jupiter' in Tarzan in Ar/es,
1991). Maar de karakteristiek zit hem in de nogal grote kever die Legrand tijdens de schatzoekerij gebruikt, als peillood bijvoorbeeld. Hij
doet dat louter omdat hij daarmee de verteller wil pesten. Die dacht namelijk dat Legrand gek was geworden en vergezelde hem alleen maar
in het schatavontuur om zijn vriend in de gaten te houden. Poe zette
zijn lezer al op het verkeerde been met de titel van zijn verhaal en het
gekozen motto: alles wijst naar de kever die niets met de ontknoping te
maken heeft.
Achteraf & toevallig
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Poe heeft zijn methode van 'ratiocinatie' gaandeweg ontwikkeld. De redenering zit al in 'Maelzel's Chess-Player', maar daarin ontbreekt nog
het drama. Dat drama bezit een aantal andere verhalen wel, maar de redenering zit daar nog in het staartje. Een vroeg voorbeeld daarvan is
'Hans Phaall- A Tale' (Southern Literary Messenger, juni 1835; later
getiteld 'The Unparalleled Adventure of One Hans Phaall'). Plaats van
handeling is het Rotterdamse Beursplein waar een menigte een ballon
van krantenpapier ziet dalen. Die ballon wordt bestuurd door een dwerg
die een brief werpt naar burgemeester Mynheer Superbus von Underduk. Dat is natuurlijk niet zijn echte naam (en even Rotterdams als
Phaall; of Vondervotteimiss een Hollands dorp). Maar wij weten wie
Poe bedoelde. Als de burgemeester door een zandzak wordt getroffen,
komt hij ten val en rolt hij eenentwintig keer om. Zijn waardigheid verloor hij hierbij echter niet: 'during each and every one of his one and
twenty circumvolitions, he emitted no less than one and twenty distinct
and furious whiffs from his pipe'. Deze onverstoorbare pijproker moet
burgemeester André van der Louw zijn geweest, zodat we ook meteen
weten wanneer Poe zijn SF-verhaal liet spelen. De brief waarin Hans
Phaall zijn maanreis beschrijft, vormt het eigenlijke verhaal en dat het
uit zijn duim is gezogen, suggereert de alwetende verteller puntsgewijs
aan het slot. Die puntsgewijze aanpak zou Poe later vervolmaken in de
Dupin-verhalen.
Zowel drama als redenering lijkt 'Thou Art the Man' ( Godey 's Lady's
Book, november 1844) te bevatten. De verteller daarvan weet een
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moordenaar als volgt tot bekennen te dwingen. Die man opent een kist
dure wijn en ziet zijn dode slachtoffer oprijzen, dat mompelt 'Thou art
the man!' De moordenaar sterft hierop en de onschuldige neef van het
slachtoffer wordt vrijgelaten. Helaas is deze onorthodoxe ontknoping
niet louter het resultaat van logisch redeneren. Toevallig was de verteller (als enige) getuige van een ruzie tussen de latere moordenaar en de
neef. De 'fiendish expression' op het gezicht van 'Old Charley Goodfellow' had hem op diens gruweldaad voorbereid. Een koud kunstje om
het lijk in een wijnkist te vouwen met een balein en vervolgens buik te
spreken op het moment suprême.
Toen Poe zijn verhaal 'The Spectacles' (Broadway Journal, 22 november 1845) publiceerde, waren zijn drie Dupin-verhalen inmiddels
verschenen. De lezer is daardoor zo getraind, dat hij op grond van de
(vele) aanwijzingen wel voelt aankomen dat de verteller, een jonge
Amerikaan in Parijs, bijna met zijn over-overgrootmoeder trouwt omdat
hij zo slecht ziet. Is dit een komisch verhaal, een maand later pakt Poe
het weer dramatisch aan met 'The Oblong Box' (Broadway Journal, 1 3
december 1845). Het speelt tijdens een bootreis van Charleston naar
New York. Er breekt noodweer uit en om de pakketboot Independenee
te redden, laat de kapitein alle bagage overboord zetten. Een van de
passagiers verkiest het om met zijn kist de woelige baren in te drijven.
Na zijn duistere mededeling: 'ze zullen zinken als het zout smelt',
verklaart de kapitein dit merkwaardige gedrag uiteindelijk aan de verteller. De man was net getrouwd, maar zijn jonge bruid was overleden
in Charleston. Omdat er niet zomaar een lijk op een Amerikaans pakketboot mocht worden vervoerd, deed het meisje van de vrouw alsof ze
de vrouw was en was de kist met het lijk in de hut van de jonge weduwnaar gezet. Het duistere detail van het zout - het lichaam was gebalsemd - is karakteristiek voor Poe, maar het proces van de redenatie
speelt zich alleen af in het hoofd van de lezer die het relaas van de kapitein aanhoort. De synthese, waarin Poe de redenering geheel in het
dramatische geheel opneemt, bereikt hij pas met zijn Dupin-verhalen.
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Apenhaar
Het bijzondere aan de Dupin-verhalen binnen het oeuvre van Poe is het
serie karakter. Ze vormen het enige voorbeeld in Poe 's oeuvre waarin de
belangrijkste personages gelijk zijn. Los daarvan besteed ik meer gedetailleerde aandacht aan deze verhalen dan aan de vorige, omdat ze nu
eenmaal een paradigma voor een genre geschapen hebben.
We beginnen met 'The Murders in the Rue Morgue'. Vrijwel iedereen kent het verhaal over de zeeman en zijn ontsnapte orang oetan die
twee vrouwen op gruwelijke wijze met een scheermes vermoordt en
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over de slimme Dupin die aan de hand van aanwijzingen laat zien hoe
het in elkaar stak. Maar de lezer die het boek opslaat en een spannend
verhaal verwacht, wordt teleurgesteld. Want de eerste tweeëneenhalve
pagina's bestaan uit een betoog over het analyseren van gegevens.
Pas dan krijgen we de mededeling van de verteller dat hij de lente en
een deel van de zomer in Parijs doorbracht en daar Monsieur C. Auguste Dupin ontmoette. Een jongeman van uitstekende komaf, die door het
lot arm was geworden - zo zag Poe zichzelf ook graag - en wie slechts
een kleine toelage was gelaten waarvan hij voornamelijk boeken aanschafte. Ze bleken direct verwante zielen en de verteller trekt bij Dupin
in. Als het licht wordt gaan ze slapen en pas na zonsondergang gaan ze
de stad in. Romantisch!
Op een nacht demonstreert Dupin dat hij de gedachten van de verteller kan lezen. Die is stupéfait, maar Dupin weet stap voor stap zijn
gedachtenketen te traceren. Deze door Poe bedachte 'truc' zou veel navolging krijgen en niet alleen van Sherlock Holmes.
Later - we zijn weer vier bladzijden verder - vernemen we pas details over de moorden. Via krantenberichten, vijf pagina's in de stijl van
de politieverslaggever, met een serie getuigeverklaringen die telkens
worden ingeleid door de naam en door de nationaliteit van de getuige.
Anno 2001 ziet de lezer meteen wat er aan de hand is: in het multiculturele Parijs van I 8-- herkennen de getuigen de taal van een Franse
spreker, maar die rare stem van zijn antagonist omschrijven ze telkens
als een (andere) taal die ze niet kennen. Behalve de Amsterdammer
Odenheimer die geen Frans spreekt. William Bird hoort Duits en Alfonzo Garcia hoort Engels. Wij zijn later niet verbaasd dat het om het gebrul van een oerang oetan gaat.
Maar eerst gaan de verteller en Dupin naar de plaats van de misdaad.
Omdat hij G. kent, prefect bij de Parijse politie, mag Dupin de vertrekken minutieus onderzoeken, zodat hij ontdekt hoe het kan dat de moordenaar(s) ongemerkt het pand konden verlaten.
Dan begint Dupin een keten van gegevens aan elkaar te rijgen, de
sporen ter plekke, de taal van de antagonist, de fysieke kracht van de
moordenaar. Telkens denkt de verteller dat hij de oplossing heeft, maar
zit hij er net naast. Onontkoombaar leidt de keten tot de mensaap; als
laatste detail krijgen we het haar dat tussen de vingers van een van de
vermoorde vrouwen is gevonden. 'Geen mensenhaar!' schreeuwt de
verteller het uit als Dupin het hem laat zien.
Dit element vind ik typerend voor Poe. Niet de logische keten van
'ratiocinatie', maar het feit dat hij met sprekendste detail voor het laatst
bewaart. Stel dat Dupin aan zijn Amerikaanse vriend direct het onmenselijke haar had laten zien? De redenering over de taal was dan overbo-
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dig geweest en daarmee ook de paginalange krantenverslagen over de
getuigen. E. du Perron stelde in Het sprookje van de misdaad (1938)
dat het om een kleine fout ging, dat het apenhaar te laat werd geïntroduceerd. Ik denk dat het om een kunstgreep gaat, de kunstgreep van
Poe.
Boot zonder roer
Een zelfde karakteristiek vertoont 'The Mystery of Marie Röget. A Sequel to "The Murders in the Rue Morgue"' dat in december I 842 en februari I 843 verscheen in Ladies' Companion. Het verhaal begint weer
met een beschouwing, deze keer over het berekenen van toeval. Maar
de verteller komt sneller ter zake. Het is twee jaar later - hij is dus in
Parijs blijven hangen - en Dupin wordt door de politie gevraagd om
zich te buigen over de moord op een knap verkoopstertje in een parfumerie, Marie Röget. Ze was drie jaar daarvoor al eens een week zoek
geweest, maar deze keer dook ze op in de Seine. Dood. Men verdenkt
haar verloofde, die vlak bij de plaats des onheils wordt gevonden en
sterft aan de laudanum die hij volgens een begeleidende brief heeft ingenomen. Naast deze zelfmoordenaar verdenkt men ook een 'swarty'
jongeman met wie Marie op een boot is gezien, maar vooral een bende
van ongure leeftijdgenoten. Al deze informatie vernemen we via krantenartikelen waarin ook duchtig wordt gespeculeerd over onderwerpen
als het al dan niet blijven drijven van lijken en de staat van de kleding
van het meisje.
De koele Dupin voorziet al deze gevolgtrekkingen van een genadeloos commentaar. Tussen een hele bende en een enkel meisje speelt
zich nooit een worsteling af, sporen die op een worsteling wijzen
komen daar dus niet vandaan etc. Aan het eind van 'The Mystery of
Marie Röget' vernemen we dat Marie drie jaar tevoren met een zeeofficier op de loop was en wijst Dupin op een roeiboot die gevonden werd
vlak na het tijdstip van de verdwijning van het meisje. De onbekende
eigenaar heeft die boot weergenomen, maar zonder het roer. Dat bevond zich in een gesloten kast.
Natuurlijk moet de moordenaar dan de zeeofficier zijn. Net als met
het orang oetan-haar in 'The Murders in the Rue Morgue' rijgt Dupin
niet zozeer een logische keten van redenaties aan elkaar, maar ontkracht hij eerst stap voor stap alle onjuiste speculaties om aan het eind
met de enige juiste verklaring te komen. Want hij had evengoed kunnen
beginnen met het apenhaar of de gestolen boot zonder roer direct in
verband kunnen brengen met de vorige amant van Marie.
Voor de boekpublicatie heeft Poe het arrangement van de feiten subtiel aangepast aan de werkelijke afloop die Dupin niet voorspelde:

Mary Rogers is waarschijnlijk overleden aan de gevolgen van een illegale abortus.

s

1

Brief zonder inhoud
'The Purloined Letter', dat september I 844 in The Gift verscheen, is
het laatste verhaal waarin Dupin optreedt. Het beantwoordt qua structuur en inhoud het meest aan het verwachtingspatroon voor een detectiveverhaal. We vernemen in de eerste zin al dat de verteller en Dupin
graag een meerschuimen pijp roken en het exacte adres van Dupin: 'au
troisième, No. 33 Rue Dunót, Faubourg St. Germain'. Voor het eerst
krijgen we iets van de latere knusheid van Holmes en Watson in hun
gezamenlijke rokerige kamer in het Londense 22 I B Baker Street. En
de eerste alinea is nog niet afgelopen of Monsieur G., de prefect komt
binnen.
De prefect vertelt dat een vrouw van koninktijken bloede een brief
ontving waarvan de inhoud haar erg kon belasten. Plotseling kwam
iemand haar boudoir binnen voor wie ze de brief wilde verbergen,
maar daarvoor was het te laat. De brief lag op tafel. Minister D., die
vervolgens binnenkwam, las adres en afzender, zag de verwarring
waarin de dame verkeerde en trok zijn conclusies. Hij haalde een brief
tevoorschijn die enigszins leek op het origineel, las die en legde die er
vlak naast. Na een tijdje nam hij de originele, belastende briefmee-de
koninklijke dame durfde niet te protesteren.
Wel heeft ze de prefect opdracht gegeven de brief te achterhalen,
maar daarin zijn de agenten niet geslaagd. Poe's verteller vraagt G. of
de politie wel goed heeft gezocht en telkens moet de prefect bevestigend antwoorden. Op verzoek van Dupin geeft G. voor zijn vertrek nog
een precieze beschrijving van de inhoud en het uiterlijk van de brief.
Een maand later komt de prefect weer langs. Nog steeds is er geen
spoor van de brief enG. looft so.ooo francs uit aan degene die hem kan
helpen. Dat is goed, zegt Dupin, vul deze cheque maar in, dan overhandig ik je de brief. Net als de verteller is de prefect sprakeloos, maar hij
tekent ten slotte de cheque, krijgt de brief, constateert dat het de bedoelde is en vertrekt zonder een woord te hebben gezegd.
Dupin onthult waarom de politie de brief niet kon vinden en hij wel.
Hij geeft het voorbeeld van een schooljongen die veel geld wint bij een
soort balletje-balletjespeL Die doet dit door bekwaam te schatten hoe
de psychologie en de intelligentie van zijn tegenstander werken. Minister D. is dichter en wiskundige - zo zag Poe zichzelf ook graag. Dupin
nam daarom aan dat die exact zou berekenen waar de politie wel (en
niet!) zou zoeken en vervolgens zijn verbeelding zou aanwenden om
een geschikte bergplaats te vinden.
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Er is nog een ander spelletje dat Dupin heeft geïnspireerd. De spelers
zitten om een landkaart en een van hen geeft een geografische naam op
die de anderen moeten raden. Beginnelingen noemen er meestal één in
zeer kleine letters, ervaren spelers nemen de naam die zich uitstrekt
over de hele kaart. Die zien mensen nu eenmaal over het hoofd, net als
grote straatnaamborden.
Dit is volgens Dupin ook het principe waarmee D. zijn brief heeft
verborgen. Hij brengt een bezoek bij hem thuis en inspecteert D.'s kamer nauwkeurig vanonder zijn groene bril, onder het voorwenden van
zwakke ogen. Al spoedig ontdekt hij een brief voor in D.'s brievenstandaard die er uitziet als het tegendeel van het gestolen exemplaar. De
volgende ochtend keert Dupin terug om zijn snuifdoos op te halen, als
buiten opeens geweerschoten weerklinken. Terwijl de minister naar het
raam loopt, verwisselt Dupin snel de gestolen brief voor een exemplaar
dat hij thuis minutieus had nagemaakt. Het geknal werd veroorzaakt
door een door Dupin gehuurde dronkaard die met losse flodders schoot.
Conan Doyle zou deze truc overnemen in 'A Scandal in Bohemia'
(I89I).
Wat is de karakteristiek in 'The Pudoirred Letter'? Niet alleen de
persoonlijke betrokkenheid van Dupin, die aan deze het slot onthult: D.
had hem jaren geleden in Wenen een kunstje geflikt. Wat voor kunstje
vernemen we niet, evenmin als de inhoud van de brief die G. volgens
de verteller nu juist zo precies had beschreven. Diverse psychoanalytici
trokken hieruit allerlei Freudiaanse conclusies die even voor de hand
liggen als het politieonderzoek in I 8-.
Maar het is weer een literaire truc: iets over de inhoud had de aandacht afgeleid naar het hof, naar de zender en de ontvanger. Poe wil de
schijnwerper gericht houden op de antagonisten Dupin en D. Terwijl
het toch erg onwaarschijnlijk is dat de verteller niets over de inhoud
zou zeggen, al was het alleen maar om aan te geven hoe gevaarlijk die
was in handen van een schurk als D.
Misschien zette Poe zich in zijn verhaal af tegen de plot van Les trois
mousquetaires van Alexandre Dumas dat als feuilleton in Le Siècle verscheen in de tijd dat Poe zijn verhaal schreef. In het bijzonder aan de
belastende correspondentie tussen de Franse koningin en haar minnaar
de hertog van Buckingham die de musketiers met gevaar voor eigen leven moeten onderscheppen. Uit zijn kritieken blijkt dat Poe ook Franse
tijdschriften las. In I 846 schreef hij zowel bescheiden als verontwaardigd dat Eugène Sue voor een passage in Les Mystères de Paris zijn
orang oetan had geleend.

s3

Onaannemelijk
Biografen denken dat Poe heeft geprobeerd iets in het Schotse Blackwood's gepubliceerd te krijgen, maar daarvan is geen bewijs gevonden.
Volgens Mary E. Phillips (1926) wel. Zij schrijft 'Who is the Murderer?', anoniem verschenen in Blackwood's van mei r842, toe aan Poe.
Het zou dus dateren van na 'The Murders in the Rue Morgue' en voor
'The Mystery of Marie Röget'. Passen we de methode-Ginzburg toe op
dit verhaal, dan blijkt al snel dat het geen product van Poe kan zijn.
Het verhaal speelt in de zomer van r830 in Yorkshire en dat gedetailleerde jaartal is al tegenstrijdig met de aanpak van Poe, maar hij liet
zijn verhalen wel geregeld buiten Amerika spelen.
'Who is the Murderer?' lijkt op 'The Murders in the Rue Morgue' in
zoverre dat er een opsomming in voorkomt van getuigen en verdachten.
Ene William Huntley, die een erfenis heeft ontvangen, gaat met twee
vrienden wild stropen en komt niet terug. Mensen horen een schot en
een voor de hand liggende verdachte wordt gearresteerd. Vervolgens
krijgen we een zeer lang verslag van de rechtszaak, waarin de verteller
uittentreure verslag legt. Net als Poe in 'Maelzel 's Chess-Player' richt
de verteller zich direct tot de lezer. Maar deze keer legt de verteller
hem aan het slot een raadseltje voor: had de jury schuldig of niet-schuldig moeten uitspreken?
Poe zou in 1842 misschien Dupin voor zo'n gegeven hebben gebruikt, maar in ieder geval zou hij een slimme keten van redeneringen
laten zien aan de lezer. Die daarop vol bewondering alleen maar de
hoed kon lichten. Want belangrijk is dat de karakteristiek (drama, bluf,
manipuleren met de volgorde van informatie) in 'Who is the Murderer?' ontbreekt.
Michael Harrison schreef met Murder in the Rue Royal and Further
Exploits of Chevalier Dupin (1972) twaalf verhalen waarin hij aardig
de sfeer van het Parijs uit de jaren dertig van de negentiende eeuw treft,
misschien wel beter dan Poe die daarin erg leunde op zijn lectuur van
de memoires van Vidocq. Harrison overtreft Poe voor onze generatie
lezers vooral door het adequate gebruik van Franse termen. Maar de
karakteristiek zit in geen van de nieuwe verhalen. Als je er een moet
noemen is de karakteristiek van The Exploits of Chevalier Dupin dat
het om vermomde Sherlock Holmes-verhalen gaat.
Woonde de Amerikaanse verteller van Poe al pijprokend bij Dupin in
huis, Harrison maakt het au troisième werkelijk knus met Dupins
knecht Hyacinthe in de rol van Mrs Hudson. Ook de plots komen alle
van Conan Doyle. De Latijns-Amerikaanse verlosser Sirnon Bolivar die
een gestolen schat terug wil vinden, verdwenen plannen van de Amerikaanse uitvinder Robert Pulton (van een onderzeeboot!), een bankroof
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vanuit de opgravingen in de Parijse catacomben, een ondernemer die
via branden uit de brand wil raken, een bankier die in een gesloten kamer wordt doodgeschoten en ten slotte een diplomaat die zijn eigen
verdwijning lijkt te hebben geënsceneerd - het zouden evengoed avonturen van Sherlock Holmes in het Londen van de late jaren negentig
van de negentiende eeuw kunnen zijn geweest. Ook het verhaal van de
arme schilder die verdacht wordt van de moord op een woekeraar lijkt
meer op Doyle dan Dostojevksi.
Voor iemand die alle clichés van Doyle overneemt, kan de verteller
niet anoniem blijven. Harrison geeft hem dan ook van een naam: Carter
Randolph. Dat is een omkering van Randolph Carter, de occulte detective die in vier verhalen voorkomt van de Amerikaanse horror-auteur
H.P. Lovecraft. Die vier Carter-verhalen vormen de enige serie die Lovecraft heeft geschreven, net als de Dupin-cyclus de enige serie is van
Poe. Harrissous laatste verhaal, 'The Ghoul of the Rue d'Enfer', is ook
inhoudelijk een hommage aan Lovecraft, met het aan lijken knagende
monster.
Nog minder aannemelijk is Dupin- als verteller nog wel - in George
Egon Ratvary's roman The Murder of Edgar Allan Poe (1997). Terwijl
deze New Yorkse professor zo zijn best heeft gedaan. Als Dupin eind
I 849 verneemt dat Poe is overleden, vertrekt hij naar Amerika om zijn
condoleances aan de nabestaanden aan te bieden, maar vooral om uit te
zoeken of Poe is vermoord. Hij had hem immers in Parijs leren kennen
(in werkelijkheid is Poe daar nooit geweest). Dupin ontmoet al spoedig
allerlei vrienden en vijanden van de gestorven dichter. Die vinden dat
hij uiterlijk sterk op Poe lijkt, maar er is één belangrijk verschil. Anders
dan Poe is Dupin gewoon de liefde te consumeren, zodat de keurige,
maar fraai gerijpte weduwe Elmira Royster al snel in zijn hotelbed belandt en hij later in New York overweegt om de jongere, elegante Annie
Richmond wat beter te leren kennen.
Dat is Ratvary's grootste fout: zijn Dupin heeft een te hoog 'oh la
la' -gehalte. Voor de rest geeft hij een aardig beeld van Poe's omgeving
(in alle betekenissen van het woord) in de jaren voor diens dood en introduceert hij de belangrijkste figuren op een aannemelijke manier aan
de lezer en maakt hij gebruik van een aantal van Poe 's verhaal gegevens.
Het plot is spannend (de moordenaar van Poe is iemand die in 1836
anoniem een niet opgevallen boekje publiceerde waaruit Edgar Allan
later veel van zijn ideeën putte) en Dupin lost de zaak op. Niet door
stap voor stap te analyseren wat er met Poe is gebeurd, maar door zijn
lijk te laten schouwen en met de belangrijkste verdachten en getuigen
te gaan spreken. Zoals een politieman. Weliswaar geeft Hatvary een
boeiende verklaring voor het gegeven dat Poe vlak voor hij stierf de

naam 'Reynolds' mompelde, de karakteristiek in The Murder of Edgar
Allan Poe ontbreekt.

a5

Serendipiteit
Het lijkt me dan ook moeilijk om een nieuw Dupin-verhaal te schrijven. Iemand als Paul Auster zou het kunnen. Kent de negentiendeeeuwse Amerikaanse literatuur op zijn duimpje, heeft jarenlang op een
goedkope mansarde in Parijs gewoond en een aantal geslaagde detectiveverhalen geschreven. Ik denk dat hij een omtrekkende beweging zou
maken, net als Jorge Luis Borges dat in de jaren veertig van de vorige
eeuw heeft gedaan.
Telkens honderdjaar na Poe (in 1941, 1942 en 1944) schreefHorges
drie detectiveverhalen: 'De tuin van de paden die zich splitsen', 'De
dood en het kompas' en 'Abenjacán el Bojari, gestorven in zijn labyrint'. In het eerste verhaal reageert Borges op 'The Mystery of Marie
Röget': aan het slot sterft iemand om een volkomen andere reden dan
het verhaal suggereert. Het tweede verhaal heeft als hoofdpersoon
een inspecteur. Deze 'hield zich wel voor een puur verstandsmens, een
Auguste Dupin, maar er was iets aan hem van een avonturier, ja zelfs
van een valsspeler'. Hier keert Borges 'The Purloined Letter' binnenste
buiten. Ging het bij Poe om Dupin die door een misdadiger een kunstje
was geflikt en vervolgens zint op wraak, bij Borges is het de misdadiger die zich op de politieman wil wreken en daarin na jaren ook slaagt.
'Abenjacán el Bojari, gestorven in zijn labyrint' is een omkering van
'The Murders in the Rue Morgue'. Niet de misdadiger wist zich op een
duistere manier in een gesloten ruimte te bewegen, maar zijn slachtoffer. De karakteristieke aanpak van Borges in deze drie verhalen heeft
dus minder te maken met het feit dat de Meester van de Labyrinten in
alledrie zo'n doolhof een belangrijke rollaat spelen, maar in het feit dat
hij de plots van Poe omkeert.
De recente lectuur van Borges confronteerde mij met een staaltje van
serendipiteit: Mark Z. Danielewski ontleent in zijn cultboek House of
leaves (2000) veel meer aan Borges dan je zou denken, en dan vooral
aan deze drie verhalen. Net als minister D. verbergt hij Borges niet. Danielewski laat een aantal dichtregels van Borges voorafgaan aan het
hoofdstuk 'The Minotaur', waarbij hij hem expliciet vermeldt. Dat doet
hij ook in een ander hoofdstuk, 'The Labyrinth'. In een noot met literatuurverwijzingen noemt hij zelfs 'De tuin van de paden die zich splitsen'. Nog eerder was de lezer Borges' personage Pierre Menard, de
schrijver van Don Quixotte, tegengekomen, zonder een verwijzing naar
de auteur.
Juist door deze aanwijzingen lees je heen over een hoofdstuktitel als

...
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'The Labyrinth', precies als de spelers over wie Dupin het in 'The Purloined Letter' heeft. Omdat Danielewski zijn lezers bedelft onder expliciete verwijzingen naar bestaande en niet bestaande literatuur, neem je
aan dat hij zijn schatplichtigheid aan Borges ook op andere plaatsen
zou aangegeven, maar dat is niet het geval.
Danielewski-vorsers zouden het oeuvre van Borges eens naast House
of leaves moeten leggen. Eén mooi citaat geef ik ze al cadeau, uit 'De
dood en het kompas': 'Het huis is zo groot niet, dacht hij. De duisternis, de symmetrie, de spiegels, de vele jaren, mijn onbekendheid ermee,
de eenzaamheid maken het groter.'

z

Met dank aan Carlo Ginzburg
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PIET MEEUSE
IGAREN UIT
EIGEN DOOS
OVER SPOORZOEKERS IN HET
WERK VAN BORGES

Wat niet weet, wat niet deert, zegt het spreekwoord. Maar wéten dat je
iets niet weet, kan een kwelling zijn. En als het vermoeden rijst dat er
dingen zijn die om welke reden ook verborgen blijven, of geheim worden gehouden, wordt de begeerte om te weten pas goed gewekt. Kennis
wordt pas echt de moeite waard als het 'verboden kennis' is. Daarop
berust natuurlijk ook de grote aantrekkingskracht van complottheorieën
en detectiveverhalen. Wat is spannender dan de speurtocht naar een
verborgen waarheid?

a7

In het werk van Jorge Luis Borges is nogal eens sprake van zulke
speurtochten. Zowel in zijn essays als in zijn verhalen toonde hij zich
regelmatig gefascineerd door mensen die op zoek zijn naar iets, of een
raadsel proberen op te lossen. Soms is dat een betrekkelijk onschuldig
probleem. Ik denk bijvoorbeeld aan het prachtige verhaal 'Het zoeken
van Averroës', waarin een dag uit het leven van de grote Arabische filosoof wordt beschreven. Averroës heeft een taalprobleem: hij weet niet
wat de woorden 'tragedie' en 'komedie' betekenen in het werk van
Aristoteles, dat hij alleen in een tweedehands vertaling kan lezen.
In de loop van die dag krijgt hij tweemaal de sleutel tot de oplossing
van zijn probleem aangereikt door het toeval. Maar hij ziet het niet,
want het fenomeen van het toneelspel, of de theatervoorstelling, is onbekend in de wereld van de islam. De eerste keer zijn het spelende kinderen op de binnenplaats die de wereld van de volwassenen nabootsen:
een jongen speelt voor minaret, een ander klimt op zijn schouders en
roept als muezzin de gelovigen op tot gebed. 's Avonds hoort hij het
verhaal van een reiziger die in China iets onverklaarbaars heeft gezien,
dat voor de lezer herkenbaar is als een theatervoorstelling. Als hij ten
slotte thuiskomt, meent hij de oplossing van het raadsel gevonden te
hebben. Hij noteert dat Aristoteles lofredes 'tragedie' noemt, en satires
en vervloekingen 'komedie'. Tevreden maakt hij zich klaar om naar
bed te gaan.
Dan laat Borges zijn Averroës plotseling in het niets verdwijnen terwijl hij zich in een metalen spiegel bekijkt. En bij wijze van nabe-

111

0
0

Cl

z

111

c:l
111

...
::I

z

111

IIC

c

c:l

111
111
111
::I
111
111

::E

...111

-

IL

88

schouwing merkt hij op: 'Ik voelde dat Averroës, die wilde bedenken
wat een drama is zonder te hebben vermoed wat een theater is, niet absurder was dan ik, die Averroës wilde bedenken zonder ander materiaal
dan een paar flarden Renan, Lane en Asîn Palacio.'
Door dit meditatieve slot, waarin Borges zijn eigen poging om Averroës in een verhaal op te roepen spiegelt aan het zoeken van Averroës
zelf, krijgt zijn melancholieke verhaal een bijzondere wending. De slotzin luidt: '(Op het moment dat ik niet langer in hem geloof, verdwijnt
"Averroës".)' En daarin schuilt geloof ik de sleutel tot Borges' interesse
in dit thema. Het zoeken naar een verborgen waarheid, of naar de oplossing van een raadsel, veronderstelt altijd een geloof in die waarheid,
in die oplossing. Dat geloof is voor Borges minstens zo interessant als
de intelligentie waarmee gezocht wordt. Sporen, tekens of aanwijzingen worden pas als zodanig herkenbaar op grond van het veronderstelde verband met datgene waarnaar gezocht wordt. Of dat verband ook
bestaat, zal moeten blijken. Maar één ding staat vast: wie zoekt, die
vindt.
Tot de meest vindingrijke spoorzoekers die de geschiedenis gekend
heeft behoren zeker ook de kabbalisten. Wat zij zochten was niets minder dan de oorsprong van alles: En Soph, het goddelijk oerbeginsel. En
ze zochten dat in het Woord, waardoor alles geschapen was. Toegewijder en diepzinniger filologen dan de kabbalisten zijn moeilijk denkbaar:
elk woord van de Tora keerden zij binnenstebuiten en ze bedachten de
meest ingenieuze systemen om de Goddelijke geheimen daarin op het
spoor te komen. Geen wonder dat een auteur als Jorge Luis Borges
geen weerstand kon bieden aan hun even fantastische als metafysische
speculaties: overal in zijn werk, in zijn verhalen zowel als in zijn essays, duiken ze op, en in zijn lezing over de kabbala (in Zeven avonden)
noemt hij deze curieuze vorm van joodse mystiek 'een soort metafoor
van het denken'.
Wat hij daar precies mee bedoelde, was mij niet direct duidelijk. Hij
lichtte zijn opmerking ook niet toe. Bedoelde hij alleen maar dat denken ook altijd een vorm is van puzzelen en spoorzoeken? Er bestaat een
verhaal van zijn hand waarin een direct verband gelegd wordt tussen de
kabbala en het speurwerk van een detective. Dat is 'De dood en het
kompas'. Wanneer een joodse rabbijn vermoord wordt aangetroffen op
zijn hotelkamer, raakt Erik Lönnrot, de detective en hoofdpersoon van
het verhaal, meteen geïnteresseerd in de kabbalistische literatuur die de
rabbijn bij zich had. Daar is ook aanleiding toe, omdat in een schrijfmachine een vel papier stak waarop een zin was getikt: 'De eerste letter
van de Naam is uitgesproken.'

s9

Als vervolgens een tweede moord wordt gepleegd waarbij de zin 'De
tweede letter van de Naam is uitgesproken' wordt aangetroffen, is het
Lönnrot duidelijk dat hij op het goede spoor zit: hier moet sprake zijn
van een seriemoordenaar die volgens een kabbalistische logica te werk
gaat. Bij de derde moordaanslag, tijdens het carnaval, wordt weliswaar
geen slachtoffer gevonden, maar alles wijst erop dat er wel een aanslag
is gepleegd, en dat deze moord tot de reeks behoort. Dat bewijst de
achtergelaten boodschap: 'De laatste van de letters van de Naam is uitgesproken.'
Op het eerste gezicht lijkt dat te suggereren dat de reeks daarmee is
voltooid. Maar dankzij zijn kabbalistische studies weet Lönnrot wel beter: de Naam waarvan sprake moet zijn, het tetragrammaton, ofwel de
Heilige Naam van God, die niet uitgesproken mag worden, bestaat immers uit vier letters ~ dus moet er nog een vierde moord volgen. En
omdat de voorgaande moorden steeds op de derde van de maand zijn
gepleegd: 3 december, 3 januari, 3 februari, is ook het tijdstip te voorspellen.
Dan komt er een brief, die ondertekend is met 'Baruch de Spinoza',
waarin wordt voorspeld dat er op 3 maart geen nieuwe moord zal
plaatsvinden, omdat de locaties van de vorige moorden een volmaakte
gelijkzijdige driehoek vormen. Er zit een plattegrond van de stad bij
om de stelling te onderstrepen. Maar Lönnrot laat zich niet van de wijs
brengen. Hij krijgt een ingeving: met behulp van een passer en een
kompas berekent hij de plaats waar de vierde moord moet plaatsvinden:
door verdubbeling van de gelijkzijdige driehoek ontstaat een ruit (een
figuur die eerder in het verhaal ook een rol speelt), die het punt aangeeft waar hij de vierde moord verwacht. Het is een verlaten landgoed,
even ten zuiden van de stad. Hij begeeft zich op weg, en in de symmetrisch gebouwde villa vindt inderdaad de vierde moord plaats. Helaas is
hijzelfhet slachtoffer.
Hij is door Red Scharlach, een gangster die wraak wil nemen voor
het feit dat Lönnrot zijn broer had gearresteerd, in de val gelokt. Voor
hij hem het genadeschot geeft, legt Red Scharlach hem uit hoe hij van
de omstandigheden van de eerste, onvoorziene moord gebruik heeft gemaakt om een reeks te construeren. In de krant had hij gelezen dat Lönnrot aan een kabbalistische oplossing dacht, en zo ~ door te anticiperen
op diens gedachtegang ~ had hij hem stap voor stap hierheen gelokt.
Een ingenieus opgezette val. Maar voor hij sterft, antwoordt Lönnrot
laconiek dat het veel simpeler had gekund: 'In uw labyrint zitten drie
lijnen te veel.' Hij suggereert voor de volgende keer een labyrint dat uit
één enkele rechte lijn bestaat: de oneindig deelbare lijn van het argument van Zeno.
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Afgezien van alle vernuftige details (de symmetrie, de ruit, de data
van de moorden, die volgens de joodse gewoonte om de dagen te tellen
van zonsondergang tot zonsondergang niet op de 3e maar op de 4e van
elke maand plaatsvonden) is het bijzondere van dit detectiveverhaal dat
hier de rollen zijn omgedraaid. Terwijl het lijkt of Lönnrot op jacht is
naar de misdadiger, zoals het hoort, blijkt uiteindelijk het omgekeerde
het geval: het is de misdadiger die jacht maakt op de detective.
Daarbij maakt hij slim gebruik van de intelligentie van de speurder.
De sporen die Lönnrot volgt, blijken met dat doel uitgezet. En als Horges in dit verhaal gebruik maakt van kabbalistische noties (zoals de Geheime Naam van God)- is dat dan ook niet een ironisch commentaar
op de kabbalistische speurtocht naar de geheimen van het Goddelijke
Woord? Wie zoekt, die vindt, maar voor hij het weet wordt de spoorzoeker het slachtoffer van zijn eigen scherpzinnigheid.
Het is niet de enige keer geweest dat Borges zich heeft laten verleiden
tot een detectiveverhaal. Onder het pseudoniem H. Bustos Domecq
schreef hij samen met zijn vriend Adolfo Bioy Casares een reeks verhalen waarin het genre op een bijzondere manier wordt geparodieerd. In
Zes raadsels voor Don lsidro Parodi maken we kennis met een geniale
speurder: Parodi is zo slim dat hij met onnavolgbaar gemak zes misdaadgevallen oplost vanuit de gevangenis. Zonder ooit zijn cel te verlaten, uitsluitend op basis van een paar krantenberichten en wat enkele
betrokkenen hem vertellen, weet hij de krankzinnige warboel van hun
verhalen steeds te herleiden tot de helderste eenvoud: een dader met
een motief.
De opzet is steeds dezelfde: Don lsidro Parodi wordt in zijn cel opgezocht door een of meer betrokkenen bij een misdaad, die hem ieder
op hun eigen wijze hun verhaal vertellen. Zijn informanten zijn stuk
voor stuk komische personages, waarop Borges en Casares hun parodistisch talent hebben uitgeleefd. Aan wat ze vertellen lijkt vaak geen
touw vast te knopen: het zijn verhalen die bol staan van de bizarre details en toespelingen op zaken die Argentijnen waarschijnlijk meer zeggen dan een Europese lezer, maar het plezier waarmee deze labyrinten
zijn ontworpen valt ook aan de vertaling af te lezen.
Parodi doet eigenlijk niets anders dan wat de lezer van een whodunnit geacht wordt te doen, namelijk in het labyrint van gegevens dat het
verhaal is, het juiste spoor volgen en zich niet laten misleiden door allerlei dwaalsporen. Zodat je er ook een parodie op het lezen en interpreteren van verhalen in kunt zien. Maar terwijl de lezer keer op keer
hopeloos verdwaalt in deze verhalen, is er aan het einde steeds de geniale Parodi die aan één draadje begint te trekken, en zie: uit de chaoti-

sche warboel rijst als bij toverslag het beeld op van een begrijpelijke
toedracht, een plot en een dader.
De geniale speurder Parodi heeft weinig gemeen met de personages in
Borges' eigen verhalen, die een heel andere sfeer ademen. Maar er is
wel een verhaal waarin iemand in een soortgelijke situatie verkeert als
Parodi. De Azteekste priester Tzinacán zit net als Parodi opgesloten in
een kerker en ook hij slaagt er desondanks in om op basis van minimale
gegevens een raadsel op te lossen. Maar deze keer is het niets minder
dan het wereldraadsel zelf.
Dat verhaal heet 'Het schrift van de god': Tzinacan is de priester van
de piramide van Qaholom, die door de Spaanse conquistadores in
brand is gestoken. Hij werd gevangen genomen en gemarteld, maar is
zijn god trouw gebleven. Levenslang opgesloten in de onderaardse kerker, kan hij weinig anders doen dan nadenken. Op een dag herinnert hij
zich een oude overlevering, volgens welke de god op de eerste dag van
de schepping een toverspreuk had geschreven die al het kwaad dat hij
voorzag kon bezweren. 'Hij schreefhaar zo neer dat ze de verste generaties kon bereiken, en dat het toeval geen vat op haar had. Niemand
weet waar hij haar neerschreef en met welke lettertekens, maar vast
staat dat ze heimelijk voortbestaat en dat een uitverkorene haar zal lezen.' Tzinacán gaat ervan uit dat hij, als de laatste priester van de god,
die uitverkorene kan zijn - en dat het feit dat hij in een duistere kerker
zit opgesloten geen beletsel hoeft te vormen.
Elke dag is er één kort moment, waarop voedsel wordt neergelaten in
de kerker. Dan valt er van bovenaf licht naar binnen en kan hij, door
een tralievenster in de muur die de kerker in tweeën deelt, de jaguar
zien, die de andere helft bewoont. Aangezien de jaguar een attribuut is
van zijn god, komt hij op het idee dat de toverspreuk die hij zoekt, geschreven kan zijn in het vlekkenpatroon van de jaguar. Vervolgens besteedt hij jarenlang aan het memoriseren en bestuderen van dat vlekkenpatroon, dat hij dagelijks één kort moment kan zien. Dan, na vele
jaren van speculaties en vertwijfeling, komt het moment van verlichting
en extase, waarin hij het 'schrift' van de jaguar plotseling kan lezen en
begrijpen. Dit inzicht maakt hem op slag alwetend en almachtig: hij
zou zijn kerker kunnen verlaten en de wereld kunnen regeren, maar hij
zal de verlossende formule niet uitspreken, want hij is zichzelf ontstegen en ziet nu tevens de futiliteit in van zijn eigen lot. Getroost zal hij
sterven in zijn kerker.

g 1

Tzinacán is een detective van het metafysische soort, net als de kabbalisten: zij streven het verlossende Inzicht na. Ze jagen de droom na van
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een Absolute Kennis: de Sleutel die alle deuren zal openen. Daarbij
speelt het oude, paradoxale idee dat het geheel zich kan openbaren in
het kleinste deel, en dat de oneindigheid zich in een eindige vorm kan
manifesteren, een centrale rol. Dit is een idee dat overal in het werk van
Borges, en in allerlei varianten, is terug te vinden. Bijvoorbeeld in de
Aleph: het punt waarin alle ruimtelijke punten van het heelal zich weerspiegelen. Of in het oneindige 'boek van zand' uit het gelijknamige verhaal.
Ook in zijn essays houdt hij zich graag met zulke metafysische speculaties bezig. Een essay als 'De spiegel van de raadsels' bijvoorbeeld,
draait om het idee dat alles wat er in de wereld gebeurt een verborgen
betekenis moet hebben. In dit essay citeert Borges om te beginnen een
uitspraak van De Quincey, die veronderstelde dat alle geluiden op aarde
hun verborgen codes, hun strenge grammatica en hun syntaxis hebben,
'en zo kunnen de kleinste dingen in het universum geheime spiegels
van de grootste zijn,' aldus De Quincey. Maar het essay gaat eigenlijk
over de implicaties van een beroemd bijbelcitaat
Barges verzamelde uit het werk van Léon Bloy een handvol passages
waarin deze speculeert over het woord van Paulus uit I Corinthiërs
13:12: 'Nu zien wij als door een spiegel in raadsels; maar dan zullen
wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik gedeeltelijk; maar
dan zal ik kennen zoals ik gekend ben.' Bloy veronderstelde dat dit niet
alleen gaat over het zien van God, maar in het algemeen over de manier
waarop wij de werkelijkheid zien en begrijpen. Dat we de hele zichtbare wereld moeten opvatten als een spiegel van de ziel. En Barges verzuimt niet de ideeën van Bloy ook weer in verband te brengen met de
kabbalisten: 'Bloy (ik herhaal het) deed niets anders dan de methode
die de kabbalisten op de Schrift toepasten, op zijn beurt toepassen op
de hele schepping.'
Toeval bestaat niet in een dergelijk denken: alles heeft een verborgen, symbolische betekenis en is het werk van een oneindige intelligentie. In een voetnoot over dat begrip 'oneindige intelligentie' geeft Barges een sterk voorbeeld: 'De stappen die een mens zet, van zijn geboorte tot aan zijn dood, beschrijven een onbegrijpelijke figuur in de tijd.
De Goddelijke Intelligentie herkent die figuur onmiddellijk, zoals de
intelligentie van de mens een driehoek herkent.'
Zulke speculatieve speurtochten nemen bij Borges ook vaak de vorm
aan van speculaties over taal en over de macht van woorden. In het verhaal met de vreemde titel 'Undr' vertelt een IJslandse skald over zijn
levenslange speurtocht naar een woord. Hij heeft vernomen dat bij een
bepaald volk alle poëzie is samengevat in één geheim woord; hij reist

erheen maar komt er niet achter welk woord het is, ook al heeft hij het
bij een bepaalde gelegenheid gehoord. En wie het gehoord heeft, zal
spoedig sterven, wordt hem verteld. Zijn leven loopt gevaar, maar een
collega-dichter helpt hem ontsnappen. Na een leven vol avonturen komt
hij in dat land terug, en verneemt van diezelfde man, die stervende is,
het woord Undr, dat wonder betekent. Of dat het gezochte Woord is,
blijft op een subtiele manier in het midden. Net als het woord in het
verhaal 'De roos van Paracelsus', waarin de oude Paracelsus weigert
zijn toverkunst te demonstreren voor iemand die zijn leerling wil worden. De alchemist blijkt op zijn oude dag een kabbalist te zijn geworden: aan één woord zou hij genoeg hebben om de verbrande roos uit
zijn as te doen herrijzen. Als hij uiteindelijk, wanneer de adspirant-leerling beschaamd is vertrokken, het wonder toch laat geschieden, beschrijft Borges dat zo, dat de lezer het woord zelfkan invullen.
Tzinacán en Paracelsus zijn verwante zielen in het werk van Borges:
zij hebben een staat van Verlichting bereikt, maar weten dat die niet
overdraagbaar is. Zoals ook de man in 'Undr' zegt: ' .. niemand (kan)
een ander iets leren. Je moet er zelf naar zoeken.'

9 3

Don Isidro Parodi is niet meer dan een luchtige parodie: een bespotting
van het detectiveverhaal, dat altijd gebaseerd is op een truc. De schrijver weet van meet af aan wie het gedaan heeft en waarom. Wat voor de
lezer het eindpunt is, de conclusie, is voor hem het uitgangspunt. De
kunst is om dat zo goed mogelijk te verbergen: de sporen die de misdadiger onbedoeld achterlaat, worden door de schrijver zorgvuldig uitgezet, terwijl hij de sporen van zijn eigen arbeid zorgvuldig uitwist. En de
triomf van de speurende intelligentie die zo geconstrueerd wordt, is dus
altijd doorgestoken kaart.
De raadsels waarmee het speculatieve denken zich bezighoudt, zijn
daarentegen - per definitie zou ik zeggen - onoplosbaar. De geschiedenis van de filosofie is een uitstalling van vernuftig uitgedachte oplossingen voor een beperkt aantal problemen. Maar alle oplossingen die de
vindingrijke intelligentie er in de loop der eeuwen voor heeft aangedragen, blijken ten slotte steeds neer te komen op de presentatie van een
sigaar uit eigen doos. Het enige wat het denken uiteindelijk kan begrijpen, is dat de begrippen waarmee het werkt alleen iets zeggen over onszelf- en niets over de wereld. Precies zoals de letters waarin de kabbalisten de goddelijke geheimen meenden te bespeuren, voor de ongelovige alleen maar te herleiden zijn tot de menselijke uitvinding van het
schrift. Met recht noemde Borges daarom de kabbala 'een metafoor van
het denken'- het denken dat voortdurend opnieuw verdwaalt in zijn eigen vooronderstellingen.
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Labyrinten en spiegels zijn de symbolen daarvan in Borges' literaire
universum. Labyrinten die soms duizelingwekkende vormen aannemen,
zoals in 'De bibliotheek van Babel'. Het wereldbeeld dat uit zijn werk
opdoemt is dat van een radicale scepticus die weet dat alles illusie is,
dat ook intelligentie een soort gevangenis is en elk spoor uiteindelijk
een dwaalspoor. Maar met al zijn intellectuele scepsis is hij ook een
dichter die de passie van de zoeker begrijpt en de betoveringen van het
denken kent. Daarom levert het volgen van die sporen fantastische
avonturen op. En het inzicht dat het assortiment sigaren dat onze eigen
doos blijkt te bevatten verbluffend gevarieerd is.

WILLEM VAN TOORN
EONARDO SCIASCIA: IEDER HET
ZIJNE

9

s

In een Italiaanse schooluitgave van A ciascuno il suo (Ieder het zijne)
van de Siciliaanse schrijver Leonardo Sciascia wordt aan de leerlingen
de denkvraag gesteld: 'In welke zin verschilt deze roman van de "traditionele" detectiveroman?' Het beste antwoord zou zijn: 'In de zin dat
het helemaal geen detectiveroman is, maar een genadeloos sociaal portret van Sciascia's land van herkomst; van de burgerij die al generaties
lang leeft onder de heerschappij van de staat binnen de staat die de mafia is, maar die er een overlevingsstrategie van heeft gemaakt zo lang
mogelijk de andere kant op te kijken als er iets ondraaglijks gebeurt.'
Maar: 'In de zin dat er wel moorden worden gepleegd, en dat een amateur sporen gaat volgen, maar dat er geen sprake is van serieus onderzoek door de autoriteiten en dat er aan het eind van het boek geen daders zijn gepakt (al weet de lezer meer dan de politie) en dat die ook
nooit zullen worden gepakt' - dat zou ik ook wel goedkeuren als ik
schoolmeester was in Italië.
A ciascuno il suo is de vertaling van het Latijnse motto 'Unicuique
suum' dat de voorpagina siert van de Osservatore romano, de krant van
het Vaticaan. Van uit die krant geknipte woorden is de boodschap geplakt die de brave apotheker Manno op een dag door de postbode krijgt
aangereikt: 'Deze brief is je doodvonnis, je zult sterven voor wat je
hebt gedaan.' Aanvankelijk is de apotheker natuurlijk geschokt, maar de
postbode zegt onmiddellijk dat het een grap moet zijn, en dat zeggen
ook alle vrienden: 'Een grap.' Ze ontmoeten elkaar, zoals ze dat al jaren
doen, 's avonds op en rond de bank voor de apotheek, aan het plein met
het standbeeld: don Luigi Corvaia, dokter Roscio, notaris Pecorilla, advocaat Rosello, leraar Laurana. Ze concluderen dat de anonieme dreigbrief een practical joke moet zijn die verband houdt met de jacht, waar
Manno zo'n toegewijd beoefenaar van is, vaak samen met dokter Roscio. Er moet bijvoorbeeld een jager zijn die jaloers is op de prachtige
honden van de apotheker. Zoiets.
Dan komt de maresciallo van de carabinieri voorbij, een man van het
speurdersvak Hij denkt ook dat het een grap is, maar er moet toch aangifte worden gedaan: een dreigbrief is niet niks. Hij gaat met de brief
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naar binnen, om hem bij de lamp in de apotheek goed te bekijken, en
als hij hem ophoudt in het lamplicht begint professore Laurana geheel
onbedoeld aan zijn speurwerk: door het papier heen ziet hij aan de achterkant van de uitgeknipte woorden de Latijnse tekst van het motto van
de Osservatore roman a. Iedereen heeft vrede met deze uitleg (of doet
alsof) tot de 23e augustus 1964; dan komen tegen negen uur 's avonds
de honden die de apotheker mee op jacht heeft genomen jankend terug
naar het dorp, zonder hun baas. De politie die gaat zoeken vindt de
apotheker en dokter Roscio, zijn jachtgezel, doodgeschoten in het veld .
Natuurlijk denkt de maresciallo ogenblikkelijk aan de dreigbrief, en
trekt zich de haren uit het hoofd dat hij die niet serieuzer heeft genomen. Uiteraard gaat de commissaris uit de stad zich nu met de zaak
bemoeien.
In het dorp komen de speculaties op gang. Notaris Pecorilla zegt na
de begrafenis tegen de vrienden dat de apotheker wel iets op zijn geweten moet hebben gehad. De brief zegt immers dat hij iets heeft gedaan.
En de brief is typerend voor een crime passionel: de dader, die op
wraak uit is, wil dat zijn slachtoffer lijdt vanaf het moment dat hij de
brief heeft ontvangen tot de seconden van zijn dood, dat hij al begint te
sterven. als hij de brief openmaakt. En nu is die arme dokter mede het
slachtoffer geworden van iets waar hij niets mee te maken heeft.
'Maar de apotheker begon helemaal niet te sterven,' zegt Laurana
nuchter. 'Hij maakte grapjes over die brief.'
De notaris laat zich niet uit het veld slaan. Misschien kon Manno
zijn angst wel goed verbergen. En het lijkt toch waarschijnlijk dat de
apotheker stiekum iets met een dame heeft gehad: in een apotheek komen nu eenmaal meer vrouwen dan mannen. En de gelegenheid maakt
de dief. Ook de commissaris uit de stad volgt enige tijd dit spoor. Verhoor van de apothekersweduwe levert niets op: zij is er zeker van dat
haar man haar trouw was. Maar als het dienstmeisje aan de tand wordt
gevoeld, komt de naam boven van een jongedame die opvallend vaak
de apotheek bezocht heeft. Dat spoor loopt echter dood: het meisje
heeft een uitstekende verklaring voor haar frequente bezoeken en de
commissaris raakt overtuigd van haar onschuld. Dan blijft er geen andere aanwijzing over dan een sigarenpeuk, gevonden op de plek van de
misdaad. En voor professor Laurana natuurlijk de letters van de Osservatare romano, een aanwijzing waar de politie niet mee doet, omdat ze
geen zin heeft een naald in een hooiberg te gaan zoeken.
Professore Laurana, die ongetrouwd is en bij zijn moeder woont, gaat
zelf op onderzoek uit. Aanvankelijk uit nieuwsgierigheid en ijdelheid
(hij is ten slotte de meest geletterde van de vrienden). Hij gaat eerst bij

de krantenstal proberen een Osservatore romano te kopen. Maar de
krantenman vertelt dat hij die krant niet meer heeft, sinds de secretaris
van de lokale fascistenbond hem tijdens de oorlog verbood die nog langer te verkopen. Dan krijgt Laurana de directeur van het plaatselijke
postkantoor zover dat die hem vertelt wie er geabonneerd zijn op de
krant uit Rome; het zijn er maar twee: de aartspriester en de pastoor
van St. Anna. De laatste is vlakbij en Laurana kent de pastoor, wie hij
wijsmaakt dat hij een krant van tussen één juli en vijftien augustus
zoekt, omdat er een artikel over Manzoni in heeft gestaan. In werkelijkheid gaat het hem natuurlijk om Osservatores uit de periode net voordat de apotheker zijn dreigbrief ontving. De pastoor vertrouwt hem toe
dat hij de Osservatore wel ontvangt maar nooit leest; er is echter een
jonge kapelaan die hem welleest en altijd meeneemt. Die belt hij met
de opdracht om te kijken of hij het artikel nog kan vinden. Als de kapelaan belt met de mededeling dat hij alle kranten uit die periode compleet heeft, maar dat er geen artikel over Manzoni in staat, weet Laurana dat er geen krant uit de parochie van St Anna verknipt is. Wat zou
een katholiek ook over Manzoni te zeggen hebben, zegt de pastoor.
Nu kan Laurana vermoeden dat de gebruikte Osservatore romano afkomstig moet zijn geweest van de aartspriester, en dus gaat hij daar
vragen om de krant waar het artikel over Manzoni in heeft gestaan. De
aartspriester is de oom van de echtgenote van de dode dokter Roscio.
Zij heeft als meisje, tot haar huwelijk, bij hem in huis gewoond. Het
huis van de aartspriester is enorm; vroeger heeft hij er samen gewoond
met zijn twee broers en hun gezinnen, maar de dood en uit huis trouwen van kinderen hebben het gezelschap uitgedund, en nu woont de
priester er alleen nog met zijn twee schoonzusters en een neef- advocaat Rosello. Met de priester heeft Laurana eerst een tot niets leidende
conversatie over de dubbelmoord. Ook de man Gods is er zeker van dat
de apotheker het slachtoffer is geworden van een vendetta: dat hij een
misstap heeft begaan met een vrouw, en door echtgenoot, vader of
broers om zeep is geholpen, waarbij de arme aangetrouwde neef van de
priester helaas mede het loodje heeft gelegd. Daarna komt Laurana met
zijn vraag. Zeker leest hij de Osservatore, bevestigt de priester, maar
als hij de krant uit heeft gebruiken zijn schoonzusters hem om dingen
in te pakken of de kachel aan te maken. Laurana begrijpt dat de politie
misschien wel gelijk heeft: wie heeft er alleen in het huis van de aartspriester al niet pagina's uit de krant kunnen gebruiken om een brief te
plakken? Het is een spoor dat tot niets leidt.
9 7

Toch kan Laurana niet nalaten zich met het raadsel bezig te houden.
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Dat brengt hem, de anders zo terughoudende, nadenkende intellectueel,
ertoe op een avond op de club - waar de vrienden elkaar ook treffen te zeggen: 'Die brief was geplakt van woorden die uit de Osservatore
romano waren geknipt.' Dat wekt bewondering en verbazing. 'Hoe weet
je dat?' vraagt advocaat Rosello, de neef van de doktersweduwe. 'Heb
je dat wel tegen de maresciallo gezegd?' vraagt Pecorilla. 'Ja, ik heb
gezegd dat hij de brief goed moest onderzoeken. Hij zei dat hij dat had
gedaan.'
Rosello zegt dat hij niet begrijpt waarom de politieman niets tegen
hem heeft gezegd.
'Waarom zou hij iets tegen u zeggen?' vraagt de gepensioneerde kolonel Salvaggio, die vermoedt dat er politieke spelletjes in het geding
ZlJn.
'Omdat ik familie ben van een van de slachtoffers,' zegt de advocaat.
'Of gewoon, uit vriendschap.'
'De politie heeft geen vrienden,' zegt de kolonel streng.
Maar het meest veelzeggend is de uitroep van don Luigi Corvaia.
'Hoor hem nou,' roept die als Laurana met zijn openbaring komt. En
een voetnoot voor de leerlingen legt uit: 'Don Luigi is verbaasd dat
juist Laurana, die "nadenkende, verlegen, misschien ook niet zo moedig man", de wet van het zwijgen niet in acht neemt.' Want daar gaat
Sciascia's roman in wezen over, wordt de lezer hier in bedekte termen
medegedeeld: over de wet van de stilte, van het de andere kant op kijken als je vermoedt dat er duistere machten in het spel zijn.
De opmerking van de kolonellegt de vrienden op de club ook inderdaad het zwijgen op, en ook voor Laurana lijkt de zaak afgelopen. Enige tijd later gaat hij nog met zijn oude moeder op condoléancebezoek
bij de weduwe Manno, en daar valt tussen neus en lippen door de opmerking van de weduwe dat zij een schoolvriendin is van de andere weduwe, Luisa Roscio. 'Dat was een nummer!' zegt mevrouw Manno. En
ook bij dat nummer gaat Laurana met moeder op bezoek, en tijdens dat
bezoek ziet hij ineens hoe mooi en aantrekkelijk zij is, deze Luisa met
haar rouwjapon aan. Daarna lijkt de zaak van de dubbelmoord achter
de rug.
'Het idee dat een misdaad zich aan de onderzoekers presenteert als een
schilderij waarin materiële en, om zo te zeggen, stilistische elementen,
moeizaam aan het licht gebracht en geanaliseerd, hun in staat stellen de
schuldige met zekerheid te vinden, is ontstaan door al die politieromans
waaraan een aanzienlijk deel van de mensheid zich zo graag bezat.'
Met deze laconieke constatering aan het begin van hoofdstuk VII
maakt Sciascia de lezer duidelijik dat hij van het boek dat voor hem ligt

zoveel simpelheid niet hoeft te verwachten, dat het echte leven gecompliceerder is, duisterder, dat het in de werkelijkheid gaat om onzichtbare machten en medeplichtigen. Het is dan ook stom toeval dat professore Laurana opnieuw, en nu met sinistere gevolgen, tot onderzoeker
maakt.
In september is de verlegen geleerde in Palermo, als gecommitteerde
bij de eindexamens van een lyceum. In een restaurant ontmoet hij een
oude schoolvriend, die in de politiek is gegaan. Tot Laurana's verbazing
vertelt die hem dat dokter Roscio bij hem in de stad op bezoek is geweest om hem raad te vragen; hij wilde de corruptie en de misdaden
aan de kaak stellen van een notabele in het dorp, en vroeg hoe hij dat
zou kunnen doen. Van die wandaden had de dokter een compleet dossier. Wie de misdadiger was, had de dokter niet verteld.
De totaal verbijsterde Laurana volgt het spoor nu verder. Hij bezoekt
de oude vader van de dokter, hij gaat in het huis van Roscio, met toestemming van de mooie weduwe (op wie hij langzamerhand een beetje
verliefd begint te worden, en die hij heeft verteld van het bezoek van
haar man aan de oude schoolvriend) op zoek naar het dossier - hij begint, zonder het te beseffen, zelf sporen na te laten. En het is een sigaar
die hem nu duistere vermoedens ingeeft. De sigaar wordt gerookt door
een boerse man die Laurana op de trappen van het Paleis van Justitie
ontmoet, in het gezelschap van advocaat Rosello en een parlementslid
van grote faam, kampioen van moraal en rechtvaardigheid. Alle ontwikkelingen die nu volgen (onder andere Laurana's zoektocht naar de
man van de sigaar) leiden ertoe, dat de mooie weduwe Roscio op een
morgen in de bus zit die Laurana naar zijn school in de stad brengt; in
grote verwarring vertrouwt zij de professore toe dat zij belastend materiaal heeft tegen haar neef, advocaat Rosello, en dat zij graag een afspraak met Laurana wil maken. Hij is zich er nu zeer van bewust dat hij
verliefd is op haar, en is diep geroerd dat zij zich tot hem wendt. Ze
spreken af in de stad, in het beroemde oude Jugendstilrestaurant waar
Pirandello altijd kwam. Als Laurana haar daar 's avonds opwacht, komt
ze niet opdagen. Uit ooghoeken gadegeslagen door een groepje oude
heren die er stamgast zijn, zit hij uren aan zijn tafeltje te wachten tot
het onmogelijk is geworden dat ze nog komt. Als hij verslagen door de
donkere stad op weg gaat naar het station, stopt er een auto. Het portier
gaat open en de bestuurder roept: 'Professore Laurana, professore
Laurana.' Laurana herkent iemand uit het dorp. De man biedt hem een
lift aan en Laurana stapt in.

9 9

De vrienden zijn het erover eens dat Laurana iets geheims met een
vrouw moet hebben gehad. Tegen zijn moeder had hij gezegd dat hij
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een schoolvergadering had, maar in werkelijkheid zat hij in een restaurant op iemand te wachten, hebben de oude stamgasten aan de politie
verteld. Er is niets meer van hem vernomen sinds die avond. Hij was
natuurlijk altijd al een stille in den lande. Stille waters hebben diepe
gronden. Waarschijnlijk is hij er met de vrouw vandoor.
Het grote nieuws in het dorp is dat advocaat Rosello, uit gevoelens
van familieplicht, in het huwelijk treedt met de mooie Luisa, zijn als
weduwe achtergebleven nicht. Er was vroeger al iets tussen die twee,
weten kwade tongen te beweren, toen zij nog beiden in het huis van de
aartspriester woonden. Maar neef en nicht, dat kon toen natuurlijk niets
worden. Nu is het anders, nu gaat het niet om liefde maar om een huwelijk uit mededogen, uit plichtsbesef. De lezer weet nu natuurlijk allang dat neef en nicht samen de arme dokter Roscio om zeep hebben
laten brengen door het ongure type met de sigaar, dat Rosello de corrupte notabele is tegen wie de dokter een heel dossier had aangelegd maar de lezer is machteloos. Hij kan moeilijk teruggaan naar de jaren
zestig om een papieren moord op te lossen die de politie onbestraft
heeft gelaten. En Laurana, deelt de alwetende schrijver ons nog mede,
die ligt onder een enorme vracht steenafval in een verlaten zwavelmijn,
ergens tussen het dorp en de hoofdstad.
Het verhaal is aanzienlijk gecompliceerder dan het hier, in vogelvlucht,
verteld kan worden. Met meesterhand strooit Sciascia er politieke verwijzingen doorheen, citaten van alle grote en minder grote Siciliaanse
schrijvers, verwijzingen naar Dante, Marx, Voltaire, Henry James en
wie niet al (het voordeel van de schooluitgave is dat de makers die allemaal voor de lezer hebben opgezocht)- maar vooral valse sporen. Lange tijd is de lezer er, mét de domme of corrupte politie, van overtuigd
dat de arme dokter Roscio het onschuldige medeslachtoffer is geworden van de wraak op de apotheker, overspelig of niet. Dan gelooft hij
pagina's lang dat het omgekeerde het geval moet zijn. Vervolgens begint de gestalte van een door en door slechte notabele op te doemen, en
als door een stom toeval de tekenen naar Rosello beginnen te wijzen,
wordt de arme Laurana door dat 'nummer' van een Luisa meegesleept
in een spelletje dat zijn dood wordt. De lezer blijft achter met een haarscherp beeld van wat zich heeft afgespeeld, maar hij is de enige. Natuurlijk zijn er leden van de herenclub die weten hoeveel één en één is,
maar die houden zorgvuldig hun mond. Het laatste woord dat over
Laurana wordt gezegd, is afkomstig van Don Luigi. Als drie heren op
de club het nog eens fluisterend hebben over de waarschijnlijk al jaren
bestaande relatie tussen Rosello en Luisa, komt ook de leraar nog eens
ter sprake. 'Hij was een stomme idioot,' zegt Don Luigi.

Dat, zou een detectives lezende leerling kunnen antwoorden op de
vraag waarmee ik begon, is het verschil tussen A ciascuno il suo en een
echte politieroman. De held is een sukkel die het aflegt tegen het
kwaad. Raymond Chandler heeft de klassiek geworden Amerikaanse
private eye beschreven als een soort moderne ridder die het kwaad bestrijdt in het moderne leven in de grote stad: 'Down these mean streets
a man must go who is himself not mean.' Bij Chandler wint de held, ten
koste van grote offers, maar hij wint. Bij Sciascia verliezen de held en
de lezer samen, machteloos tegenover het hoongelach van het geteisem.

10 1

JACQ VOGELAAR
N HET SPOOR VAN
GADDA

Die gore klerezooi in de Via Merulana is een detective, op z'n minst
naar de vorm, want al na een paar bladzijden zou een lezer die een
whodunit verwacht op de kouwe koffie komen. De roman begint met
een portret van een inspecteur van politie, meester Francesco lngravallo, een wat rondborstige ambtenaar van de recherche, met dik zwart
kroeshaar, vijfendertig jaar, vertroeteld door zijn hospita en hoewel
vrijgezel niet gespeend van kennis van de wereld. Op pagina 20 wordt
de inspecteur naar de Via Merulana geroepen, waar op nummer 2 I 9,
het Gouden Huis of het Haaienhuis genoemd, een weduwe, gravin
Menegazzi van de derde etage, onder bedreiging van haar sieraden is
beroofd, een routineklus. Volgen de gebruikelijke verhoren, die veel
tijd in beslag nemen want op vijfverdiepingen verdeeld over twee trappen wonen veel mensen, van allerlei slag, onder wie een aantal bemiddelde types. Er wordt een misdaad onderzocht door een detective, dus
is het boek een detective.

102

In 1947-1948 publiceerde het blad Letteratura in Florence vijf hoofdstukken uit de roman. Het boek verscheen pas in 1957, herzien (mede
door anderen), misschien herschreven, in elk geval bewerkt, maar niet
afgemaakt. In een krantenstuk uit dat jaar geeft Gadda enkele toelichtingen bij de boekuitgave. Hij heeft het hele hoofdstuk vier weggelaten,
vertelt hij pesterig aan het adres van critici en scriptieschrijvers, maar
hij zegt niet waarom. Bovendien zijn alle voetnoten geschrapt, die onder meer bedoeld waren 'ter verrijking van zijdelingse en marginale betekenissen en motieven, en van de schematische opzet van de politieroman, hoe minutieus die ook bedacht was'. Voor Gadda was het dus
nog steeds een politieroman, die hij ook na tien jaar niet af had gemaakt, naar eigen zeggen vanwege ziekten, beroepswerkzaamheden en
andere verplichtingen, vooral in verband met het dagelijks brood. Opmerkelijk is dat hij zelf met geen woord rept over de mogelijkheid dat
met zijn manier van schrijven een dergelijke roman niet voltooid kón
worden, net zomin als het onderzoek naar het gepleegde misdrijf in de
roman.

In het artikel van 1957 besteedt Gadda enkele pagina's aan een personage dat er in de roman eigenlijk niet toe doet, de bejaarde commandeur Angeloni wiens arrestatie juridisch nogal dubieus is. Deze Angeloni, ooit werkzaam op het ministerie van economie, is een alleenwonende smulpaap die wel eens lekkere hapjes aan huis laat bezorgen.
Misschien is zo'n loopjongen betrokken bij de diefstal, als handlanger
of anders als getuige, dat is het enige motief om de oude commandeur
uitgebreid te verhoren. Hij kan toch niet serieus verdacht worden, zou je
denken; hij wordt vastgehouden om de idiote reden dat hij niet zomaar
vrijuit wil praten: 'Hij moest gewoon spreken, zeggen wat hij dacht.
Kikken. Klikken. Als hij iets dacht, waarom klapte hij dan niet?' In het
artikel legt Gadda uit waarom hij indertijd een portret van een melancholieke celibatair die van lekker eten hield zo belangrijk vond. Het
klinkt nu alleen maar vreemd en verklaart al helemaal niet waarom de
man zoveel ruimte in het verhaal krijgt. Maar kennelijk moest er in
1946 ook al het nodige worden uitgelegd. Daarom had Gadda bij de
tijdschriftpublicatie enkele noten toegevoegd met betrekking tot het
(historische) geval van commandeur Angeloni - die noten vervielen in
de boekuitgave.
In een bepaald perspectief doen de passages over de commandeur er
wél toe, zoals meer dwaalsporen in deze roman. Ze laten iets zien van
de systematische achterdocht of zelfs paranoia die ontstaat wanneer er
geen identificeerbare dader of herkenbaar motief is. In zo'n geval
wordt iedereen verdacht en kan alles wat ongewoon is aan iemands
doen en laten - zoals het niet willen praten van de commandeur - naar
willekeur worden geïnterpreteerd. De roman is dan één groot voorbeeld
van de woekering van dwaalsporen, hoe ze tot een jungle van feiten,
veronderstellingen en verdenkingen leiden. In Gadda's speurdersroman
zijn ze waarschijnlijk niet met opzet, laat staan systematisch door de
werkelijke daders uitgezet zoals in de misdaadverhalen van Sciascia.
Maar het resultaat is hetzelfde: hopeloze verwarring.

1
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Terug naar de warboel in 't Haaienhuis, via Merulana 219. Het onderzoek van Ingravallo bestaat de eerste dagen uit het samenvoegen van
versies van hele en halve ooggetuigen en het volgen van vingerwijzingen van stille getuigen: sporen als een tramkaartje achter het kastje
waar de sieraden in lagen en een grasgroene wollen sjaal of halsdoek
die de dief gedragen zou hebben. Drie dagen later vindt een tweede,
veel ernstiger misdrijf plaats, in hetzelfde huis op dezelfde verdieping.
In het appartement tegenover dat van de bestolen gravin wordt de
vrouw des huizes, Liliani Balducci, door haar neef met doorgesneden
keel aangetroffen. Het toeval wil dat de inspecteur een vriend des hui-
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zes is. De twee deuren zagen er hetzelfde uit, op de ochtend van de
diefstal was er bij de Balducci 's aangebeld. Geen wonder dat Ingravallo
maar niet het idee uit zijn hoofd kon zetten dat er een vergissing in het
spel was geweest - kon, hij dacht dat namelijk al vóór de moord. De lezer houdt dat natuurlijk in het achterhoofd, ook al leidt die gedachte tot
niets, tot niets dan gedachten.
Het raadsel zal niet worden opgelost zomin als er in de roman ook
maar iets wordt opgelost - integendeel: veel zal er overhoop worden
gehaald; naspeuringen brengen veel aan het licht en voeren ver, zó ver
dat als de roman ophoudt er vele raadsels meer zijn dan in het begin; de
draden die gevolgd zijn, hebben zich tijdens het afwikkelen verstrengeld tot een onontwarbare kluwen. Weliswaar wordt de buit van de
juwelendiefstal gevonden, maar van de dader alleen maar sporen, niets
dan beweringen en veronderstellingen; omtrent het verband tussen de
twee misdrijven op één etage enkel vermoedens; aangaande de motieven van de moord is er niet eens een hypothese opgesteld, ook niet door
de scherpzinnige Ingravallo, die meer dagdroomt over de sensuele Liliane dan dat hij tot een verhelderende gedachte komt over de reden
waarom haar heerlijke lichaam zo deerlijk verminkt werd.
Een misdaadroman zonder ontknoping, op een betrekkelijk willekeurig punt afgebroken, waar gaat het dan om in dit boek?
Je zou kunnen denken dat de twee misdrijven en de naspeuringen alleen maar aanleiding of zelfs voorwendsel zijn geweest om een heel ander boek te schrijven. De flap van de vertaling heeft het dan ook over
'een bijtende satire op Mussolini en zijn slippendragers', ja ná de oorlog, 'een soms meeslepend en soms dolkomisch beeld van Rome in al
zijn maatschappelijke geledingen'. Maar Gadda zelf zei nog in 1957
dat hij indertijd serieus een detectiveroman in de pen had, volgens de
regels van het spel. Wie iets meer van Gadda gelezen heeft, weet dat
het misdrijf in het verhaal niet kón worden opgelost - tenzij per toeval
- om dezelfde reden als de roman zelf onvoltooid moest blijven. Dit
kwam niet door onwennigheid van Gadda met het genre - hoewel hij
vermoedelijk alleen het speurderstype Sherlock Holmes gekend heeft en ook niet omdat de politieman Ingravallo toevallig met onoplosbare
misdrijven werd opgescheept of niet berekend was voor zijn taak. Nee,
de reden was waarschijnlijk dezelfde als waarom Gadda praktisch nooit
een groter werk had afgemaakt. Ook zijn verhalen wekken trouwens de
indruk dat ze de opmaat waren voor een novelle of roman. Vrijwel elke
zin van Gadda gaat meteen de breedte in, omdat voor een volgende zin
eerst elk woord van de vorige moet worden uitgelegd, elke zinswending
een eigen kans moet hebben gekregen. Doorgaans betekent een zin

vooruit dat er eerst twee of meer zinnen achteruit geschreven worden,
omdat achter elk verhaal een ander verhaal schuilgaat.
Een kras voorbeeld hiervan biedt het verhaal 'De brand in de Keplerstraat', vertaald in de bundel Gepaard met verstand (in 1998 uitgegeven door Serena Libri). 'Over de brand op nummer 14 deden de gekste
verhalen de ronde. Maar zeker is dat zelfs Zijne Excellentie Filippo
Tommaso Marinetti niet had kunnen simultaneren wat het vuur in drie
minuten voor elkaar kreeg in het loeiende krot:' - zo begint het verhaal.
Gadda beschrijft wie er op dat moment met z'n allen door de brand uit
het pand tevoorschijn worden getoverd. De 'ijzingwekkkende taferelen'
beletten hem niet van ettelijke bewoners de verhalen na te vertellen die
er over hun leven de ronde doen of de coïncidenties te ontrafelen waarvan het leven, dus ook een voorval als dit, aan elkaar hangt - hoe een
halve crimineel toevallig overdag ligt te slapen boven de kamer waar
een driejarig meisje pap zit te eten. De jongen redt het meisje én de papegaai, die van de schrijver en passant twee pagina's krijgt toebedeeld,
én een gouden horloge, dat hij later vergeet terug te geven. 'Maar dit
alles terzijde', begint een van de laatste alinea's van het verhaal, dat abrupt ophoudt maar evengoed vele tientallen pagina's had kunnen worden voortgezet.
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Op pagina twee van Die gore klerezooi in de Via Merulana- ik betwijfel overigens of 'gore klerezooi' een adekwate vertaling is van 'Quer
pasticciaccio brutto', die verschrikkelijke warwinkel of janboel- wordt
als onderdeel van het portret van lngravallo zijn manier van denken gekenschetst: 'Zo beweerde hij onder meer dat onverwachte catastrofes
nooit het gevolg of als je dat liever zo zegt het uitvloeisel zijn van één
enkele beweeggrond, van een oorzaak in het enkelvoud, maar dat ze
zijn als een draaikolk, een cyclonale depressie in het bewustzijn van de
wereld, waar een veelheid van convergerende drijfveren toe heeft bijgedragen. Hij zei ook knoop of kluwen, of wespennest of warwinkel.'
Het wordt zijn idée-fixe genoemd, de veronderstelling dat er één motief is, 'in werkelijkheid echter was een vergrijp het resultaat van een
hele waaier van motieven die daaromheen wervelden', etcetera. Dit is
natuurlijk ook het zelfportret van Gadda's stijl van denken en schrijven.
Met deze kijk op het leven behept, ontpopt de speurder Ingravallo zich
onvermijdelijk tot het tegendeel van de echte speurder. Intuïtief weet de
echte meestal al in het begin welke draad hij moet volgen - ook als er
vele zijn, kiest hij die ene, vanuit een hoger weten, lijkt het, omtrent dader en motieven. Vervolgens is hij met behulp van zijn scherpe blik,
vernuftige geest en perfect inlevingsvermogen in staat die ene draad
met een voor de dader fatale logica af te wikkelen. Hij is de lezer dan
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ook altijd vóór, tenzij de auteur zo slim is de lezer de illusie te geven
dat hij net zo gis was als de speurder.
Inspecteur Ingravallo van Gadda heeft intuïtief ook wel enkele vermoedens maar hij schiet er niets mee op; als er één oorzaak voor de
verwarring in de Via Merulana is, dan is dat zijn benadering van de
twee misdrijven, bepaald door zijn 'realistische' kijk op de werkelijkheid als een ingewikkeld samenstel van redenen, motieven, oorzaken,
toevalligheden, tegenstrijdigheden, sprekende details en stomme getuigen. Maar er treedt in de roman een merkwaardige ontwikkeling op,
een gedaanteverwisseling van de speurder. Wanneer halverwege de
roman het echte speurwerk begint, is de rol van Ingravallo nagenoeg
uitgespeeld. Tot dan, inmiddels is het een week na de diefstal en enkele
dagen na de moord op mevrouw Balducci, heeft de inspecteur zijn
rayon nauwelijks verlaten; verder dan wat verhoren is hij niet gekomen.
Het onderzoek raakt in een stroomversnelling door toedoen van twee
vliegende agenten van de Albaanse brigade, brigadier Pestalozzi en opperwachtmeester Santarella, afkomstig uit een ander politieburo, de kazerne Marino. De dief zou een man geweest zijn die een pet droeg - althans volgens sommigen - en 'n soort groene wollen sjaal of halsdoek.
Een brigadier die door zijn beroepsmatige omgang met de onderwereld
wist waar hij het zoeken moest, heeft via zijn connecties het adres achterhaald waar de sjaal opnieuw geverfd wordt, in een broekenmakerij
annex bordeel. De gemotoriseerde brigadier Pestalozzi bijt zich in de
zaak vast en ontdekt de buit: verstopt in een po in het nachtkastje van
een meisje. Ingravallo's aandeel bestaat nog slechts uit twee lijsten van
gestolen juwelen, een van de sieraden van gravin Menegazzi; de andere
van sieraden van Liliane. Als de brigadier sieraden vindt, dan weet hij
dankzij de lijst dat hij beet heeft, maar van Liliane's sieraden geen
spoor.
Een groter raadsel is in feite, hoe de dikke opperbrigadier wel slaagt,
waar Ingravallo niet verder is gekomen dan een hypothese. De dikke
brigadier heeft van alles op Ingravallo voor: hij wordt gedreven door
eerzucht om opperwachtmeester te worden, zijn gezond verstand houdt
hem bij de les, hij laat zich niet door bijzaken afleiden; in zijn 'reconstructie der feiten' wordt hij ook niet gehinderd door uiteenlopende hypothesen en vérgezochte mogelijkheden: 'Hij had zich ertoe beperkt een
handvol heldere hypothesen te formuleren, de ene al zinniger dan de
andere.' De brigadier extraheert, de inspecteur induceert én deduceert.
Als de brigadier meent een socioloog te zijn, zo denkt hij zelf, dan is
Ingravallo een filosoof. De een draait op realiteitszin, de ander op
ideeën. Dit contrast komt in een merkwaardig licht te staan door de
hieraan voorafgaande scène van de vondst van de edelstenen. Het is te-

vens het mooiste stuk uit het boek, omdat Gadda daar zijn meest geliefde stijlmiddelen, opsommen en accumuleren, kan demonstreren; hier
zou hij ongelimiteerd hebben kunnen uitweiden en schmieren, juist hier
verliest hij zijn beheersing niet. Als de brigadier de juwelen uitspreidt
op het bed van het onnozele meisje, begint de inventaris van de edelstenen aldus: 'Ze lagen daar doodstil, die sieraden, als bange beestjes, lieveheersbeestjes die hun vleugeltjes hebben binnengehaald om niet op
te vallen, in de miezerige schoot van de armoede; maar ze viélen op
(... )Met de vreemdste vormen en kleuren. Een donkergroen kruisje van
kwarts, dat de vingertoppen van de toekomstige opperwachtmeester tegen wil en dank wel moesten betasten, bepotelen, om en om keren; een
zwartgroen glanzend cilindertje, waar de vermaledijde priesters van
Egypte meer horoscopen uit zouden kunnen trekken dan Pythagoras
hersenspinsels uit het apothema van de vijfboek ( ... ) een mysteriosofisch korreltje verscholen in de oeroude ingewanden van de aarde, aan
de ingewanden van die aarde ontroofd en door toverkracht gegeometriseerd. Een nietig eitje, ergens tussen bleekblauw en melkwit in, als een
kliertje van een dode duif dat bij het slachtafval thuishoort.'
Enkele pagina's lang wordt de lijst van sieraden opgesierd met epitheta, vergelijkingen en omschrijvingen in dure en goedkope registers.
'Edelstenen waren het, die schitterende robijnen, dat zag je, geïncubeerd en uitgebroed en uitgebarsten in de oermillennia van de wereld.
Dat kon elke kenner vaststellen en garanderen ondanks het slijpen, dat
is het volgens de regels der kunst facetteren en polijsten. Edelstenen,
omdat ze op natuurlijke wijze waren gekristalliseerd uit gesmolten sesquioxide, langs de krachtlijnen van het systeem: en niet in een leugenachtig licht, leugenachtige glorie, pseudo-gekristalliseerd uit een emmer drek.' Op dit punt zijn de zinnen niet meer te stuiten, want hoe verleidelijk is het niet bij elk pronkstuk te bedenken waar het vandaan
komt, wie het ooit gemaakt en aangeschaft heeft, wie het geschonken
en gedragen heeft? Zelfs de selfmade socioloog Pestalozzi verliest zich
bijna in zulke fantasieën, ware het niet dat plicht en carrière roepen en
hij haast heeft om Ingravallo verslag uit te brengen. Dat zal zeker niet
in de door Gadda gebezigde termen zijn, die de kenner eigen zouden
zijn. Ondertussen is de dikke brigadier kenner genoeg gebleken om de
waarde van de buit te beseffen.

1
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Meester Ingravallo mag dan halverwege plaats maken voor doortastender onderzoekers, de ware speurder van de roman is de blik die gepersonifieerd wordt in Gadda's stijl, waarvoor de werkelijkheid een onontwarbare verzameling details is die allemaal iets te betekenen hebben,
stuk voor stuk sporen die ergens heen leiden ~ op papier althans. De

cc

a
a

cc

Cl

z
cc

>
a:

0
0

11.

en

....

w
:z:

z
a:

cc

...ccw

Cl
0

>
0

u

.,cc

108

rolverwisseling zou ook voor de roman wel eens van even groot belang
kunnen zijn als voor het onderzoek. Als Ingravallo plaats maakt voor
brigadier Pestalozzi, wordt in zekere zin de rol van speculerende onderzoeker vervangen door die van de rechtlijniger, daadkrachtiger socioloog te velde, tijdgenoot van de potige misdaadbestrijders van Dashiel
Hammet en Raymond Chandler. Daarmee zijn ook twee literatuuropvattingen in het geding. Gadda zag zichzelf als een realistisch schrijver,
juist door zijn omslachtige manier van schrijven en denken, die op het
eerste gezicht barok en gemaniëreerd lijkt, maar een adekwater beeld
van de ingewikkelde werkelijkheid geeft dan een realisme dat pretendeert de realiteit direct, zonder omwegen en kunstgrepen weer te geven.
De realistische literatuur vereenvoudigt en schematiseert, maar hanteert
~ om de illusie van natuurlijkheid en realisme tot stand te brengen ~
waarschijnlijk meer literaire trucs dan iemand als Gadda in zijn barokke verhalen. Die tegenstelling is ook in het spel bij de aflossing van de
reflecterend ingestelde Ingravallo door de realist brigadier Pestalozzi.
De laatste beseft dat 'elke hypothese, elke deductie, hoe vernuftig ook,
een zwakke schakel blijkt te bevatten, als een breiwerk dat loslaat.'
Maar met zijn rechtlijniger reconstructie van de feiten, komt ook de
man van de daad in Gadda's roman niet veel verder dan voorheen Ingravallo met zijn denkwerk. Dat komt natuurlijk doordat Gadda zijn
gangen op geen andere manier nagaat dan de gedachtegangen van de
intellectuele speurder: elke weg blijkt een omweg. Dus heeft de schrijver het gedaan. En is de beste speurder niet de dader?

MIROSLAV HOLUB
EKNOPTE BESCHOUWING
OVER KAARTEN

Albert Szent-György, die veel wist van kaarten
waarlangs het leven zich roert, ergens naar toe,
vertelde graag dit verhaal uit de oorlog
waardoor de geschiedenis zich roert, ergens naar toe.
Uit een Hongaars peloton in de Alpen zond een jonge luitenant
Een verkenningsgroep naar de ijzige woestenij.
Terstond
begon het te sneeuwen, het sneeuwde twee dagen en de groep
kwam niet terug. De luitenant kwelde zich: hij had
zijn mannen de dood ingestuurd.
Maar de derde dag was de verkenningsgroep er weer.
Waar waren ze geweest? Hoe hadden ze de weg kunnen vinden?
Ja, zeiden de mannen, we dachten al dat we
verloren waren en wachtten op het einde. Tot een van ons
in zijn broekzak en kaart vond. Dat stelde ons gerust.
We sloegen onze tenten op tot het ophield met sneeuwen
en vonden met de kaart de juiste richting.
Hier zijn we dan.
De luitenant vroeg naar de wonderbaarlijke kaart om die
te bestuderen. Het was geen kaart van de Alpen,
maar van de Pyreneeën.
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VERTALING: JANA BERANOVÁ

ALEX MOL

LEINE HOTELARCHEOLOGIE

Af en toe overnacht ik in Plombières-les-Bains, een badplaatsje in de
Zuidelijke Vogezen, waar sinds de Romeinen iedereen gekuurd heeft die
iets betekende in Europa, tot Joséphine, echtgenote van Napoleon, toe.
In Plombières vind je veel hotels, een stuk of acht, die in de laatste
halve eeuw niet of nauwelijks veranderd zijn, geen andere. Eigentijds
Ibis, Mercure, Jolly of Novotel-comfort ontbreekt, het is er nog steeds
1975·
Op een hotelkamer moesten toentertijd minimaal aanwezig zijn: een
bed, verlichting en stromend water. Verwarming en wc werden nog als
facultatief beschouwd.
In de hotelkamers van Plombières verwijst ieder détail naar mijn tijden van drank, angst en weinig geld. De jaren dat ik reisde om maar
niet thuis te hoeven zijn. Steeds weer dacht ik mijn bestaan te kunnen
verlichten door me te verplaatsen, met tweedehands auto's waar altijd
iets mee was. Het werden lukrake zwerftochten langs garages, autosloperijen en goedkope hotels.
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Frankrijk is van alle Europese landen het rijkst aan sporen uit die tijd.
Sporen zijn tekenen in landschap, stadsbeeld of woninginrichting die
verwijzen naar wat eens was of gebeurde.
Een land waar een gebouwd huis eenmaal geschilderd en gepleisterd
wordt, en daarna nooit meer, zodat opschriften en reclames van generaties blijven staan, zo'n land is een rijk land. Alles is immers archeologie. Zo goed als je door een tekst heen kunt lezen is het mogelijk door
een landschap of een huis heen te zien, of de geschiedenis af te lezen
aan een deurbel uit zekere periode, restanten van ingenieuze zeepdistributeurs of toiletrol-ophangsystemen, in vroeger tijden bedacht voor
café-wc's.
De geur die in deze hotels hangt zou bij moleculaire analyse blijken
sporen te bevatten van decennia lang opgehoopte menselijke afscheiding, sperma, huidschilfers, teennagels en schaamhaar, vermengd met
deeltjes verkoolde vloerbedekking, boenwas, versleten beddengoed,
verkorrelde zeepresten, dode kakkerlakken, huismijt en heel veel 'onbenoembaar'.
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Wat de kamer kost staat aan de binnenkant van de deur. Na het invullen van een 'fiche' en het inleveren van het paspoort ontvang je een
groot stuk lood met de naam van het hotel erop en een nummer. Daaraan hangt de sleutel. Niet vergeten te vragen hoe laat men sluit. In
Plombières is het 's avonds na tienen nacht.
Sanitair gezien is er eerst de vraag naar warm water. Je draait de rode
kraan open en wacht. Ervaring leert dat het even kan duren. Na wat
hoesten en rochelen komt uit het diepst van het hotel een bruine waterstraal naar boven. Er is hoop.
Komt er geen warm water dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel uit
zuinigheid functioneert het warme water alleen 's avonds laat en 's ochtends vroeg, ofwel de rode en blauwe kraan zijn door de loodgieter verkeerd om gemonteerd. Is er een bad? Dan zullen sporen van overstromingen zichtbaar zijn, mogelijk ook dichtgekitte lekkageranden, soms
met witte schimmel erop.
De wastafel dan. Vaak verstopt door dopjes van tandpastatubes en
opgehoopte haarballen van eerdere gasten. In de tijden van wc-op-degang hing hij vaak scheef, op één steun, omdat veel in de wastafels
werd gepist. Waar bij kwam dat de zogenaamde 'hotelschakelingen'
van het ganglicht zo zuinig waren afgesteld dat de terugweg naar de kamer in het duister moest worden gezocht. Achter de wasbak herken ik
ontroerd het universele uitklapbaar geelplastic spiegelkastje met nietwerkend stopcontact voor het scheerapparaat en bovenin een tl-buisje.
Wat het elektra betreft telt voor mij het bedlampje zwaar. In de jaren
rond 1975 sliep ik slecht en had last van kwade dromen. Daarom wilde
ik des nachts licht bij de hand en een nachtlampje dat steeds aan bleef.
Maar meestal ontbrak dat en keek ik tegen kale 40 watts peertjes aan.
Eens (Huy 1976) zaten aan weerszijden van het bed elektrische kaarsen in koperen armaturen, zo fel dat ik probeerde het licht te dempen
door er handdoeken overheen te hangen. Dat had ik niet moeten doen.
De 75 watts kaarsen schroeiden zich ongemerkt door de kunststof
handdoeken heen en veroorzaakten een penetrante stank- en rookontwikkeling.
Het ging hier om een tot mislukken gedoemde poging 'de Kerst te
ontvluchten'.
Hoewel uitdrukkelijk verboden besloot ik zelf maar een bedlampje
mee te gaan nemen. Maar net als bij verwarmingselementen of haardrogers blijft de kans dat je er een passend stopcontact voor vindt klein,
en bestaat de kans dat je de contactdoos ermee uit de muur trekt en
kortsluiting veroorzaakt.
De kamers staan onveranderlijk vol met spiegelkasten, toilettafels,
dressoirs en ladekasten. Waarom die er staan is niet duidelijk. Ze zijn
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altijd leeg, op wat kleerhangers, stoffige oude kranten en tv-bladen na.
Nooit vind je er de extra deken waaraan dringend behoefte is. Ook de
laden van de nachtkastjes met marmeren dekplaat (nicotinevlekken)
zijn leeg, op wat kastpapier na.
In winterse omstandigheden moeten soms nachtelijke zoektochten
ondernomen worden naar extra beddengoed, omdat de verwarming niet
of nauwelijks werkt. In Dolo aan de Brenta (Il Moro, 1 976) overnachtte
ik met schoenen en overjas aan onder een enkele paardendeken, waarbij
het vloerkleed diende als extra dek.
We zien een eeuwenoud logement. Herkenbaar aan de brede toegangspoort die uitkomt op een binnenplaats waar de paarden kunnen worden
uitgespannen. Sinds de tijd van de postkoetsen is aan de kamers noodgedwongen allerlei comfort toegevoegd. Voor de centrale verwarming
heeft men het hele middeleeuwse pand met dubbele pijpen doorboord
en ten behoeve van het verplichte sanitair zijn badcellen afgeschot. Dat
heeft de kamers aanzienlijk verkleind, waardoor het moeilijk werd bedden en ander meubilair te plaatsen, zodat de hotelgasten zich meer en
meer gingen stoten.
Na eeuwen kwamen de spoorwegen en verrees een rijtje hotels tegenover het station. Sinds de komst van de auto meest in onbruik, al zijn
er die hardnekkig overleven.
Vloerbedekking en behang spreken ook daar de sporenzoeker toe. In
Troyes (De la Gare, 1979) kijk ik tegen een met bloemetjesbehang bedekt plafond aan, met in de hoeken zware vochtkringen. De uitgesleten
traptreden zijn er belegd met dik vilttapijt. Daar komt een glij- en valpartij van. Ik onthoud voor altijd een lambrisering in bruine plastic
schrootjes.
Veel is bij de laatste schilderbeurt dichtgeverfd. Wees niet verbaasd
als ramen niet opengaan of de knop van de verwarming vastzit. Manshoge spiegels weerspiegelen de hotelgast, onder een vreemd elektrisch
luchtertje. De beddenspiralen zijn oud en slap. In het begin van de
nacht probeert het echtpaar zich in evenwicht te houden op de randen
van het matras, maar na het in slaap vallen zakken ze alsnog tezamen in
een diepe kuil waaruit zij met rugpijn wakker zullen worden.
Ook de omgang met desintegrerende houten buitenluiken is een
vaardigheid die verworven moet worden.
De dromen die ik in deze hotelkamers droomde brachten me vaak
naar het rijk der geesten. De danseres van het Gitanes-pakje sprak ik er,
en Albert Camus. Eens zelfs stond F. Scott Fitzgerald in smoking aan
het voeteneind van mijn bed, maar toen ik 'kssst' deed trok hij zich
schielijk terug in een donkere hoek van de kamer.

Onderweg noteer ik zoveel ik kan in roodzwarte Chinese boekjes, maar
voor de letterlijke teksten zou ik terugmoeten naar Gasthof HirschTännle in Lahr (niet ver van Freiburg), waar een manke weduwe twee
kamers boven haar café verhuurde. Daar, op de wc, hing de vondst van
een lokale reclamedeskundige, vast en zeker een man van de Stammtisch. Een vondst die ik nog steeds koester.
Hij had kennelijk gedacht ~ wat een reclameman moet denken ~
waar is ongebruikte aandacht? En als antwoord gevonden: op toiletten.
Op de binnenkant van de wc-deur boven hing zijn plakkaat. Een affiche
verdeeld in vakken, uitgevoerd in de kleuren wit, zwart en bruin. Eén
vak was gevuld met een advertentie voor het reclameadviesbureau, een
tweede met een advertentie voor Gasthof Hirsch-Tännle, de andere
vakken waren leeg, op de tekst 'hier kan uw advertentie staan' na.
Elk jaar logeerde ik er op weg naar Italië, en altijd zat ik mijn eerste
reisavond op die plee en keek naar dit affiche. Het initiatiefwas kennelijk niet aangeslagen, maar het plakkaat zat stevig opgeplakt. Als Gasthof Hirsch-Tännle niet gesloopt is hangt het er nu nog.
Zo is heel de hotelwereld vol resten van goedmoedige en hoopvolle
initiatieven, lumineuze ideeën en briljante vondsten.
Ik bekijk de gevel van het hotel Henri IV in Senlis waar ik in de jaren
'70 vaak gelogeerd heb. De gotische letters 'Hotel' staan er nog, maar
bij navraag blijkt het alleen nog een restaurant. Achter de bovenramen
rechts waren twee hotelkamers, te bereiken langs de cour. Door een gebroken ruit zie ik kartonnen dozen staan. Rommelhok is de meest
waarschijnlijke bestemming.
Eten is eigenlijk drinken, waar het slapen bij inbegrepen wordt. Dat
leerde ik hier. Het hotelbed ligt in het verlengde van de tafel. Zo werd
het afgesproken, je kon overnachten maar alleen als je hier eerst gegeten had. Trouwens, waar zou je je anders nog heen kunnen slepen dan
de trap op. Eten, langdurig eten en veel drinken, omvallen. De overnachting eindigde met een kater, rugpijn en het ontbijt. In Henri IV
durfdeik's ochtends wijn te bestellen in plaats van koffie of thee.
Bij 36 graden Celsius kan ik toch nog terecht op de derde etage van een
hotel aan de Campo di Fiori in Rome (I977). Het is de laatste kamer. Ik
ga uitgeput op bed liggen en voor mijn ogen ontvouwt zich een Krimi.
In de deur is een paneel vervangen door nieuw, blank triplex. Opengebroken? Boven mijn hoofd zitten donkere vegen op het behang.
Bloed? In het laatje van mijn nachtkastje vind ik r paar panty's en een
exemplaar van On the raad van Kerouac.
1 1 3

M.A. WES

E GALLISCHE
PROVINCIES:
ROMANISERING
EN CHRISTIANISERING
(FRAGMENT)

In I994 verscheen in de reeks AmboKlassiek Historiën van Gregorius van
Tours (538/539-594), vertaald en van
aantekingen voorzien door F.J.A.M.
Meijer. De omvangrijke Inleiding bij
deze vertaling is van de hand van
M.A. Wes, hoogleraar in de oude geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van
Groningen. Een deel van deze Inleiding behandelt op fascinerende wijze
de betekenis van sporenonderzoek, in
dit geval luchtfotografisch onderzoek,
voor de kennis van het inwonertal van
het Romeinse Frankrijk.
Wes gaat eerst in op de vraag wat
'Frankrijk' eigenlijk is als Gregorius
zijn geschiedenis schrijft. Was er al
zoiets als Frankrijk, in een tijd waarin
het oude Gallië, nadat het meer dan
vijf eeuwen deel had uitgemaakt van
het Romeinse rijk, door de komst van
de Franken wezenlijk veranderde?
Daarna beschrijft Wes de bestuursstructuur van Gallië onder de Romeinen - met zijn drie provincies, waarvan de inwoners waren gegroepeerd in
zestig civitates, enigszins te vergelij-
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ken met de huidige indeling in departementen - en in de late oudheid, net
vóór de tijd van Gregorius, als er zeventien provincies zijn en I I 5 civitates. Maar het landschap van Gregorius,
zegt Wes, 'kan nog aanmerkelijk preciezer beschreven worden. De volledige lijst van geografische aanduidingen
bevat ca. 290 namen.' Behalve de civitates en bisschopszetels worden er nog
4I plaatsen genoemd waar bisschoppen een kerk of klooster of zelfs een
compleet dorp hebben gebouwd.
'Voorts 45 kleinere steden en dorpen
zonder nadere toevoeging, en I 2
villae, waarvan tien in het noorden en
twee in het zuiden- (meestal) koninklijke landgoederen [... ]. Ten slotte 4
namen van bossen, 8 buurtschappen,
en 24 rivieren (opvallende afwezige
hier is de Maas, temeer daar de Rijn en
de Schelde wel genoemd worden).'
Daarna komt Wes op de discussie
onder historici over de vraag hoeveel
inwoners dat Gallië nu eigenlijk telde.
[WvT]

Van het land en zijn steden en dorpen naar de mensen. Eerst iets over
het kwantitatieve aspect.
Het Gallië van de oudheid en de vroege middeleeuwen is niet te vergelijken met het Frankrijk van de late middeleeuwen en al helemaal
niet met het Frankrijk van de nieuwe tijd. Er was nog geen Michelin in
het Clermont van Gregorius. Het kan niet genoeg beklemtoond worden
dat de Gallische wereld van Gregorius, net zoals die van Julius Cesar
toen hij daar aan zijn verovering begon, bepaald een lege wereld was.
Franse historici van twee of drie generaties geleden maakten zichzelf
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en hun lezers graag wijs dat er wel 20 tot 30 miljoen mensen in Gallië
woonden, net zoveel als in het Frankrijk van Lorlewijk XIV (ter vergelijking: in I945 telde Frankrijk ca. 40 miljoen inwoners, in I968 ca. 50
miljoen, en in I987 waren dat er 55,8 miljoen). Dit soort hoge getallen
voor het inwonertal van vroeger worden nu algemeen met grote scepsis
bekeken.
Niet dat nu de maximalisten volledig van het toneel zijn verdwenen.
In recente studies wordt de bevolking voor de negende eeuw altijd nog
geschat op I6 miljoen en er wordt betoogd dat daarna, als gevolg van
klimaatverbetering, economische vooruitgang dankzij de technologie
(zwaardere ploegen met wiel, toenemend gebruik van water- en windmolens, de introductie van het hoefwijzer e.d.), en meer politieke stabiliteit (de tijd van de plunderende Noormannen en Hongaren was voorbij), een spectaculaire groei van de bevolking optrad: van I 6 miljoen in
hetjaar IOOO naar 22 miljoen in I328. Deze groei is weer meer dan ongedaan gemaakt door de terugkeer van de pest: de beruchte Zwarte
Dood van I 348 zou, aldus een tijdgenoot, zo'n 7 miljoen slachtoffers
hebben geëist.
Een Engelse historicus van de huidige generatie, John Drinkwater
(I983), stelt zich in vergelijking met de maximalisten van vroeger
voorzichtig op: hij houdt het, helaas zonder veel argumenten, op een
groei van 8 miljoen in de tijd van Julius Cesar naar I 2 miljoen aan het
begin van de vierde eeuw. Uitgedrukt in bevolkingsdichtheid: van I 2,5
inwoners per km 2 naar I 9 per km 2 • Daarmee neemt hij op zijn beurt
stelling tegen een aantal minimalisten. Beloch (I 886, I 889) wilde al
meer dan honderd jaar niet verder gaan dan 5 à 5,5 miljoen, wat neerkomt op een bevolkingsdichtheid van rond de 8 per km 2 • Het heeft lang
geduurd voordat er serieus naar hem geluisterd werd, maar het is er
toch nog van gekomen: J.C. Russell (I958) schat het inwonertal voor de
vierde eeuw op 5 miljoen, Georges Duby (I973) stelt de bevolkingsdichtheid van Gallië in de zesde eeuw op 5,5 per km 2 , hetgeen leidt tot
een inwonertal - in de tijd van Gregorius -van ca. 3,5 miljoen. Braudel
(zie Les hommes et les choses) vindt dat te laag, hij bevindt zich met
zijn schattingen ongeveer op de lijn van Drinkwater. Nog zuiniger dan
Duby daarentegen is A.H.M. Jones (1964). Als uitgangspunt voor zijn
berekeningen koos hij het enige harde getal dat we voor de vierde eeuw
en zelfs voor de gehele periode van de late oudheid en de vroege middeleeuwen hebben: in de civitas van de Aeduërs, het tegenwoordige
Autun, zijn bij een volkstelling in de tijd van keizer Constantijn de
Grote, begin vierde eeuw, 32.000 capita (= belastingplichtige burgers,
vermoedelijk, aldus Jones, inclusief volwassen vrouwen) geteld. Inclusief een stelpost voor het aantal onvolwassen kinderen levert dat vol-
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gens Jones een inwonertal op van ca. 50.000. Het Romeinse theater aan
de rand van de stad - het grootste van Gallië - had een toeschouwerscapaciteit van 33.000. Het totale grondgebied van de civitas van de Aeduërs is geschat op ongeveer twee procent van het totale grondgebied
van de Gallische provincies. Een eenvoudige vermenigvuldigsom leert
dan dat de totale Gallische bevolking in de orde van grootte van 2,5
miljoen lag. De totale volwassen bevolking, d.w.z. ouder dan I2 à I4
jaar, zou dan in de buurt van de I ,5 miljoen gelegen hebben. Dat komt
neer op een gemiddeld inwonertal per civitas van ca. I 3.000 inwoners,
kleine kinderen niet meegeteld. Het grote vraagteken bij deze berekening betreft de definitie van het woord civitas. Wordt er de civitas als
'stadsstaat', als 'département', mee bedoeld, of is het de civitas als
hoofdstad van het 'département'? Het eerste lijkt het meest waarschijnlijk.
De lage schatting van Jones lijkt te worden bevestigd door Luce
Piétri. Zij heeft in I983 een dik boek gepubliceerd over de stad Tours
van de vierde tot de zesde eeuw. Daardoor verkeren we in de gelukkige
omstandigheid dat de stad van Sint Maarten en van Gregorius beter
beschreven is dan de meeste andere steden in de Gallische provincies.
Zoals Gregorius' geboorteplaats Clermont aan het begin van de Romeinse keizertijd de civitas van de Arverni werd, Parijs de civitas van
de Parisii, en Autun van de Aeduërs, etc., zo werd Tours het bestuurlijke centrum van de Gallische stam van de Turoni: civitas Turonorum. In
de Gallische stedenlijst van ca. 400 is het de hoofdstad van de provincie
Lugdunensis Tertia. Een bescheiden stadje, dat pas sinds Martinus er
bisschop was geworden meer bekendheid en na verloop van tijd door
de herinnering aan Martinus zelfs grote faam zou verwerven.
Voor de vroege keizertijd (eerste en tweede eeuw) wordt het territorium van de stad zelf op basis van metingen door archeologen geschat op
6o à 8o ha, met een inwonertal van ca. 6ooo. Dit laatste getal is niet
meer dan een gissing, harde gegevens ontbreken.In de derde eeuw is de
stad, of althans de kern daarvan, om zich beter te kunnen verweren tegen ongewenste Germaanse vreemdelingen die zich vanuit het noorden
met geweld toegang verschaften tot de grazige weiden van de Gallische
provincies, voorzien van een ommuring die gezien haar lengte van ca.
I,5 km (Autun kreeg in ongeveer dezelfde periode een muur van ca. 6
km lang) een gebied van niet meer dan 9 ha kan hebben omsloten. Het
inwonertal zou in die tijd gedaald zijn tot ca. 2000. Men mag aannemen
dat er in de vierde eeuw weer een zeker herstel is opgetreden, maar het
is stellig een klein stadje gebleven. De kerken van bisschoppen als
Martinus en Gregorius waren geen romaanse kathedralen en de kudden
hunner gelovigen waren niet echt massaal.
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De lage schattingen van Russell, Duby en Jones roepen echter wel
een probleem op, en voor dat probleem bestaat er op dit moment nog
geen bevredigende oplossing. Het betreft de verhouding tussen de hoeveelheid grond die in gebruik was voor landbouw en veeteelt en de
hoeveelheid 'wildernis': bossen, moerassen, veengronden e.d. Om een
idee te geven: stel dat Duby gelijk heeft met zijn schatting van 3,5 miljoen inwoners, hoeveel landbouwgrond is er dan nodig om dat aantal
van brood te voorzien? Bij een geschatte gemiddelde behoefte van 250
kg graan per persoon per jaar en bij een produktie - in een tweeslagstelsel -van 3000 kg graan per hectare is er voor een bevolking van 3,5
miljoen mensen een hoeveelheid landbouwgrond nodig in de orde van
grootte van 30.000 km 2 • Dat is, op het totale grondgebied van de Gallische provincies (635.000 km2 ) nog geen vijf procent. Stellen we het
aantal steden op I 20 en het gemiddelde stedelijke areaal op 20 hectare,
dan hebben die steden bij elkaar niet meer dan 24 km 2 in beslag genomen. Vergeleken bij die 30.000 km 2 landbouwgrond een te verwaarlozen factor. Moeten we dan concluderen dat de Gallische provincies
voor 95 procent 'wildernis' waren? Ja, zeggen sommige onderzoekers,
en ze schilderen vervolgens in geuren en kleuren hoe bebost het land
wel was, waarbij overigens wel bedacht moet worden dat die bossen althans voor een gedeelte toch wel uitgebaat werden: er werd intensief
gejaagd, men hield er varkens, ze leverden de mensen aanvullend voedsel (bosvruchten, paddestoelen etc.), en natuurlijk vooral hout, hout voor
de bouw van huizen en hutten, voor huisraad, voor verwarming etc. Dat
neemt niet weg dat in het landschapsbeeld dat deze onderzoekers oproepen het hele gebied wordt vergeleken met een oceaan van 'wildernis' met zo hier en daar kleine eilandjes van menselijke bewoning.
Dit nu is naar het eenstemmig oordeel van de archeologen eenvoudig
onzin. Alle goed ontwaterde hoge gronden in Noord-Frankrijk zijn al
sinds de neolithische tijd in verstrekkende mate bosvrij en als weidegrond of akkerland beschikbaar. Het is zelfs heel vruchtbare grond:
löss. Er was daar dus ruimte genoeg voor nederzettingen, 'dorpen'. Die
nederzettingen moet men zich echter ook weer niet al te grootschalig
voorstellen. In een gebied als Drenthe, om een analoog geval dicht bij
huis te noemen, zijn sporen van zo'n honderd nederzettingen aantoonbaar, elk van niet meer dan drie tot zes boerderijen, met een populatie
in de orde van grootte van 25 mensen. In Noord-Frankrijk kan een
soortgelijk patroon verwacht worden. Dat is in de jaren I 963- I 970 fraai
bevestigd door het luchtfotografisch onderzoek van Roger Agache, die
op spectaculaire wijze heeft aangetoond dat hele streken in NoordFrankrijk en België werkelijk heel dicht bezaaid zijn geweest met Galloromeinse villae, agrarische en tevens ambachtelijke produktiebedrij-
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ven gegroepeerd rond het 'chäteau' van een plaatselijke landheer. Men
heeft zelfs paalkuilen van prehistorische hutten met de camera vanuit
de lucht kunnen traceren. Dat betekent dat er vanaf de prehistorie continu van bewoning sprake is geweest, want als het gebied in de tijd tussen
prehistorie en Galloromeinse tijd opnieuw met bos overdekt zou zijn
geraakt, zouden als gevolg van doorworteling bij die bosvorming deze
tekenen van prehistorische bewoning spoorloos zijn verdwenen.
John Drinkwater ziet dan ook maar één manier om dit gegeven te
verdisconteren: schattingen als die van Duby c.s. moeten volgens hem
veel te laag zijn, en zo komt hij dan tot zijn getal van 12 miljoen inwoners. Maar ook bij dat getal blijft er altijd nog heel wat leegte over,
want voor I 2 miljoen mensen was een hoeveelheid landbouwgrond nodig van niet meer dan ca. Ioo.ooo km 2 , dus van niet meer dan ca. vijftien procent. Het blijft een lege wereld.

RUTGER H. CORNETS DE GROOT
UBRICK
CREATOR
ALCHEMIE IN DE
FILMS VAN
STANLEY KUBRICK

Afgezien van zijn allervroegste en weinig bekende werk maakte regisseur Stanley Kubriek (1928-1999) in zijn 45-jarige carrière niet meer
dan een dozijn films. Net als de Franse regisseur Jacques Tati, wiens
naam vaak vergezeld gaat van het predikaat filmauteur, hield hij vrijwel
alle aspecten van het productieproces (scenario, regie, productie, casting, montage, licht, geluid, muziek) in eigen hand, en stak hij veel tijd
in de voorbereiding en nazorg van zijn films. Maar anders dan Tati, die
uitsluitend komische films maakte met een relatief beperkte thematiek,
vertoont het oeuvre van Kubriek een grote verscheidenheid. Na een
carrière als fotograaf, een reeks korte documentaires en een volgens
eigen zeggen mislukte speelfilm (Fear and desire) begon hij met film
noir (Killers kiss en The killing), vervolgde met een oorlogsfilm (Paths
of glory), een epic (Spartacus), een roadmovie (Lolita), een komedie
(Dr. Strangelove), eensciencefictionfilm (2001: A space odyssey), een
eigentijds sprookje (A clockwork orange), een kostuumfilm (Barry Lyndon ), een horrorfilm (The shining) en een Vietnamfilm (Full metal jacket); in zijn laatste film Eyes wide shut kreeg hij ten slotte nog iets van
zijn voornemen om porno te maken gerealiseerd.
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Afgezien van zijn veelzijdige bijdrage aan de filmkunst, geeft de verscheidenheid van zijn productie aan hoezeer hij er zich ervan bewust
was dat voor iedere benadering van de werkelijkheid talloze alternatieven bestaan. Dat roept de vraag op naar de verbindende factor in die
verschillende uitingsvormen. Die vraag is des te interessanter, omdat
zijn persoonlijkheid zich in zijn films bijna volledig aan waarneming
lijkt te onttrekken. Biografen die het centrum van zijn kunstenaarschap
met een beroep op die 'persoonlijkheid' willen lokaliseren, komen bij
Kubriek dan ook bedrogen uit. Uiteraard niet omdat hij geen persoonlijkheid zou hebben, maar juist omdat de drijvende kracht achter zijn
films zo sterk is, dat het lijkt alsof zij van grote afstand bestuurd worden.
Die indruk is niet zo gek wanneer we bedenken dat Kubriek zijn eerste speelfilm, Fear and Desire ( 1953), onder meer financierde met geld
dat hij als broodschaker in het New Yorkse Greenwich Village bij el-
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kaar scharrelde. Zijn passie voor schaken heeft hem nooit verlaten en
dat is aan zijn films goed af te zien. Kubriek beziet de werkelijkheid
vanuit het perspectief van een schaker: strategisch, van op een afstand,
rationeel. Het is een kijk op de wereld die aan het 'menselijk-al-temenselijke' eenvoudig voorbijgaat, en die de schaker deelt met zowel
generaals als met regisseurs, zoals te zien is in de panoramische slagvelden van Paths of glory, Spartacus, Barry Lyndon en Full metal jacket. De naam van het hotel in The shining, dat uitkijkt over een labyrint,
levert ook een letterlijke uitdrukking van dit perspectief: 'The Overlook
Hotel' .
Een omgekeerd beeld ontstaat wanneer Kubriek zijn heuveltop verlaat
en zich met zijn camera temidden van zijn personages begeeft. Plotseling blijkt de ruimte die daarvoor nog tussen duim en wijsvinger kon
worden afgemeten, overweldigend groot. Kamers, badkamers en zalen
hebben kolossale afmetingen, en boezemen een ontzag in als bij het
binnengaan van een grote kerk.
Critici hebben Kubriek vaak verweten dat zijn films koel en afstandelijk zouden zijn. Of dat zo is of niet, het wisselend perspectief in zijn
films geeft aan dat hij in elk geval niet objectief is. De wereld vertegenwoordigt in zijn films geen van het subject onafhankelijke, objectieve
werkelijkheid, maar een filmische realiteit, waarin terugkerende omgevingen (zoals badkamers en labyrinten) een getrouwe uitdrukking van
de gemoedsbewegingen van zijn personages zijn. Dit is wellicht ook de
reden waarom hij die 'werkelijkheid' in de studio volledig liet nahouwen. Alleen zo kon hij een wereld naar eigen inzicht ontwerpen. En wie
een eigen wereld creëert, is ook gemachtigd haar zelf weer om zeep te
helpen.
Welk perspectief Kubriek ook kiest ~ dat van de schaker of de pion ~ in
beide gevallen blijft de mens klein en onaanzienlijk. Maar daaruit volgt
niet dat menselijke kwaliteiten bij Kubriek in laag aanzien stonden, zoals vaak is verondersteld. Integendeel, zijn grootste zorg gold juist het
behoud van de menselijke waardigheid in een wereld die sinds de Verlichting van Barry Lyndons r Se eeuw steeds meer een afspiegeling was
geworden van zijn eigen schakersbrein: rationeel, logisch, en in het verlengde daarvan, technisch en verwetenschappelijkt. In Kubricks films
komt het drama steevast voort uit de noodlottige tegenstelling tussen de
voortschrijdende technologische ontwikkelingen en de daarbij steeds
verder achterblijvende geestelijke ontwikkeling van de mensheid. Het
is deze ethische dimensie waaraan Kubricks werk in laatste instantie
zijn waarde ontleent. Tegelijkertijd wijst ze ons de weg naar een mythe

die in zijn films voortdurend werkzaam is en waarvan de uitdrukkingsmiddelen en symbolen het aanzien van zijn films in sterke mate hebben
bepaald: de alchemie.
De alchemie was de laatste leer waarin die geestelijke en technologische ontwikkeling nog in onderlinge samenhang werden gezien. Net als
in de astrologie ging het in de alchemie om het verwerven van inzicht
in de relatie tussen de mens en het heelal. Daartoe stopte de alchemist
de metalen waaruit het heelal is opgebouwd in zijn fles, en met die prima materia had hij de grondstoffen in handen voor de bereiding van de
Steen der Wijzen, waarmee hij hoopte door zuivering goud te vervaardigen uit onedele metalen. Het uiteindelijke doel van deze transmutatie
was niets minder dan de vestiging van de hemel op aarde. Maar voor de
ware adept was het dubbelproces dat tot die uitkomst moest leiden in
essentie een dubbelproces: de verschillende stadia die het brouwsel in
de fles doorliep, werden gezien als afspiegelingen van eigen spirituele
stadia. Op gelijke wijze zouden ook de bijdragen van de alchemie aan
de wetenschap synchroon lopen met de geestelijke ontwikkeling van de
mensheid zelf.
Zoals de sterk door alchemistische ideeën beïnvloede Harry Mulisch
in zijn bundel T0er voor psychologen concludeert, werd in onze tijd in
Hiroshima en Nagasaki het bewijs geleverd dat die geestelijke ontwikkeling geen gelijke tred met de technologische vooruitgang heeft gehouden. De ontwikkeling van de atoombom kan zodoende gezien worden als het failliet van het alchemistisch streven naar verwerkelijking
van het hemelse op aarde.
Het is mogelijk dat onvrede over dit failliet Kubriek ertoe heeft gebracht om na de vernietiging van de aarde in Dr. Strangelove alsnog te
proberen iets van het alchemistische program tot stand te brengen. 1 De
geboorte van het sterrenkind in zijn daaropvolgende film 2001: A
space odyssey betekent misschien niet de vestiging van de hemel op
aarde, maar vormt toch de bevestiging van een band tussen beide.
Vanaf 200 I: A space odyssey oriënteert Kubricks werk zich op het
uitbeelden van zowel het falen als de vervulling van het alchemistisch
ideaal. Daarbij manifesteert de alchemistische vormenwereld, die vanaf
het begin aanwezig is, zich in het verloop van zijn oeuvre steeds sterker
in concrete alchemistische symbolentaal.

12 1

r In dat opzicht kan 200 I: A space odyssey gezien worden als voorwaarde voor de rest van
Kubricks oeuvre. Bij Mulisch zien we een vergelijkbaar mechanisme: ook voordat hij het
boek met de veelzeggende titel De ontdekking van de hemel had geschreven, vormde die
roman al de metafysische achtergrond waartegen zijn andere boeken, waarin niet zelden de
vernietiging van de aarde wordt bezongen, zich afspelen.
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Met Kubricks beïnvloeding door de alchemie is niet gezegd dat de alchemie in zijn films dienst doet als schema of formule, die hij vervolgens alleen nog met drama en karakters hoefde in te vullen. Anders dan
in Quentin Tarantino 's Pulp fiction functioneert de alchemie in Kubricks films niet op formeel, maar op ideologisch niveau. Het perspectief van de vertelinstantie behoudt daardoor in Kubricks werk ook ten
aanzien van de alchemie zijn geldigheid, want Kubriek kijkt niet alleen
naar de wereld zoals de schaker naar zijn bord, maar ook zoals de
creator naar zijn fiool. Zijn kolossale interieurs zijn geen huizen Gods,
maar de ruimten waarin het alchemistisch proces zich voltrekt: de retorten van de adept, waarin deze de elementen waaruit de kosmos is opgebouwd, heeft bijeengebracht. De structuur die zichtbaar wordt wanneer Kubricks verschillende films over elkaar heen worden gelegd,
vormt daarmee de dramatische weerslag van het transmutatieproces dat
zich in de fles afspeelt. Behalve op ideologisch niveau functioneert de
alchemie in zijn films daardoor ook op artistiek niveau, en kan de artistieke opbouw van zijn films met behulp van de alchemie verder inzichtelijk worden gemaakt.
Die opbouw ziet er samengevat als volgt uit. Onder druk van de
voortschrijdende technologische ontwikkeling worden de mensen in
Kubricks films ertoe aangezet om zich toegang te verschaffen tot een
systeem dat alleen volgens rationele instructies functioneert en geen
menselijke impulsen verdraagt. Zodra de mens door die transformatie
in een computer de zeggenschap over zichzelf uit handen geeft, keert
dat systeem zich tegen de mensen en worden ze verdreven naar een
omgeving waarin tenslotte diezelfde kwetsbare menselijkheid de enige
kwaliteit blijkt waarop ze zich verlaten kunnen.
Het motief van de uitstoting of verdrijving is in de meeste Kubriekfilms duidelijk aanwijsbaar. Voorbeelden zijn de astronaut David Bowman uit 2001 die door boordcomputer HAL wordt buitengesloten, Bill
Harford uitEyes wide shut die door de geheime loge als indringer wordt
ontmaskerd, Barry Lyndon die door zijn oude kennissen plotseling gemeden wordt en vereenzaamt, en de dikzak Gomer Pyle uit Full metal
jacket, die door zijn maten uit hun midden wordt verdreven; een gebeurtenis overigens die in de tweede helft van de film wordt gespiegeld
door Pyle's antipode, de Noord-Vietnamese sluipschutster, die het als
eenling tegen de Amerikanen opneemt om ze uit. haar land te verdrijven.
De ruimte waarin deze bannelingen terechtkomen wordt door Kubrick voorgesteld als een labyrint. In de alchemie heeft het labyrint een
negatieve connotatie: het zijn dwaalwegen, een zekerheid dat men er
weer uitkomt is er niet. In Kubricks films is de verschijning van het la-

byrint het teken dat er iets grondig mis is met de personages: ze zijn de
zeggenschap over zichzelf kwijt, ze hebben geen innerlijk kompas
meer, ze zijn letterlijk het spoor bijster. Een vroege uitbeelding van
zo'n labyrint vinden we in de eindeloze loopgraven van Paths of glory.
Ze zijn de krankzinnige creatie van een systeem dat zijn manschappen
op cynische wijze opeist en aan zichzelf offert. Een ander labyrint bevindt zich aan boord van het ruimteschip in 200 I, waar de astronauten
hun conditie op peil houden in looppaden zonder begin, einde of zelfs
maar richting, en waarin boordcomputer HAL het heft op noodlottige
wijze in handen neemt. In The shining vond het labyrint zijn meest letterlijke uitdrukking: niet alleen buiten in de sneeuw, maar ook in het
hotel zelf, met zijn eindeloze gangen en kamers, waarin het jongetje in
zijn trapauto rondjes rijdt en bloed van eeuwen her naar binnen golft.
Maar het labyrint heeft ook positieve kwaliteiten. Als je de uitgang
niet kunt vinden, kun je er misschien jezelf hervinden. Zulke zoekers
en dwalers vinden we overal in Kubricks films: van de door een verscheurd Europa trekkende Barry Lyndon tot de door New York dwalende Bill Harford (uit Eyes wide shut), en van de soldaten uit Full metal
jacket die hun kaart verkeerd lezen tot Alex uit A clockwork orange,
wiens dwaaltocht zich in geconcentreerde vorm aan ons voordoet wanneer hij als slachtoffer langs de plekken wordt geleid waar hij in eerste
instantie als beul optrad.
Tegenover de geworpenbeid van de mens in het labyrint staat het ideaal
van de vereniging van mens en techniek. De alchemie vatte die vereniging in een vrij letterlijk beeld, dat van de machinemens. Bij Kubriek
komt deze figuur in twee aan elkaar tegengestelde vormen voor: als
waarschuwing en als belofte. Het criterium in Kubricks beoordeling
lijkt het vermogen van de machinemens zelf verantwoordelijkheid te
nemen voor zijn daden, en dat is bij Kubricks mensen lang niet altijd
het geval. Zo is Dr. Strangelove niet in staat zijn arm in bedwang te
houden en te verhinderen dat hij de Hitlergroet brengt. In Full metal
jacket worden soldaten tot moordmachines opgeleid, en in A clockwork
orange 2 worden pogingen gedaan om Alex' impulsen te programmeren.

123

2 Ook de titel A clockwork orange wijst op het idee van de machinemens. In zijn voorwoord tot de Amerikaanse uitgave van de roman waarop Kubriek de film baseerde, schrijft
de auteur Anthony Burgess: 'By definition, a human being is endowed with free will. He
can use this to choose between good and evil. Ifhe can only perfarm good or only perfarm
evil, then he is a clockwork orange - meaning that he has the appearance of an organism lovely with colour and juice but is in fact only a clockwork toy to be wound by God or the
Devil or (since this is increasingly replacing bath) the Almighty State. lt is as inhuman to
be totally good as it is to be totally evil.'
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Omgekeerd verliest de HAL-9000 boordcomputer uit 2001 alle controle
nadat een fout in zijn programmatuur ruimte schept voor 'menselijke'
ingrepen. En ook Johnny Ciay's uitgekiende, ogenschijnlijk waterdichte
plan om het kantoor van de paardenraces te beroven (in The killing)
faalt doordat een van zijn handlangers niet in staat blijkt weerstand te
bieden aan simpele, al te menselijke verlangens.
Kubriek beoogt met deze voorbeelden geen kritiek op het alchemistisch ideaal van de machinemens, maar wijst op het gevaar dat mensen
bedreigt wanneer zij zich uitleveren aan een systeem dat zich buiten
hen om, dankzij een hiaat in het bewustzijn, heeft kunnen ontwikkelen .
In plaats van te evolueren naar een hoger wezen, wordt de mens zo een
groteske karikatuur van zichzelf, die lachwekkend zou zijn als hij niet
zo beklagenswaardig was. Voor de gevolgen daarvan op individueel niveau kwam Kubriek tot een van zijn meest karakteristieke stijlfiguren:
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de zogenaamde 'Kubriek stare'. De kin rust daarbij op de borst, de
mond is open, de pupillen zijn naar boven gedraaid. We zien deze zombieachtige uitdrukking op momenten dat al het eigenlijk menselijke aan
Kubricks figuren is onttrokken en er nog maar weinig is dat aan hun
menselijke natuur herinnert, behalve een ontzaglijke vervreemding, die
door mond en ogen schemert. In deze situatie is zo iemand tot alle
kwaad in staat, en de 'Kubrick stare' vormt daar vaak ook de aankondiging van. Het laat Kubricks deernis met deze negatieve voorstelling van
de machinemens, die door Luceberts formule 'Troost de hysterische robot' schitterend is uitgedrukt, onverlet.
In zijn laatste, door Steven Spielberg voltooide project, A.I. (Artificial Intelligence), kwam Kubriek tenslotte tot een uitbeelding van de
machinemens die meer getrouw is aan het oorspronkelijke alchemistise he ideaal. Het gaat in die film om een robot in de gedaante van een

jongetje dat naar de liefde van zijn moeder hunkert. Kubriek gaf aan dit
project de liefdevolle werktitel 'Pinocchio' mee.
Een bijzonderde vorm van de machinemens is de homunculus, 'kleine man'. 3 De alchemist Paracelsus beweerde dat hij erin geslaagd was
om zo'n homunculus uit sperma en paardenmest te maken, een wezentje van niet meer dan een vinger lang, dat alle eigenschappen van een
volwassen mens in zich zou vertegenwoordigen. In sprookjes komt
deze figuur voor als Klein Duimpje (Tom Thumb).
Kinderen komen niet altijd voor in Kubricks films, maar wel vertonen zij bijna allemaal een vermogen tot groei. Het robotjongetje uit A.I.
streeft naar menswording; de 1 3-jarige Lolita uit de gelijknamige film
beschikt over een niet geringe seksuele aantrekkingskracht. Bij het
zoontje van Barry Lyndon is het omgekeerde het geval: zijn leven wordt
in de knop gebroken, wanneer hij bij het paardrijden ten val komt.
Maar de duidelijkste uitbeelding van de homunculus bevindt zich in
The shining. In die film voert het jongetje Danny gesprekken met een
innerlijke stem in zijn wijsvinger. Dat Danny van bijzonder formaat is
blijkt vooral aan het slot van de film, wanneer hij zich zelfs in het labyrint weet te handhaven, door in de sneeuw achteruit het spoor van zijn
eigen voetstappen te volgen en zich zo onzichtbaar te maken voor zijn
door lagere geesten bezeten vader.
Voor Harry Mulisch hoort deze daad van onzichtbaarworden tot het
hoogtepunt van de alchemie. In T0er voor psychologen citeert hij Plutarchus, die schrijft: 'Dat deel van het land Egypte, dat de zwartste bodem bezit, noemen zij, evenals de pupil van het oog: chèmia, en zij vergelijken het met hart: want het is er warm en vochtig' (Voer, p. 148). En
Mulisch vervolgt: 'Nu is de pupil niet het oog, maar dat deel van het
oog waarmee het oog ziet: een gat, de afwezigheid van oog, niet-oog,
kême. Alchemistisch doordenkend volgt hieruit, dat een pupil zonder
oog onzichtbaar is en tegelijk het 'zien zelf'. Zodat alchemie is, hoe
men zich ook wendt of keert: de kunst om te veranderen in het onzichtbare zien, dat liefde is' (Voer, p. 148). Wie zich in het verlengde daarvan het beeld voor de geest haalt van Alex in A clockwork orange,
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3 Onder de titel Homunculus maakte de Duitse regisseur Otto Rippert in I 9 I 6 een zeer
populaire zesdelige serie films, waarin een wetenschapper een op basis van zuivere rede
opererende machinemens construeert. Net als het jongetje uit A.I. streeft deze homunculus
ernaar om mens te worden. Maar in plaats daarvan wordt hij de dictator van een groot,
naamloos land waar hij zich voornamelijk toelegt op het overnemen van de wereldheerschappij. Homunculus bevat veel elementen uit zowel het sf-horrorgenre als uit Kubricks
oeuvre: de waanzinnige wetenschapper, de dreiging die uitgaat van technologie en wetenschappelijke vooruitgang, wereldheerschappij, de machinemens en een fraaie apocalyps.
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wiens ogen met behulp van krammen worden opengesperd en blootgesteld aan al het gruwelijks dat de mensheid te bieden heeft, begrijpt
welke enorme misdaad hem met de 'beste' bedoelingen wordt aangedaan, - bedoelingen die wortelen in een verkeerd begrip van het alchemistisch ideaal van de maakbaarheid van de mens. Een ander gemankeerd voorbeeld van dit onzichtbare zien dat liefde is, is de maskerade
van de geheime loge uit de film met de in dit verband veelzeggende titel
Eyes wide shut. De anonieme seks waar deze mensen zich aan overgeven geeft aan dat Bill Harford hier nog niet 'at the end of the rainbow'
is die hem eerder in de film wordt voorgehouden, en waar hem volgens
het gezegde een 'pot of gold' zou moeten wachten, waarmee uiteraard
op alchemistisch goud wordt gedoeld. Hij wordt door de loge4 ontmaskerd en uitgestoten, en zijn queeste kan hij pas beëindigen nadat hij op
het hoofdkussen naast zijn vrouw zijn eigen masker ziet liggen. Anders
dan Barry Lyndon realiseert hij zich op tijd dat hij zijn vervolmaking
niet in uiterlijke verschijningsvormen moet zoeken, maar in zichzelf.
Het sprekendste voorbeeld van onzichtbaar zien wordt gegeven door
HAL uit 2001, de boordcomputer die alleen uit éen groot oog schijnt te
bestaan. Op het eerste gezicht lijkt het onmogelijk aan dit apparaat het
attribuut 'liefde' toe te kennen. Wat HAL aan menselijke eigenschappen
vertoont, is immers vooral moordlust. Maar Kubriek is niet zonder
compassie wanneer astronaut Dave Bowman hem van zijn geheugen
berooft en HAL met zijn laatste krachten het liedje 'Daisy' ten gehore
brengt:
Daisy, Daisy,
Give me your answer do?
J'm half crazy,
All for the love ofyou!

Niets staat ons in de weg om in HAL een voorstadium te zien van het
naar liefde hunkerende jongetje uit A.I De vereniging van techniek en
mens in het beeld van de machinemens vormt dan de zuiverste uitdrukking van Kubricks opvatting van liefde, waarmee liefde tenslotte aan de
basis komt te staan van heel Kubricks oeuvre. Deze opvatting van liefde lijkt nogal ongewoon - zij het niet zo ongewoon dat zij de naam
Strangelove zou verdienen. Zij moet worden begrepen binnen de con-
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4 Loges worden algemeen geassocieerd met de Vrijmetselaars. Hoewel bewegingen als de
Vrijmetselarij en ook de Rozenkruisers van de alchemie zijn afgeleid, vormde de alchemie
binnen de christelijke wereld een onderstroom, een tegenbeweging, waar bewegingen als
de Vrijmetselaars en ook de Rozenkruisers veeleer probeerden deze spanning te neutraliseren en voeling te houden met de gevestigde orde.

text van het alchemistische streven naar onzichtbaarwording, naar verdwijning, waarbij datgene wat verdwijnt, transcendeert in een nieuw lichaam: dat van het sterrenkind uit 2001 bijvoorbeeld, of dat van het
dochtertje van de Harfords uitEyes wide shut. 5 Het punt waar de vernietigingsdrift van de machinemens overgaat in liefde, wordt bepaald
door zijn vermogen zich meesterschap te verwerven over zijn eigen
'programmatuur'. Joker uit Full metal jacket bereikt deze hoogste vorm
van innerlijke transmutatie wanneer hij de Noord-Vietnamese sluipschutster uit haar lijden verlost, en zo het adagium 'Bom to kill' van de
mariniers omzet in een daad van genade.
Ook Kubriek zelf is hierin geslaagd. Want natuurlijk is ook zijn camera een voorbeeld van 'onzichtbaar zien, dat liefde is', en waarin hijzelf als mens heeft kunnen verdwijnen. Hij verdween uit New York en
uit Hollywood, en verwierf zich in zijn huis op het Engelse platteland
in de ogen van de wereld gaandeweg een legendarische en onbenaderbare status. Maar met paranoïa of grootheidswaan, waartoe zijn schakersbrein, zijn neiging tot controle, zijn afkeer van menselijke bemoeienis en zijn perfectionisme hem gemakkelijk hadden kunnen leiden,
had dit niets te maken. Kubriek slaagde er juist in om die eigenschappen in te zetten voor iets dat het onmiddellijke belang van zijn eigen
'ik' oversteeg. Het is welbeschouwd de zuiverste vorm van liefde,
waartoe het kunstenaarschap in staat mag worden geacht.
De uit Kubricks werk te trekken conclusie lijkt dan ook, dat wie niet
bereid of in staat is om uit de prima materia waaruit hij is samengesteld goud te smeden, dat wil dus zeggen het 'Zelf' te ontwikkelen,
zich aan machten buiten zichzelf uitlevert en nooit zal bereiken wat hij
nastreeft. Hoezeer hij ook meent zich op het goede spoor te bevinden,
dat spoor leidt in zulke gevallen altijd door een labyrint.
Kubriek vond in de alchemie het uitgangspunt voor een maatschappijkritiek die, zoals 2001 laat zien, de hele geschiedenis van de mensheid betreft. En ook in deze tijd is het niet moeilijk om daar praktische
toepassingen voor te vinden. De tendens naar eenwording onder veronachtzaming van de samenstellende delen tekent immers zowel de huidige economische, politieke als maatschappelijke realiteit.
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5 De alchemist noemde de twee meestgebruikte grondstoffen voor zijn brouwsel, lood en
zwavel (later ook kwik), de Koning en de Koningin. Deze sloot hij in een retort of fiool, en
uit deze verbinding werd tijdens de mortificatio, waarin beide stoffen werden doodgekookt,
de Zoon geboren, in de alchemie vaak voorgesteld als een tweekoppige hermafrodiet, en
volgens Jung de verzinnebeelding van het Zelf. Aan het eind van Eyes wide shut kopen de
Harfords cadeaus voor hun dochter ter gelegenheid van kerstmis, het feest ter gelegenheid
van de geboorte van Christus. Het is het teken dat zij hun oude ziel hebben afgelegd en als
Koning en Koningin zijn opgegaan in hun chemisch huwelijk.

HANS TENTIJE
RIE GEDICHTEN

EEN BLINDE IN CAFÉ BELLEVUE

Vlak voor hem stond een jeneverglas
en aan de stang van de toog hing zijn blindenstokherinner je je het nog?
groezelig Oud-IJmuidensmiddaglicht
viel over de halve vitrage naar binnen, gleed over jarenoude
van httn data ontdane, verkleurde kalenderplaten
aan de andere kant van het biljart
geratel, geflikker van een gammele gokkast, Amstelbier
zo uit de fles, mouwloze t-shirts en tatoeages
en het gezicht op de haven, de visafslag, het rood
van de vuurtoren, het stationsgebouw toen het er nog was de stapels beunen naast de rails, de kolonnes
koelwagons van Interfrigo hij gaat zonder stok en zonder zich ergens aan te stoten
naar het toilet, weet daarna feilloos zijn plaats
weer te bereiken, met zijn ene hand strijkt
hij langs zijn gulp, de andere vindt ogenblikkelijk
zijn bijgeschonken kelkje terug
achter opgetrokken schouders verschuilt hij zich, vettig grijs
haar dat welig over zijn boordje krult-
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later, buiten, de wolken hoogovenrook, violetblauw
ergens boven het kanaal, stof kwam vanaf de vrieshuizen
en vemen aangewaaid, waar sloopkogels
doorheen joegen, die op tegelwanden inbeukten
en van brandtrappen de dodensprong

ach nee, waarom vertel ik je dit toch, je ziet
de dingen anders soms, maar scherper vaak dan ik tijd smolt uit het brokkelende, schilferige ijs
van de kisten weg, had zich over de in visgraatverband
gelegde straatstenen verspreid, lag als gorig
blusschuim, als vuil opgedooide zomersneeuw
tegen de kademuur aangeschoven
het zeegrijs gepleisterde Thalia dan, toen
wij om dat raadselachtige theater heen liepen, een gesloten
hoge dubbele voordeur en alle ramen
dichtgemetseld en hoe die enorme mantelmeeuw
ons langs de dakrand volgde, zijn ogen
niet van ons afhield, diep in ons priemde Thalia - achter het allang niet meer lachende masker
dacht ik, daar moet hij wonen, en soms, 's nachts, net thuis
uit Bellevue, zwaait hij als een bezetene
met zijn in een Thyrsusstaf veranderde blindenstok
om er de hemel, die alles vrijliet
behalve zijn bindvlies, een enkel beeld, een vergezicht
mee af te smeken het hout is taai, het wil niet breken op zijn knie
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Niet vaker dan enkele keren per dag vaart hij uitde kleine veerboot die de oversteek maakt
naar Ly0, het luwe eiland, een stip op de kaart
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vlak voor het vertrek lopen wij over de stroeve landingsklep
het ruim in, de enige toegang tot het schip
gaat via dit naar dieselolie stinkende inwendige
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dat bestemd is voor auto's, tractoren, fietsen, brommerseven is het zoeken naar de klemmende, zware
schuifdeur en de trap die naar de buitenlucht voert
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als ik mij omdraai, zie ik hem staan, een overgeschoten
pas later verlengde, zwart gespoten Opel Rekord, voor die drie
kwartier goed op de handrem gezet
de chauffeur is achter het stuur blijven zitten, zal straks
misschien, onderuitgezakt, zijn pet voor zijn ogen schuiven
om slapend te waken over de dode achterin een winderige, prachtige herfstdag, een grote
ochtendzon leidt ons een archipel binnen
van krappe kruidenierswinkeltjes, waar ook nog
werphengels over de toonbank gaan, dobbers, leefnetten, vele
soorten drank en aas, schapenvachten, leren
klompen, lieslaarzen, stukken gereedschap, jerrycans
en in de zo om de dag geopende agentschappen
de geduldige postzegelvellen, de langzaam uitdrogende
stempelkussens, bedompte tijdrond de hellende, rood gebiesde schoorsteen
op het achterdek heeft zich een heel gezelschap geschaard
maar vlak bij de reddingssloepen valt nog te staan
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de vemen, de kranen, de zonderlinge kerktoren
van Fäborg, een op het droge getrokken
schip met zijn aardig verkankerde huid, ze verdwijnen

geleidelijk uit het zicht, schapen gaan grazend
tot de rand van het klif, onder ons trilt het plaatijzer
en in de verte trilt de lucht een laatste landtong, het allerlaatste huis, een steil afkalvende
leemkleurige kust, brokken steen, al half in zee
gestorte ontvelde bomen, met wier behangen stronken
onmiddellijk daarna begint de wereld
zich snel te verkleinen, wordt de omvang van het leven
voor even bepaald door hoe boeggolven
in schroefwater en hekgolven overgaan, hoe meeuwengekrijs
ons een eindweegs begeleidt en daarna weer
wegtuimelt in ruimten, stilten waar wij niets van wetenflarden onverstaanbare, gedempt gevoerde
gesprekken - soms maakt iemand zich van de reling
los en voegt zich bij andere groepjes
niet of nauwelijks verroert het drietal mensen zich
dat tegenover ons op een van de banken zit - ieder diep
in gedachten verzonken
een moeder met haar zoons, tweelingsbroers
van in de twintig, die haar in haar schoot rustende handen
hebben gezocht- de een kijkt stuurs voor zich uit
terwijl niemand anders, behalve zijn evenbeeld
zonder schroom zijn verdriet laat zien, aandoenlijk ouderwets
zijn de pakken die zij dragenplotseling ontstaat er geloop, aan lijzijde komt
het eiland al in zicht, we draaien bij
om tussen witgekminde dukdalven afte kunnen meren
wij zijn zo ongeveer de laatsten
om van boord te gaan, het deinende van op het water
wiegt lichtelijk in onze stappen na
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achter de lijkwagen, die al op de kade wacht, vormt zich
langzaam een rij, wij lopen, werkelijk
de enigen die er niet bijhoren, gegeneerd door
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de weg, eerst nog hol, tilt zich, een klim verderop
boven zijn houtwallen uit en laat ons
dan de zee weer zien, de eindeloosheid die dit alles omgeeft
en tegelijkertijd verstikt en bevrijdt, stilte
meebrengt of stormgeweld, maar herfst na herfst rent
er angstig blad over straat -
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herhaaldelijk blijven wij staan om te kijken
naar het van ons weggolvende land, de weinige huizen
en boerderijen, de trapgeveltoren van de kerk
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vlokken, pluizen schapenwol, als gekaard
door het prikkeldraad waar ze aan hangen, meeuwen
die trappelend naar wormen zoeken
nu de rouwstoet ons bijna heeft ingehaald, doen wij alvast
een stap opzij, deOpel beslaat zowat de hele
breedte van het asfalt, de rij sluit nauwelijks nog echt
wij volgen op enige afstand en gaandeweg is het
alsof onze gang, de cadans van ons lopen
opgaat in wat, onhoorbaar, de maat van het verstrijken slaatvoor het allereerste huis ligt, over de lengteas
van het wegdek, een bloemstuk gedrapeerd, smal genoeg
om niet onder de banden van de lijkwagen geplet
of achteloos, daarna, vertrapt te worden, verse snijbloemen
die op een bed van groenblijvers
zijn gelegd - toeschietelijk is het seizoen
met zijn overvloed aan asters en chrysanten
maar buiten vertoont zich niemand en ook nergens
in de deuropening of achter de ruiten
hoewel er voor elke tuinpoort en bij elk tuinhek een dergelijk
ontroerend eerbewijs te vinden is, een klein bosje
herfsttijloos nog, de laatste, donkerhartigste helianten-
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maar van de kerk, de consistoriekamer
hebben ze alle deuren opengezet en over knerpend grint
moet de wagen meteen achterom zijn gereden
zeg een paar uur later- wij zijn net terug
van onze tocht naar het hunebed, aan het einde van een laan
omzoomd door geknotte, holle essen
waar onderin hier en daar soms brand is gesticht, holten
die enkel bestaan uit wat bast
of schors en als schoorstenen getrokken, gerookt
zullen hebben, de spatten korstmos op de moegezworven
eeuwige landijsstenen, de inmiddels weer
weggehaalde, de dood nagedragen bloemtapijten enkele uren later treffen wij op dezelfde boot
hetzelfde gezelschap aan, ontnuchterd door alle plechtigheden
en een haastige koffietafel na afloop
aan boord is geen buffet, er wordt niets geserveerd, niets
geschonken, maar een enkeling drinkt
in zijn kraag gedoken schielijk uit een zakflacon
het schemert al als wij de haven naderen rond het trapgat ontstaat wat gedrang en ook in het trillende
dreunende ruim proberen ze voor te kruipen
er staan brommers startklaar, een heeft er zijn fietstassen
vol preien en onder zijn snelbinders een rieten
korf met elkaar speels bijtende, heel jonge hondjes
wij struikelen bijna de bevrijdende avondlucht in
en vlak achter ons langs glipt onder onwezenlijk natriumlicht
de lijkauto over de keien weg
verderop, in een hoek van de parkeerplaats, treuzelt
het gezelschap nog wat - om afscheid te nemen en elkaar pas
bij een volgend afscheid weer te zien
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DE SPUWERS VAN A VIOTH

In waaiers van schrik, hoog boven de ruisende
boomtoppen, de twee torenspitsen uit, een oplichtende zwerm
duiven tegen een donker wordende onweerslucht
roodbont vee, roerloos haast flank aan flank, vliegen
die oogleden teisteren, geel gemerkte
oren, staarten die het niet aankunnen - schaduw
zoekend en vergeving, aan de afkalvende, stukgetrapte
oevers van een modderpoel
prikkeldraad geleidt en geleidt alle stilten, lokt ons
tussen geschoren walkanten van braam- en meidoornstruiken
verder het dal in, maar er is het gelui van langzame
klokken, vooruitgezet, achterlopend, dat zwaar
en vervormd van ons wegdrijft, tijd en wind, overgeleverd
als ze zijn, aan elkaars ingevingen, grillende dorpskom daarna, de mest, de plukken stro, de rafelige
slecht gestapelde balen en al dat geroest
van afgedankte, verwaarloosde
ploegijzers, akkerwalsen, strikken, jutezakken
onder doorbuigende afdaken, jaren
gedempt orgelspel dat over de straten gaat
en plotseling, midden in een van zijn uitstortingen, ophoudt ook hier kon je zijn grootgebracht, mokkend lepelend
's avonds boven het geblokte tafelzeil
terwijl er niet veel anders te beleven viel dan de kermis
dorpen verderop, een reizend circus, fazantenjacht
en het afstruinen van alle voormalige linies, alle dodenakkers
in de omgeving, als het ploegen was gedaan
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maar de basiliek, te hoog en te massief ineens
om haar van zo dichtbij op te kunnen nemen, wakend
over nog geen zes- of zevenhonderd zielen
en de ontelbare dieren des velds, de beenwindselen, de brieven
van thuis, de granaatinslagen, insignes
en naamplaatjes, brandlagen, het vette der aarde -

los ervan rust op een zestal zuilen de Recevresse, bijna
een en al pinakel en spitsboog, het ajour
met zijn overdaad aan loofwerk, leliën, rozetten
op een verhoging, half in haar nis verborgen
staat de uit één stuk eiken gehouwen, ooit beschilderde madonna
die haar linkerknie heft en het kindeke
nog net in evenwicht houdt- streepdunne, venijnige
lippen zeggen dat ook ons, eens, het lachen zal vergaan
pelgrims die de Melkweg zochten, de Jacobsschelp, stalden
er hun gaven voor haar uit, in geld of in natura binnen hangt een geur van kelderschimmel
en dorre hersenspinsels, de kilte van een lichtjaren ver van ons
verwijderde God, opgeslorpt als Hij misschien al is
door het zwarte gat in Zijn Zelfgeschapen heelal en hele
sterrenstelsels met zich meesleurde
as van sinds tijden gedoofde hemellichamen
lijkt als roos op de schouders van de kerkvader neergedwarreld
wanneer hij langsschiet, het slot van het offerblok
controleert, een of andere lijdenskelk
verschikt en gehaast weer verdwijnt, de pas verzoolde
echo's van zijn voetstappen achterlatend
de Grote Oorlog bracht er zijn paarden in onder, soms
zo'n honderdvijftig tegelijk, het koorhek
was hun ruif, ze knielden op de arduinen stenen
alleen als het suizen in hun oren
tot de morgen verstommen wilde, dan, alleen voor de nacht
een felgroene sprinkhaan, uit later hooi
gekropen, springt op van de rug van mijn hand en vult
het schip met leven, springt op
en op naar een juist neergestreken, blijdschap verkondigende
engel, de toverlantaarnglazen ramen, de geboorte
van de gewelven-
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de bedorven adem Gods
jaagt ons de buitenlucht, het zonlicht in, het onweer
is gelukkig afgedreven
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gevleugelde bokken, gedrochtelijke kruisingen
tussen hond en aap, ezel en zwijn, hangen bekkentrekkend
en blèrend, zich een rotje lachend, liederlijk
tegen de dakrand, of zetten hun tengels aan hun strot
die ergens onderin hun darmen begint in een belendende tuin rust een ontzettend oude vrouw
met handen en kin op de greep van haar schoffel
en over haar starende blik en over de gebalde vuisten
van de berenklauw, over koolzaadgeel
en mosterdgas heen gaat spotziek en honend
hun schreeuwen, over wat alleen zij zagen, wat er teloorging
en over wat gaandeweg de wereld werd
onthouden en kreeg toebedeeld
grijswit, zilverzwart, struifkleurig korstmos
heeft muren en steunberen bespat, zich afgezet op gehemelte
en tandvlees, oorschelp, vacht en hoef
van steen te zijn en toch bijna te zweven, regens
terug te geven aan rioolkolk, sterfput, verjongingsbronwees gegroet, o rochelende, fluimende
leeglopers, verderfengelen, die sneeuwjachten
trotseren en loeiende noordwesters
door klaproosdoorschoten graanvelden
omgeven, door doornenkronen, wondklaver, verlaten
buurtschappen en wat genas, misschien troostte
of giftig was, laat in de middag haalt een zwoele zomerbries ze
aan en aan - had ik ze kunnen bereiken, ik
zou hetzelfde hebben gedaan
kruipend langzaam verplaatst de lichtval
de naad van hun scrotum en legt een nog looiiger glans
over hun kloten, maar geen enkele pik, hitsig
naar het zenit gericht, zal ooit van een alles lozend
orgasme de genade mogen smaken je moet haast verdwalen wil je er komen, op zulke plekken
waar velen zijn gebleven, voor altijd vermist
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JAN VAN DER VEGT
E VROUW MET
DE WASSEN
NEUS
EN ANDERE
SPEURDERSVERHALEN
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Eens was ik op zoek naar een vrouw met een wassen neus. Met mij was
toen niets mis. Ik was aan deze merkwaardige queeste ook niet begonnen als ik niet enkele jaren daarvoor besloten had de biografie van
Hans Andreus te schrijven en te weten was gekomen dat deze dichter
waarschijnlijk aan het eind van de oorlog ondergedoken had gezeten in
het Gooi. In het voorjaar van 1944 was hij, achttienjaar oud, ontslagen
uit Duitse krijgsdienst omdat zijn ouders konden aantonen dat hij zich
een jaar tevoren verre van vrijwillig bij het Vrijwilligerslegioen Nederland had aangemeld om aan het Oostfront de Bolsjewieken te bestrijden.
Verwanten van zijn moeder met nationaal-socialistische sympathieën
hadden de jongen onder grote druk gezet en waren zelfs voor chantage
niet teruggedeinsd. Maar in de herfst van I 944 zou hij ondergedoken
zijn om te ontkomen aan de Arbeitseinsatz of zelfs omdat hij in die zomer met zijn stiefvader aan verzetswerk had meegedaan. Vanzelfsprekend wilde ik hier meer van weten en de mensen achterhalen bij wie hij
in huis was geweest. Het was een gezin uit Laren, met twee dochters
die nog wel in leven konden zijn. Ik had verder slechts één aanknopingspunt: de vrouw des huizes had een wassen neus, een kunstneus,
doordat ze ooit in glas was gevallen.
Wat doe je in zo'n geval? Dragers van wassen neuzen staan niet centraal geregistreerd. Ik ben maar eens naar Laren gegaan en heb in een
boekwinkel gevraagd of er publicaties over de historie van het dorp bestonden, met de bijgedachte dat de schrijver van zoiets mij misschien
op het goede spoor kon zetten. Na uitleg over de achtergronden van
mijn vraag verwees men mij naar het Gooise Hoekhuis, een stoffige
handel in boeken en kantoorbehoeften (inmiddels opgeheven), beheerd
door twee bejaarde dames die het vroegere dorp door en door kenden.
Tussen winkeldochters van allerlei aard (Amerikaanse pockets uit de
jaren vijftig en grote kasboeken, gemarmerd op snee) deed ik mijn verhaal, en met succes. 0 ja, de vrouw met de wassen neus, die kenden ze!
Dat was de vrouw van Rueter geweest, een loodgieter die aan het Zandgat had gewoond. Opgelucht ging ik naar huis: dat was makkelijk gegaan, ik had een naam en een half adres, het bevolkingsregister zou mij
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wel aan gegevens over familieleden kunnen helpen. Maar het bevolkingsregister van Laren wist nergens van, zo'n Rueter was er niet bekend, en in het aangrenzende Blaricum al evenmin. Ik had een spoor
gevonden dat dood liep.
Om deze impasse te doorbreken, wendde ik mij tot het dagblad De
Gooi- en Eemlander met de vraag of ze een oproep wilden plaatsen. Ik
trof het: ze vonden dit gek genoeg voor een stukje op de voorpagina, en
het bericht over een biograaf op zoek naar een vrouw met een wassen
neus, trok de aandacht van Radio Noord-Holland. Ik werd gebeld met
de vraag of ik over deze speurtocht iets meer kon vertellen. Ik vermeldde mijn telefoonnummer in de uitzending en vijf minuten later belde
mij een mevrouw uit de Noordoostpolder die aangetrouwde familie van
deze Rueters was en mij het adres van een dochter kon geven. Ik heb
die mensen opgezocht en ze konden mij treffende bijzonderheden over
Andreus' onderduikperiode meedelen. Zo kon ik een stukje uit zijn levensverhaal invullen dat van belang was als tegenwicht voor de treurige
geschiedenis van zijn onvrijwillige tocht naar het Oostfront. Maar ik
had het aan toevalligheden te danken. Als die mevrouw in de Noordoostpolder die middag niet toevallig naar Radio Noord-Holland had zitten luisteren, had mijn verhaal over de onderduikepisode van Andreus
uit niet meer dan vermoedens bestaan. En als dat stukje in De Gooi- en
Eemlander er enkele maanden eerder in had gestaan, was ik evenmin
een stap verder gekomen: de dochter van Rueter en haar man waren
kort tevoren teruggekeerd uit Zuid-Afrika, waarheen ze meteen na de
oorlog waren geëmigreerd. Het familielid uit de Noordoostpolder had
hun adres aldaar ook niet geweten.
De biograaf kan ijverig speuren, het Toeval beslist in veel gevallen.
Lang aan een biografie werken, heeft het grote voordeel dat je dit toeval zoveel mogelijk kansen geeft. Volgens Ida Gerhardt en Harry Mulisch bestaat het niet eens ...
Met oproepen in dag- of weekbladen had ik niet altijd succes. Wel
had ik een keer baat van een huis-aan-huisblad, waarvan de redactionele tekst met zijn nieuwtjes uit de directe omgeving blijkbaar veel gelezen wordt. Toen ik op zoek was naar oud-leerlingen van een lagere
school in Scheveningen die omstreeks 1935 bij Hans Andreus in de
klas hadden gezeten, leverde een stuk hierover in de Scheveningse Courant mij aardige reacties op. Ik vond wel niet een klasgenoot, maar
kreeg veel inlichtingen over de school en de merkwaardige onderwijzer
Kuipers van wie Andreus les heeft gehad en die hem geïnspireerd kan
hebben tot zijn Meester Pompelmoes.
Biografen, die romans schrijven zonder fictie, waarin harde feiten de
plaats van de fantasie moeten innemen, zoeken in het verleden naar de
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sporen die hun onderwerp of de relaties daarvan hebben nagelaten. Die
sporen blijken, als ze gevonden worden, vaak grillig, onvolledig, soms
nauwelijks te volgen, soms onmogelijk te interpreteren. Maar de biograaf kan niet volstaan met het vergaren van wat feiten die hem 'relevant' toelijken. Hij moet alles te weten zien te komen en zeker als hij
aan een pioniersbiografie werkt, de eerste is die over iemand gaat
schrijven, dient hij veel te vertellen. Hij moet een levensverhaal opbouwen dat laat zien hoe zijn personage gevormd is (genetisch misschien,
zeker opvoedkundig, de kwaliteiten en eigenaardigheden van het onderwijs), hoe hij geleefd heeft (smaken, gewoontes, liefdes, vreugdes
en angsten, wat hij zag, hoorde en las) om te laten zien hoe hij heeft
kunnen werken zoals hij deed. De biograaf moet zich daarbij niet bij
voorbaat laten afschrikken door de preutse vermaningen van critici (ik
heb het nu over de schrijversbiografie) die alleen maar literair 'relevante' of 'zinvolle' feiten willen lezen, want dat is een overblijfsel uit de
tijden toen er een biografieën-fobie in de Nederlanden heerste. Die is
nog niet helemaal over.
De biograaf die alles wil weten, ontdekt al gauw dat lang niet alles is
overgeleverd, ook als een schijn van volledigheid gesuggereerd wordt.
De latere biograaf van Hans Warren zal zijn handen vol hebben, want
in het inmiddels vijftiendelige Geheim dagboek vertelt deze wel, uniek
voor Nederland, gedetailleerd en ongegeneerd over zijn leven, maar de
biograaf zal het feit voor feit moeten verifiëren, aanvullen, misschien
corrigeren. Dat wordt een levenswerk en of die biograaf mooi schrijft is
dan van minder belang dan zijn vaardigheid in het speuren.
De biograaf komt voor velerlei hindernissen te staan. Er zijn getuigen die, als hij ze eindelijk gevonden heeft, niet of nauwelijks willen
praten of hem merkbaar misleiden. Hij moet de goede vragen stellen en
zal ontdekken dat die beter worden naarmate hij zelf meer weet. 'U
hebt Roland Holst gekend, vertelt u eens wat u zich van hem herinnert,'
is een zinloze vraag. Belangrijke getuigen moet hij herhaaldelijk interviewen, hij moet hun betrouwbaarheid aanvoelen. Als hij een liefhebber
is van detectiveromans en politieseries, zal hij met afgunst kijken naar
de rechercheur die met een bevel tot huiszoeking belangrijke documenten in beslag kan nemen of met uitputtende verhoren de waarheid boven tafel krijgt. Hij kan niet zo te werk gaan, hij moet beleefd blijven
en kan niet dreigen met voortgezette verhoren en voorlopige hechtenis.
Hij moet maar hopen dat de evident liegende of zich hardnekkig onwetend voordoende getuige bij een volgend gesprek meer los zal laten of
eerlijker zal zijn. En erin berusten als op een veiling een brievencollectie aan zijn neus voorbij gaat.
Welke omroeporganisatie is bereid voor de televisie een 'Opsporing
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verzocht' voor biografen te beginnen, uit te zenden in prime time? Zo'n
programma had mij veel tijd kunnen besparen bij mijn zoektocht naar
Jos Kroon, vriendin van Hans Andreus uit de na-oorlogse jaren, aan
wie hij in 1951 Muziek voor kijkdieren opdroeg. Ik wist van haar dat ze
ergens in Amerika woonde, en had een familielid nodig die mij haar
adres kon geven. Dat vond ik na tijdrovend schriftelijk informeren bij
het Amsterdamse bevolkingsregister. Kort daarna ontdekte ik dat niet
ver van mijn huis in Heiloo een mevrouw woonde die haar kende en
mij zeker haar adres had willen geven. Maar hoe had ik achter het bestaan van die mevrouw moeten komen? Elke biograaf doet er daarom
goed aan zijn noden luidkeels van alle daken te roepen: 'Opsporing
verzocht'.
Ik ben omstreeks 1980 begonnen te werken aan de biografie van A.
Roland Holst. Het boek verscheen in 2000. In 1982 besloot ik daarnaast ook de biografie van Hans Andreus te schrijven. In mijn naïviteit
dacht ik dat het een paar jaar zou kosten en een goede 'vingeroefening'
zou zijn voor het werk aan Roland Holst. Dat pakte wel anders uit.
Hans Andreus verscheen pas in 1995. Ik moet altijd glimlachen als ik
aangekondigd zie dat X de biografie van Y zal gaan schrijven en drie
jaar over dat werk zal doen. Of X is zo gelukkig inmiddels al zijn materiaal verzameld te hebben, geheel ontdaan van witte plekken, of X weet
niet waaraan hij begint. En wanneer zijn alle gegevens verzameld? De
biograaf die zijn boek al voor tweederde geschreven heeft en onvoorzien een doos uiterst belangrijke brieven en documenten in handen
krijgt waarvan hij niet had kunnen bevroeden dat ze nog bestonden, zou
geen knip voor de neus waard zijn als hij dat geschenk uit de hemel negeerde en volgens werkplan zijn boek voltooide. Mij is zoiets bij Roland Holst overkomen, en toen vertelde ik maar aan mijn uitgever Wim
Hazeu - die gelukkig zelf biograaf is - dat het toch zeker een jaar langer zou duren voor het boek werd ingeleverd. Niets is bij het werk aan
een biografie zo onberekenbaar als de tijd die nodig is om het onderzoek, het verzamelen van het materiaal, te voltooien.
Oude bevolkingsregisters kan men in gemeentelijke of regionale archieven zelf raadplegen maar wie recente gegevens nodig heeft, is aangewezen op de zeer uiteenlopende benaderingen door de ambtenaren
van Burgerzaken. Toen ik begon met het zoeken naar sporen van mijn
beide dichters, was de privacy-bescherming nog niet zo streng geregeld
als nu. Over levende personen kon je zonder al te veel bezwaar gegevens
opvragen. Tegenwoordig is dat anders en vooral sommige kleine gemeenten kunnen de regels tot in het absurde doorvoeren, al zijn andere
zeer coöperatief. Het is altijd goed bij je verzoek om inlichtingen te
vermelden waarvoor je die nodig hebt, al kan dat ook averechts werken.
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Met zekere grote landelijke gemeente in de Randstad heb ik de gekste
ervaring opgedaan. Plaatsnamen zal ik vermijden, een biograaf moet
tactisch zijn. Ik was op zoek naar die klasgenoten van Hans Andreus
van de lagere school in Scheveningen en had de naam van iemand die
ik zeker wilde spreken en die misschien naar deze gemeente was verhuisd. Ik verzocht inlichtingen, met redenen omkleed, en kreeg van
Burgerzaken het antwoord dat die meneer niet aan mijn onderzoek wilde meewerken. Men had het hem telefonisch gevraagd. Toen wist ik
dus dat hij inderdaad in die plaats woonde en ik vond hem in het telefoonboek. Hij wilde graag met mij praten over die lagere-schooljaren.
De meeste mensen vinden het enig als je ze benadert en hadden niet
graag overgeslagen willen worden. Waarom hij dan eerst geweigerd
had, wilde ik weten. Het gemeentehuis had hem gezegd, zo bleek, dat
ik met een commercieel onderzoek bezig was. Ach, niet ieder heeft een
woordenboek bij de hand om te kijken wat 'biografie' betekent. Ik
moet erbij zeggen dat ik met zulke bemoeienissen van ambtenaren ook
positieve ervaringen heb en dat soms dankzij mijn toelichting in de
brief op die manier de strenge regels van de privacy-bescherming voor
mij werden omzeild zonder ze te schenden. Maar wee de biograaf die
op zijn speurtocht langs bevolkingsregisters in Amsterdam terechtkomt.
Hij is een half jaar verder voor hij antwoord heeft, moet dan eerst betalen en maanden wachten voor zijn storting verwerkt is. In een vervlogen verleden werkte er bij dat Amsterdamse bevolkingsregister een
ambtenaar die geïnteresseerd was in mijn werk aan Andreus en van wie
ik veel hulp heb gekregen, vooral als ik iemand zocht over wie ik weinig concrete gegevens had. Hij is nu met pensioen, helaas.
Behalve Jos Kroon zocht ik ook de française Odile Liénard met wie
Andreus in Parijs en Rome had gewoond en die getuige was geweest
van het drama waaruit zijn grootse bundel De sonnetten van de kleine
waanzin was ontstaan. Die bovendien als Denise voorkomt in zijn gelijknamige roman. Daarom was ze voor mij onmisbaar. Maar waar
woonde ze? Ik hoopte dat een van de vrienden van Hans Andreus die
haar ook goed gekend hadden, Sirnon Vinkenoog, Hugo Claus of een
ander, mij op haar spoor kon zetten, maar niemand wist waar ze verbleef, niemand had nog contact met haar gehad toen Hans en zij eenmaal uit elkaar waren gegaan.
Ik overwoog dat haar waarschijnlijkste woonplaats toch Parijs was
(men had mij ook New York gesuggereerd). In het Parijse telefoonboek
stond geen Odile Liénard, maar wel een vijftiental anderen met die achternaam. Ik heb hun allemaal een brief geschreven waarin ik uitlegde
wat ik zocht en waarom, en vroeg mij te melden (een gefrankeerde en
geadresseerde antwoordenvelop sloot ik bij) of ze mijn Odile Liénard
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kenden. Ik kreeg enkele aardige reacties, zelfs van een monsieur Liénard die een dochter Odile had, die het echter onmogelijk kon zijn.
Maar niet van een familielid. Achteraf bleek dat er wel degelijk familieleden bij waren, die mijn brief wantrouwig hebben genegeerd. Deze
methode kan niettemin vrucht afwerpen. Ik heb haar een paar keer herhaald, bijvoorbeeld toen ik verwanten zocht van de predikant Thélin in
Lausanne bij wie Roland Holst in 1 go6 een klein jaar in de kost was
geweest. Dat leverde interessante gegevens en foto's op.
Odile Liénard had bij VN-organisaties als UNESCO en FAO gewerkt
en zou dus wel een pensioen ontvangen, maar dat spoor liep dood op
een ondoordringbare barrière: men geeft bij de UNESCO geen inlichtingen over personeelsleden en stuurt zelfs geen brief door. Ik vond nog
een Hollandse oud-medewerker van de UNESCO die wel wilde proberen
mij via zijn contacten te helpen, maar ook dat liep dood. Ze bleef onvindbaar en ik betwijfelde of ze wel in Parijs woonde. Toen kreeg ik de
raad een oproep te plaatsen in Libération, omdat die krant veel gelezen
werd in kringen van UNESCO-medewerkers. Ik had er weinig fiducie in.
Het ging niet om een redactioneel stukje zoals in de Scheveningse Courant of De Gooi- en Eemlander, maar om een oproep in een daarvoor
bestemde rubriek. Wie leest zoiets? Doch het viel te proberen en ik besloot niets aan het toeval over te laten, niet naar de krant te bellen of te
schrijven maar bij een eerstvolgend bezoek aan Parijs mijn tekstje naar
het kantoor te brengen en plaatsing te betalen. Om deze oproep er vertrouwenswekkend uit te laten zien, had ik bovendien het adres van de
uitgever vermeld en niet mijn privé-adres. En het werkte: mijn boodschap kwam in de krant te staan en enkele dagen later was er een brief
van Odile Liénard. Het was weer zo'n geval waarin het toeval mij goed
gezind was, want zij vertelde me dat ze nooit dergelijke oproepen las.
Mijn scepsis was dus niet ongegrond. Een van haar voormalige collega's, een Zwitser met een open oog voor financiële belangen, had de
oproep gelezen en haar erover gebeld. Ze moest reageren, had hij gezegd, er viel waarschijnlijk geld binnen te halen. De sterke verhalen
over de ongelimiteerde bedragen waarmee Annie Cohen-Solal, biograaf
van Sartre, op pad was gestuurd, gingen nog rond. Hoewel ik haar niets
van dien aard kon aanbieden, werkte Odile Liénard van harte mee. Ik
heb enkele vruchtbare gesprekken met haar gevoerd en ze stelde mij
hoogst belangrijke brieven van Andreus ter beschikking. Niet lang na
het eerste gesprek hoorde ik dat Hugo Claus voor mij haar adres had
achterhaald ...
Hoe dieper ze in het verleden liggen, hoe moeilijker sporen te achterhalen zijn. In het leven van Roland Holst hebben vele geliefdes hun rol
of rolletje gespeeld. In brieven en in aantekeningen in zijn zakagenda's
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kwam ik talrijke namen tegen, meestal alleen voornamen. Van die zakagenda's zijn er uit de jaren 1925 tot 1976 drieëndertig bewaard gebleven. Toen ik ze voor het eerst in handen kreeg, dacht ik uiteraard een
goudmijn binnen te gaan. In verschillende opzichten was dat ook zo,
van sommige jaren was het leven van Roland Holst bijna van dag tot
dag te reconstrueren. Maar de aantekeningen waren, begrijpelijkerwijs,
ook kwellend van onvolledigheid en cryptisch met een soort geheimtaal
van afkortingen en tekens. Ik vond er tientallen meisjesnamen in, zonder achternamen, zonder adressen.
Adriaan Roland Holst was op zijn manier een Casanova. Nu had ik
mij van meet af aan voorgenomen in mijn biografie geen catalogus aan
te leggen van de, wie weet, tweeduizend geliefdes uit zijn leven, maar
sommige verhoudingen sprongen er uit en hoorden in het verhaal thuis.
Zus Blom uit zijn jeugdjaren, Pop Ensink met wie hij wilde trouwen,
Mies Peters die zijn grootste liefde was, Asta Lee met wie hij jarenlang
eenLAT-relatie avant la lettre had en zelfs een tijd samenleefde, Danny
de Glopper aan wie hij verslaafd was omdat ze hem afweerde en aantrok. De brieven aan Zus waren bewaard en gaven een gedetailleerd
beeld van hun omgang; over Pop, later getrouwd met Werumeus Buning, kwam ik van alles te weten uit brieven en een gesprek met haar
zoon; Mies bleef tamelijk mysterieus, maar er waren brieven en ik vond
haar dochter, na weer zo'n tijdrovende tocht langs bevolkingsregisters,
opgehouden door een piepkleine gemeente die de privacy-bescherming
iets te serieus nam; Asta en Danny heb ik herhaaldelijk gesproken en er
waren honderden brieven aan beiden bewaard.
Maar wie was de Amsterdamse studente Mitja? Volgens Roland
Holst was zij deels van Russisch bloed, wat bij hem een vrouw hoogst
begeerlijk maakte (hij was later dan ook danig platonisch verliefd op
Beatrix). Mitja, over wie hij aan vrienden schreef dat ze 'een lenige
loop' had en een hoofd als een dochter van Attila! Hoe we ons dit moeten voorstellen, laat zich raden. Ik heb Mitja toch maar laten lopen, ze
heeft in 1936 slechts enkele nachten met Roland Holst doorgebracht,
misschien was hij toen niet tegen haar Hunnen-allure opgewassen. Een
eventueel bedverhaal zou de moeite van het speurwerk niet waard zijn.
Meer intrigeerde mij Claire.
In de zakagenda van 1930 stond bij 19 januari omkaderd de aantekening: 'IJmuiden r jaar geleden'. Deze notitie werdjaarlijks herhaald tot
19 januari 1939: 'IJmuiden ro jaar geleden'. In 1928 had Roland Holst
een vrouw leren kennen die hem gefascineerd heeft, maar van wie hij
op 19 januari 1929 afscheid moest nemen omdat hij niet kon besluiten
zijn verdere leven met haar te delen. Zij was met een andere heer getrouwd en vertrok uit IJmuiden naar Nederlands Oost-Indië. De ge-
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schiedenis liet zich uit de zakboekjes reconstrueren. Het gedicht 'Claire' uit zijn bundel Onderweg is waarschijnlijk op haar geïnspireerd,
maar of ze werkelijk Claire heette, is de vraag, want Roland Holst
placht zijn vriendinnen koosnamen te geven. Ik wilde weten wie zij
was en had hier twee aanknopingspunten: ze had een vriendin die als
Corrie A. in de zakboekjes werd aangeduid, met een Amsterdams
adres. En Roland Holst was met Claire op bezoek geweest bij zijn
vrienden Frits en Milly Philips. Die leefden niet meer, maar ik kwam
wel hun dochter op het spoor. Die kon zich helaas van deze bezoeken
niets herinneren en had geen idee wie Claire was. En tot mijn verdriet
ontdekte ik in het Amsterdamse Gemeentearchief dat op het adres in
het zakboekje geen Corrie A. had gewoond. Ik wist de naam van het
schip waarmee ze uit het leven van Roland Holst was weggevaren,
maar er waren geen passagierslijsten meer. En als die er wel waren geweest, had ik Claire onmogelijk kunnen identificeren: ze was getrouwd
met een meneer X, ik wist geen leeftijd, geen naam, geen woonplaats .
Ik had ook wel graag willen weten wie de vrouw was die in I 9 I 2 een
korte maar dramatisch verlopen liefdesaffaire met Roland Holst had.
Ze was, wist ik uit twee brieven aan zijn moeder, een getrouwde vrouw
met twee kinderen, die hij in Blaricum ontmoet had waar ze vlakbij zijn
huisje tijdelijk onderdak had in een idealistisch huttencentrum. Ze was
verwikkeld in een echtscheidingsprocedure. Aan deze vrouw wijdde hij
de opvallende liefdesgedichten die in I 929 aan de derde druk van Verzen werden toegevoegd en dat was reden genoeg om naar sporen van
haar te zoeken. In het hulpvaardige streekarchief te Hilversum leefde
men mee met mijn probleem en gaf mij allerlei adviezen. Je zoekt dan
in oude leggers naar de nieuwe ingezetenen uit die jaren, je kijkt in het
'dienstbodenregister' waarin ook tijdelijk ingeschrevenen vermeld werden. Maar er was geen spoor van haar te vinden. Ik heb nog overwogen
in alle Rijksarchieven van Nederland na te gaan welke echtscheidingszaken er in I 9 I 2 behandeld waren, maar heb er vanaf gezien: ik wist
immers niet hoe ze heette, hoe oud ze was, waar ze woonde, en zelfs
niet of die echtscheiding door was gezet. Als ik ergens een gescheiden
vrouw met twee kinderen zou vinden, had ik nog geen enkel bewijs dat
het de geliefde van Roland Holst was.
Ook 'Kronk' wilde ik wel identificeren, een vrouw van de wereld
vermoed ik, die vaak in Parijs was. Roland Holst had voor de Tweede
Wereldoorlog jarenlang een verhouding met haar en zijn zakboekjes
vermeldden vele afspraken, maar geen adres en geen andere naam dan
die koosnaam Kronk. Ze maakten in mei I939 in haar auto een tocht
langs de kastelen van de Loire en zoiets deed hij zelden met vriendinnen. Er was één brief van haar bewaard, uit Amerika, van omstreeks
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I950, alleen ondertekend met 'Kronk' en zonder adres (de envelop was
er niet bij), waarin ze verzekerde hoe belangrijk hun relatie voor haar
was geweest. Eén keer stond er in een zakboekje van I939 dat hij haar
ontmoeten zou bij Rosenstein in Aerdenhout. Hoopvol ging ik naar het
archief van die gemeente en daar bleek dat er destijds maar één Rosenstein gewoond had, eenjoodse bankier die in I942 nog kans had gezien
een uitreisvisum voor Zwitserland te krijgen. Maar er werd geen huisgenote vermeld in wie ik Kronk kon herkennen. Het wordt eentonig:
ook dit spoor liep dood. Een van mijn vaste vragen in interviews met
vrienden en vriendinnen van Roland Holst was: 'Hebt u wel eens van
Kronk gehoord?' Steevast keek men mij zeer verbaasd aan, want wie
heet er nu zo? Roland Holst was wel verzot op roddelen ('mensenvlees
eten' noemde hij dat) maar weinig mededeelzaam over eigen liefdesavonturen. Er wonen vast wel lieden in Nederland die Kronk hebben
gekend, maar weten ze ook dat Roland Holst haar zo noemde?
Ik weet helaas niet wie ze zijn: Windy die hij in I 9 I 5, I 9 I 6 zo innig
beminde, Claire, Kronk of Kooltje met wie het in latere jaren dik aan
was.Van de Russische Mànya Baranoff, de princesse lointaine uit zijn
jeugdjaren, eindigde het spoor in Kiev, waar ze nog voor de revolutie
medicijnen gestudeerd zou hebben. Dat was een van die gevallen waarin ik hulp van onverwachte zijde kreeg. Ik had, zonder veel hoop op resultaat, een brief geschreven naar de medische faculteit in Kiev met de
vraag of deze studente daar in oude dossiers bekend was. Van een professor Tsjaikovsky kreeg ik een verrassend èn teleurstellend antwoord:
hij had het voor mij in de archieven van universiteit en stad laten nazoeken en er was geen Baranoff aangetroffen. Tot zijn spijt, hij had
graag deze historische verbinding willen leggen tussen Nederland en de
Oekraïne.
Werkend aan Andreus werd ik al gauw geconfronteerd met een vaag
verhaal over de oorlog. Om zekerheid te krijgen begaf ik mij naar het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam. Was hierover
iets te vinden? Men verzekerde mij dat er geen dossier op naam van
Van der Zant (Andreus' werkelijke naam) bestond maar als er zoiets
aan de hand was geweest, dan moest er op het Ministerie van Justitie, in
het archiefvan de Bijzondere Rechtspleging iets te vinden zijn. Het had
geen zin dat ik daar zelf ging informeren, werd mij verteld, maar het
RIOD, dat daar vanzelfsprekend toegang had, was bereid dit voor mij te
doen. Na enige tijd kreeg ik bericht dat ook bij de Bijzondere Rechtspleging geen dossier-Van der Zant aanwezig was. Het verbaasde mij,
want de verhalen erover waren hardnekkig en in een enkel geval zelfs
uit de mond van Andreus vernomen. Ik keek maar weer eens met afgunst naar rechercheurs in politieseries die zich door zoiets niet uit het
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veld lieten slaan, liet de zaak voorlopig rusten en deed ander speurwerk. Maar toen ik aan het schrijven van de biografie toe was, besloot
ik toch maar eens met alle aanwijzingen die ik inmiddels verzameld
had naar het RIOD terug te gaan. Ik werd nu door nieuwe medewerkers
ontvangen, die mij adviseerden me regelrecht tot Justitie te wenden.
Daar kreeg ik te horen dat er wel een dossier was en dat ik het onder
bepaalde condities mocht inzien. Zo kwam ik aan het toch wel erg belangrijke gegeven dat de jeugdige Hans Andreus zich wel had aangemeld, maar onder zo grote pressie dat er geen sprake was van vrijwilligheid. Daarom is hij in I 94 7 ontslagen van rechtsvervolging. De
vraag wie in een eerder stadium door wie om de tuin is geleid, laat ik
maar rusten.
Het probleem van de 'bruikbaarheid' of de betrouwbaarheid van de
getuigen doet niet onder voor dat van hun vindbaarheid. Hun geheugen
kan, opzettelijk of niet, zeer selectief zijn. Ik heb het gemerkt bij Lucebert, een sympathiek en hartelijk man die in de jeugd van Hans Andreus een van diens beste vrienden was en uit die tijd wel allerlei aardige
herinneringen had aan spelletjes en clubs, maar mij verzekerde dat hij
niets wist van het oorlogsavontuur. Hij zou daar pas veel later iets over
gehoord hebben. Ik was er zeker van dat dit niet zo was, maar de biograaf kan zijn getuigen niet onder ede verhoren. Inzake die oorlogsgeschiedenis ben ik zeker voorgelogen door Andreus' stiefvader die beweerde van niets op de hoogte te zijn maar destijds grote moeite had
gedaan zijn zoon terug te halen uit de Duitse krijgsdienst. Dit bleek mij
pas na zijn dood. Alweer een probleem: getuigen die je ontvallen als je
ze nog nodig hebt. Een oom van Andreus die mij precies had kunnen
vertellen hoe het in het voorjaar van I943 met die aanmelding was gegaan, weigerde pertinent en herhaaldelijk (op de duur steeds bozer wordend) met mij te praten. Geen wonder, geruime tijd na het verschijnen
van mijn boek kreeg ik een overtuigende aanwijzing in handen dat hij
zelf een duistere rol daarbij had gespeeld. Ook hij had zijn geheim inmiddels meegenomen naar het hiernamaals.
Ook bij Roland Holst kreeg ik vaak te maken met bewust vergeetachtige getuigen en dan ging het meestal om de erotische escapades.
Als ik alleen op de verhalen van Danny de Glopper af was gegaan, had
ik een heel ander beeld van haar vriendschap met Roland Holst gekregen dan nu in mijn boek getekend is. Zijn brieven aan haar, die ik pas
na haar dood in handen kreeg, waren onthullend voor de erotische obsessie die zij in hem opwekte, waarvan sommige van zijn latere gedichten doortrokken zijn. Anderzijds waserAsta van Dijk-Lee, die er geen
enkel probleem mee had openhartig met mij te praten over haar jaren
met Roland Holst en mij bovendien al zijn brieven meegaf. Dat was een
ervaring als met Odile Liénard.

Ik heb nog twee dichterlevens te onderzoeken en te beschrijven:
Hendrik de Vries en Jan G. Elburg. Al heb ik bij beiden het grote voordeel dat de archieven tot mijn beschikking staan, van het spoorzoeken
ben ik nog niet af: hoe zat het precies met die jeugdjaren van Hendrik
de Vries in Groningen, waarin zijn dichterschap gevormd werd? In hoeverre zijn de mededelingen uit zijn autobiografische berijmde 'Levensroman' te verifiëren? Wat is er te identificeren van de vele foto's die hij
tijdens zijn Spaanse reizen heeft gemaakt? Bij Jan Elburg is er ook een
oorlogsverhaal, al staat het haaks op wat Andreus is overkomen. Elburg
was bij het verzet, maar de verhalen erover zijn nog vaag, concrete sporen ontbreken vooralsnog. En wie (Opsporing verzocht!) helpt mij aan
de afleveringen van het schoolblad Oue Ghetrouwen van de Tweede 3jarige HBS in Amsterdam, waarin hij in 1938 publiceerde, onder meer
een bespreking van de surrealistische tentoonstelling?
Beginnende biografen adviseer ik stage te lopen bij een detectivebureau.
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Meer bijzonderheden over dit speurwerk in: Jan van der V egt, 'De problemen van de biograaf, in: Aspecten van de literaire biografie, belicht door Johan Anthierens, Maarten van
Buuren, Jan Fontijn, en anderen, Uitg. Kok-Agora, Kampen 1990, p. 91-105.
De beide biografieën waarover het ging, zijn: Jan van der V egt, Hans Andreus. Biografie,
Uitg. de Prom, Baarn 1995 & A. Roland Holst. Biografie, Uitg. de Prom, Baarn 2000.

MICHEL SERRES
URNER VERTAALT CARNOT
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Op bestelling van de bierbrouwer Samuel Whitbread vervaardigt George Garrard, vierentwintig jaar oud, in het jaar 1784 zoiets als een aanplakbiljet of uithangbord van het pakhuis van de firma. De verzameling
voorwerpen die daarop staan afgebeeld, is de recapitulatie van een hele
wereld die gedoemd is binnenkort te verdwijnen. Mensen, paarden,
werktuigen, schepen. Een houten loods met een kade, waar een driemaster met opgegeide zeilen heeft aangelegd en nu wordt uitgeladen:
een perfecte draagconstructie - nokbalken, sparren en binten - overspant en hangt boven de scène. De wereld van arbeid en handel: links,
tussen kisten en koffers (met goud?) staat de patroon met een klant te
praten, zijn arbeiders doen hun werk, het zijn er niet veel. Duidelijk
heeft men vooral de werktuigen in beeld willen brengen. Vandaar de recapitulatie. Voor de mechanica is arbeid kracht in beweging. Wat zijn
de oorsprongen, de bronnen van de kracht? Er zijn er vier en niet meer
dan vier: de paarden, en we zien er twee van opzij en een van voren, op
alle voor die tijd typerende manieren ingespannen en opgetuigd; er zijn
een paar mensen, een man staat hoog op een kar en bukt zich om een
een zak op te tillen; de wind, daarvoor zijn er de schepen, stevig vertuid, de zeilen gereefd, takelage duidelijk herkenbaar, touw, blok, kabelschijven, stroppen, kepen, flenzen, transportbomen, sluitschalmen,
haaktalies en sjorklampen. Er ontbreekt niets in de balans, niet eens het
laadnet en het sleeptouw. Voor de zeeman een lust voor het oog. En ten
slotte het water, daarvoor zien we de Theems, het reusachtige donkere
waterrad links in beeld. Mensen, paarden, wind en water, de krachtbronnen. Allereerst het paard, hooggewaardeerd, verheerlijkt, groter gemaakt, groots. De kracht toepassen: haam, tuig, assen, verankeringen,
masten, wanten en wat niet allemaal meer. De kracht omzetten: blokken
en katrollen, wielen, kabels en kettingen. Eenvoudige machines. Helemaal vooraan rechts een reusachtige waag totaal uit balans: een waagschaal op de grond, vol gewichten, het tegenwicht links, de waagbalk
steekt omhoog. Het hele gewicht is aan de kant van de ondernemer, aan
de kant van de arbeiders ontbreekt zelfs de waagschaal. De rechtvaardigheid is als het ware een weegschaal, dat wil zeggen een waagbalk.
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Transporteren: een kar voor het paard dat we van voren zien, het vat op
de schuine helling rechtsonder; de boten, waaronder een roeiboot van
opzij gezien, zwemmen, jongens. Optillen: laadbomen, archaïsche kranen met galg, en weer katrollen, stroppen, windassen, hefbomen, touwen en gewichten. Een uitputtende verzameling van werktuigen om
lasten te tillen, te bewegen en te transporteren, voorzien van hun transmissie-onderdelen en hun krachtbronnen.
Het gaat om een schilderij, een tableau in de zin van een tafel. De
gereedschappen opsommen en niets weglaten. Alle mogelijke producten van de mechanica tabelleren, van de statica en van de dynamica.
Van draagconstructie tot laadbomen, van wiel tot zeil. Dat vormt tezamen een wereld. Een getekende wereld. Een wereld die zich laat tekenen. Waar de kettingen, kabels en trossen de beweging laten zien, waar
waagbalken en masten, dakbinten en assen rust betekenen. Lijnen, punten, cirkels. De geometrie. De volumineuze vaten, als bij Sarrus [Franse wiskundige, 1789-r86I], de rechthoekige kisten, de rollen stoffen uit
de Oost, opengemaakt, getaxeerd, uitgerold. De geometrie, schema van
mechanische vormen, toegepaste geometrie van onze verhouding tot de
wereld, de geometrie van de arbeid. De werktuigen worden door de
vorm beheerst, komen uit de vorm voort. Daarom overheerst de tekening het schilderwerk, licht, goudglanzend, zacht, een waardig interieur
waar alleen links een rood vest uitspringt. Het kledingstuk van de baas.
De tekening, de graf van de werktuigen, van degenen die ze gebruiken.
De tekening en de geometrie bepalen het schilderen, de materie. Garrard zegt hier iets belangrijks: hij zegt, in en door de tekening, precies
hetzelfde als Lagrange [Italiaans/Franse wiskundige, 1789-r86r], die
heel bewust van elke tekening afziet. De Analytische Mechanica dateert
uit het jaar r 788; ze is van dezelfde tijd; ze biedt een Statica, theorie
van de rust, en een Dynamica, theorie van de beweging. En het tableau
van de schilder is daarvan met blokken en katrollen de inleiding, die de
geschiedenis en het systeem van een hele wereld die op het punt staat te
verdwijnen, recapituleert. Zij schudt geheel in haar grondvesten wanneer de macht van het vuur de wind en het water, de paarden en de
mensen als bron en oorsprong van kracht verdringt. Lagrange zegt dat
men uit moet gaan van dezelfde verzameling voorwerpen als die Garrard in het pakhuis van Samuel Whitbread heeft gezien. Hefbomen, wagen, windassen, hefbalken, blokken, touwen, gewichten, katrollen. Dat
in het zicht van deze wereld alleen de geometrie telt. Wat de schilder tekent, wordt dan door Lagrange abstract uit één enkel principe afgeleid,
dat van de virtuele snelheden, maar het is dezelfde wereld. Het is dezelfde objectieve wereld en dezelfde waarneming met behulp van geometrische schema's. Bij de geometer komen er weliswaar geen paarden
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of mensen, geen water en geen wind aan te pas, maar willekeurige
krachtbronnen; toch verwijzen die feitelijk naar de wind en het water,
naar de mens en het paard. Touwen, gewichten, katrollen; eentermen en
vergelijkingen, maar dit taalgebruik duidt in feite de eenvoudige of
complexe netwerken aan die zich in de machines aftekenen. Garrard
laat ons zien wat Lagrange deduceert. Het gaat om hetzelfde in dezelfde tijd .
Dat wil ten slotte zeggen dat we altijd met recapituleren bezig zijn
wanneer een bepaalde geschiedenis ten einde loopt. Wanneer zij voltooid is en op sterven ligt. Deze zo oude geschiedenis, zo oud dat het
pakhuis van Quirinus nog door Jupiter - de klokkentoren van de kerk en Mars - de Nelsonzuil (?) - in hoogte overtroffen wordt. Helemaal
vooraan de waakhond. Maar het woud van masten, talrijker dan de twee
spitsen in de verte, gaat eveneens tegen de vlakte. Wat is dat, de industriële revolutie? Een revolutie in de materie. Zij vindt plaats bij de
bronnen van de dynamica zelf. Bij de oorsprong van de kracht. Kracht
neemt men zoals men haar aantreft, of men brengt haar voort. Descartes en Newton, die hun bekroning vinden in Lagrange, hebben te maken met de eerste mogelijkheid: de kracht is er, ze is gegeven, door de
biotoop, de wind, de zee, de zwaartekracht. Met de kracht, die alleen
maar van ons afhangt voor zover als mensen en dieren van ons afhangen, maar die niets met ons te maken heeft wanneer het om gewichten,
lucht en water gaat, brengt men beweging tot stand. Arbeid. Door middel van werktuigen. De hierboven genoemde werktuigen. Dat ze een
middel zijn is aan hun vorm af te lezen: hun ontwerp, hun geometrie.
De wegen van de arbeid, de praktische of de virtuele arbeid. Er gaat
een bliksem door de oerelementen: het vuur vervangt lucht en water om
de aarde te veranderen. Het vuur dat dat de Analytische Mechanica net
zozeer zal verbranden als het pakhuis van Samuel Whitbread. Dat de
houten loods in de as legt en de houten schepen. Het vuur dat de paarden vervangt en ze door de bliksem treft. De bron, de oorsprong van de
kracht ligt in deze bliksem, in deze ontsteking. Haar energie gaat de
vorm te boven, transformeert haar. De geometrie valt uiteen, de tekening wordt uitgeveegd, de in brand gestoken materie explodeert, de
oude, zachte, lichte, gouden schilderkunst stuift in vonken uiteen. De
dode paarden steken de brug over in de dampen van stoomlokomotieven. De schoenerbrik ligt afgetakeld in het dok: het nieuwe schip, waaraan het grote lot te beurt valt, heet Durande. En daar hebben we Turner.
De weg die van Garrard naar Turner leidt, is heel eenvoudig. Het is
dezelfde als die van Lagrange naar Carnot [Nicolas Léonard Sadi,
1796-r832, ontwikkelde de thermische machine, en is de ontdekker
van de entropie] leidt, van de eenvoudige machines naar de thermische

machines, van de mechanica naar de thermodynamica. Tengevolge van
de industriële revolutie. Wind en water domesticeerde men in schemata. Men hoefde alleen maar te tekenen of iets te weten van geometrie.
De materie werd door de vorm beheerst. Met het vuur wordt alles anders, zelfs water en wind. Zie De smederij van Joseph Wright uit het
jaar I 772. Daar winnen water, waterrad, hamers en gewichten, strikt
geometrisch getekend, het nog van het vloeibare gietblok Maar de tijd
komt dat de overwinning de andere kant ten deel valt. Turner is geen
toeschouwer meer, hij gaat het gietblok van Wright binnen, hij gaat
naar binnen in de stoomketel, de oven, de brandhaard. Hij ziet hoe de
materie zich in het vuur transformeert. De nieuwe materie van de wereld aan het werk, waar de geometrie geen rol speelt. Alles wordt omgekeerd, materie en schilderkunst winnen het van de tekening, van de
geometrie en de vorm. Nee, Turner is geen pre-impressionist. Hij is een
realist, letterlijk een materialist. Hij toont de materie van I 844, zoals
Garrard de vormen en krachten van het jaar I 784 te zien gaf. En hij is
de eerste die haar gezien heeft, absoluut de eerste. Niemand had de materie tot dusver werkelijk waargenomen, geen wetenschapper en geen
filosoof, en Carnot werd niet gelezen. Wie kende haar? De arbeiders
die met vuur omgingen en Turner. Turner of de introductie van de vuurmaterie in de cultuur. Het eerste echte genie van de thermodynamica.
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Ze is dood, de houten scheepvaart. De Fighting Temeraire wordt naar
zijn laatste ankerplaats gesleept om te worden gesloopt. In tegenstelling
tot wat de geschiedenis van overwinnaars vertelt, vindt de ware slag
niet in Trafalgar plaats. Het oude lijnschip is niet aan zijn overwinning
gestorven. Het wordt door zijn sleper vermoord. Zie de boeg, het dek
en de zeeg: het staketsel en de geometrie; zie de masten en opbouw van
dit grijze fantoom: het is de opslagplaats van Samuel Whitbread, het is
de basiscollectie van dingen van Lagrange, de vormen, lijnen, punten,
rechte lijnen, hoeken, cirkels, rasters, de mechanica in actie van de
wind, de mensen en het water. De overwinnaar die het schip naar de slachtbank sleept, laag en vlak als hij is, mist zulk een majesteitelijke
vorm. Rood, zwart, hij spuwt vuur. De zeilen van de lijkstoet daarachter, wit en koud, zijn lijkwaden. De zon gaat onder achter de zwarte
doodkist van de laatste rustplaats. Het nieuwe vuur is aan de macht gekomen en heerst over de zee en de wind, het daagt de zon uit. En dat is
het echte Trafalgar, de echte slag, het eigenlijke front: de grote verdeling van de hemel en de zee in twee zones: de ene rood, geel, oranje,
schreeuwende, brandende, warme kleuren, de andere violet, blauw,
groen, zeegroen, ijskoude kleuren. De hele wereld wordt in de eigen
materie een thermische machine tussen twee bronnen, die van Carnot,
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de koude en de warme bron. Het water van de zee een reservoir. Ja,
Turner is in de stoomketel binnengegaan. Het schilderij van I 838 is in
de sleepboot.
Hugo noemde hem Durande, nauwelijks een eigennaam, deze zware,
logge galjoot met zijn lange schoorsteen, die door Turners wateren
ploegt. Hier heeft de boot geen naam. Het geometrische, getekende
zeilschip, hout en zeil, heeft een naam, een eigennaam. De stoomboot,
dit vuile, vaag getekende hulpschip, heeft alleen maar een soortnaam.
Het is een teken, een signaal. Een legende. Je herkent wat je erin moet
lezen, zien en begrijpen. Hij voert een vuurgloed in zich mee, die hij
beheerst en insluit en waaruit hij zijn kracht put. Hij voert het vuur, de
lucht en het water in zich mee. Het is de materiële microkosmos, het
model van de wereld. Bekijk eens De brand van het parlementsgebouw
van I835. De Durande sleept een bark, helemaal rechtsonder, bijna op
de plaats van de handtekening. En opnieuw is de wereld daarvan het
beeld, of beter de reproductie. Turner ziet de wereld door water en vuur,
zoals Garrard haar door figuren en bewegingen zag. Neem van mij aan,
een schip is altijd een volledige samenvatting van de ruimte zoals ze is,
van de tijd zoals ze verloopt, van de ruimte, van de tijd, van de arbeid
zoals ze op dit moment zijn. Van de geschiedenis. Zo lijken Londen en
de Theems op de stoommachine. De vuurgloed verdeelt het kille doek
in tweeën, de ene helft in de lucht en de andere gereflecteerd in het water. Een bulderende as van vuur op een groen vlak. Samengevat: vlammenzee, water, het warme en het koude, materie in vloeibare toestand,
de tekening gaat verloren in de toevalsmaterie, een materie zonder vaste contouren, statistisch gegroepeerd in de wolken van het koude vlak
enerzijds en de rode gloed anderzijds. Carnot, bijna Maxwell [James
Clerk Maxwell, I 83 I- I 879, Engelse wiskundige], bijna Boltzmann
[Ludwig Boltzmann, I844-I905, theoretisch fysicus] Turner heeft de
nieuwe wereld, de nieuwe materie begrepen en laat haar zien. De waarneming van de stochastiek vervangt de tekening van de vorm.
De materie blijft niet langer gevangen in het schema. Het vuur bevrijdt haar, laat haar vibreren, trillen, oscilleren, laat haar in wolken exploderen. Van Garrard naar Turner of van het gearceerde raster naar de
toevalswolk Niemand kan de rand van een wolk tekenen, het grensgebied van het toeval. Waar de deeltjes trillen en smelten, althans in onze
ogen. Waar een nieuwe tijd kookt. Aan deze volstrekt nieuwe randen,
die door tekening en geometrie verlaten zijn, zal een nieuwe wereld
weldra de oplossing en verstrooiing van atomen en moleculen ontdekken. Het vuur van de stoomketel atomiseert de materie en levert haar
uit aan het toeval, dat altijd al haar heer en meester is geweest. Boltz-
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mann zal dat weldra begrijpen, maar Turner heeft het eerder dan hij begrepen. Turner is volkomend levend de vibrerende kooi van Maxwells
demonen binnengegaan. Garrard bleef vastzitten aan de beweging in de
zin van Poinsot [Louis Poinsot, 1777-I859, Franse wiskundige], Turner
waagt zich aan de beweging van Brown [Brownse beweging van microscopische deeltjes in vloeistof, in I 827 ontdekt door de Schotse botanicus Robert Brown, I 773- I 8sS]. Hij verlaat de gerationaliseerde realiteit, het abstracte of polytechnische reële voor het wemelende reële dat
door de oven wordt uitgestraald. Waar de randen rafelen. En andermaal
triomfeert de schilderkunst-materie over de tekening met geometrische
rand. Weer een Durande op het schilderij Het eiland Staffa, de grot van
Fingal uit I832. Weer een reproductie, een uitvergroot model van zijn
thermische machine. Of ik moet mij vergissen, maar hoe verklaart u
anders de op het eerste gezicht zo paradoxale dubbele lichtbron, die de
wolkenpartijen in tweeën verdeelt, waarbij de stoomgaljoot tussen beide delen blijft? Zijn er twee zonnen op de Hebriden? Ossian of Mendelssohn zouden ze hebben opgemerkt. Nee, hier spreekt Carnot, de
Durande is er de vulgaire versie van: de rook trekt van de hete zon naar
de koude grot. Van de ene wolkenpartij naar de andere. En hoe wilt u
de microscopisch kleine rode vlek op de zijkant van het zwarte schip
verklaren? Als microcosmos draagt de Durande een zon; de hele wereld
heeft in de schemering twee bronnen. De kosmos is een stoommachine
en omgekeerd. Een analoge verdeling van de hemel, sneeuwstorm bij
zon, het geel overheerst, boven een schandelijke moord, tijdens de
overtocht van Hannibals leger over de Alpen. Dezelfde indeling van de
scène wanneer de scheepslieden in het maanlicht kolen uitladen. Vlammend rood staat de vuurgloed tussen de marszeilen, touwen en spieren,
in het brandpunt van een geelgroene massa. Het houten zeilschip is
dood. Het brandt. Eigenlijk is het alleen nog maar een wrak. Twee
schilderijen, althans hier, met wrakken die op een gladde zee drijven.
Een monster. Lees Lucretius en u zult zien hoe de schipbreuk, de losgeslagen planken in de branding en de uiteenspattende golven obsederende metaforen van de ontbinding, de vermenging en de uitputting zijn
voor een dichter die eveneens levend in de wemelende materie is binnengegaan. Misschien het beeld van het tweede principe, de archaïsche,
dromerige, intuïtieve vorm ervan. De beweging op zee is niet eeuwig,
ze neemt af en de zee slokt de verspreide details ervan op. Ja, je kunt
door de zee en de wind sterven; je kunt ook door het pakijs sterven,
waar de brik in vastzit. Twee methoden om eruit te geraken: het schip
via een vast punt verhalen met behulp van haken, dreggen en windassen; de statische techniek heeft echter zichtbaar verstek laten gaan.
Blijft het vuur over; de traan verbranden. Het vuur betekent de redding
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uit het ijs. Nog een thermische machine; hier triomfeert ze over de rust,
de gedwongen bewegingloosheid. Het schilderij is ook dit keer in twee
wolkenmassa's verdeeld: de rode gloed en de blauw-groene kou. Het
ice-field is niet wit, de zon is bijna weggeveegd. De wereld verdwijnt,
de arbeid van de mens vereist beide bronnen, rood vuur en groene kou .
Hoop en dood.
Het vuur en de nieuwe geschiedenis strijken als een bliksemschicht
over het groene water, waarop een bootje wiegt. La bête humaine, La
maison à vapeur. En dat al in r 844, lang vóór Jul es Verne en Zo la.
Maar hier zonder betrekking te hebben op de mens, of in de dood of
vol optimistisch vertrouwen. Vermenging van de arbeid met de reële
wereld. Altijd het object, altijd de materie. Een rode, rechte, schuin
naar rechts hellende as doorboort een koude, grijs-blauwe, soms gelige
massa. De materiewolk met de toevalsrand wordt hier regenvlaag en het
water van het reservoir wordt een plensbui. Gedurende een ogenblik
versmelt de machine met de wereld, die op haar lijkt, ze komt als een
onweer. De mens heeft een natuur-ding geschapen, de schilder toont de
ingewanden van dit ding, stochastische wolken, dualisme van de bronnen, flakkerend vuur, zijn materiële ingewanden, die de matrix zelf van
de wereld zijn, zon, regen, ijs, wolken en buien. Hemel, zee, aarde en
bliksem zijn de ingewanden van een stoomketel. En deze kookt de materie van de wereld, al naar het toeval.
Turner is van schip veranderd. De walvisvaarders maken, tussen de
zwanen, leve Melville, zelf vuur. Zie hoe hij ook van palet wisselt. In
hetjaar 1797, de datum is belangrijk, schildert hij geen pakhuis meer in
de trant van Garrard, ook geen smederij zoals Wright, maar de aquarel
van een gieterij. Langzaam de stadia van veranderingen van de materie
volgen, in omgekeerde richting. Hout, ijzer, smeden, smelten. Terug tot
aan het vloeibare gietblok, de oven.Vóór het geometrisch vastgelegde,
vóór de koude vorm was er het vloeibare; vóór het vloeibare het gas, de
wolk. Steeds heter, steeds minder begrensd door een rand. Overgang: in
1744 schildert Wright een gouache, Uitbarsting van de Vesuvius, een
infernaal rood, dat Turner weldra zou kopiëren. Vulkaan, de smederij
van Vulcanus, de gieterij van de wereld, leve Verne. De stap van de
menselijke arbeid naar de kosmische krachten is consequent; door Fourier [Joseph Fourier, q68-r830, Franse wiskundige] zal duidelijk worden dat een storm werkt als een machine, en door anderen dat zon en
ijs de twee bronnen van de natuurmotor zijn. Daarmee willen we nu
naar het hout en de scheepstimmerlieden terugkeren. Bij Samuel Whitbread is de dakconstructie perfect, ook perfect getekend, de geometrie
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heeft zelf meegedaan en de statica zorgde voor de krachtverdeling.
Rustig, beheerst, een veilig onderkomen. Ja, de haven. Bij Wright heeft
de dakconstructie, die de smederij overspant, al gaten, ijzeren banden
ter versteviging (het ijzer komt het hout te hulp, dat zwak is ten aanzien
van het vuur), daar is een bijl bij te pas gekomen, de vorm van de dakbinten is niet af. Een enorme bundel balken, kromme schoorbalken, een
nokbint die niet waterpas lijkt. Een ruwe statica. Meer boom dan balk.
Alsof de smid, de armen over zijn stalen biceps gekruist, de vroegere
timmerlieden wantrouwde en van plan was hun plaats in te nemen. Hij
weet heel goed dat hij scheepsrompen, masten, trossen en dakspanten
zal maken. Vandaar het bouwvallige dak van de gieterij bij Turner. De
kanten zijn slecht afgezaagd, niets past, alles één chaos. De verbinding
van de binten is nergens gelijkmatig, de verticale lijn is zoek alsof het
schietlood voor de oven gesmolten is. De dakconstructie is scheef, de
wirwar van spanten trekt zich geen bal aan van het evenwicht. Het is
dood, het skelet van hout. Dood is de statica. De mechanica, de geometrie, de tekening vergaan voor het vuur. Drie toestanden van het dak
markeren de industriële revolutie, markeren de oude en de nieuwe instelling ten opzichte van het oude hout, onze oude beschermer. Eronder, erin ontstaat de nieuwe materie. De amandel doodt de pit.
Wright: in de hel van zijn smederij was geen oven. Turner: daar is
wel een oven, het nieuwe model van de wereld. En daar is het gietblok,
in het midden, door drie man vastgehouden, lichtgevend als een gat in
het midden van een grijs-bruin-zwarte massa, oplichtend door een witte
penseelstreek. Maar er zijn twee centra: de ovenmond rechts geeft een
zwak licht, zwarte stralen van een nieuwe zon. Het derde centrum zie je
gemakkelijk over het hoofd, het raam achterin. Vandaar komt alles wat
je maar wilt: rood en zwart, de beide bronnen, het trillen van wolkachtige silhouetten, de wanorde alom en vooral achterin de ruimte, waar nog
enkele witte penseelstreken het gewemel accentueren. Stelling: onder
de vormen van de materie, op de achtergrond van lichamen heerst de
stochastische wanorde. Smelten betekent dit van toeval aan elkaar hangende geheel weer samenvoegen. De smeltoven is de machine om naar
de chaos terug te keren. De hoogoven is het nulpunt van de schepping.
De schepping wordt vanuit de oermaterie opnieuw uitgegoten. Maar
pas op. Bedenk hoe streng de samenleving bij Garrard geordend was.
Vooraan de waakhond, en achteraan de twee klokkentorens van Jupiter
en de martiale zuil. De paarden, de schepen en de mensen is het verboden het schilderij te verlaten. Onderaan links op Turners aquarel zit het
nieuwe monster, de nieuwe waakhond: een enorm kanon, zwart en
schrikaanjagend. Het is een product, het product van de oven, het afgekoelde product van het smelten. Het is geen nieuwe geschiedenis die
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weer van vorenafaan begint, het is dezelfde. Bek van de hond, mond
van de oven, mond van de loop van het kanon; de laatste klaar om de
uitgang aan één stuk door te beschieten en af te sluiten. De mensen is
het verboden het schilderij te verlaten. Ook de nieuwe samenleving is
streng geordend. Men dacht de wereld opnieuw te scheppen, maar de
dood heeft zich er weer van meester gemaakt. Niet de dood aan de top
van masten en galgen zoals bij Lagrange, maar de bliksemende dood
van het vuur. Carnots wetenschap is de zoon van Carnots oorlog.
Garrard schildert een tentoonstelling, een tabel. Overal dicht. Op alle
vlakken, vanaf de voorgrond tot de achtergrond. Ook Wright stelt tentoon. De smederij is nog een theater en het schilderij zou als uithangbord kunnen dienen. De arbeid op het toneel, de arbeiders op de rug gezien, toeval is er niet in het spel; een huiselijke scène, waarop allen van
voren te zien zijn, behalve de vrouw, nee, dat is geen toeval. Leve de
gespierde meester, de waakhond is er altijd. In Turners gieterij wordt
niets uitgebeeld. Het schilderij is een oven, het is zelf de smeltoven.
Een zwarte chaotische massa gecentreerd om de ovenvuren. Van de geometrie naar de materie of van de uitbeelding naar de arbeid. Of malicieuzer uitgedrukt: van het theater naar de smeltoven. Door naar de
bronnen van de materie terug te gaan, heeft de schilder het keurslijfvan
het kopiëren in de kunst opengescheurd. Geen gepraat meer, geen scènes en geen sculpturen met koude randen: de zaak zelf. Zonder theoretische omwegen. Ja, we gaan de vuurgloed binnen, het toeval.
De balans is snel opgemaakt. De werktuigen: lokomotief, stoomschip,
smeltoven, gieterij. Het vuur: vuurgloed, zon, het ingesloten schip
waarop de walvistraan brandt. Het ijs: Chamonix, de gletscher, de in
het ice-field vastzittende walvisvaarder (bourguignons en zwanen). De
twee bronnen: de centrale verdeling van het spectrum in twee zönes,
waarin hetzij rood hetzij blauw overheerst, de hete bron, de koude bron.
De val, model van de energie bij Carnot, die van Reichenbach bijvoorbeeld. De materie: ze is opgewonden, ze neemt de vorm van toevalswolken aan, ze is in wezen stochastisch, de rand lost op en opent een
nieuwe tijd; het ogenblik is niet statisch vastgelegd, niet iets dat geplant
staat als een mast, het is een onvoorziene toestand, toevallig, zwevend,
in de duur ondergedompeld en gesmolten, opgelost. Nooit zal het terugkeren zoals de koffer en de Indische stoffen aan de oever van de
Theems, het is onomkeerbaar. Een nagenoeg complete balans van de
wetenschap van het vuur, van de praktische resultaten van het vuur, van
de wereld van het vuur, van de materie in vuur en vlam, even volledig
als het magazijn van mechanische verworvenheden bij Samuel Whitbread was voor de wereld van vormen en bewegingen.

In de loop van een halve eeuw leerde Engeland twee werelden kennen. En zijn schilders hebben het beter uitgedrukt dan wie ook. Op het
continent ging de Academie verder met geschiedenis en mythologie,
bloedig en koud. Verre van arbeid en wetenschap. Het is waar, bij onze
buren waren er ook de padvinders van de praerafaëlieten.
Het vuur. Het andere, hetzelfde. Turner heeft nooit iets anders geschilderd dan de kosmische coïtus. Het is zo duidelijk, dat niemand het ziet.
De liefdesdaad tussen vuur en water, fysisch getekend, in alle precizie.
Turner of het oude raadseltje: cherchez la femme. Wanneer de zon opgaat, wie zou dan niet tussen twee voorgebergten door willen zeilen?
Bij gelegenheid van de tentoonstelling La Peinture romantique anglaise in het Petit-Palais
in Parijs, januari-april 1972, publiceerde Michel Serres in het tijdschrift Critique het essay
'L'entrepót et la chaudière', dat vervolgens deel uitmaakte van deel III van de boekenreeks
Hermes (5 delen): La Traduetion (I 97 4).
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Sinds hij uit de pas raakte, was zij het spoor bijster. Als leerlinge was
zij volgzaam, ze stribbelde niet tegen wanneer ze tot in den treure dezelfde oefeningen moest doen. De strengheid van haar dansmeester uitte zich vooral in zijn corrigerende blikken, maar ook in de priemende
vinger op die ene wervel in het midden van haar ruggegraat. Van daaruit heeft zij haar geknakte rug leren rechten.
Later toen de verhoudingen waren veranderd, kregen zijn ogen een
geheimzinnige glans. In zijn dwingende optreden toonde hij de nodige
mannelijke, gedrevenheid. Wanneer hij zijn hand naar haar uitstrekte,
was dat om haar te leiden en te verleiden. Met zachte aandrang, de
vlakke hand losjes onder haar schouderblad, laveerde hij haar in de
richting waarin hij wilde dat ze zouden gaan. Liefst bracht hij haar in
vervoering: haar hoofd iets achterover, de ogen gesloten, de lippen wat
geweken, haar heupen kantelend rond de zijne. De ingehouden spanning liftte hen soms zodanig op, dat ze voor een kort moment even op
de tenen gingen staan. Daarna plantte zij haar hoge hakken weer stevig
in de dansvloer.
Het stuwende ritme van de tango was dwingend, maar ze namen de
ruimte flink af te wijken van het vaste patroon van acht passen. Als
vanzelfsprekend voerde hij haar mee tot grote hoogten. Soepel volgde
zij de kleinste beweging en begreep iedere nieuwe variatie, hoe onverwacht die ook in zijn hoofd opkwam. De onverhoedse posities vanwaaruit hij haar met een zwiep ineens een heel andere draai gaf, verrasten haar maar overvielen haar niet. Razendsnel kon ze zich wenden en
keren, een been in een zwenking even langs hem opgeheven, om daarna
zwierig in zijn arm terug te glippen en in de juiste cadans met hem verder te gaan. Ze voelde precies aan wanneer het hem zou behagen een
moment abrupt tot stilstand te komen; de rug gebogen, iets overhellend
waardoor hij haar borsten vluchtig aanraakte, de voeten kortstondig parallel. Wanneer de muziek even stilviel, liet hij haar op het hoogtepunt
vanuit de heupen achterover buigen. Om daarna met een ferme uithaal
van de rechtervoet en een sturend duwtje, samen in een buitensporige
werveling terecht te komen. Als versmolten in één dansfiguur gingen

ze in elkaar op, verenigd in één voortglijdende, haast zwevende bewegmg.
Op een dag gaat er iets mis. Een gemene pijn steekt hem in de knie.
Met een grimas, die hij voor haar gesloten ogen verborgen denkt te
houden, de lippen samengeknepen, de wenkbrauwen gefronst, tracht hij
weerstand te bieden aan de pijn en danst door. Maar op den duur verstrakt zijn houding. Op een zeker ogenblik dringt tot hem door dat ze
gemerkt heeft dat hij sleept met een been en hapert in een draai; hij
raakt uit zijn evenwicht. Zijn stijl wordt kreupel, iedere aarzeling maakt
de twijfel groter.
Vlak voor een nieuwe dans zal beginnen staan ze in stille afwachting
met een kleine tussenruimte tegenover elkaar. In de omhelzing heeft hij
zijn rechterhand rond haar taille omhoog geschoven tot in haar oksel.
Ze luisteren naar de muziek en hij tast af of ze beiden hetzelfde ritme
volgen. Terwijl hij heen en weer draait om zijn lengteas voelt hij in
deze slingering of zij op dezelfde manier gepakt wordt door de muziek
als hij, of zij bereid is tot overgave. Met ingehouden adem richt hij zich
op, maakt zich lang. Op het juiste moment verplaatst hij zijn gewicht
naar beneden, maakt de aanzet en ze gaan weg. Dan verstapt hij zich;
hij raakt haar kwijt - ze sporen niet meer. Ten slotte kan zij hem niet
meer volgen en keert zich van hem af.
Sindsdien is hij gaan dwalen. Dat hij de wereld om zich heen niet
meer helder ziet, wijt hij aan zijn ogen. Er ligt een dof waas overheen
en zijn eens zo scherpe blik is nu omfloerst. Het hoekige bijna bonkende tangoritme dendert na in zijn hoofd, het heeft alle vrije versieringen
en sensuele trillers verloren. Het wordt de muziek van zijn zuchten. De
echo van de zwaar ademende bandoneon pompt de lucht uit zijn longen, hij hijgt. Maar zijn lichaam mist de meeslepende cadans. Niet voor
niets verlangt hij naar de wind die als de voortstuwingen van de tango,
aanzwellend en afnemend in vlagen voorbij gaat en de vertrouwde
klanken in zijn oren blaast. Hij gaat naar zee.
De over elkaar heen rollende golven die zich uitstrekken over het
strand, vereffenen pijnlijke beelden die in zijn hoofd zijn achterbleven.
Hij kijkt naar het water dat aan en af stroomt, de schuimranden in sierlijke bogen. Het doet hem weer denken aan die perfecte draai die haar
zo opgewonden kon maken. Nu hij zich niet meer in de vaart van hun
dans kan verheffen, beperkt hij zich tot het aardse. Hierdoor hoeft hij
de schijn niet langer hoog te houden. Rusteloosheid houdt hem aan de
gang. Een kwelgeest in zijn hoofd doet hem machteloos stampvoeten in
het zand.
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Na lang zoeken heeft ze hem gevonden, in de buurt van zijn strandhuisje. Dat weet hij niet. Een stormachtige avond ziet ze hem dansen met
de wind, de rechterarm voor zich gebogen, de andere omhoog geheven
alsof hij door haar bij de hand wordt genomen. Nadat hij de macht van
zijn leidende positie als danser is kwijtgeraakt, voegt hij zich naar de
drijvende krachten van de wind. Hij laat zich leiden door stormvlagen
die hem in de armen vliegen. Rukwinden slingeren zich om hem heen
en strelen hem met zachte handen. Ze doen zijn wangen gloeien en maken zijn ogen vochtig waardoor ze weer even glanzen. De onstuimigheid van de wind zweept hem op en hij barst los.
Uiteindelijk kiest hij een keer een ongerept stuk strand en waagt zich
tot het zetten van enkele tangopassen; zijn voeten glijden over het zand
en trekken sporen als penseelstreken. Al dansend ontwikkelt hij spontaan een choreografie waarmee hij zijn innerlijke kronkels vormgeeft.
Maar hij ontkomt niet aan zijn tango-verleden met haar. Door de inkervingen die haar nabijheid in zijn geest achterliet, zet zich ook de herinnering aan zijn gekrenktheid voort. Hij draait door en door en door, hij
draait dol. Als een tol draait hij in het wilde weg in een wirwar van lijnen. Ni~ttemin blijft zijn eigen danspatroon herkenbaar.
Kijkend naar hem heeft zij zich opnieuw laten betoveren. Zij voelde
zich een vogel in de vlucht en liet zich meevoeren. Als zij haar ogen
opent, is hij in het felle tegenlicht een ongrijpbaar silhouet geworden
dat draait om zijn as. Het lijkt stil te worden om haar heen, of de wind
de adem even inhoudt. Dan stuift het zand op en komt de danser als een
tornado naderbij - zij wordt naar hem toegezogen en volgt hem in de
schaduw van zijn rondedans. Zij steekt een hand naar hem uit, maar
kan hem niet bereiken; hij is één met zijn beweging. Resoluut neemt ze
hem bij de heup. Hij verstijft van schrik en valt. In één klap heeft zijn
lichaam de laatste indrukken van zijn dansfiguren weggevaagd.

JACQ VOGELAAR
EN VLAK GEDEELD DOOR
VLAKKEN
WAAR HET SCHILDERIJ VOOR WIL
BOUTHOORN BEGINT, WAAR HET OPHOUDT

Om te beginnen. Camment c 'est is de titel van het laatste als roman
aangeduide prozawerk van Samuel Beckett, Hoe het is, en dat is geen
vraag. Zo is het om te beginnen- in de titel speelt het woord 'commencer' mee.
Hoe te beginnen? Daar gaat het, denk ik, in het werk van Wil Bouthoorn* om, of zoals een oud gezegde uit de Talmoed luidt: 'Er is er een
lange weg nodig om bij het begin aan te komen ... '
In den beginne is er een leeg vlak, een oppervlak, een plat vlak.
Gaandeweg wordt dat vlak een samengesteld vlak, een vlak gedeeld
door vlakken.
Gaandeweg, het lijkt zo eenvoudig. Wat de schilder doet bestaat uit
twee operaties die hij op het oppervlak uitvoert: hij schildert kleurvlakken over elkaar heen, waardoor er een zekere dikte ontstaat, en plaatst
vlakken naast elkaar; daarbij zijn kleuren én vormen moeilijk van elkaar te scheiden. Ten slotte eindigt het schilderij min of meer zoals het
begonnen is, als plat vlak.
Ondertussen is er een oeuvre van veertig, vijftig jaar ontstaan, in deze
collectie vertegenwoordigd door zevenendertig werken. Enkele ervan
bevatten verwijzingen naar wat andere schilders in dezelfde tijd aan het
doen waren - ironische verwijzingen, eerder kritische commentaren
dan pogingen tot vergelijkingen, laat staan tot een vergelijk.
Maar waarom proberen de plaats van dit werk te bepalen op de tombola van een halve eeuw schilderkunst? Aan anderen om filiaties te etiketteren. En inderdaad zijn er kunstkenners die beter schijnen te weten
wat de plaats is waar iets thuishoort dan wat het is. Laat liever zien wat
het is, zou ik zeggen, schilderkunst bestaat immers uit schilderijen.

1&1

Laat ik, voordat ik er niet meer aan toekom, één ding vooropstellen:
wat een belevenis is het om met dit werk kennis te maken. En al helemaal om dit werk in één ronde te zien te krijgen, gedeeltelijk onbekend
werk van een schilder die zelden voor het voetlicht is gehaald. Ik ga
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aan de vraag voorbij, waarom deze schilder in wat bredere kring onbekend is gebleven; en ik weet ook helemaal niet of dat zijn eigen wens is
geweest. Onbekend is trouwens iets anders dan miskend; ongekend is
een betere term - dit werk moet eerst nog publiek gemaakt worden om
gezien te worden. Dit werk geniet het twijfelachtige voordeel dat er niet
zoveel over gezegd is.

.,oe

Een proefopstelling. Stel, de tekenleraar maakt plaats voor de natuurkundeleraar en in plaats van wat flesjes of fruit op een schaal zet deze
ons een schelp, een fossiel of een dwarsdoorsnede van een stuk gesteente voor met de opdracht: maak er een tekening van.
Het gaat niet om het mooie. We willen begrijpen wat we zien; het betekent iets, al weten we nog niet wat. Misschien kunnen we ons er een
idee van vormen door het na te tekenen. En, hoe onhandig ook, op papier ontstaat er tekening in het ding daar vóór ons waarvan we niet eens
weten hoe het ontstaan is, of het zich geleidelijk aan ontwikkeld heeft
of door abrupte bewegingen, met geweld, in één klap, geworden tot wat
het nog altijd is, in deze vorm.
Tekenen of beschrijven is het ding in ogenschouw nemen. Beschrijven lijkt op natekenen, iets omzichtig benaderen. Omschrijven is het
beschrijven van omtrekkende bewegingen, de verkennende hand volgen
in de hoop dat de tekening iets laat zien van wat het ding voorstelt.
Ik neem een schilderij uit 1968, Op de aarde blijven, niet omdat het
mij van alle schilderijen het beste bevalt, maar vanwege het gevoel dat
er in het werk van Bouthoorn in de loop van de jaren zestig beslissende
dingen zijn gebeurd. In die tijd kreeg het zijn onverwisselbare trekken.
Niet dat er opeens in dit schilderij dingen te zien zijn die tevoren ontbraken (een horizontale én verticale beweging, een bepaalde vlakverdeling) of dat er iets verdwijnt (de donkere contourlijnen, de ronde vormen, de suggestie van diepte). Ook in later werk zijn er figuratieve reminiscenties; en al in de vroegste schilderijen gaat het om vlakken; en
lijnen, altijd zijn er lijnen, wat ze ook te betekenen hebben. In Solitair
(1970) lijkt een bepaalde 'ontwikkeling' duidelijker z'n beslag te krijgen dan in Op de aarde blijven. Toch begin ik hiermee, omdat in dit
schilderij de overgang zich als zodanig voelbaar maakt, bijna programmatisch, in een net iets autonomere vorm dan in Compositie zonder titel uit hetzelfde jaar.
Zonder titel, dat zegt weinig. Het ook in latere titels bijna bezwerend
gebruikte woord 'compositie' vraagt om commentaar; maar dat later,
eerst een schets van Op de aarde blijven.
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Hoe gevarieerd ook, groen voert de boventoon. (Is er altijd groen in het
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Op de aarde blijven, I968, olie op linnen, I 22 x I 22 cm.
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spel wanneer het om iets van buiten gaat? Het is maar een vraag.) Is
kleur het eerste wat ik zie? Moeilijk zoiets te zeggen, juist bij nadere
beschouwing.
Doordat de groenen variaties op één thema lijken, blijft de blik bij
een eerste rondgang nergens speciaal hangen, of het moet links bij de
contour zijn die schematisch aan hoofd-schouder-arm van een mensengestalte doet denken. De kleuren zijn donker en toch helder, per vlak
verschillend, hoewel er praktisch geen vlak gelijkmatig in één kleur is.
Je kunt dus niet zomaar van 'kleurvlakken' spreken; het is zelfs de
vraag of vorm en kleur elkaar versterken of tegenwerken.
Ik zeg vlakken, gewoon omdat er een hoop vlakken te zien zijn. Maar
zijn het wel vlakken? Of valt het schilderij onder mijn ogen in stukken
uiteen en noem ik die brokstukken vlakken? Hoe dan ook, het schilderij
maakt op mij de indruk van een veelheid; er is veel tegelijk te zien.
En zo bezien springt het wittige vlak rechtsonder eruit: meer dan
welk ander vlak lijkt het een schilderij in het schilderij, dat zichzelf
weer in vlakken opsplitst.
Als je beschrijft moet je op je woorden passen; voordat je het weet
zie je wat je zegt.
Valt uiteen, splitst zich - dat is, zowel in het groot als in het klein, te
fragmentarisch uitgedrukt; ik weet ook niet of je van breuken kunt
spreken, daarvoor hangen de stukken te veel samen. Ook dat niet, de
vlakken, volumes of elementen hangen niet samen: ze hebben met elkaar te maken, dat is alles. Het geheel valt niet uiteen, bij nader inzien
lijkt - voorzichtig, voorzichtig - het ene vlak zich tegen of over het andere te dringen, te schuiven; en zo ook drukt zich verf tegen verf,
mengt zich kleur in kleur of kleuren; ook dat is geen vermenging, eerder handgemeen.
Geen vermenging, geen versmelting, het doel is geen amalgaam. Bovendien bevindt dit schilderij zich nog in een stadium van ontleding. In
de vroegste schilderijen zijn het lichamen die door lijnen in stukken worden gedeeld, zonder uiteen te vallen; nu worden er figuren doorsneden.
In dit schilderij worden geen beeldvlakken tegen elkaar gezet ter wille van een ornamentaal effect; Bouthoorn weeft geen tapijt. Er vindt
ook geen vereenvoudiging plaats op het vlak van de kleur; vormen
noch kleuren worden verondersteld vanuit zichzelf een primaire (natuurlijke) betekenis te hebben.
Kijk. Ik houd me in deze voorbeschouwing enigszins op de vlakte, dat
heeft met het schilderij zelf te maken. Het is geen schilderij dat je in
één blik overziet. Eerst dwaalt de blik, schoksgewijs, zonder vaste baan
over het hele oppervlak van het schilderij: 'n soort rondneuzen, grazen.

Vervolgens onderzoekt hij de grotere vlakken. Hij volgt grotere lijnengeen opzichtige, eigengereide lijnen, want wat in vroegere schilderijen
lijnen waren zijn nu scherpe kanten van vlakken (óf de schilder is met
een mes gaan werken, een plamuurmes, ófhij dekt delen af).
Hij, die blik van mij, krijgt meer aandacht voor de kleinere hoeken,
de kleurovergangen, begint overeenkomsten en verschillen te zoeken,
eerst in kleur dan in vorm. Is dat de volgorde? Jawel, er schemert een
zekere structuur door het geheel heen, een horizontale ordening, een
verticale, nog springeriger, en de schuine kanten kun je eventueel als
diagonalen lezen. Maar, daar gaat het niet om, want zie de tekenachtige
lijnen in het rood linksonder en -boven: inscripties in geometrische figuren ... En in de veelheid aan kleinere vlakken beginnen zich nu enkele
grotere af te tekenen, samengestelde, die om identificatie vragen.

1&
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Bij beeldende kunst gaat het altijd (onder meer) over kijken, heb ik
steeds gedacht, al is het maar doordat het schilderij iets op een bepaalde manier laat zien. Daarom wordt voor de kijker doorgaans een eigen
plaats ingeruimd, op gepaste afstand van het beeld.
Van ondergrond is pas sprake wanneer op een vlak tekens worden
aangebracht, en ruimte ontstaat er door een punt buiten dat oppervlak:
het gezichtspunt van de kijker. Deze kijkt naar iets dat op het schilderij
te zien is of dat het schilderij laat zien: wat de toeschouwer ziet, zie hij
het in het perspectief van het schilderij. Ook in de schilderkunst gaat
het bijna altijd om het zien van de dingen in een bepaald perspectief,
zodat men eerder ziet dan kijkt - goed mogelijk dat Bouthoorn daar
met zijn werk protest tegen aantekent.
De schilderijen van Bouthoorn gaan niet over kijken. Zijn schilderijen láten niets zien, niet iets anders uit de buitenwereld dat wordt afgebeeld; maar natuurlijk geven ze wel iets te zien, om te beginnen zichzelf: wat er op het schilderij gebeurt. Het gevolg is dat de kijker zelf
maar moet uitzoeken vanuit welk gezichtspunt hij kijkt. Ik zei al dat het
schilderij er als het ware om vraagt dat de kijker er met z'n neus op
gaat staan. Om iets van het schilderij te zien moet je je blik verplaatsen;
pas in tweede instantie kun je die indrukken verzamelen tot een idee
van het hele schilderij.
Wat je ziet als je de schilderijen achter elkaar bekijkt, gebeurt in zekere zin in elk schilderij: op actie volgt een reactie, het ene vlak lokt
het andere uit. Visie en revisie heet een schilderij, al in 1964; die titel
getuigt van een vooruitziende blik: zo werkte Bouthoorn en zo is hij
blijven werken. Niet vanuit een concept dat hij uitvoert, maar reagerend
op de ruimte die hij zichzelf in het begin als speelruimte verschaft: de
eerste tekens die hij op het vlak aanbrengt, lijnen, een paar vlakken of
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Visie en Revisie, 1964, olie op board, 92 x 122 cm.

aanzetten daartoe, kleur, dat alles wordt meteen aan een revisie onderworpen.
Ik stel mij voor - mijn blik met terugwerkende kracht op de benadering van de schilder zelf projecterend - hoe zijn hand zich verplaatst,
van nu eens deze plek naar gene, de kwast of het mes als handlanger
van het oog; hoe hij een stap achteruit zet om te zien wat zij gedaan
heeft, de explorerende hand, en daaruit consequenties te trekken voor
een andere plek. En met elke in- of aanvulling verandert de ruimte van
het schilderij.
Ik heb het vermoeden dat de belangrijkste beslissingen in deze eerste
ronde plaatsvinden, niet in een concept vooraf, waarvan het schilderij
de uitvoering zou zijn, laat staan vanuit een programma - zoals de programmatische diepzinnigheid van een Mondriaan. Na de conceptie, die
in het schilderij plaats vindt, kan er nog van alles gebeuren, maar dramatische verrassingen doen zich niet meer voor; of ze zijn ingecalculeerd. Deze schilder weet waar hij het zoeken moet, maar hij weet nog
niet precies hoe en wat. Dat bedoel ik met te zeggen dat Bouthoorn aan
het werk gaat met een vooruitziende blik; vandaar de strengheid van het
werk, de bedachtzaamheid: stap voor stap denkt hij al schilderend vooruit. Onvermoeibaar varieert hij motieven, verbetert hij zijn techniek,
zodat het drama van de ontdekking geleidelijk, laag voor laag, verhuld
wordt. Dat verklaart misschien ook dat in Bouthoorns schilderijen het
psychisch particuliere geheel en al is weggewerkt - net zoals de ondergrond.
Is de volgorde van de bewegingen die ik met mijn blik over het oppervlak van het schilderij beschrijf door de schilder beoogd? Als dat zo is,
zou er wel degelijk sprake zijn van compositie, die immers bedoeld is
om degene die kijkt in beweging te krijgen, zijn blik te richten en vast
te houden.
Het merkwaardige aan deze formulering is dat je er maar iets aan
hoeft te veranderen en het gaat over perspectief, over de ruimtelijke illusie die de oude meesters schiepen, in wier schilderijen de kijker kon
denken dat hij zelf in geschilderde ruimten rondliep. Het verschil is dat
in een schilderij als dat van Bouthoorn alleen de blik ronddwaalt maar, is dat zo'n groot verschil?
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Ondiepte. Tegelijk met het object is in de moderne kunst het voor natuurlijk versleten perspectief opgedoekt. In het verlengde daarvan kun
je twee typen schilderijen onderscheiden. Schilderijen die doen alsof ze
een wereld apart zijn; ze komen in de plaats van de objectieve wereld
en het object zijn ze zelf. Dat is één antwoord op Kandinsky die zich
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ongerust afvroeg wat het object moest vervangen nadat de schilderkunst met het onderwerp gebroken had. Een simpele oplossing was, dat
in schilderijen nieuwe objecten werden gemaakt of voorgesteld. En er
zijn schilderijen die toevallig bij deze rand ophouden, die er blijk van
geven dat ze van een grotere beweging deel uitmaken; ze zouden evengoed aan alle kanten door kunnen gaan. Dat 'evengoed' is maar schijn,
een spel met als vrijwillig aanvaarde regel: de maat van het doek; er is
anders geen beginnen aan. Dat is schilderkunst die nog moet uitzoeken
wat 'object' is; die proefondervindelijk wil bepalen wat het begrip inhoudt. En de spelregel bij uitstek van het naar vorm zoeken is dat ze als
beweging ergens begint en ergens ophoudt.
Op de aarde blijven is zo'n schilderij als een uitsnede, waarvan je
kunt zeggen: dit schilderij is een voorbeeld van honderd bij honderdvijfentwintig, olieverf op linnen.
Zo lees ik, met de datum 1968 voor ogen, de titel Op de aarde blijven op het vlak van de schilderkunst.
Kijken is, bijna ongemerkt, ook een kijken over de rand van dit ene
schilderij aan het worden, vergelijken met eerdere doeken. De randen
van het schilderij vormen kennelijk geen strikte afscheiding. Hetzelfde
geldt voor de afbakening van de vlakken in het schilderij: je onderscheidt ze maar ze zijn niet van elkaar gescheiden.
Weliswaar lijkt alles zich vanaf de randen naar het midden te bewegen, of zelfs te dringen, maar een echt midden is er niet. En tegen alle
verwachting in ontstaat er door het op en over elkaar schuiven van
kleuren en vlakken géén diepte; wel een gelaagdheid, zonder duidelijk
onderscheid tussen voor- en achtergrond. Eerder lijkt Bouthoorn een
derde dimensie juist aan het zicht te willen onttrekken, door diepte met
telkens nieuwe vlakken af te dichten. En in één moeite door blokkeert
hij de tijd.
Toch staat het geheel dat gevormd wordt, het samenstel, niet stil, al
kun je niet direct van beweging spreken. Er is een dynamiek, beweging
in potentie, een tendens tot verveelvoudiging: het vlak maakt letterlijk
plaats voor een veelvoud aan vlakken. De ruimte wordt uitgebreid, dát
vindt er plaats. Het wil niet zeggen dat de ruimte groter wordt, maar
veelzijdiger, gelaagder, ingewikkelder - in tegenstelling tot de vereenvoudiging die sommige constructivisten nastreefden.
Bouthoorn schept ruimte, niet in de lengte en de breedte, ook niet
door diepte, maar door verdichting, of verveelvoudiging (te vergelijken
met de bladzijden van een boek). Gelijktijdigheid is het woord niet, het
gaat om ruimte die zich vermenigvuldigt: simultaniteit verschijnt hier
als gelijkruimtelijkheid of gelijkwaardigheid.

Verschuivingen. Laat ik de vraag die gaandeweg bij me is opgekomen
maar hier stellen: is er op een schilderij beweging mogelijk zonder dat
er beweging wordt afgebeeld of uitgebeeld?
In het begin van deze eeuw hebben schilders gedacht dat beweging
hetzelfde was als tijd, zodat je het een door het ander kon uitdrukken;
in feite verwarden ze beweging met verplaatsing. Bouthoorn heeft zich
door die begripsverwarring niet laten misleiden, nooit zie je bij hem
heftige schildersbewegingen. Zelfs ritmisering van lijnen, vlakken, herhalingen, vlakverdelingen, slaat bij hem niet op een beweging in tijd.
Ritme heeft een andere, interne betekenis. Ritme is juist bedoeld om de
beweging van een schilderij in toom te houden. En als hij er ostentatief
gebruik van maakt, zoals in Uit trein stappende vrouw met de opvallend verticale structuur of in Familiealbum met z'n niet te tellen hoekjes
en inzetten, zie ik daar vooral een gebaar in, als wil de schilder zeggen:
dat kan ik ook, áls ik wil; ik ben alleen toevallig met iets anders bezig.
Wat is dat andere? Vervang 'beweging' door 'verandering' en de
vraag luidt: kan een schilderij verandering uitbeelden? De ene vraag
lokt de andere uit. Gaat het in de schilderijen van Bouthoorn wel om
verandering en niet veeleer om verschuiving? Alsof verschuiving geen
beweging is! In elk geval moet het woord 'beweging' in schilderkunstige termen worden vertaald. Om me tot dit schilderij te beperken: als
hier beweging te zien is, dan is het een beweging in stilstand. Er is iets
tot staan gebracht of eenvoudig tot stand gebracht, iets dat even is zoals
het is, maar niet in evenwicht. In het schilderij wordt een precair punt
bereikt, zo zou ik de verschuiving voorzichtig kunnen omschrijven. Ik
zou ook - proleptisch - een wat forsere formulering kunnen wagen:
noem het een vertraagde opname van het moment vóór de ineenstorting.
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Tektonisch. Nogmaals, waar en hoe te beginnen? Ik geloof niet dat op
Bouthoorn het cliché van toepassing is dat hij worstelt met het niets zo hij al worstelt, dan met iets anders. Het lege vlak oefent op hem ook
niet de verleiding uit het per se leeg te willen laten. Waar hij mee worstelt is het materiaal, met kleur en ruimte-verdeling, ofte wel met de
vormen die zich opdringen zodra hij op een vlakke ondergrond een
aantal vlakken heeft aangebracht. Waar ik dat aan meen te zien?
Het eerste wat Bouthoorn volgens mij doet is van het vlak een ondergrond maken om die meteen weg te werken; die speelt verder nog alleen de ondergeschikte rol van draagvlak, waaraan de schilder ook later
geen aandacht meer besteedt. Dat is te zien aan de manier waarop hij
de hoeken, waar de ondergrond nog opspeelt, verdoezelt of wegpoetst.
Voor Bouthoorn is het oppervlak het picturale element bij uitstek,
daar gaat hij in elk werk van uit. De vlakheid is voor hem een gegeven
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en tevens een opdracht. Hij begint met het vlak te ontkennen én te bevestigen met nieuwe vlakken. De vlakken die hij achtereenvolgens aanbrengt zijn als het ware een proef op de som in zijn onderzoek naar wat
dat is, een oppervlak, wat de betekenissen en de implicaties van een oppervlak zijn. En wie weet, is de vlakheid net zo'n illusie als het perspectief.
Vanaf het eerste begin gaat het om de gespannen verhouding (of wisselwerking) tussen het grote vlak en de bijkomende vlakken, tussen het
abstracte vlak en de concrete, individuele vorm. Zo eenvoudig als het
klinkt, zo ingewikkeld is het. Een blinde zou het vlakverdeling noemen,
maar wat Bouthoorn doet is praktisch het tegendeel. Misschien is hij
wel vooral bezig met het niet verdelen van het vlak. Waarschijnlijk
denkt hij bij het aanbrengen van zijn kleurvlakken ook helemaal niet
vanuit het geheel; hij werkt het eerder tegen door telkens een nieuw
vlak in te zetten tegen de kleuren en vormen die er al zijn.
Eenmaal ingezette vlakken zijn dan ook nooit af, net als het schilderij in z'n geheel. Tijdens het schilderen vinden er voortdurend verschuivingen plaats; misschien is dat wel het belangrijkste dat de schilderijen
te zien geven.
Komt het door woorden als verschuivingen en lagen dat het werk van
Bouthoorn aan tektonische gelaagdheid doet denken? Het begrip houdt
verband met verschuivingen en verplaatsingen van aardlagen, met veranderingen van plaats en vorm van lagen - het is ook een bouwkundig
begrip en heeft dan met structuur en constructie te maken.
Ik wil hier in het midden laten of het om een bewuste gelaagdheid
gaat of een natuurlijk proces. Aan het resultaat is niet af te zien of de
lagen snel of langzaam op elkaar gevolgd zijn, ook niet of het door geweld of geduld tot stand is gekomen. Je zou ten aanzien van de verdichting van het veelvoudige en veelkantige in het werk van Bouthoorn, om
een uitdrukking van Roger Caillois uit zijn boek Stenen te lenen, terecht kunnen spreken van een 'genadeloze vereenvoudiging'.
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Wat zit erachter? Gelaagdheid en toch geen diepte - dat is misschien
wel het grootste raadsel van deze schilderijen: de afwezigheid van diepte, terwijl alle middelen daartoe aanwezig zijn. Of anders gezegd: de
diepte speelt zich aan de oppervlakte af, in de opeenvolging van lagen
die stuk voor stuk, al is maar voor een deel, of door de sporen die ze
nalaten, zichtbaar blijven. Dit werk bevat geen suggestie van onbewuste
processen, van een geheim in de diepte of een bedoeling die erachter
steekt.
Alles is open en bloot aanwezig; even goed verborgen als de gestolen
brief in het gelijknamige verhaal van Poe. Het doet denken aan een an-
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der verhaal, dat van Plinius de Oude over Zeuxis. Bezorgd vroeg deze
zich af wat zijn rivaal Parrhasios voor werk had gemaakt. Omdat
Zeuxis dacht dat diens schilderij aan het zicht onttrokken werd door
een gordijn dat er voor hing, eiste hij dat het voorhangsel werd weggehaald. Rustig antwoordde de schilder, zonder een zweem van triomf,
dat dit het schilderij was dat hij geschilderd had.
Wat zit erachter? Dat is de eeuwige vraag ten aanzien van kunst, en
alleen slechte kunst geeft daarop een antwoord. Het is een kwestie van
geloof dat achter iets, zeker iets dat gemaakt is, altijd iets anders (iets
diepers, iets hogers, iets geestelijks) schuilgaat. Maar wat als dat geloof
ontbreekt? Zoals in het werk van Bouthoorn, en dat bedoel ik letterlijk.
Hij belijdt geen ongeloof in de werkelijkheid, die doet eenvoudig even
niet terzake; dit schilderij stelt belang in iets anders; het stelt dat iets
anders belangrijk is, om te beginnen: de werkelijkheid van dit schilderij.
Laat ik de proef op de som nemen. Neem je een schilderij in z'n materialiteit, dat wil zeggen niet als spiritueel object, dan komt het op details aan. De altijd maar weer van het werk afleidende vraag 'Wat zit erachter?' wordt bij Bouthoorn heel nuchter vertaald in de vraag: wat zit
eronder? Wat wordt door een laag aan het zicht onttrokken?
Zodra in Bouthoorns schilderijen de scherpe randen verschijnen,
wekken sommige vlakken de indruk dat ze niet geschilderd maar op het
doek geplakt zijn. In Vrouw in Italiaans landschap (1979) gebeurt dat
nog op een min of meer verdekte manier; in Familiealbum (I9801I983)
of Schilderij met blauwe cirkel (I 984) onverhuld. Het doet er niet toe of
er werkelijk geplakt is; belangrijker is dat het zo lijkt. De schilder arrangeert zijn 'collage' zó, dat als het geplakt is het eruit ziet alsof het geschilderd is; waarom het dan niet geschilderd alsof het geplakt is?
Ik weet ook niet of je bij Bouthoorn van collage kunt spreken. Als hij
heterogeen materiaal verwerkt, dan niet om tot een nieuw geheel te komen; de eigen betekenis van het ingevoegde fragment doet er weinig
toe. Ook hiermee lijkt hij te willen zeggen: dat zou hij ook kunnen; toevallig heeft hij iets anders op het oog. De vraag - wat zit erachter? wat
zit eronder?- negeert Bouthoorn volledig: alles wat men ziet is oppervlakte. 'Ik zie niets,' zegt Watson. 'Helemaal niet,' zegt Sherlock Holmes, 'je ziet alles, maar je slaagt er niet in, conclusies te trekken uit wat
je ziet.'
Wat wordt er door een laag aan het zicht onttrokken? Niets. Of een
andere laag.
Mijn schets in woorden, die een wat ruimere vlucht heeft genomen dan
de benadering van één schilderij beloofde, heeft net als het werk van
Bouthoorn zelf alles met beginnen en ophouden te maken. De dyna-

miek van het schilderij zit 'm in het antwoord dat het schilderij geeft op
de vraag 'waar en hoe is het begonnen?' en 'waar en hoe houdt het
op?'. Natuurlijk geven schilderijen geen antwoord, ze spelen zich niet
voor niets in een ander medium af dan taal. Je kunt hooguit zeggen dat
een schilderij een antwoord is, een concreet antwoord- aan de kijker
om er een vraag bij te bedenken.
Wordt een schilderij gezien als iets dat een vraag impliceert, dan verandert dat in elk geval de kijk op het schilderij. Op de aarde blijven de infinitief heeft iets van een opdracht, een bevel of een weerwoord.
Waarop zou dan de titel een antwoord zijn?
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Tegen de vormloosheid. De collectie Bouthoorn omvat werk van zowat een halve eeuw. Een van de dingen die opvallen is de beheersing
die de schilder aan de dag legt, vanaf het eerste tot het laatste schilderij,
beheersing van het métier natuurlijk, macht over middelen en materiaal, maar dan een die in elk schilderij weer veroverd moet worden; van
routine, herhaling en zelfs van ironische verwijzingen naar eerder werk
is geen sprake. Terwijl voor sommigen in de beeldende kunst het schilderen heeft afgedaan, blijft Bouthoorn schilderen, bijna triomfantelijk,
met een gebaar als wil hij per schilderij zeggen: ach kom, we zijn nog
maar net begonnen.
Beheersing is ook merkbaar in het vermijden van grote gebaren:
zelfs op de grotere doeken geen grote gooi, geen monumentale kleurvlakken, geen geschilder in het wilde weg. In plaats van een grote
greep gaat het eerder om ingrepen.
Als ik het werk langsga krijg ik sterk de indruk dat de schilder zich
op allerlei manieren inhoudt. Ik bedoel niet eens ten aanzien van figuratie en harmonieuze compositie, of de verleiding om het verzet ertegen aan te dikken - zoals bij voorbeeld met stukken prikkeldraad in
Zondagmiddagwandeling. Nee, ik bedoel eerder de verleiding, het werk
over te laten aan willekeur en toeval.
De eenling die de schilder is ziet onder zijn handen op het doek een
veelheid aan vormen verschijnen die niet onderdoet voor de indifferente verscheidenheid aan vormen in de buitenwereld- dat is de grote verzoeking. Als de schepper wordt verleid door zijn eigen creaties, is zelfbeheersing geboden. Immers, als hij gehoor geeft aan alle mogelijke
vormen die hij op het doek ziet opduiken, is het eind zoek. Door in te
gaan op de verleiding van de vermenigvuldiging, het meer en steeds
meer, dreigt hij op zijn schilderij in eenzelfde chaos verstrikt te raken
als waaruit hij een uitweg zocht door met schilderen te beginnen. Intussen is er zoveel gebeurd dat de veelheid aan vormen slechts in schijn
iets met vormloosheid te maken heeft. Die schijn heeft wel het risico
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dat een niet gewaarschuwde kijker kan denken dat de wonderbaarlijke
vormvermenigvuldiging op het doek een 'afspiegeling' wil zijn van de
chaotische vormloosheid in werkelijkheid. 'Waarom ziet mijn schilderij
er zo uit- waarom is dit mijn schilderij: déze brokkenwereld, die stamelend aandoet,' aldus een uitspraak van de schilder zelf. Heeft hij dan
toch over een ervaring die om vorm vraagt? De schilder gebruikt zelf
het woord expressie - toeval noemt hij een 'gewilde expressie' - maar
het werk zelf geeft tot zulke begrippen geen aanleiding.
Alles is begonnen vanuit de noodzaak, vorm te vinden - niet als tegendeel van wanorde, ook niet als oplossing ervan, maar om er een weg
door te banen, een eigen weg, een uitweg, hoe tijdelijk ook. Onherroepelijk komt er in elk schilderij een moment waarop de schilder zich
moet afvragen wat hij inmiddels heeft gedaan of wat er is gebeurd, hoe
en zelfs óf hij verder moet - dat is het punt van inkeer.
Hoe te eindigen. Als de inzet van elk schilderij is: een vorm vinden, is
nog niet gezegd dat de schilder die ook vindt. Zo te zien vindt Bouthoorn heel veel vormen en vanaf een bepaald moment gaat het er vooral om: hoe komt hij eruit, hoe weerstaat de schilder de verleiding om de
vermenigvuldiging te vervolgen, hoe keert hij de dreigende vormloosheid die een teveel in de hand werkt? De vraag is alleen, vanaf welk
moment?
Toen ik het over verschuiving in Bouthoorns schilderijen had, zei ik,
misschien wat voorbarig, dat wanneer het schilderij ophoudt het een
vertraagde opname te zien geeft van het moment vóór de ineenstorting.
Van momentopname is er sprake voorzover het om het moment gaat dat
het schilderij nog net de schijn kan ophouden dat het een gecomponeerd geheel is.
Het is een wonder, maar op dat bijna katastrafale moment breekt de
schilder zijn werk af. Dat wil niet zeggen dat hij klaar is, integendeel,
zijn werk is niet af- daarom begint hij telkens weer opnieuw, in plaats
van door te schilderen aan dit ene schilderij, op gevaar af het aan barrels te schilderen.
Een schilderij van Bouthoorn is onbegonnen werk, niet in de simpele
zin van iets waarvan de mislukking bij voorbaat vaststaat - dat houdt
immers een idee in van wat een geslaagd werk is - maar onbegonnen in
de betekenis van onmogelijk: ondoenlijk, maar onvermijdelijk en zelfs
noodzakelijk.
Het schilderij moet omdat de schilder het wil: hij moet iets maken
om een vorm te vinden die, al is het maar tijdelijk, een tegenwicht
vormt voor de onverschillige vormloosheid. Daarom gaat hij in het begin door wanneer er zoiets als een plan ontstaat. Dat noemde ik Bout-

hoorns vooruitziende blik. En op het moment dat hij ophoudt, is er misschien niet zoveel veranderd. Hooguit is er iets verschoven, waarmee
het schilderij tevens het kritieke punt van vernietiging nadert. Om dat
punt draait het, de crisis, daar is de grensganger in z'n gevaarlijke element: daar moet hij inhouden, ophouden, en daar is hij in zijn werk
nooit mee opgehouden.
Je kunt ook zeggen dat Bouthoorn zó lang bezig is met beginnen te
schilderen - het zal inmiddels duidelijk zijn dat dit niet hetzelfde is als
aan een schilderij beginnen - dat het is alsof hij toewerkt naar het moment waarop het verder alleen nog maar mis kan gaan, hetzij omdat afmaken een einde maakt aan het zoeken naar vorm, hetzij omdat het
schilderij verdere vervulling niet meer uithoudt.
Ik ga hier buiten mijn boekje, ik weet immers niet hoe Bouthoorn
werkt, ik weet alleen wat ik hem zie doen, of liever: wat hij gemaakt
heeft, waaraan ik meen af te zien hoe het gedaan is. Zo denk ik dat elk
schilderij uitloopt op een inkeer. De ingekeerdbeid van de schilderijen
is geen navelstaarderij, niet de gemakkelijkste weg want midden in de
doolhof van lijnen en vlakken bevindt zich de veeleisende schilder zelf,
de duistere opdrachtgever die na elk schilderij een ander schilderij afdwingt.
Roger Caillois, naar wiens boek Stenen ik al verwees, waarin hij aan de
hand van mineralen de stelling zoekt te bewijzen dat alle vormen, van
welke aard dan ook, niet alleen de esthetische, op een beperkt aantal
basisvormen kunnen worden teruggevoerd, maakt op een gegeven moment een vergelijking tussen het gewelddadige proces dat koper vorm
geeft en bewust gezochte kunstvormen. Wat Caillois daar over begin en
einde, ontwerp en beeldvorming zegt, raakt het tektonische in het werk
van Bouthoorn.
'Wat overblijft is een blok koper dat zich tegelijk als schets en als
wrakstuk aandient: onvolledig en verwoest. Het afgeschreven plan en
het vernielde werk vallen samen, versmelten tot een nauwelijks identificeerbare massa, maar waarin het hele lot van iedere artistieke onderneming belichaamd en samengevat is: de in het begin bijna onvermijdelijke mislukking en, als het wonder zich toch voltrekt, de nog moeilijker te vermijden verslechtering aan het eind.'
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Aan de details herkent men het schilderij. Ik zou ten slotte kunnen
proberen na te gaan of de indrukken die ik heb opgedaan gelden voor
de hele collectie. Ik toets ze liever aan nog één steekproef. Daarvoor
kijk ik naar Schilderij met blauwe cirkel uit 1984- of liever: kijk ik nog
eens, want ik moet erbij zeggen dat ik deze kopie in woorden eerder
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Schilderij met blauwe cirkel, 1984, olie op board, 92 x r 22 cm.

17 7

maakte dan wat ik hierboven heb proberen te formuleren.
In Schilderij met blauwe cirkel dringen zich eerst de voor Bouthoorn
ongewoon heldere, zelfs primaire kleuren op, dan de rechthoekige vlakken en tegelijkertijd de daarmee contrasterende vormen, en dat zijn er
nogal wat: het naar links spattende rood, de blauwe bol, het blauwige
landschap, de gele bol, de losse hand enzovoort.
Even prominent als de meerkleurigheid - maar zelfs in de monochrome schilderijen van Bouthoorn voert niet één kleur de boventoonis het vlak of liever het verdeelde vlak of het in vlakken verdeelde vlak
of het vlak dat in vlakken opgaat. Er zijn veel rechthoekige vormen die
elkaar overlappen, voor een deel kleurvlakken die achter elkaar schuilgaan, waaraan vooral de scherpe snijvlakken opvallen.
Letterlijk in het oog springend zijn de bolvormen (blauw, geel, wit);
ze wekken de indruk op weg te zijn naar het midden. Maar in het centrum is geen plaats voor ze, daar is niets dan een grijzige rechthoek die,
voor een zich verticaal bewegende blik, stukken van een zuil lijken te
ZlJn.
Zo is het blijven liggen, vastgelegd maar in beweging, zonder dat je
van een (weloverwogen) compositie kunt spreken. Er is wel een patroon
van verbindingen - er zit een ritme in de overlappingen, in de afwisseling van licht en donker, de scherpe lijnen en (snij)vlakken. Regelmatige en gescheurde, gekartelde randen strijden om voorrang. Er is geen
voor- en geen achtergrond, geen eenduidige richting in de opbouw, als
je al van opbouw kunt spreken; het is meer een samenvoeging of samenstelling. Er is een horizontale én een verticale structuur. Met enige
moeite kun je er een verdeling in min of meer regelmatige velden in
zten.
Het oog tast de vormen langs hun uitsnedes af, zigzaggend over het
doek, heen en weer en op en neer, omdat er geen punt is waar al het andere op gericht is, zelfs de blauwe cirkel niet waar de titel op wij st (die
daar hangt als een planeet in de ruimte).
Bij nadere beschouwing zijn er op meerdere plaatsen bewegingen
gaande die de hoekige orde drastisch verstoren. Daartoe reken ik niet
zozeer de figuratieve elementen zoals de naturalistische hand links of
de gestileerde hand rechts - die lijken van evenveel waarde als de cirkels en hoeken of het in blauw met de bol rijmende landschap met horizon rechts. Dat laatste zou een schilderij in het schilderij kunnen zijn;
niet het enige trouwens.
Het schilderij vraagt welhaast om verbale invullingen; het prikkelt of
dwingt om de velden als associaties te zien (als resten van een niet direct zichtbare mededeling) en ze (als plaatjes) op een of andere manier
met elkaar in verband onder te brengen.
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Er zijn ook nog bepaalde details die de orde - van een gecomponeerd, samenhangend verhaal - verstoren, zoals het uitgespaarde lichte
vlak links boven het midden (met donkere bergkam waarvan één bult
getooid is met een blauwe hoed) of de hoek rechts boven het midden
die iets wegheeft van een Bacon-pastiche. Maar het zijn plaatselijke ongeregeldheden. Ondanks alles wordt het 'heterogene gebeuren'- een titel die op meer schilderijen van toepassing is, net als 'intrige'- in evenwicht gehouden, hoe wankel dat ook is.
Hoeveel er op dit schilderij ook te zien is, hoe ongerijmd het ook is,
niettemin past het bij elkaar, en toch zou ik het geen compositie noemen - dit kan onmogelijk bedacht zijn. De beweging van de rode verf
is waarschijnlijk een toevalstreffer, maar op die plaats wel raak. De harde herkenbare kleuren worden door gemengde velden geneutraliseerd.
Verder is het een van de eerste schilderijen waar de rommelhoeken te
zien zijn: de linkerhoek boven lijkt nog een landschapje, in de rechterhoek is de overgebleven ruimte geometrisch opgelost, maar de onderste
hoeken zijn afdankertjes.
Nog zo'n bijkomstigheid: het detail van de hoeken. Lange tijd doen
de hoeken van het schilderij nog volop mee in de verdeling van het
vlak, maar vanaf eind jaren zeventig - het duidelijkst zichtbaar in
Rood-roze compositie van 1982 en Horizontale/vertikale compositie
van 1985, uitgerekend de schilderijen die composities heten te zijnworden de hoeken een soort stofnesten, rommelhoeken; tegelijkertijd
wordt de richting waarin de vlakken zich bewegen steeds meer middelpuntzoekend waardoor de buitenste rand er nauwelijks nog toe doet.
Misschien demonstreren die hoeken na afloop nog eens hoe in het
begin de ondergrond is uitgevlakt. Aan de hoeken is tevens te zien dat
Bouthoorns schilderijen alleen maar toevallig rechthoekig zijn: zoals er
geen centrum en hiërarchie is, zijn er ook geen strikte grenzen - het
gaat om de verhoudingen binnen het schilderij. Ook Bouthoorn houdt
zich aan grenzen, die van zijn schilderij: hij weet, bij benadering, waaraan hij begint - daarom stelt hij het eindeloos uit - en hij weet zoals gezegd van ophouden en gaat ondanks alles door.
Met dank aan Kees Nieuwenhuijzen
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*Wil Bouthoorn werd in 1916 in Den Haag geboren, waar hij thans nog woont en werkt. Hij
exposeerde veelvuldig sinds 1950, onder andere in 1961 in het Van Abbemuseum, samen
met W. Hussem; in 1992 presenteerde Wim Beeren in het Stedelijk Museum Amsterdam
een overzichtstentoonstelling van zijn werk: Paintings 1950-1991. Een belangrijk deel van
zijn werk is verzameld door de Van Hoosden Stichting. Voor mijn opstel heb ik mij op die
collectie gebaseerd, die bestaat uit 37 schilderijen en gouaches uit de periode 1952-1996.
De tekst is geschreven voor een catalogus van deze stichting.

PATRICIA DE GROOT
WEESPORENBELEID
(IN TIEN KEER
TWEEHONDERD
WOORDEN, PLUS
EEN DRIE-WISSEL)

Hij was niet het soort man bij wie je al na een uur op wilde stappen.
Nee, eigenlijk kwam hij dan pas net op gang, ook al was hij voornamelijk aan het woord geweest in dat uur, zij het voortdurend met de belofte dat ook jij zo meteen aan de beurt kwam, regelmatig hapte je al naar
adem in je haast iets te beamen of heldhaftig tegen te spreken desnoods, in de hoop dat dat indruk zou maken en hij van de weeromstuit
even vergat te praten en jij je kans greep en met man en macht probeerde geen seconde stilte te laten vallen, want binnen een mum van tijd,
om precies te zijn: in die ene seconde wist hij alweer het hoogste woord
te voeren en viel jij als vanzelf stil want nu dreigde hij tot de kern te
komen of wisselde hij van onderwerp en eer jij je gedachten geordend
had of überhaupt had bedacht wát je ervan dacht, was hij gerust al een
uur verder, zo lekker praatte hij, als een koude motor die eerst moeizaam sputterend op gang komt, maar eenmaal op dreef zo soepel loopt
dat hetjammer zou zijn om afte moeten remmen.
Zij was er de persoon niet naar om dingen achter de hand te houden.
Nee, ook al kon je haar soms verdenken van boze blikken die zouden
wijzen op sluwe doortraptheid gekoppeld aan een ijzeren wil of meende je dat ze niet bij de les was als ze iets luchtig weglachte, en je dus
haar blik nooit goed uit de verf vond komen, toch kwam je er maar niet
achter of dat lag aan haar uitdrukkingsloze smoeltje of aan je eigen
grenzeloze bewijsdrift, waarover je je regelmatig afvroeg wát je dacht
te moeten aantonen, aangezien zij staande hield dat als je haar gewoon
iets vroeg, zij heus wel toegaf, voorzover er iets viel toe te geven, zij
dan heus wel eerlijk zou zeggen dat ze met haar gedachten in andere
contreien vertoefde, dat ze misschien wel een list zat te bedenken om
jou bij haar thuis te krijgen en dat het een lumineus plannetje was waar
ze zelf verlekkerd om moest lachen terwijl jij amper reageerde en maar
doorpraatte over dit en dat maar vooral over andere dingen dan waar zij
aan dacht en dat zij ondertussen vurig hoopte dat haar lust niet aan haar
gezicht afte lezen was.
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Het was de situatie die niet om een andere aanpak vroeg. Nee, niet dat
zij de macht uit handen gaven, zo waren zij allebei niet ingesteld, ze
hielden maar wat graag de touwtjes zelf in handen en wilden niets weten van zaken die een eigen leven gingen leiden en die buiten hen om
beslissingen forceerden, maar op den duur viel er haast niet meer aan te
ontkomen als geen van tweeën de verantwoordelijkheid wilde of durfde
te nemen van het zetten van de eerste stap, de onomkeerbare toenadering, al namen zij zelf zulke termen niet in de mond omdat zij, natuurlijk ieder voor zich, bang waren voor afwijzing door de ander, terwijl
ze eigenlijk wel wisten dat die angst tamelijk ongegrond zou blijken
want er schemerde in hun ontmoetingen altijd wel iets door van wederzijdse welwillendheid en daarom wisten ze, zonder daaraan woorden
vuil te maken, dat het bepaald niet zo was dat hij evengoed tegen willekeurig wie kon gaan zitten praten of dat er sprake van was dat zij ook
bij diverse anderen zulke stiekeme dingen zat te bedenken, toch konden
beiden niet van het feit op aan dat wie sprak en dat wie zweeg eigenlijk
aan hetzelfde dacht.
Hij was niet iemand die alleen maar zichzelf graag hoorde. Nee, hij

stelde ook regelmatig vragen en was werkelijk geïnteresseerd in jouw
verhaal, dat kon je duidelijk uit zijn manier van vragen opmaken, uit
zijn woordkeuze en hoe hij daarbij ondertussen rondkeek, eerst schuchter met zijn ogen over de tafel vegend terwijl hij bedachtzaam formuleerde en hij, als de vraag in zijn geheel tot stand ging komen en hij ervan overtuigd kon zijn dat hij het tot aan het vraagteken zou gaan redden, je dan opeens bijna triomfantelijk recht aankeek, zij het nooit lang
want als hij op datzelfde moment zijn vraag toch te brutaal, niet ter
zake doend of te open vond, en jij misschien niet snel genoeg aan een
antwoord was begonnen, of hij wellicht al wist wat jij wilde gaan zeggen nog voordat je het zelf wist omdat hij dacht je beter te kennen, en
anders wel omdat op bepaalde vragen de antwoorden gewoon voor de
hand liggen, dan overspoelde zijn enthousiasme alle beleefdheden en
omgangsvormen, en zonder dat het hem kwalijk viel te nemen want het
overkwam ook hem nogal onverwachts, terwijl het er al lang aan had
zitten komen, hoorde je jezelfuit zijn mond.
Zij was geen vrouw van grote slagen snel thuis. Nee, ook al kon zij
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soms smakelijk vertellen over nachtelijke jachtpartijen en onverwachte
veroveringen, in haar geval zijn zeggen en doen vaak twee, dus bleven
haar manhaftige verhalen eerder de uiting van een wens dan een verslag
van haar daadkracht, en als je haar tegenover jou zag zitten wist je
eigenlijk meteen dat de openingszet niet van haar kant zou komen,

waarbij jij overigens niet alleen de schuld in haar schoenen schoof, omdat zij niet degene was die er op de achtergrond een andere verbintenis
op na hield, eerlijk is eerlijk, maar er was nog iets dat haar scheen te
weerhouden en wat kan dat, achteraf gezien in de cumulatie van ontmoetingen, anders zijn geweest dan het verwarrende, want elk ander leven tot een leugen makende, ontmoeten van het onontkoombare, en de
daarbij behorende hardnekkige neiging van haar de andere kant op te
kijken om er maar voor te zorgen dat, zoals zij kon zeggen: de liefde
haar niet zag, of althans niet vandaag al zou zien, zodat zij tijd had om
zich voor te bereiden want in niets, in werkelijk niets, mocht de liefde
lijken op een eerdere vluchtige versierpoging.
Het waren de omstandigheden die niet rooskleurig waren. Nee, niet dat
zij leden aan een gebrek aan decorum, haast in tegendeel, en ze zouden
het beiden ook gemakzuchtig hebben gevonden om hun betwist twijfelgedrag op de omstandigheden af te schuiven en hun handen in totale
onschuld te wassen, maar hij kon geen stap in haar richting zetten want
zou hij daarmee niet een jarenlange verhouding verkwanselen, zo een
waarin alles op elkaar bevochten is en nu in voorzichtig maar stabiel
evenwicht verkeerde, en zij op haar beurt bleef aan de kant staan in feite om dezelfde reden, ook al dacht ze wel eens overmoedig: een ander,
er is altijd wel een ander, zeker naarmate je ouder wordt, de kans dat er
anderen zijn is groter, maar tegelijk ook kleiner want zij zag steeds
minder anderen waarmee ze wel iets zou willen wat langer dan een
nacht duurde, en precies in deze netelige situatie bevonden zij zich en
bleven ze het liefst eeuwig ronddraaien, omdat er dan toch nog iets was
waarin ze samen zaten en ze ervan konden genieten dat de dagelijkse
clichés nergens toegang kregen, de liefde dus moest wijken nog voordat
die een verwoestend spoor zou kunnen trekken.
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Hij was niet zo'n man die genoegen nam met wat er was. Nee, hij
zocht voortdurend naar nieuwe wegen, nieuwe handigheidjes, nieuwe
zienswijzen en vaak wierp hij speels een balletje op om te zien hoe het
uit zou pakken, maar nooit deed hij dat lukraak, juist altijd doordacht
en op het goede moment, en mocht dat eens niet het geval zijn en bleef
hij per ongeluk en haast tegen zijn natuur in wentelen in een staat van
onmacht zonder iets daaraan te kunnen veranderen, zo verlamd kon hij
opeens zijn door een gebrek aan energie, dan wist jij op de een of andere manier de motor weer op gang te krijgen, je ondertussen afvragend
of hij stil was gevallen door een wel erg letterlijk gebrek aan woorden,
je zag hem koortsig naar een nieuwe zin zoeken, en misschien was dát
het inderdaad waarin hij bleef hangen, want je wist dat hij over sommi-

ge dingen nooit sprak, zoals dat waarvan ook jij niet weet welke woorden eraan besteed zouden kunnen worden, want iets benoemen wat er
niet is, is de dood in de pot en al wilde hij altijd en overal meer dan er
was, op zinloze problemen was niemand uit.
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Zij zat niet zomaar bij de pakken neer. Nee, om haar zo ver te krijgen
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moest er altijd flink wat op stapel gezet en omvergegooid worden, maar
als ze aan jou dacht- en waarom zou ze niet aan jou denken als ze tegenover je aan tafel zit, een mens hoeft toch niet altijd met zijn gedachten elders te zijn om interessant over te komen, trekt jouw afwezige
blik nu opeens haar aandacht en terwijl je je hoofd navlooit op wat je
over deze ontmoeting kunt zeggen, omdat je het gevoel hebt dat je iets
móét zeggen, zie je haar schijnbaar opgelucht met wat ze bedacht heeft
nieuwsgierigheid veinzen, helaas zonder een droeve ondertoon te verbergen die in haar vragen begint door te schemeren, waarschijnlijk omdat het haar in één klap duidelijk was geworden dat jullie niet vooruit
konden en niet achteruit wilden, en bijna was ze geneigd er dan toch
uiteindelijk het bijltje bij neer te leggen omdat ze vasthield aan het idee
dat alles in de keuze van de formulering besloten lag, terwijl ze maar
niet kon beslissen of er sprake was van tweeledige koppigheid dan wel
van tweekoppige ledigheid, maar wie van beiden dwong haar te kiezen?
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Het was niet de situatie an sich die hen in verwarring bracht. Nee, want
was dat wel zo dan waren ze er altijd op voorbedacht, terwijl zij worstelden met het feit dat er schijnbaar niets aan de hand was, dat ze elkaar na lange tijd weer konden treffen en dan rustig door konden praten, inhakend op waar ze een vorige keer waren gebleven of, wat hij het
liefste deed, nieuwe onderwerpen aankaarten, terwijl in werkelijkheid
beiden in eerste instantie verpletterd de ander aankeken, verbaasd dat je
kon vergeten hoe die ander eruitzag en meer nog, dat je had kunnen
vergeten hoe die ander naar jou keek, zo kon echt geen ander aangekeken worden, dat bestond niet, en als er dan gesproken werd, hij dus als
eerste en dat ook nog in een tempo dat zij niet bij kon benen, al probeerde ze de ene keer te schuchter en de andere keer juist misplaatst
overmoedig in te breken, dan spraken ze na een onwennig begin al snel
vloeiend heen en weer over van alles en nog wat terwijl ze eigenlijk alleen hadden willen zeggen hoe verbijsterd ze waren, ieder voor zich,
dat ze telkens opnieuw door die herkenning overvallen konden worden.

1
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Hij hield er geen verborgen agenda op na. Althans, zó zeker was hij
daar nu ook weer niet van, want misschien beschouwde hij haar wel als
een appeltje achter de hand voor je weet maar nooit, waarschijnlijker

vond hij de zelfdiagnose dat hij juist met volle teugen genoot van de
vrijblijvendheid van hun ontmoetingen en zag hij zichzelf in de loop
der tijd telkens een klein stukje opschuiven, haar richting op, en nu
kuste hij haar zelfs in een onweerstaanbare opwelling, voor even de lippen tegen elkaar, woordeloos, en ook deze keer floot ze hem niet terug
maar gaf ze mee, al was zij degene die nu snel verder praatte omdat ze
overdonderd was, terwijl ze ondertussen dacht aan hoe hij weer wat
dichterbij was gekomen, het leek wel alsof hij er zelf geen erg in had,
of verwarde zij zijn zwijgen met naïviteit, toch was het alsof hij zich
langzaam in haar netten liet trekken en dat terwijl zij niet aan het vissen
was, zo natuurlijk ging het allemaal, zonder vooropgezet plan, het liep
alsof het zo moest lopen, zij het zó tergend traag dat beiden niet wisten
hoe onzichtbaar haast hun toenaderingen waren en hoe onvermijdelijk
de uitkomst.
Zij en hij knikten niet naar de man aan het tafeltje bij het raam. Nee,
toen ze tegen sluitingstijd opstapten en ze druk verwikkeld waren in
kwesties van vergankelijkheid, omdat zij de vraag stelde waarom een
spoor dat je achterlaat er altijd anders uitziet dan je van tevoren vermoedt (je draait je om en je voetstappen staan slordig door elkaar, je
ziet iemand terug en je daden en beweegredenen zijn verdraaid, je slaat
een oud theorieboek open en alles wat onderstreept is heb je juist niet
onthouden), toen ze het café verlieten was de man aan het raam de enige in wie ze zonder het te weten een afdruk hadden achtergelaten, want
hij had hen die hele avond zien zitten, hij had zijn ogen niet van de
drukke praters af kunnen houden, al helemaal niet toen hij hen ook nog
zag kussen, en nu de twee zo in elkaar opgaand het pand verlieten en
hun omgeving geen blik meer waardig leken te gunnen, dacht de man
bevestigd te worden in wat hij vanaf de eerste minuut had aan zien komen: die twee gingen ongetwijfeld samen naar huis, het straalde van
hen af. - 0, wat vergisten ze zich alledrie.
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H.C. TEN BERGE
VER MARK
STRAND
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Mark Strand wekt de indruk altijd een zondagskind in de poëzie te zijn
geweest. Zijn werk is van meet af aan met instemming begroet, het
werd met tal van prijzen bekroond, terwijl de dichter als persoon veel
erkenning heeft gekregen, niet in de laatste plaats doordat hij in r 990
tot 'Poet Laureate' van de Verenigde Staten werd gekozen, en hem in
1999 de Pulitzer Prijs voor zijn bundel Blizzard of One (1998) werd
toegekend. Het zijn natuurlijk slechts uiterlijkheden, die de kern van
Strands poëzie niet raken. Het woord 'zondagskind' echter, is niet willekeurig gekozen. In tal van gedichten, vooral die uit de eerste decennia
van zijn dichterschap, spelen beelden uit de jeugd en herinneringen aan
een intieme, harmonische verhouding met de ouders een opvallende
rol. In een onlangs gepubliceerd essay over de betrekkingen tussen poëzie en fotografie (in: The Weather of Words, New York 2000) weidt hij
aan de hand van enkele familiefoto's zelfs uit over het intense familiegevoel van vroeger en over zijn positie ten opzichte van wat hij - ironisch- 'de rest van de wereld' noemt.
Een gelukkige jeugd staat een ernstige levenshouding niet in de weg.
In het zojuist genoemde essay schrijft Strand, dat hij de dood beschouwt als de centrale bekommernis van de lyrische poëzie. Zij vertelt
ons, zegt hij, dat wij sterfelijk zijn. Zelfs wanneer het gedicht iets feestelijks bevat, brengt het de boodschap dat het feest in kwestie voorbij
is. Aan het doodsbesef koppelt hij de noties van het Niets en de Vergetelheid in al hun gradaties en verschijningsvormen. De Hades acht hij
de meest poëtische plaats in zijn universum (zie ook: 'Orfeus alleen').
De onbegrensde afwezigheid, 'het toppunt van inactiviteit', vat hij op
als de belangrijkste invloed op zijn schrijven, omdat ze 'het origineel
van de slaap en het levenseinde' behelst. We treffen dan ook in zijn
werk (dat geen werk is) allerlei passieve taal- en levensvormen aan. Die
gaan gepaard met een soort melancholie, die het leven niet zozeer afwijst als wel plaatst in doodse, bijna surreële interieurs of- par contraste - in een weids landschappelijk perspectief. Wat dat aangaat heeft
het karakter van zijn taal, ondanks een opvallende caesuur in de jaren
tachtig en een sindsdien toegenomen complexiteit, nooit een wezenlijke

verandering ondergaan. Woorden als stijgen, dalen, wuiven, slapen,
drijven, zinken, liggen, glanzen, verdwijnen, maar ook substantieven als
gloed en spiegel (waarin totale stilte heerst), of de curieuze verbinding
van water en slaap in 'waterslaap' - al die woorden verbinden zich met
de lijdzame inslag van de gedichten. Strands poëtische personages ervaren de onmiskenbaar aanwezige melancholie evenwel niet als kwellend. Enerzijds schept ze de noodzakelijke afstand, anderzijds wordt ze
ondergaan als een geheim genoegen, als een bron van genieting.
Het landschappelijk perspectief wordt uitgedrukt in de context van
het verlangen naar geborgenheid en 'de wateren van de eerste jeugd.'
Bomen, rivieren en meren spelen hier zeker een rol, maar het zijn de
kustgebieden van Oost-Canada en New England, met hun specifieke
huizen en bijzondere atmosfeer, die het boeiendste decor vormen. Behalve aan het hierachter afgedrukte gedicht over 'de wateren van de
eerste jeugd' valt te denken aan verzen als 'The House in French Village', 'My Mother on an Evening in Late Summer' en het veel recentere
'Here we are in Labrador. ..'uit de bundel Dark Harbar (1993).
Mark Strand werd in 1934 uit Amerikaanse ouders geboren in Summerside op Prince Edward Island (Canada). Hij groeide op in de vs en
Zuid-Amerika. Behalve eigen poëzie publiceerde hij vertalingen (o.a.
van Carlos Drummond de Andrade en Rafael Alberti), bloemlezingen
(waaronder New Poetry of Mexico, met Octavio Paz, en Another Republic, met Charles Simic), enkele prozawerken, en kunstboeken (waaronder, in 1993, Edward Hopper).
Bundels in Nederlandse vertaling: Donkere Haven, een gedicht. Vertaling en nawoord van Frank Despriet (Leuven 1993). Een lakse bries,
gedichten. Keuze, vertaling en nawoord van H.C. ten Berge (Marsyas,
Amsterdam 1983: nog steeds leverbaar).
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MARK STRAND
EDICHTEN

OUDE MAN VERLAAT FEEST

Toen ik het feest verliet bleek zonneklaar
Dat ik, hoewel over de tachtig, nog
Een mooi lijf had. De maan scheen zoals verwacht
Op momenten van intense zelfbeschouwing. De wind stokte.
En kijk, iemand had een spiegel tegen een boom laten staan.
Zodra ik mij alleen wist, trok ik mijn hemd uit.
De berengrasbloemen lieten hun maanovergoten kopjes hangen.
Ik trok mijn broek uit en de eksters draaiden om de reuzenpijnen.
Beneden in het dal stroomde nog eenmaal de krakende rivier.
Wat vreemd dat ik in de wildemis alleen met mijn lichaam moest staan.
Ik weet watje denkt. Ik was ooit zoals jij. Maar nu
Met zoveel voor mij, zoveel smaragdgroene bomen en
Door kruid gewitte velden, bergen en meren, hoe kon ik niet
Van ogenblik tot ogenblik alleen mijzelf zijn, deze vleselijke droom?
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HET UITZICHT

VoorDerek Walcott

Dit is de plaats. De stoelen zijn wit. De tafel glanst.
De persoon die daar zit staart naar de wassen gloed.
De wind laat de lucht circuleren, steeds weer,
Als om een ruimte te schonen. 'Een ruimte voor mij,' denkt hij.
Hij heeft altijd een hang gehad naar het weer van vaarwel,
Dat zich zo plooit dat verdriet~ zelfs het intiemste ~
Van veraf kan worden gelezen. Een lange wolkenbank
Hangt boven de open zee terwijl de zon, de zon
Er onopvallend achter wegzinkt ~ een milde versie
Van het verhaal dat, waar of niet, maar één keer en altijd te laat wordt verteld.
De serveerster brengt zijn glas, dat hij slechts
Een ogenblik tegen het slinkende licht houdt.
De rode weerschijn kleurt zijn hemd. Langzaam donkert de hemel,
De wind verstilt, het uitzicht wordt subliem. Die veeg van violet
Lijkt in deze rustige avondval een reden te meer
Om daar te zijn, om het te zien, lijkt in zichzelf een soort
Van geluk, alsof dat naakte feit kon volstaan en duurzaam zou zijn.
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Het was niet te verbeelden, onmogelijk
Het niet te verbeelden; het blauwe ervan, de schaduw erover,
Hoe het omlaag valt en de duisternis vult met de kou van zichzelf,
Een kou die ontvalt aan zichzelf, uit wat voor zelfspiegeling ook,
Het beschreef toen het viel zoiets als iets nietigs,
Een punt, een stip, een stip in een stip, een peilloze diepte
Om bijna niets; een lied, maar minder dan een lied, iets dat verzinkt
In zichzelf, iets dat wegvloeit, een klankstroom, maar minder
Dan klank, het verklinken ervan, het verklonkene,
Dat broos en geruisloos zijn weerklank vult, en wegvalt,
En ongemerkt aanzwelt, en weer wegvalt, en altijd zo door,
En altijd omdat, en uitsluitend omdat het er eenmaal, ooit, was ...

WAT HET WAS
II

Het was de omtrek van een stoel;
Het was de grijze bank; het was de ommuring,
De tuin, de grindweg; het was de manier
Waarop het verbrokkelde maanlicht over haar haar viel.
Dat was het, en het was meer. Het was de wind die aan de bomen
Rukte; het was het gerommel en gedonder van wolken, de kust
Bezaaid met sterren. Het was de tijd die leek te zeggen
Dat als je wist hoe laat het werkelijk was, je nergens meer
Naar vragen zou. Dat was het. Dat was het beslist.
Het was ook wat nooit gebeurde-een ogenblik zo vol
Dat toen het onvermijdelijk voorbijging, geen smart groot genoeg was
Om het te bevatten. Het was de kamer die er na zoveel jaren
Onveranderd uitzag. Dat was het. Het was de hoed
Die zij vergeten was, haar pen die op de tafel lag.
Het was de zon op mijn hand. Het was de gloed van de zon. Het was de manit
Waarop ik zat, de manier waarop ik uren, dagen wachtte. Dat was het.
Precies dat.
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Het was een avontuur waar heel wat van te maken viel: een wandeling
Op de oevers van de donkerst bekende rivier,
Temidden van dringende massa's met kappen, langs dampige rotsen
En rijen van ingestorte hutten halfbegraven in het slijk;
Dan naar het grote paleis met zijn marmeren hof
Waarvan de leegte hem deed huiveren, en daar te zitten
In de verzonken stilte van die plek en praten
Over wat hij had verloren, wat hem nog restte van zijn verlies,
Om dan al de registers open te trekken, haar ogen te beschrijven,
Het gouden avondlicht dat zich over haar voorhoofd spreidde,
De welvende lijn van haar hals, de glooiing van haar schouders, alles
Tot aan haar dijen en kuiten, in vloeiende bewoordingen,
Alsofuit slaap omhooggetild, om stroomopwaarts te drijven,
Tegen de wil van het water in, waar alle verdoemde
En zinloze arbeid, bedwelmd door de cadens van zijn stem,
Tot stilstand zou komen, en zelfs de verdwaasde, slonzige
Furiën voor het eerst zouden wenen, en de van roet verzadigde
Lucht voor haar, de verloren bruid, juist genoeg zou opklaren
Om uit haar eigen beeld te treden en in het licht gezien te worden.
Zoals iedereen weet, was dit het eerste grote gedicht
Dat gevolgd werd door dagen van rondhangen
In bevriende huizen, met zijn hoofd achterover, zijn ogen
Gesloten, in een poging haar terugkeer af te dwingen, om te ontdekken
Dat hij alleen zichzelf, keer op keer, verstrikte
In de kilte van zijn verlies, zodat hij, ten slotte,
Zonder een woord, was gaan zwerven door de heuvels
Buiten de stad, waar hij bleef tot hij het beeld van liefde
Had afgeschud en vervangen door de wereld
Die hij zich wenste, en waarvan hij de vorm en de maat in een taal
Dwong die zo nieuw was dat de wereld stond te wankelen,
En er plotseling op de lege plek waar hij sprak
Bomen opschoten die hun takken verhieven en de sleep
Van hun schaduw over het tere gras lieten strijken,
En dat gesteente, voor één keer gewichtloos, zich daar zomaar afzette,
En kleine dieren in de miraculeuze graanvelden
En maïsregels lagen te slapen. De stem van het licht
Was uit het lichaam van vuur verrezen, en elk ding
Steeg uit zijn diepten omhoog en glansde als nooit tevoren.
En dat was het tweede grote gedicht,

Dat niemand zich meer herinnert. Het derde en grootste
Kwam ter wereld als de wereld, uit de onzegbare,
Onzichtbare bron van al het verlangen te zijn; het kwam
Zoals dingen komen die zullen vergaan, om een poosje gezien
Of gehoord te worden, als de rijmlaag of de wind
Die beweegt, en dan wijkt; het kwam in het holst van de slaap
Als een deur naar het oneindige, en kwam opnieuw,
omvlamd, op het moment van ontwaken, en, soms,
Ver weg en klein, kwam het als een visioen van bomen
Aan een meanderende stroom die met hun violette schaduw
Langs de oever strijken, met iemands ledematen
Verstrooid tussen de verkleefde, schimmelige bladeren in de buurt;
Met zijn afgehakt hoofd dat, rollend onder de golven,
De wisselende zuilen van licht in een werveling
Van schilfers en vlekken uiteenslaat; het kwam in een taal
Onberoerd door mededogen, in verzen, overdadig en duister,
Waarin de dood wordt herboren en als gift in de wereld gestuurd,
Opdat de toekomst, verstoken van spraak, of hoop
Ooit meer te worden dan ze zal zijn, zou kunnen rouwen.
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Zie je waar de vensters dichtgespijkerd zijn,
waar het grijze muurbeschot glanst in de zon en de zoute lucht
en de asfalt dakspanen zijn afgebladderd of omlaaggevallen,
waar rijen gele ganzenbloemen deinen op een zee van gras?
Dat is de plaats om te beginnen.
Betreed het rijk van de verrotting,
ruik de klamme kalk, stap over het verbrijzelde glas,
de stofnesten, de vodden, de bevuilde resten van een matras,
kijk naar de geroeste kachel en de gootsteen, naar de rechthoekige plek
op de muur waar Winslow Homer's Golfstroom hing.
Ga naar de kamer waar je vader en moeder
zich soms lieten gaan op de stroom en het toppunt van liefde,
en hoor, als je kunt, het gekraak van hun bed,
ga dan naar de plaats waar je wegkroop.
Ga naar je kamer, naar alle kamers waarvan je de koude klamme lucht
hebt ingeademd,
naar alle ongewenste plaatsen waar zomer, herfst, winter, lente,
hetzelfde ongewenste jaargetijde lijken, waar de bomen die je kende
zijn gestorven
en andere bomen opgeschoten. Bezoek die andere plaats
die je je nauwelijks herinnert, dat andere halfverscholen huis.
Zie de twee honden aanstormen. Als je weggaat
laten ze af, uitgesnuffeld in de gloed van een vroeger licht.
Bezoek de naaste buren in het blok; hij sproeit zijn gazon,
zij zit op haar veranda, maar niet lang.
Als je weer opkijkt zijn ze weg.
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Blijf teruggaan, terug naar het veld, vlak en verzegeld in mist.
Aan de overkant wachten een man en een vrouw;
ze zijn teruggekeerd, je moeder voordat ze grijs was,
je vader voordat hij wit was.
Kijk nu naar de Noordwestelijke Inham, naar zijn verzonken
hemelsblauwe gloed.
Zie het licht op het gras, het ene blad dat smeult, de wolk
die ontvlamt. Je bent er bijna, weldra zullen je ouders
verdwijnen en je achterlaten in het licht van een gestorven ster,
in het donker van een pas geboren ster. Dit is het tijdstip.
Nu bedenkje de boot van je vlees en laatje hem los op de wateren
en drijf je op de zachte deining, in het barende zout.
Nu kijkje omlaag. Daar zijn de wateren van de eerste jeugd.
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VERTALING: H.C. TEN BERGE

H.C. TEN BERGE
WEE GEDICHTEN

TIJD IS

Je wilt het heden betrappen
terwijl het al niet meer bestaat.
Tijd is een passage, een gesloten
loket waar je steevast te laatTijd is de vereffenaar.
Tijd heelt niets, want slaat weer
nieuwe wonden. Wat tot bloei komt
wordt door hem ontbonden.
Tijd is diep geaard, hij ruikt naar de seizoenen.
Een geur dunt uit, een maand verglijdt.
Hij nestelt zich in mest en fruit, een rozelaar, kastanjebladeren.
Tijd huist in een voorbije zomer, zeelucht en herinnerd meisjeshaar.
Hij schuilt in babyzalf, gedane liefde, een vervallen huid.
Tijd is een slak in tomeloze vaart. Voor kinderen traag
verlopend wordt zijn gang door niets gestuit,
totdat je aan de zoom van bitterzoete wateren ligt opgebaard.
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L'ÀGE D'HOMME

Er is een tijd waarin je alles wilt
en niets vermag.
Tijd houdt nog een vinger aan de lippen
of breekt los in onbeschaamd gelach.
Verkwist, benut, betwist,
verschijnt hij ons in wisselende gewaden.
Die passé zijn eer de pols gevoeld,
de slagen van het hart geteld.
De tijd verjaart haast elke dag,
zijn vraatzucht reikt voorbij de verste dorpen.
Altijd in opspraak en eeuwig
behept met zoiets als versterf,
Laat hij ons gul en ruimhartig
de sporen van dood en bederf
Lees ze terug, teer op de voedzame resten.
Daal in tot de bron waar (vlug
Als het weerlicht boven de wateren)
de tijd zich ontlaadde, het leven
Zonnig en wreed als de aarde
eensklaps begon.
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VER DE MEDEWERKERS

H.C. ten Berge (I938). Recente publikaties: De jaren in Zeedorp (roman,
I998), Avondgezichten, episoden uit
het leven van Prins Genji door Murasaki Shikibu (vertaling, 2000), Oesters
& gestoofde pot (poëzie, 200 I). Zijn
poëzie tot I993 werd verzameld in
Materia Prima.

Anneke Brassinga (I 948) is vertaalster, schrijfster en dichter. Recente publikaties Verschiet (poëzie, 200 I) en
Hapschaar (proza, I998)
August Hans den Boef (I949) is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij werkt aan een Nederlandse editie van de brieven van Edgar
Allan Poe en aan een studie over
klassieke kinderboeken. In januari
200I verschijnt (in samenwerking met
Sjoerd van Faassen) Verrek waar is
Berlijn gebleven? Nederlandse schrijvers en kunstenaars in Berlijn, 19181945
Rutger H. Cornets de Groot (I963) is
schrijver en vertaler. Verschillende artikelen van hem over film en literatuur
zijn te vinden op zijn website:
www.xs4all.nl/-comets
T. van Deel (I945) is docent Moderne
Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, literair criticus van het dagblad Trouw en dichter.
Zijn laatst verschenen bundel is Nu het
nog licht is (I 998)
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Patricia de Groot (I964) is redacteur
bij uitgeverij Querido. Debuteerde in

Raster 91. Binnenkort verschijnt haar
prozadebuut De achteroverval.
Miehiel Hegener (I952) studeerde geografie en kartagrafie in Utrecht, is
journalist en schrijft onder meer voor
NRC Handelsblad. Publiceerde onder
andere Archeologie van het Landschap
- Langs de aarden monumenten van
Nederland (I995). In januari 2002 verschijnt Ons Wilde Oosten - De toekomst van de Veluwe.
Miroslav Holub (I923-I998) werd geboren in Pilsen in Tsjechoslowakije.
Studeerde medicijnen en was werkzaam als immunologisch onderzoeker
in Praag. Schreef een groot aantal
dichtbundels en essaybundels. In het
Nederlands verscheen Hoewel (!992),
een selektie uit zijn werk. Zie ook
Raster 92 en 83.
Rutger Kopland (I934) is emeritus
hoogleraar biologische psychiatrie en
dichter. Onlangs verscheen zijn twaalfde dichtbundel Over het verlangen
naar een sigaret.
Stanislaw Lem werd in I92I in Lwow/
Lemberg geboren, studeerde medicijnen en filosofie, werkte tijdens de
Duitse bezetting als automonteur en
begon met het schrijven van socialistische SF-verhalen. Schrijft de laatste jaren vooral over politieke en wetenschappelijke onderwerpen. Fictieve recensies over fictieve (nog niet geschreven) boeken publiceerde hij in Die
vollkommene Leere (I 97 I) en Die
imaginäre Grösse (I976). Zie ook
Raster 40 en 93.

Piet Meeuse (I947). Recente publikaties: Schermutselingen en andere verhalen (I 996) en Oud nieuws (essays,
I999)
Alex Mol (I943) is socioloog. Hij
schrijft wekelijks een column in de
VPRO-gids. Een bloemlezing uit deze
stukjes verscheen in boekvorm onder
de titel 'Is daar iemand?' (I 999 ).
Georges Perec (I936-I982) Franse
schrijver van wie in het Nederlands
onder meer W of de jeugdherinnering
en De dingen verschenen. Zijn grote
werk is Het leven een gebruiksaanwijzing (roman I978) in I995 vertaald
door Edu Borger.
Hans van Rossum (I95I) is docent
Oude Geschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam. Hij is gespecialiseerd
in de geschiedenis van de Romeinse
keizertijd.
Michel Serres werd in I930 in Agen
geboren. Zijn carrière reikt van de zeevaartschool tot de Académie française
(I 990 ). Doceert wetenschapsgeschiedenis aan de Stanford University. Debuteerde met een studie over Leibniz,
schreef de vijfdelige serie Hermès en
publiceerde boeken over Jules Veme,
Auguste Comte, Carpaccio, Balzac,
Zola, en recente titels als Le Parasite,
Rome, Statues, Les Origines de la
géométrie, Les cinq sens, Variations
sur Ze Corps en dit jaar Hominescens.
In I992 verscheen een boek met gesprekken met Bruno Latour, Éclaircissements.
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Johanneke van Sloaten (I948) studeerde filosofie, is publiciste en programmamaker radio en televisie; schreef
essays over moderne literatuur en muziek. Zie ook Raster 87 en 95·
Hans Tentije (I944) is dichter. Onlangs verscheen zijn dichtbundel Verloren speelgoed.
Wiltem van Toorn (I935). Recente publikaties: Leesbaar landschap (essays,
1998), De Rivier (roman, I999), Haarlem Station (novelle, 2000) en Gedichten I 960-1997Jan van der Vegt (1935) is biograaf.
Recente publikaties Hans Andreus
(biografie,1995) en A. Roland Holst
(biografie, 2000
Jacq Vogelaar (1944) Laatste publikatie: Taats onder mannen.
Dirk van Weelden (1957) is schrijver.
Recente publikaties Oase (roman,
1994), Orville (roman, 1997), Het refrein (roman, 2000).
Marinus Wes is hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Rijks Universiteit
van Groningen. Samen· met F.J.A.M.
Meijer vertaalde hij Flavius Josephus
De oude geschiedenis van de Joden en
Gregorius van Tours Historiën. Vorig
jaar verscheen zijn vertaling van Tacitus Annalen.
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Aalpoel en Schouten
Ark
Athena's Boekhandel
Athenaeum
Athenaeum
Basting
De Bengel
Binnert Overdiep
Blankevoort
Den Boer
Broekhuis
Broese Kemink
Buddenbrooks
Comenius
Dekker v/d Vegt
Donner
Edzes
Fanoy
Van der Galie
Van Gennep
Godert Walter
Godfried
Groothengel
Haasbeek
Heinen
Hijman
Houtschild
Island Intern. Hookstore
Jongerius
De Kier
Ko van Leest
Lijnmarkt
Livius
Los
Het Martyrium
Van der Meulen's Boekhandel
Minerva
Het Paard van Troje
Pantheon
Van Piere Boeken
Roelants
Scheltema
Schimmelpennink
Scholtens Wristers
Van Someren & Ten Bosch
Spijkeren
Tomey en Van de Hoef
De Tribune
Ulysses
Van der Velde

Deventer
Almere
Groningen
Amsterdam
Haarlem
Oostburg
Dordrecht
Heerenveen
Amstelveen
Baarn
Enschede
Utrecht
Den Haag
Naarden-Vesting
Nijmegen
Rotterdam
Groningen
Middelburg
Utrecht
Rotterdam
Groningen
Amsterdam
Enschede
Alphen a/d Rijn
Den Bosch
Arnhem
Den Haag
Amsterdam
Bilthoven
Leiden
Amsterdam
Utrecht
Tilburg
Bussum
Amsterdam
Alkmaar
Amsterdam
Ede
Amsterdam
Eindhoven
Nijmegen
Amsterdam
Amsterdam
Groningen
Zutphen
Eindhoven
Culemborg
Maastricht
Den Haag
Leeuwarden

Yenstra
Verwijs
Van der Vlist
Voorhoeve & Dietrich Rozenbeek
De Vries
Wout v/h Vuyk
Xantippe Unlimited
Zwart Op Wit

199

Amstelveen
Den Haag
Leusden
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Haarlem
Hilversum
Amsterdam
Amsterdam
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Raster biedt voordeel aan zijn lezers.
In elk nummer vindt u een kortingsbon
voor de mooiste literatuur.
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10,- korting op Sybren Polet, Gedichten 1998-1948

Het oeuvre van Sybren Polet wordt
gekenmerkt door een constante vernieuwing. In de begintijd schreef
Po let autonome poëzie, later komt zijn
werk dichter bij de actualiteit. Uit alles
blijkt zijn grote drang tot verandering.
Belangrijke thema's in zijn werk zijn
verschuivingen van tijd en ruimte en
maatschappijverloedering door technologie.
Titel Gedichten 1998-1948
Auteur Po let, S.
ISBN 90 234 48170

Normale prijs I 89,91
Speciale prijs f 79,9 I
Voordeel I I o,oo
Periode o6 december t/m o6 maart 2002
Bonnummer 020-5I4I3
EAB (Actienr.) ooooo 020-5I4I3
In te leveren bij de erkende boekhandelaar

RASTER 95
METAMORFOSE
In dit nummer een aantal beschouwingen waarin het ongrijpbare fenomeen
van de gedaanteverwisseling vanuit
verschillende gezichtspunten wordt
benaderd, door o.m. Roberto Calasso,
Piet Meeuse, Willem de Blécourt,
Richard Buxton en Jet Bakels.
Daarnaast wordt de gedaanteverandering in jlagranti betrapt in proza en
poëzie van o.m. Gust GiJs, Henri
Michaux, Willem van Toom, Johanneke van Slooten, Hans Erich Nossack,
Frans Kuipers, Jacq Vogelaar, Wim
Hofman en Patricia de Groot.

RASTER 97
DE TIRAN
Voor een deel bestaat dit nummer uit
een presentatie van het genre Dictatorroman, waarvan in de moderne literatuur een hele reeks voorbeelden is aan
te wijzen, vooral in de Zuid-Amerikaanse, Afrikaanse en Oost-Europese
literatuur.
Het gaat de redactie in dit nummer
vooral om de taal en de retoriek van de
dictator. Een sprekend voorbeeld is de
beroemde maar niet vertaalde roman
van de Paraguyaanse schrijver Augusto Roa Bastos, Ik, de Almachtige.
Deze titel is de kortste formule voor
het thema van dit nummer: de machthebber dicteert een zelfportret waarin
hij toont hoe hij gezien wil worden, als
de belichaming van het land en God de
Vader van zijn onderdanen.
In dit nummer, behalve meer theoretische bij dragen over de dictatoriale almachtsfantasie, een serie monologen
van Nederlandse schrijvers waarin
tirannen in alle soorten en maten aan
het woord komen, grote én kleine.

Sporen lezen
De meest populaire spoorzoeker in de letteren is
al sinds meer dan een eeuw de detective. Van
deze speurneus is ook door menig literair schrijver dankbaar gebruik gemaakt als personage Edgar Allan Poe heeft daartoe een scherpzinnige geest gecreëerd, die voor vele anderen model
heeft gestaan, zoals in dit nummer uit bijdragen
over Poe, Borges, Sciascia, Gadda en Perec
blijkt.
Elk spoor kan een spoor zijn dat leidt naar de oplossing van een raadsel - of naar nieuwe raadsels.
In zijn spraakmakende essay 'Sporen' lanceerde
Carlo Ginzburg in 1979 de stelling dat er aan het
eind van de 19e eeuw in de menswetenschappen ongemerkt een nieuwe manier van kijken en
analyseren was ontstaan, waarvoor het detail
erg belangrijk was.
Raster publiceerde indertijd een vertaling van
'Sporen' - dit nummer is een vervolg erop.
Raster 96 is gewijd aan sporen en spoorzoekers
- het bevat essays over archeologische, geologische, biografische en kunstbeschouwelijke
speurtochten; opstellen over speurdersromans,
en verhalen en gedichten waarin het begrip
'sporen' een belangrijke rol speelt.
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Ook in dit nummer
kortingsbonnen voor de
mooiste literatuur
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