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Ellende, twijfel en jonge meisjes
Louis Paul Boon en het Postmodernisme

Martin Slagter

I.
Louis Paul Boon is weliswaar ooit genomineerd voor de NobelPril's voor literatuur, maar tot een toekennin8 van deze PrestiSieuze Pri1's aan de 'Nederlands'-taliga schri1'ver is het nooit Sekomen .
Dat het niet overbodig is om'Nederlands' tussen aanhalingstekens to zetten moge blil'ken uit het volgende, willekeurig gekozen
citaat uit een van Boons boeken :
En 8a leest die laatste bladzi1'den eens, over oscarke en die muur terwi1'i
mossieu colson in uw huffs is, en 1recies niet veel to vertellen hee t . . .nadat
8e 8elezen hebt over die wanstalti8a muur, met bulten en bochten en
pladasters mortel, zit mossieu colson een ti1'd to knikken en to zwi1'8en met
zijn hoo d- om zich almeteens to laten ontvallen : de kunst 8aat den berg af.
En 8e be8riJ'pt hem vanei8ens niet 8oed : wil hil' daarmee ze88en dat uw
ei8en 8eschri ten op niet veel trekken, o is hiJ ' verontwaardi8d omdat
oscarke die toch een beeldhouwer is no8 niet eens behoorli1'k een muur kan
metsen? (Zomer to Ter-Muren, p .147) .

Het zal duidelil'k zil'n : Boon schril'ft geen ABN . Zelf merkt hil' hier
in een interview het volgende over op : "Mil'n taal is de taal van het
yolk zelf . Ik ben gewoon iemand uit het yolk, ik was Sevelschilder,
ik was een gewone l'ongen uit een arbeidersbuurt en ik schril'f de
taal die ik geleerd heb van mi1'n moeder . Ik hou van die taal en ik
bli'f die taal schril'ven . En voor geen geld van de wereld wil ik daar
afstand van doen ."
Over het taalgebruik van Boon is veel geschreven . Het zou on-literair zil'n, rauw-realistisch yolks, sPontaan en Puur, maar ook Seraffineerd en van hoog literair-technisch gehalte . In ieder geval
zeer goed Passend bil ' zijn onderwerPen . Niet iedereen is overigens
even lovend . Jan Greshoff bil'voorbeeld beschreef Boons stil'1 nogal
kwaadaardig als vol : "Hil' schri1'ft, bil'voorbeeld, alle eigennamen
zonder hoofdletters . Welk een vondst! Hil ' gebruikt het leesteken
niet waar het thuishoort en wel waar het ongePast of overbodig is .
Hil' maakt geen gebruik van telwoorden dock werkt met ci1'fers zijn helden zijn dus 1 2 beschonken of 3/4 dood en in Plaats van
'en' of 'maal` Past hi) ' tekens uit een rekenboekl'e en voorts een ril'kg eschakeerde letterkeuze toe : cursief, bovenkast en zes-en-twinti g
punts kaPitaal verlevendigen zijn tekst helaas niet op een ongezochte wil'ze . Tenslotte vindt hil' zich een kraan als hi)' een vies of
onbetamelil'k woord doet drukken ."
Sti)'1, de vorm van de taal, is wat literatuur tot literatuur maakt . Li2
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1 eugdfoto, op de kermis genomen

teratuur bestaat ult goed gesc hreven zinnen : het 'uiste woord op
de uiste Plasts . Slecht ge schrevers zinnen leveren hoe interessant
van betekenis ook geen literatuur op . Veel meer valt over deze
kwestie niet to zeggen .
De opmerlongen van Gre shof f in het bovenstaande citaat zi)'n
niet zozeer onluist, a is wel irrelevant ze geven nameli)'k geen antwoord op de mi lns mziens me est roteressante vraag, waarom de
stll
1 v an Boon ondanks of miss chien wel dankzil' de door Greshoff
opgemerkte ei g enaardigheden, zo goed is als zi' is .
Hetzelfde geldt voor de con stotermgen van G . . van Bork in zi'n
boek e over De Ka iieken sbaan en Zomer to Ter-Muren. Dat Boon vaker dan m ge schreven Vlaams gewoon is participis praesentis gebruikt en d at 1les
erasn toegevoegd hebbende'), infinitieven met
a
' verbmdt ze waren beginnen redetwisten' en het hulpb einnen
g
werkwoord zullen door gaan ' vervangt 'ze gingen eraan bedrogen worden' is we11isht taslkundig interessant maar zegt niets
over de kwaittett van Boons sti"l
) . Er bestaan ongetwi)'feld boeken of
dezelfde grammaticale eianders zi ln ze wel to schri"venwasrin
)
genaardig heden vo orkomen msar die weinig of geen literaire
kwaliteit bezitten .
Het probleem dat zich bier voordoet , is door Karel van het Reve
m zi )n beruchte Huizlnga -1ezing van 1978 helder en geestig onder
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woorden gebracht : "Waarom"f zo vroeg Van het Reve zich hardo P
of "is het bekende grafschrift van De Schoolmeester'Hier ligt
Poot . Hil' is dood' een nogal indrukwekkend gedicht f terwi)'1'Hier
ligt Van het Reve. Hil' kon niet langer leven' wel aardig- maar toch
veel minder goed is ~.„
We stuiten hier op een raadselachtigheid die mil'ns inziens inherent is aan en kenmerkend voor ails vormen van 'echte kunst', dus
ook van literaire kunst . Bi' de ene schri'ver komt een bePaalde stilistische eigenaardigheid ons uitermate storend en vervelend voor,
terwi'l dezelfde sti'lfiguur bi)' een andere schril'ver l'uist een zeer literair effect heeft. De reden? We hebben geen flauw ides .
Evenals bi' andere vormen van kunst bestaat'het geheim' van
literaire kunst uit jets osbenoembaars jets wat zich niet in woorden laat vangen. Dat moeten we wat mi1' betreft vooral zo laten .
Waarin een goede sti)'1 zich onderscheidt van een slechte moeten
we niet Proberen op rationele wil'ze to beschril'ven . De literaire
kwaliteit van het werk van Boon wordt uiteindeli'k bePaald door
de sti)'1 waarin het geschreven is, maar daarom heeft het nog geen
zin die sti'1 to onderzoeken op zijn grammaticale bi>'zonderheden
of stilistische eigenaardigheden .
Als we vinden dat een schril'ver over een goede stil'i beschikt en
we willen bi'voorbeeld in een artikel over deze schril'ver, anderen
daarvan overtuigen, kunnen we dan ook niet veel meer doen dan
de citaten uit het werk van deze schri'ver voor zichzelf laten sPreken . Op hoop van herkenning .
II .
Niet alleen zijn de boeken van Boon goed geschreven- ze gaan ook
nog ergens over . En wel over de ellende in de wereld . In het voorwoord van De kapellekensbaan tYPeert Boon dit boek als'een Plas
een zee een chaos' een tYPering die ook op zijn oeuvre als geheel
van toePassing is . Als in die chaos een constants most worden aangewezen- dan is het wel het vele menseli)'ke leed dat er, van ails
kanten belicht en op alle mogelil'ke manieren beschreven in voorkomt.
In het zogenaamde'vroege werk'
De voorstad 8roeit Abel Gholaerts Ver8eten straat en Mi1'n kleine oorlo8 - is het wat dat betreft al
meteen goed rack : onbegriP, uitbuiting, hebzucht miskennin g,
eenzaamheid bedrog, overspel, armoede, misvormdheid, onnozelheid . . . Bladzil'de na biadzi)'de wordt het over de lezer uitgestort . De
eerste zin van Boons eerste boek, De voorstad groeit, luidt :
Ook in de voorstad is het leven onverschilli8 . (P .9)

en de Prachtige laatste zinnen luiden :
Jean trekt al zijn oude 8ri1'ze haren uit . Maria, blinds In8els zijn vrouw,
schreit en ze8t dat het wreed is . De ene ze8t dit en de andere dat . En . . . ach
enzovoort, enzovoort . (P .254)
Mi1'n kleine oorlo8 eindigt al niet veel oPbeurender :
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Maar met brekende o8en zei ze no8 lets zeer moois jets dat niet alleen als
Mdr laatste woord maar ook als het laatste woord van djt boek kan
beschouwd worden: wat hee t het alles voor zjn? (P .847)

Ook letterlil'k is het in Boons boeken biJ'na alti' slecht weer : loodgril'ze luchten, regen, hagel en sneeuw, wind en storm zijn aan de
orde van de dag . Modderiga Plassen stofferen het landschaP waarin Boon zijn anti-helden niet zelden voorzien van een of ander
lichameliJ'k gebrek, laat oPtreden .
Sours wordt het zelfs de schril'ver, in zekere zin toch de schePPer van al die ramPsPoed, to machtig . Zoals aan het eind van het
tweede deel van De Ka llekensbaan :
En uw vrouw komt bjnnen en tetrapt u- li88end met uw hood in uw arm
op uw schri1' to el . . . en ze vraa8t : slagpt 8i1'? . . . en 8a antwoordt: neen
8odverdomme jk slaap niet, jk ween . (P .198)

De door mi1' al eerder geciteerde- ietwat zurige Greshoff merkt
over dit aspect van Boons werk op : "Zelden ontmoet men zulk een
oPeenhoPing van gore, onwelriekende- en daarbiJ' nog lusteloze doelloze liefdeloze levens als in Boons straten en wi'ken . . . . Het
is alles to dik > to zwart to mager, to vuil f kortom to erg ."
Te erg? Dat han er natuurlil'k maar vanaf wat voor bril l'e toevallig op hebt. Voor Boon is dat in ieder geval geen rote zonnebril .
Wat hiJ' telkens oPnieuw, eindeloos gevarieerd beschriJ'ft- is steeds
hetzelfde : het menseliJ'k tekort . Voor Boon is de mens, hiJ'zelf incluis alti'd en overal slachtoffer, en wel van het leven . In De Kape1 lekensbaan formuleert hi)' biJ' monde van de Kantieke Schoolmeester
deze visie als volgt :
. . .wie oren en oSen hee t hoort en ziet aan Alles dat de mens jets
minderwaardi8s js . . . wat hi1' ook doef, het js nutteloos- het js klejn het js
onvolkomen het js steeds also het is . . . de mens js jets minderwaardigs, een
mjslukt product van deze aarde, dat njet 8enoe8 kan omvatten en
our8ri1'Pen. . . hi1' js to klejn jn zijn mast van 1 meter 65, en hi] hee t to
weinjS hersenen onder zijn Platte sehedel. (P .285)

• •

De chaos die Boons werk vormt, mag dan vooral bestaan uit beschril'vingen van menseliJ'k leed, dat neemt niet weg dat er bil ' nadere beschouwing meer constanten in zijn aan to wizen
. In het kader
J
van dit artikel zijn met name Boons reiativisme en het zogenaamde
Lolita-mode van belang . Richten we daar nu onze aandacht op .
In vriJ'wel al zijn werk geeft Boon geregeld bliJ'k van zijn voortdurende twiJ'fel aan de J'uistheid van zijn eigen oPvattingen en
overtuigingen, aan de zin van zijn schri)'versactiviteiten aan de
mogelil'kheid de wereld to verbeteren c .9. de mensen to veranderen en aan de zin van het leven in het algemeen . Het meest exPliciet en sYstematisch treffen we dit relativisme aan in wat algemeen
als Boons hoofdwerk wordt beschouwd : De ka Ilekensbaan en het
vervolg Zomer to Ter-Muren . In het begin van De KaPeIlekensbaan
waarin doe!, nut en bouw van dit boek regelmatig onderwerP van
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$ esPrek is voor de erin oPtredende personages inclusief de met
'$il'' aan$eduide schri1'ver , merkt 'de dichter en da$bladschri)'ver
l'ohan 1'anssens' op :
b .v.b . een roman waarin 8a alles holderdebolder uitkeert- kwak- 8eli1'k een
kuip mortel die van een stellin8 valt- + ernaast en erbi1 ' uw aarzelin8en ei
twi1' els omtrent het nut van de roman- + daarbi1 ' en daarenboven iets dat
8e zoudt kunnen noemen de rein van nihilisme naar realisme- we8 en weer,
3de klas- want vandaa8 is er nc8 hoop dat de wereld iets wordt maar
mor8en wordt die h ~' tern8 de bodem in8esla8en . . . (P.10)

Hiermee levert ohan anssens als het ware het werkPlan voor de
roman- dat door het $il'-personage $aandewe$ wordt uit evoerd .
0P talloze plaatsen in De Kapellekensbaan verwoordt Boon zijn
twil'fel aan de kwaliteit en het nut van zijn schril'verschaP . In het citact aan het begin van dit artikel vraa Boon zich of of zijn vriend
'mossieu colson van tminnesterie' zijn werk wellicht ner$ens o p
vindt liken
. In de laatste zinnen van De KaPellekensbaan last Boon
1
'de oude bultkarkas' in andere bewoordin$en dezelfde twi1'fel uitsPreken:
Maar ziet 8a het? die stervende vrouw die een arm maar schoon meisken is
8eweest, met aan haar ei8en ster ed den doktoor en den Pastoor die haar
man en haar zoon moesten zijn 8eweest. . . dat zou een boek zi1'n, maar uw
boek zal weeral 8een boek zi1'n- er zal niets in staan over het levee GELI K
HET LEVEN IS. (P.291)

Doorgaans maakt ohan anssens Boons alter ego, de meest rake
oPmerkin$en over de zin en onzin van het schril'ven . Het is dan
ook deze'dichter en da$bladschri'ver' die in Zomer to Ter-Muren
een verklarin$ $eeft voor de twil'fel waarmee de boeken van Boon
$eschreven zil'n :
En dit boek dan zo to8enstri1'di% met zichzel , zo twi1' elend aan elke
waarde zo aarzelend om zich heen tastend temidden de chaos zo
voorzichti8 voortschriJ'dend tussen al deze 8emecaniseerde- 8ecultiveerde
8elovi8a, wetenschaPl'eliJ'ke, hy8ienische en ascistische barbaren . ., kan niet
anders dan aarzelend en twi1' elend worden 8eschreven ..280)
(p

0P$e$roeid in de socialistische l'eu$dbewe$in$ en 1'arenlan$ medewerker van de socialistische da$bladen De Roode Vaan en Vooruit
beschri'ft Boon in De Ka llekensbaan niet alleen de oPkomst van
het socialisme en hoe het revolutionaire elan ervan in staat is $eweest de maatschaPlyl
like verhoudin$en to veranderen maar
vooral ook de neer$an$ ervan- dat wil ze$$en : de corrumPerin $
door a$oisme en ei$enbelan$ . "Omdat ik in de loop van vele l'aren
bee $aan twil'felen aan de mens aan de bewe$in$en die ontstaan ,
maar steeds weer verzanden in een woesti1'n van dorre onmenselil'kheid," ze$t Boon in een interview met Herwi$ Leus .
In Zomer to Ter-Muren bli'kt dat alle dromen over een rechtvaardi$er maatschappil op niets zijn uit$eloPen en dat er voor het individu niets anders op zit dan zich met zijn $eestverwanten tern$ to
trekken in een zelf ecreeerd 'reservaat' . Dat deze ont-ideolo$ise6
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ring, dit verlies van het socialistisch geinsPireerde geloof in een betere wereld niet ten koste is gagaan van Boons gevoeligheid voor
menselil'k leed, is, naar nog zal bliJ'ken niet zonder betekenis .

"1k geloof dat ik niet zou kunnen levee, moesten er geen vrouwen
zijn .
"Maar ik kan geen boek schriJ'ven of daar moet een meisJ'e in voorkomen ."
Dat deze uitsPraken van Boon, in een interview met Herwig Leus
en ulien Weverbergh, nauwelil'ks overdreven zil'n, blil'kt wel uit de
talloze erotische passages in vril'wel elk boek van hem . Boon 'heeft
iets' met vrouwen of om nauwkeuriger to ziJ'n : met meisJ'es van 14,
15, 16 'aar .
Over dit Lolita-motief is veel geschreven en gesPeculeerd . Het zou
biJ'voorbeeld to makers hebben met zijn verlangen naar het dochtertl'e dat hiJ' nooit gehad heeft, zoals uit de volgende passage uit Als
het onkruid bloeit zou kunnen bli1'ken :
En meteen was er ook een heel vreemde aandoenin8 in hem- die misschien
niemand kan verklaren, maar hi1' had haar meteen in de armen willen
nemen en teder zoenen als een vader die zijn dochter zo armzali8 get ooid
ziet . a echt als een vader voelde hi1 ' zich . En toch kree8 hi1' meteen een
sti1've in de booek- zoals dit zel s niet met Sym onie was 8eweest. (P .108)

Naarmate Boon ouder wordt sluipt er iets obsessiefs in deze nooit
onder stoelen of bankers gestoken liefde voor l'onge meisl'es . Boeken als Mieke Maaike's obscene 1'eu8d en Eros en de eenzame man zijn
in dat o Pzicht onthullend- zo niet chockerend . Ook zijn schilderi'r
en en tekeningen, waarin het Lolita-motief altil'd al prominent aanwezig was, worden gaandeweg steeds Pornografischer van karakter: urinerende en of masturberende nonnet1'es in een De
Sade-achtige omgeveng, Paart1es neukend m het Pummmutieus
en op ware grootte of groter getekende vrouweliJ'ke geslachtsdelee . . . Boon lil'kt in deze Periode van zijn levee beheerst to worden
door, om niet to zeggen : slachtoffer to zijn van, zijn eigen erotische
fantasie .
HiJ' mag er met het klimmen der J'aren dan meer last van hebben
gekregen, toch is ook in 'het vroega werk' het Lolita-motief a1 duidelil'k aanwezig . In Ver8eten straat is Roza- een meisJ'e dat droomt
van een carriere als filmster, draggster van dit motief :
En het is zo een lie meis1a- ze hee t een mond als een wonde- en o8en die u
zo duister en la en an8sti8 aanstaren, dat 8e haar niets kunt wei8eren .
(P .605)
Haar rok1'es bli1'ven aan de pannen haPeren . Zodat het de Roza is, li1'k hi'1
haar kept in de nacht, met de lange blanke benen bloot, met het broe 'e dat
flu 8roen van mos en zwart van de sintels ziet . (P .609)
Dat hi1' haar van kind tot vrouw za8 8roeien, li1'k men een rote blommeken
op de boom tot vrucht ziet riI'Pen, er ieder avond opnieuw ronddrentelt en
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het zo voorzichti8 in de schroomvalli8a vin8ers neemt, dat men rondki1'kt o
niemand het ziet . (P .692)

Volgens Weverbergh sYmboliseren de l'onge meisJ'es in het werk
pure, het niet bezoedelde, het
van Boon diens verlang en naar'het
~
utoPisch ongeschondene en zijn dranS naar het Per-vers-onbereikbare .' Bovendien zouden deze lieftalliga wezent)'es tevens het dierhJke en duivelse vertegenwoordigen . En inderdaad : de vele onthutsend naakte meis1'es die Boon tekende en schilderde, zijn vaak
voorzien van klauwen haken of insektenpoten . Over Roza wordt
in Ver8eten straat op een gageven moment oPgemerkt :
Och dat Roza een duivel is wie ziet het? (p .644)

In De Ka>ellekensbaan vertelt TiPPetot>'e, 'de kunstschilderes' aan
de schril'ver van dit boek het volgende:
Welnu die 1'eannine van mi1' is een 1'aar o 16, en die lieP daar ook met haar
rokken omhoo8, en teen het reeds naar de mor8enuren 8in8 kwam ze plots
in het ca a binnen geiopen naakt, en liet ze aan elkendeen haar bevuild
kleed zien- al zin8end en al lallend : zie nu eens hoe die mannen mi1'n kleed
hebben vuil8emaakt met dat wat uit hun ding komt! En ik, tippetot1'e, ben
naar huffs 8eloVen met een stuk van een knarsende zaa8 in mi1'n maa8, in
mi1'n koP- in miJ'n bleed . . . en ik heb staan braken . . . (P .97)

Nooit heeft Boon enige Poging gedaan zijn Lolita-complex to verheimelil'ken of vergoeliJ'ken . Integendeel : niet alleen in zijn literaire
en beeldende werk maar ook in menig interview is hil ' buitengewoon oPenhartig
- over deze 'neiging' . Zoals in het al eerder genoemde interview met Leus en Weverbergh : " a- maar dat is literatuur, geloof ik . Door het l'onge meisJ'e worden alle mannen
aangetrokken het is een soon universele konstante > die iedere
man beleeft . En ik heb dat zeer dieP beleefd . Ik beleef alles tamelil'k
dieP ."

Ellende twiJ'fel en l'onge meisJ'es. 0P het eerste gezicht lil'kt een en
ander niet zoveel met elkaar to maken to hebben . Met nadruk o P
'liJ'kt' .
Vergaand simPlificerend kan men stellen dat relativisme het kenmerk van het P°stmoderne denken is . De Amerikaan Richard RortY, een van de meest invloedril'ke Postmoderne filosofen van dit
moment heeft het om redenen die binnen het kader van dit artikel niet ter zake doen niet over relativisme maar over ironie. Een
ironicus is iemand die voortdurend twiJ'felt aan de l'uistheid van
zijn diePste oPvattingen en overtuigingen, en zich bewust is van
de toevalligheid en tiJ'deliJ'kheid ervan . Voor deze'diePste oPvattinSen en overtuiSingen' heeft RortY de fraaie term privatefinal vocabulary bedacht .
Een schril'ver formuleert zil'n'Private final vocabulary' in de boeken die hil' schriJ'ft . Misschien geldt dit niet voor elke schril'ver,
maar in ieder geval wel voor het snort schril'ver dat Boon is . Het
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eerder besProken relativisme van Boon moet dus oPgevat worden
als twiJ'fel aan zijn eigen'Private final vocabulary' . Er is dus alle
aanleiding toe om Boon- retrosPectief, als een ironicus to beschouwen in de betekenis die RortY aan dit begriP gageven heeft . Er is
meer dat deze visie ondersteunt .
Een ironisch standPunt heeft verstrekkende gevolgen- onder andere voor het mensbeeld dat men er op na houdt . Voor een ironicus is de mens essentie-loos dat wil zeggen : er bestaat zil'ns inziens niet zoiets als een diePa kern in mensen, het zelf of het ego ,
dat ontdekt en optPlooid zou kunnen worden . Mensen hebben in
deze visie niet zozeer oPvattingen en wensen, maar zijn netwerken
van oPvattingen en wensen . In De KaPellekensbaan wordt dit ironische mensbeeld treffend onder woorden gebracht door de Kantieke Schoolmeester:
. . .dat de mens- die zich over zijn innerli1'ke bui% f, al maar d'
~' er moet
bui%en en neerdalen en verder neerdalen, in een put zonder bodem waarin
de verbor8en kern moet zitten . . . maar dat hi1', die innerlil'ke kern 8evonden
hebbende de dood vasthee t. . . (p .82)

Een ironicus moet noodgedwongen zijn geloof in de grote metafYsische stelsels en wereldverbeterende ideologieen oPgeven : de twi'r
fel tact alles aan . Maar hoe moet het dan met al het leed in de wereld?
Vol gens Rort Y zit er voor een ironicus in de westerse liberale democratieen niets anders op dan 'liberaal' to zil'n- dat wil zeggen :
wreedheid to beschouwen als het ergste wat er is . Mensen zijn in
deze oPvatting in de eerste Plaats wezens die vernederd kunnen
worden . Vanuit de solidariteit met de eigen groeP tracht de ironicus steeds meer mensen in deze groeP op to nemen . Dit bereikt hi'l
door zich bewust to worden van het leed van anderen en zijn gevoeligheid daarvoor to vergroten want achteloos aan dat leed
voorbil' gaan is wel het wreedste wat men kan doen .
RortY verwacht in dezen veel meer van schril'vers en dichters
dan van filosofen- die hoogsteps van belang zijn voor ons streven
naar Persoonlil'ke Perfectie . In zijn boek Contingency, Irony and Solidarity last RortY door middel van een interessante analyse van het
boek Lolita ) van Nabokov zien wat hiJ' bedoelt . RortY maakt in
deze analyse aannemeliJ'k dat het personage waar dit boek van
ruim 300 bladzil'den in feite om draait 'the Kasbeam barber' is . Nu
wordt er aan deze stokoude barbier welgeteld een lapga zip gewil'd . In die zip vertelt de ik-Persoon, die zijn haar door deze barbier laat kniPPen, hoe hil' het gaPraat van de oude man over zijn
baseball-sPelende zoon volkomen achteloos aan zich voorbiJ ' laat
gaan . Pas als de man hem op een ingeliJ'ste foto tussen oude flessen lotion wil'st, realiseert hiJ' zich met een schok dat de daarop afgebeelde l'onge baseball-sPeler al zeker dertig l 'aar dood moet ziJ'n .
Het wrede Sebrek aan aandacht van de ik-Persoon voor wat de
oude man vertelt, weerspiegelt zich, aldus RortY, in de achteloosheid waarmee de lezer geneigd is om aan deze ene zip voorbi1' to
gaan . De moraal van Lolita is ziJ'ns inziens dan ook niet dat l'e l'e
handers van kleine meis1'es of moet houden, maar dat l'e acht moet
slaan op wat mensen doen en in het biJ'zonder op wat ze zeggen .

lk denk niet dat RortY Boon kept hoewel dat niet onmo$elil'k is:
Boon is in het En gels vertaald)maar anders had de Amerikaan
wellicht een boek als De KaPeIlekensbaan 'Cha pel Road' $ enomen
om zil'n denkbeelden mee toe to lichten . Want in to$enstellin$ tot
Nabokov bliJ'kt Boon een liberaal ironicus in Rortiaanse zin to ziJ'n ,
dat wil ze$$en : iemand die aan alles twiJ'felt maar zich desondanks bli1'ft inzetten om mensen $evoeli$ to maken voor de ellende
in de wereld in de eerste twee drukken van Mi1'n kleine oorlo8 liet
Boon op de laatste bladzi'de
in krantekoplynletters de tekst Schop
l
de mensen tot zij' een 8eweten kri1'%en afdrukken . Bovendien kiest hi'J
daarvoor het door RortY bepleite medium : literatuur .
Ver voor de term Postmodernisme' bestond last staan de daarmee aan$eduide filosofische stromin$, schreef Boon zinl belan$ril'kste werken De Ka llekensbaan verscheen in 1953) .
Toch blil'kt zil'n werk naadloos bi
l het $edachten$oed van deze
stromin$ aan to sluiten . Zonder hem Posthuum waar dan ook bi')
in to willen liven,
hoop ik in het voor$aande duidelil'k $emaakt to
J
hebben dat er $oede redenen zil'n
om Louis Paul Boon to beschou.
wen als een postmodernist avant la lettre .
Hoe passen, ten slotte, Boons J'on$e meisl'es in dit verhaal?
Zoals in het voor$aande is $ebleken- had Boon zo ziJ'n persoonlike
l redenen om in zi )'n werk zoveel aandacht aan deze 'n Y mfen'
to besteden . Maar interessanter dan deze bio$rafische benaderin $
liJ'kt me de vraa$ naar hun iiteraire nctie. Die functie moet miJ'ns
inziens vooral $ezocht worden in de contrastwerkin$ die van dit
motief uit aat .
Als we mo en aannemen dat het Boon to doen is om het leed in
de wereld zo indrin$end mo$eliJ'k onder woorden to bren$en, dan
slag$t hil' hier wat miJ' betreft beter in door niet uitsluitend ellende
to beschriJ'ven maar ook aandacht to besteden aan de schoonheid
en on$ereptheid van deze lieftalli$a meisJ'es . Het contrast met de
hen omrin$ende ellende is $root met als effect dat deze des to
scherper in beeld komt . Boons meisl'es zil'n als het ware de weini$e
kleuren in een overi$ens zwart $eschilderde wereld die zonder
die kleuren niet zo zwart zou liken
.
l
Maar het diepste zwart onstaat wel waar ook deze l'on$e meisl'es
het leed uiteindeli)'k niet besp aard bli'ft
l : al snel verliezen ze door$aans hun on$ereptheid en op termiJ'n in ieder $eval hun schoonheid . Zo ze niet al eerder iets no$ ernsti$ers overkomt . Zoals Roza
in Ver8eten straat:
Roza moet onder het mes . En 8a zult ze88en: het li8t er to dik opr
het is er
met de Karen bi18' esleurd . En toch is het niet waar. Het is echt . Zo is het
)even . Men rolt Roza tern8 in de zaal. Het is precies o ik 8een been meer
heb- ze8t ze . Precies! En daar de zuster haar aanki1'kt, zwi1'8end, best zij1
Plots . Zi1' beset dat zij' nooit meer een 'lmster zal worden . Een 'lmster
met een been . (P .762)

Ellende twiJ'fel en l'on$e meisl'es . Het zil'n niet zulke verrassende
onderwerpen voor een schriJ'ver die zich ooit heeft laten ontoallen
1 0
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dat een roman "jets anders moet zil'n, 'e
) moet daar helemaal inzitten met l'e hart, l'e geest en l'e kloten ." Boons grootheid is, dat hi'l
erin geslaagd is deze onderwerPen in al zi'n boeken een onderlinge samenhang to verlenen die nergens geforceerd aandoet . Wat
mi' betreft hadden ze hem die Nobelpril's mogen toekennen.
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AItijd blijft de aarde plat
Interview met Marten Toonder

Paul Stamsnijder
In 1986 schreef Marten Toonder Het einde van eindeIoos, zi)'n laatste verhaal met heer Bommel en diens
l'onge vriend Tom Poes in de hoofdrol . Sindsdien
werd in Nederland weinig meer van hem vernomen . 0p 2 mei J'ongstleden vierde hiJ' zil'n tachtigste
verl'aardag . Vlak daarvoor publiceerde hil' het eerste deel van zil'n autobiografie Vroe%er was de aarde
plat .

In zil'n autobiografie beschril'ft hil' ziJ'n J'eugd tot het
begin van de Tweeds Wereldoorlog . Toonder,
zoon van een kaPitein op de grote vaart maakte
vroeg kennis met de twee grote liefdes die hil' heeft
gekend : PhinY Dick, later ziJ'n vrouw, en de strip .
Dit tweesPoor bepaalt ook de strekking van het
eerste deel. V roe%er was de aarde plat is redeliJ'k ontvangen door Pers en Publiek .
0P dit moment werkt Toonder verder in Ierland waar hil' sinds 1965 woont . Hil' kwam er met
zil'n vrouw en vier kinderen om zich volledig aan
het schriJ'ven van de Bommelverhalen to widen
.
l
Na het afscheid van de heer van, stand is Toonder
begonnen aan verschillende artikelen verhalen en
g edichten •~ hiervan is echter niets gePubliceerd .
Toen PhinY Dick in augustus 1990 overleed is hi'l
constructiever gaan werken . Tegenwoordi g
brengt hil' weer dagen van tiers tot een van twee tot
vi'f en van acht tot tiers uur boven in zil'n werkkamer door . Het werk van zil'n autobiografie is in vieren gedeeld, om de publikatie to versnellen .
"Nadat ik met Bommel oPgehouden was heeft
mi)'n vrouw tegen mil' gezegd dat ik een autobiografie moest gaan schriJ'ven . lk ben daar altiJ'd tegen geweest omdat ik de hele Nederlandse literatuur autobiografisch vond . Maar op de dag dat ik
oPhield met Bommel had ik een leeftil'd bereikt
waarop ik dat mi)'zelf eindelil'k mocht toestaan . In
het begin heb ik niet erg doorgewerkt . Ik ben veel
gaan wandelen en vaak naar het westen van Ierland gereisd . Totdat twee J'aar geleden miJ'n vrouw
overleed : dat gof miJ' een snort doodsklap . Wat
moest ik nog? Want ik heb alles gehad . Ik heb de

Studio's oPgebouwd en anderen werken nu aan
mil'n strips . Bommel is voor mil ' nu een gesloten
boek . En met PhinY viel de reden van miJ'n bestaan
weg . Ik heb een deI'ressie gehad . Totdat het Groningse in mil'zelf bovenkwam . Want ergens knaagde de gedachte: dit is de weg van de zwakkere ."
"Ik wist niet hoe ik uit miJ'n depressie kon komen. Toen was er een bekende die zei :' e hebt zo'n
ril'k levers gehad met zoveel ervaringen . a most J'e
herinneringen gaan koesteren . Die zullen J'e er
overheen helpen .' En een paar maanden later ben
ik op een togische manier begonnen . Ik merkte dat
ik zodoende veel van die depressie kwil'traakte . 0p
een gageven moment had ik een staPel PaPier, en
die heb ik laten lezen want dat was ik gewend .
Daarmee werd het ernst . Er werd miJ' een contractl's
gestuurd, en daar zit miJ'n il'delheid natuurliJ'k ,
want ik wil miJ' niet laten kennen."
"Ik had van l'ongsaf aan verhalen verteld ; ik wilde een snort Pygmalion worden , het tot levers brengen van een vorm, echt tot levers brengen- een zelfgemaakt beeld laten bewegen en er een ziel in
leggen . En voor mil'n gevoel was de stripvorm een
voorloPer van de tekenf ilm- die voor mil' de verwezenlil'king van die droom betekende . Het was l'uist
het beeld dat iets wezenlil'ks aan het verhaal kon
toevoegen . Maar niemand wist in Nederland hoe
J'e een figuurtl'e tienduizend keer kan makers met
dezelfde ProPorties : dat is dus een vereenvoudigde vorm van anatomie waarin )'e ze dat de mens
volledig bestaat uit cirkels ."
In het begin van de dertiger J'aren begon Toonder
met het tekenen van eigen figuren . In abstracts
vorm ziet hil' die beginJ'aren en nog de periode tiJ'dens de oorlog als een verloren til'd .
"Ik heb veel van mi'n werk toen commercieel gedaan het hoorde bi)' het leren van de tekentechniek . Er is dan ook een grote verzameling figuren
die ik ofgeschreven heb . Hoewel ik nu denk dat ik
wel wat talent had heb ik er lang over gedaan om
het yak to leren . Pas in de viJ'ftiger l'aren zag ik
ineens dat ik al een tiJ'dJ'e de ideeen voor mi)'n ver-
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halen verwerkte zonder nog concessies aan de
techniek to doen . Het li$t in de buurt van dat verhaal . . . hoe heet dat verhaal? Over die maze . Dat
Bommel een mute zoekt,''heer Bommel en de muzenis' : dat is ei$enlil'k een verhaal dat we! uit het
volle !even $a$repen is. Iedereen zoekt een maze ."
Mist u het werken aan Bommel niet?

"Nee nee Bommel was ofgelopen . Ik kan wel tot
de eeuwi$a da$en aan Bommel bli)'ven werken
maar dat zou niet eerli)'k $eweest zi)'n, to$enover
Bommel ook niet . Ik kwam op het punt dat ik alle
stof voor Bommel had verbruikt en op zo'n punt
moet)'e ophouden . 0p zich is het al bil'zonder dat ik
het zo lan$ heb kunnen doen ."
Toonder tYPt nu, want met de hand schril'ven lukt
niet meer . Ook tekenen doet hil' niet meer.
"Het is niet zo dat ik tekende om minder in
woorden to beschril'ven, inte$endeel . Ik had niet
$enoe$ ruimte om alles in de tekst to vertellen dus
de tekening moest dan beter worden . Dasrdoor
werden die tekeningen eigenli)'k ook meer dan
striptekenin$en en werden ze door$ewerkt wat ze
togenwoordig wollig noemen . Zo zie ik achteraf
dat het altiJ'd amateurwerk is $ebleven ."
Toonder merkt dat hil'- tachti$ las r oud- met het
schri'
N en van zi)'n autobio$rafie ei$enli)'k een
nieuw yak heeft $eleerd .
"Ik kan nu $een informatie meer in een tokenin $
even . Dus zit ik elke zin to overwe$en veel meer
dan vroe$er ."
De taa! die Toonder in de Bommelve rhalen ebruikt heeft is duidelil'k herkenbasr . Deze sti)1
" is
ook typerend voor Toonders autobio$rafie .
"Ik zoek alti)'d naar een manier om mi') persoonlil'k uit to drukken . Kil'k ook masr n aar andere
schri'N ers : een van de voordelen van Re ve is dat le
hem herkent veel meer dan Hermans bj)voorbeeld . Mulisch herken 'e e en beetle: het is heel he!der heel klaar . En mil'n ei$en tas1 ik weet dat jk
hem heb en dat is $een il'delheid hoor . He tjsmiln
behoefte om het zo kort mogeli)'k t e zeggen en
daarom schrap ik in elke zin die ik heb emaakt ."
"Ik verbind in mi'n taal alti)'d het ee n aan het ander ik knoop oorzaken en $evol$en aan elkaar .
Bommel is daar een uiterste van . Ik stel bj!voorbeeld lets en dan $ebruik ik als tussenvoe $ sel zodat', terwil'1 het ei$enlil'k helemas1 nier 'zodat' is .
Zo werk ik met $edachtenspron$en . Als ik het

meest uit mi)'n $evoel schriJ'f dan is dat het sterkst .
Want als ik een woord $ebruik roept dat al automatisch een beeld op van lets anders . En daarom
ben J'e $erechti$d dat andere woord to $ebruiken ook al is dat van een $ebrekki$a !o$ica ."
"Het is mo$elil'k dat de neolo$ismen mil'n werk
binnensluipen omdat ik in Ierland leef. Als >'e dit
yak uitoefent als )'e in een ander land woont moet
l'e erg oppassen voor dat snort din$en . Hermans
woonde in Frankril'k, waar hi)' in princiPe alleen
maar Hollands sprak. Want hoewel l'e )'e moedertaal altil'd bli)'ft verstaan, veneer )'e het toch • de
$rammatica sluipt er verkeerd in . Wat dat betreft
kan het Nederlands nu we! mensen $ebruiken die
voor het behoud van de taal i1'veren ."
Bent u bang voor de teloor8an8 van de Nederlandse cultuur door de eenwordin8 van Europa?

"Die eenwordin$, ik zie er totaal $een hell in . Een
yolk heeft een ei$en cultuur, met ei$en be$rip van
$oed en kwaad, en dat zit in de $enen . a kan l'e als
yolk nier anders voordoen dan dat 'e bent . En dat
$eldt zelfs voor Nederland hoewel dat land er het
minste last van heeft . Want Nederlanders zi)'n
kooplieden- zi) assimileren$emakkehJk. Maartoch
is het een yolk . Dat weet ik sinds ik hier woon . We
hebben niet eens een Nederlands $eloof, niet eens
een politiek, niets- en toch ben l'e Nederlander . Misschien heb ik dat wat sterker omdat mi)'n voorouders uit Gronln$en kwamen en Gronln$ers jets)e
meer een yolk zi)'n, en minder vermen$d . Ik heb
veel vraa$stukken waarbil ik denk : waarom heb ik
dit niet $edaan waarom dat niet . Dan is er toch lets
dat le to$enhoudt. In de eerste plaats een heel sterk
individualiteitsbesef, een snort koppi$held . En ais
)e eenmaal een hekel aan remand hebt dan bli)ft dat
zo . Dat is $een haat, maar die Persoon wil )e dan
niet meer zien . Het zi)'n din$en die sterker zi)'n dan
lezelf. Daarom noem ik dat het Gronln$szi)n . Het
woord Gronln$s is natuurlilk onzin maar het heeft
toch wel jets to makers met de streek wasr )e uit
komt ."
"En in mi)'n hart $eloof ik daarom helemaal niet
in die eenwordin$ . Het is de eenwordin van oe$oslavie- van Ts)'echoSlowaki)'e en van Rusland
die op ellende uitloopt . Want daar is het $een eenwordin$, daar is het een uitelkaarvallin$ . Alle
mensen zi)n $ede$enereerd . Wi) komen voort uit
)'a$ers maar de oermens is landbouwer $eworden .
En op het o$enblik is de evolutiedran$ of$elopen
en kri)$en we neer$an$ . Door de overbevolkin$ en
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de vervuilin is de mens zichzelf aan het vermoorden . Net als de dinosauriers die zil'n uitgestorven
ook al heeft het mill'oenen l'aren geduurd . Het was
een mislukt experiment van onze Lieve Heer . En
waarom zouden wi' een
)g mislukt experiment zi'n?
Dit merk l'e aan de chaos in de wereld op dit moment . Niet zozeer bil' de enkeling, maar bil' het coilectief gebeuren . We zitten flu weer in een til'd met
gebrek aan eniga moraal- eniga overweging of wat
ook en dat geldt voor de kunst in de eerste plaats .
Alles is vormloos geworden . Ze Proberen bil'voorbeeld namen aan de kunstuitingen to geven maar
het is allemaal heel gebrekkig . Als l'e Lucebert bezig ziet, of APPel, dan weet ik niet welke naam l'e
daaraan moet geven . Het is een chaos . Net zoals
het voor de oorlo was ."

van De Teie8raa door de SS overgenomen zou worden- kreeS hil' het advies niet direct to verdwil'nen
want dat zou als P°litieke daad oPgevat kunnen
worden .
Adriaan Venema betichtte Toonder in 1991 van
vaag heid •~ zo zou hil' to lang in De Teie8ras zi1'n blil'yen Publiceren .
"Vroeger zou ik daar vreseli'k1'k boos om worden .
Nu niet meer . Zo'n Venema vind ik PsYchologisch
gezien een enomme stakker . Die man is zo narrowminded . Elke discussie is vruchteloos . Ik ben alleen maar verbaasd over datgene wat hil' zegt- en
dat uitgevers daar gehoor aan geven . Hil ' Probeert
mensen to betrappen op dingen die ze sours niet
eens gedaan hebben of waarvoor verzachtende
omstandigheden in iedergevalgelden . Zoals hil'te-

Toen door de Tweede Wereldoorlo g Mickey Mouse niet meer uit Amerika kon komen debuteerde
Tom Poes in De Teiegraa . Dit gebeurde op 16 masrt
1941 . Het volg ende 'aar
startte Toonder een sa~
menwerking met ooP Geesink voor de Produktie
van tekenfilms . Via via kon Toonder aan geldige
PaPieren komen en had zi'n studio bestaansrecht .
Sinds 1944 werkte onder de dekmantel 'Hulpstudio 2 Marten Toonder Films' aan de Spuistrast De
A1gemene Vril'e Illegale Drukkeril' . Illegale organisaties konden terecht bi' D .A .V .I .D . als er iets mis
was met hun eigen drukadressen . Ook vormde het
een mogelil'kheid our onder to duiken ook voor
mensen die niet konden tekenen . Toonder zelf
hield zich bezig met vervalsing van Persoonsbewi' en en bonkaarten en met illustraties in het
sPotblad Metro .
Toen hi'~ in 1944 hoorde dat de hoofdredactie

keer gaat tegen Vestdi1'k- of zoals hi1 ' APPel to Pakken heeft g enomen dat
~ is onbegril'Peli)'k- zo'n man
kan l'e niet haten . a kunt alleen maar zeggen : wat
belachelil'k ."
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Toonder ziet het kwaad als duidelijk aspect van de
mens . Hil' ontkent echter zelf haatdragend to zil'n .
"Er is voor mil'zelf nooit echt reden tot haten geweest . Ik heb eigenlil'k nooit een vervelende ervaring gehad . Ik ben een door en door verwende
man . Maar achteraf begril'P ik toch wel dat )'e zonder haat ei$enlil'k geen goede wereld in elkaar kan
timmeren . Omdat er natuurlil'k veel slechte dingen
zil'n die haat nodig hebben our veranderd to worden . Ik bedoel niet echt de moorddadige- daadwerkeli1'ke haat maar de hekel de geirriteerdheid ,
de agressie. Maar als 1'e volwaardig mens bent dan
moet l'e weten dat l'e daarmee niets oPlost ."
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Toonder kon zich via een bevriende arts ontoerekenbaar laten verklaren en onderduiken. Tom
Poes verdween toen uit De Tele%raa en kwam pas
na de oorlog terng in de NRC en de Voikskrant. In
1981 kreeg hil' het Verzetskruis .
De discussie welke positie Toonder flu heeft ingenomen gedurende de oorlogsl'aren, liJ'kt nog niet
uitgewoed . De vraag is ook of Publikatie van verdere delen van zijn autobiografie nieuwe PersPectieven zal bieden . Toonder wil deze discussie mi-l
den hoewel hil ' de ontwikkeling van zijn eigen
Persoonlil'kheid niet buiten beschouwing laat .
"Ach ik zie nu veel beter dan vroeger waar ik tekort schoot . Ik denk niet: goh, wat een sPitse l'ongen . Nee, het eniga waar ik me op beroemen kan is
dat ik alsmaar verhalen maakte. Voor de rest denk
ik : wat een sufferd . Wat een droomdanser . Het
duurde zo lang tot ik wist wie ik was en wat ik
waard was ."
Ik vermoed dat Toonder volgende delen van zijn
autobiografie niet zal Publiceren . De vriendeliJ'ke,
misschien ook enigszins naleve maar eigenzinnige
man die hiJ' is, bliJ'kt snel aangeslagen als aan zijn
goede intenties g etwiJ'feld wordt •~ hil' staat teveel
buiten de maatschaPPil' om zich bewust een Positie
op dit vlak aan to meters. Maar het op schrift stellen
van zijn oorlogservaringen zal hem daarom alleen
al zwaar vallen . Bovendien de ti'd drip hoewel
Toonder zelf dit liefst ontkent .
"Mil'n vrouw stierf aan een hartkramP, een beroerte. In het ziekenhuis is ze even bilg' ekomen . Toen

keek ze zo hil' grimast heel even ze was heel ver
wegwant dat kon J'e zien aan die blik, en ze lachte
een heel klein beet)'e. Maar ze keek niet naar miJ'. Ze
keek naar Nora de huishoudster PS en ze zei :
'Zorg datie heel goed werkt . En datie op til'd naar
bed gaat.' Toen was het ofgeloPen . Ik dacht op dat
moment natuurlil'k aan de verlichting waarover l'e
Paragnosten vaak hoort ."
"Verder kan ik niets zeggen over de dood . Er is
ook geen godsdienst die er iets zinnigs van zeggen
kan, want ik geloof niet in de dood . De dood is
overschat omdat het aanvaarden van de dood betekent dat J'e mag levers zonder het beste ervan to
makers . Maar als 'e iets meemaakt door ervaringen
op to doers dan geloof ik dat 'e een mogelil'kheid
hebt om to evolueren ."

Voltooit u uw autobio ra ie?
"Ach zolang ik nog een beetJ'e hersens heb ga ik
door, want ik heb een hoop to vertellen . Maar ik
hoop natuurliJ'k dat die autobiografie iets wordt
zodat ik niet al to knullig ofga . Ik vind het natuurlil'k heel vermakeliJ'k dat ikeen Prozadebuut heb o p
een leefti'd waaroP de meeste mensen een beetl'e
aftands worden . En net als Bommel hoop ik toch
op een goed punt to kunnen eindigen ."

Paul Stamsnil'der studeert Nederlandse Taal- en
Letterkunde (sPecialisatie : Taalbeheersin aan de
universiteit van Utrecht.
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NA DE MUUR
Vier l'aar $eleden rond deze tiJ'd schreef ik miJ'n eerste bil'dra$a voor V ooys . Toen no$ onder de toePasselil'ke koPtitel : "Uit de Muur" . Of was het misschien al het tweede versla$? Ik herinner miJ' in
ieder $eval dat ik half november 1988 schreef over
of naar aanleidin$ van de Reichskristallnacht' : 9
november 1938 . Dat was toen vil'fti$ 'aar
$eleden .
J
Geor$aniseerd sPontaan ruiten in$ooien biJ' ' loden .
Het startsein voor de vervol$in$ van alles wat
'deutschfremd' en dus "deutschfeindlich" was .
November 1988 commotie in de Bundesrepubliek
omdat CDU'er ennin$er op iets to historisch-realistische toon dit feit herdacht . Ik refereerde toen
aan het gedicht van Ed . Hoornik "Pogrom", uit
1938 en citeerde de re$el : "Het is maar tiers uur sPoren naar Berlin"
J . Achteraf hoorde ik velen kenden
dat $edichtJ'uistdoor dezere$el maarniet'in Worten' . Wist ik veel dat l'e in een column toch maar beter alles kunt toelichten . Daarom no$maals maar
nu met de $ehele tekst :
POGROM

Is dat de maar die naar het laatst kwartier gaat ,
o een 8elaat- omsPeeld door waim en vlam?
Waar is Berlin,
1 en waar de Grenadierstraat?
-Wat deed de1'on8en toen de bende kwam?
Is dat zi1'n sehirn die daar voor de rivier staat ,
is dit het water, dat hem tot zich nam
is hier de Spree, en daar de Grenadierstraat?
- Het is de Amstel het is Amsterdam .

op 't Rembrandtsplein Saan de lantarens branden .
Over de daken sproeit een lieht ontein .
- Ik druk mi1'n na8els d'~'er in mi1'n handers .
De odenbreestraat is een dieP ravi1'n .
Een korte schreeuw weerkaatst tussen de wanders .
- Het is maar tier uur sP oren naar Berlin
1 .

Ik herhaal anno 1992 deze woorden van Hoornik
in extensor omdat na vier l'aar, wat is vier J'aar dan
J'a, omdat na vier l'aar, maar de Muur is toch $evallen intussen )'a, dat is alweer twee )'aar terng, en nu
is het toch alweer vier ~
' ar, )'a, maar alles is toch ver1 6
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anderd intussen toch, ja, dan zi)'n al die buitenlanders hier gekomen Roma en Sinti Roemenen toch ,
dan is het levers hier toch zo moeilil'k $eworden
dan is het ook allemaal zo crimineel $eworden- die
hoedl'essPelers op de Kudamm, natuurlil'k oe$oslavers en er zi'n al zoveel Turken niet toch . . . hoe
dan met al die buitenlanders hier?
Inmiddels steekt men buitenlanders in brand .
Wat $ek, - nee : hoe vreselil'k is dat toch . De wereld
valt weer eens over Duitsland heen . AltiJ'd terecht :
over Duitsland moet 'e voortdurend heenvallen . Ik
$in$ plat op mi)'n bek toen ze til'dens de Golfoorlo $
witte lakens uit de ramen hin$en, ze wapperden
voor miJ'n balkon . Ik ben'erstaunt' wanneer ik Politieke debatten zie tussen re$erin$ en oPPositie
tussen het betonblok Helmut Kohl en ieder diezich
te$en hem teweer stelt . Ik ben'stuPefait' wanneer
ik meemaak dat er nooit sPrake van een comPromis kan ziJ'n . The winner takes it all. Of het nou Politici ziJ'n- of het om een Voll-Versammlun$Schwulen $aat, of het om zomaar een discussie $aat .
Geli1'k hebben, niet kril'$en .
Inmiddels steekt men buitenlanders in brand .
Ik denk aan miJ'n studenten . Ach ik houd veel van
mil'n studenten, schatten zil'n het vooral naarmate
ze meer op Nederland $eorienteerd raken . En
daartoe wordt $een moeite $esPaard : in het kader
van Erasmus en TemPus-Pro$ramma's wisselt het
uit dat het een aard heeft . Ik heb ook hele lieve buren .
Maar dan nu DIT . Eind november was ik in het
Amsterdamse Goethe Instituut ter $ele$enheid
van de presentatie aan de Duitse ambassadeur van
een fraai $eschiedenisboek door Nederlanders samen$esteld en $eschreven over 150 J'aar Duitse democratie . Een hens leerboek voor docenten en studenten Duits in Nederland . Het was een stiJ'lvolle
bi1'eenkomst met keuri$e sPrekers die de Duitse
democratische traditie hoo$ in hun vaandel hadden . Wel'mar en vooral 1933-1945 hadden een smet
$eworPen op die lan$e democratische traditie .
Anno 1992 drei$de $een $evaar voor die democratische traditie . Vol$ens de sprekers . Anno 1992
heeft na de vereni$in$ een kwart van alle Duitsers
nameli1'k die uit de voormali$a DDR, al bi1'na zesti $
l'aar $een democratische traditie meer $ehad, of J'e
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moet die lading stront in)'e ogen hebben gehad dat
'e kon beweren dat dadrUben een'Volksdemocratie' heerste . Over dat Probleem werd die midda g
niet gesProken . Het was een keuriga, vooral hoopvoile middag met een slokl'e en een haPl'e toe . Wat
was iedereen het eens na die mooie woorden . a?
Emn frommer Wunsch .
Nu DIT . Nog Seen twee dagen na deze bi)'eenkomst werden Turken in brand gestoken . En dat
was niet de eerste aanval . a kunt ze ook gewoon
neersteken . Overvallen op verbli)'fPlaatsen van
asielzoekers zil'n letterli)'k aan de orde van de dag .
De immigratieverzoeken van Duitse l'odes richting Israel sti)'g en drastisch . Turken hier in Berlin
) I
die er sours al generaties lang wonen voelen zich
'verunsichert' . De burgemeester belooft hen bescherming . De Goethe Institutes melden internationaal een dramatische ternglooP van belangstelling voor hun cursussen Duits . Betonblok Kohl
waarschuwt voor'crimineel extremisme van links
en rechts' . Ik heb het 'live' gezien : BundesPrasident Von Weizsacker werd bij' de grote Berli)'nse
demonstratie tegen racisme door de zogenaamd
linkse autonomen uit Kreuzberg met eieren bekogeld en het sPreken onmogeli)'k gemaakt . Ik vond
het een schande . Ik schaamde mil' Plaatsvervangend, want ik heb die man zeer hoog. Maar eieren
of brandbommen es gibt emn Unterscheid . Waarour zegt'der Helmut' niet waar nu het werkeli1'ke
gevaar vandaan komt?
Natuurlik
) 1 natuurli)'kI ik weet I ik heb het toch hierboven geschreven : het zil'n niet'de' Duitsers- maar
wie het flu gedaan hebben sPreken wel Duits .
"Nicht ich war es Adolf Hitler ist es gewesen" heet
een toneelstuk dat hier al 'aren in een klein off-off
theatertl'e looPt . Alleen al our die titel - want de
betekenis daarvan moge duidelil'k zil'n - zou dat
stuk nog lang moeten blil'ven topen . In een groot
theater. Ik hoorde laatst over het in elkaar slaan
van een buitenlander : "En hi' was helemaal geen
asielzoeker, hil' was legcal ." Een )'ongen wordt half-

dood getraPt, en hi) ' was niet eens een )'ood of een
turk, hi)' was niet eens een'schwul' . Ach, 'entschuldigunS'- wat een misverstand .
Pessimistisch? Nee sceptisch . Dat minstens . Vier
l'car lang schreef ik dit soon berichten voor Vooy s.
Over de Freie Universitat, over studenten, over
Berlin
l . Over wat zomaar oPkwam wanneer de
deadline al weer gaPasseerd was . Die deadline
was 'de Muur' uit of na -onzichtbaar geworden ,
maar nu bi l iedere Duitser'im KoPf' . Die muur is er
dus nog steeds, maar ik houd op erover to schril'yen . Gebeurtenissen gaan nu zo snel • ik kan die
ontwikkelingen voor Voo ys niet kwartaallil'k-actueel bihouden . Verslag does over dat nieuwe grote
Duitsland is aan )'ournalisten of aan schrivers
ais
)
Cees Nooteboom .
Aan mil'n bi)'dragen heb ik minstens een intrigerende maar vooral amusante kwalificatie van literair
streetcorner-werker van de Volkskrant Wilhelm
KoiPers, overgehouden : "het Berli)'nse orakel met
de literaire smack van een Poef" . Pief- P ofI deadline : het is inmiddels dus al nacht een onrustige
herfstnacht wolkenflarden slieren angstiS 1 angs
de lucht en als een poef citeer ik nog eenmaal
Hoornik :
Is dat de maan die naar het laatst kwartier gaaf ,
o een 8elaat, our
~ eeld door waim en viam?
Waar is Berlin,
1 en waar de Grenadierstraat?
- Wat deed de1'on8en toes de hende kwam?

Wat doet die )'ongen . Turk oegoslaaf . Roemeen .
ood . Zo'n mooie donkere 'ongen . Als de blonde
bende weer komt . Het is maar ties uur spores naar
Berlin
) . Morgen kan ik weg zi)'n. Terugzil'n aan de
Amstel . Maar hi)' . Wat overkomt die )'ongen . In
Duitsland .
Berlin,
) december 1992 .
Frans de Rover
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`Alle huizen zijn geblindeerd
met geluk .'
1

Liz anne Schi er

1 . Robert Vernooy, De tedere tirannie.
p.155 .
g. In : Crtt i sch
P105 .
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"De )'eugd, niet alleen de artistieke, vindt het helemaal niet leuk
om begrePen to worden"- verzuchtte Annie Romein-Verschoor
eens morrend in een PennestriJ'd die ze met een letterkundi$a verto enwoordi$er van de J'°n$ere generatie voerde . 2 Met die uitsPrack slaat ze de sPiJ'ker op ziljn koP .
eu d is sYnoniem aan verzet . Onbe$riP is een voorwaarde voor
verzet . De zor$zame samenlevin$ looPt over van be$riP, ook voor
het togenstribbelen daarte$en . De rebellie der adolescentie is daardoor noodgedwon$en $eforceerd . Dit secundaire verzet de stri'd
teen het teveel aan be$riP en liefde dat werkeliJ'k verzet in de
kiem smoort maakt de tragiek uit van het wat truttig begriP 'de
hedendaa$se l'eugd' . Het is deze Paradoxale tra$iek die Robert VernooY in ziJj n onlan$s verschenen roman De tedere tirannie aan de
hand van twee onverzettelil'ke Pubers oproept . Jessica en Jasper .
Ze zitten in het'Verzet teen de Vrede' (108) .
Be$riP tiranniseert de wereld . Dolf Oetker, de gezinstherapeut
bi)' Jessica thuis- schriJ'ft in ziJj n werk Gezondheid als Semeensc
stucht : "We hebben $een leiders meer~; er ziljn alleen no$ begeleiders . . . . Onze onderdrukkers ziJj n misschien niet meer als zodani $
herkenbaar, maar de onderdrukkin is er niet minder om . In onze
zor zame samenleving heeft zil' de vorm van hulP aan$enomen 135 . Niet alleen duikt er overal waar een noodkreet wordt ehoord een PsYchiater op, en als er $een Probleem is vinden we er
wel een overal is be$riP het codewoord . Bi1' de Problemenrubriek
van Mar8riet kun J'e terecht, in avondli)'ke radioProgramma's troost
de warme stem van de Presentatrice een ieder die in $eesteliJ'ke
nood verkeert zelfs een Politiea$ent is een begriPvoile vaderfiguur en zor$t voor 'een stuk oPvang' . Zo heeft Evelien de moeder
van Jessica, "haar ontspanningsklas en haar zelfhulpcursus, waar
ze onder deskundiga be$eleiding haar onafhankeliJ'kheid kan trainen een aanvaardbaar comPromis tussen zelf l'e levers leiders en J'e
door l'e levers laten leiden .'Meester, ze$ miJ' hoe ik vril' moet zilj n . . .'
(31) .
Zowel vri)'heid als be$riP vallen onder de gemeenschaPstucht .
Stril'den ervoor hoeft, j a, kan zelf s niet meer . De a$ressieve muziek
die 'Rebel without a cause' Jasper met zi)j n band DestroYka Produceert, komt voort uit "onmin met een samenleving die subversiveteit waardeert als een ei$enzinni$e vorm van huisvliJ't ." (67) In een
morsi$e uitgaansbuurt bedenkt Jessica biJ' de stank van een Pisriviertl'e waar dronkelaPPen in hun vuili$heid van de dag to voren
vallen . 'Toch is het goed dat er no$ steeds Plaatsen ziln waar Je
kan vallen zonder dat je wordt opgevangen." 131 Verzet hoort erbfl' in deze samenleving . 0Pstandigheid wordt $ereduceerd tot een
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fase van de Puberteit, die in niets afwil'kt van het verwachtingsPatroop . BegriP ervoor kunnen de nooddruftigen met bakken van de
straat schePPen . Waar de onderliggende noodzaak ervan bestaat
uit onderscheidingsdrang, wordt de onverzetteli'ken het togendeel
oPgedrongen . Deze welwillende mentaliteit l'egens de grillen en
kuren van de )'°ngere generatie is ook tot de ouders doorgedrongen- die uit alle macht een begriP- en liefdevol thuis voor hun
kroost Proberen to creeren . Bi1' ons kun l'e met al l'e Problemen terecht . We ziJ'n zelf ook l'ong geweest . . . Maar waar veel mensen de
narigheden uit hun l'eugd koesteren omdat ze die tragiek bil'voorbeeld zien als voorwaarde voor een begeerd kunstenaarscha P,
daar verzetten Jessica en Jasper zich hulPeloos tegen de oPgedrongen lieve harmonie van thuis . De tentoongesPreide'intergezinnelil'ke solidariteit' en haar moeders Pogingen om een gezelliga scene
van de reclame na to sPelen, stuiten op Jessica's nadrukkeliJ'ke onwil . Als Ad Jessica's vader, op zoek is naar zil'n dochter die weggetoPen is met haar vriendl'e, vermoedt hil' de waarheid : "Jessica
heeft wel eens gezegd dat wi)' het gewoon leuk vinden om haar
dingen to verbieden- maar het lil'kt eerder zo dat ziJ' een of andere
perverse bevrediging vindt in het zichzelf frustreren door ons tot
verboden to Provoceren dat ze alleen die dingen wil doen waarmee ze kan aantonen dat wiJ' haar onderdrukken . Wie is hier dap
de tiran?" 122
Deze afkeer van het teveel aan ouderliefde komt men ook en in
nadrukkelil'ker termen- tegen bil' een veel minder recente roman .
De moord op Arend ZwiSt 1951 van Alfred Kossmann verhaalt van
een oPPervlakkig gezien- vergeli)'kbare situatie . Twee l'ongens kunpen het thuis niet meer aan en ondernemen een teleurstellende
weglooPactie . Dat een van de l'ongens, Arend Zwigte l'uist wel reden heeft tot verzet maakt de tragiek van zil'n thuis zwaar beminde vriend Simon SPelbreker extra wrapg . "ouw P°sitie ten oPzichte van J'e ouders is volkomen ideaal . . . Als er iemand vriJ' kan
zi1'n-' voe hil' ziJ'n schiJ'nbare lotg enoot toe 'ben J1ij het, ou hebben
ze kwaad gedaan . Ze hebben l'e mishandeld en J'e hoeft de haat om
l'e geboorte niet to laten overstelPen door lieve herinneringen . iJ'
kunt volkomen consequent leven en zonder scruPules wrack n emen. lk wil l'e zeggen dat ikl'aloers op 'e ben ." 51 De paradox :
het verzet tegen het feit dat verzet niet nodig is, wordt door enkele steeds terngkerende en enigszins Forumiaans aandoende 'handwoorden' door de hele roman heen voelbaar . De stril'd tegen conventionaliteit valse gevoelens, Pathetiek en sentimentaliteit moet
via ProgrammaPunten en haat worden aangebonden . Het Pi1'nli1'ke
is echter dat de maatschaPPil' dit verzet verwacht en heeft gemstitutionaliseerd zodat het geworstel zelf in feite ook conventie is .
"1k wil niet begrePen worden,' klaagt Simon tegen zil'n verwonderde vriend `waar we ons in de eerste Plaats tegen moeten verzetten is tegen het handboek . Ze hebben ons ingedeeld- ze hebben
ons verPletterd met PsYchologie zoals ze daar alles mee verPletterep . Ik wil niet gevangen zitten in een hoofdstuk . Ze denken dat
het in de ontwikkeling ligt en dat het wel biJ'trekt . Maar ik wil niet
dat het bi)'trekt. . . . Ik ben alleen maar weggeloPen om de handboeken consequent to maken ." 59 Met andere woorden : schoPPen tegen de conventie-is zelf Passen in die conventie! Dan is het
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veel eenvoudiger en begeerli1'ker een concrete ellende to bestri' en .
Dat is gagarandeerd echte striJ'd . BiJ' gebrek aan beter haat Simon
Arends ouders omdat zil'n eigen ouders hem niets in de weg hebben gelegd . Echter : "ObJ'ectief gezien warm zil'n ouders even erg
ais die van de vriend zij' hadden hem geterroriseerd met hun liefde, hem gekweld met hun goedheid, . .] hi'
h Simon was wel weggeloPen, maar zil'n moeder zou huilen, zil'n vader zou haar troosten en zij' zouden hem vertrouwen, ook nu . . . . ZiJ'n paradox was
dat hil' hen haatte omdat zij' hadden verzuimd hem voldoende materiaal voor ziJ'n haat to geven . . . " 42
Karakteristiek voor de maatschaPPiJ' zoals VernooY die in ziJ'n
roman oProePtf is het conformisme . De mens han naar conformisme en alle mogelil'ke instituties en sectoren komen aan die diePgewortelde wens togemoet . De medische wereld staat in dienst
van deze "Gleichschaitun8, met als doel de sYstematische eliminatie
van al het lichamelil'k en geestelil'k abnormale . . . . Welbeschouwd
wordt de patient onderdrukt door zi)'n eigen conformisme het verlangen om koste wat het kost normaal to ziJ'n . Aan dit Sesundes
Volksempinden ontleent de gezondheidszorg haar bestaansrecht"
22 Maar vooral de vriJ'etil'dsindustrie, het amusement als gedwongen en commercieel Produkt zorgt voor geliJ'kschakeling . De ouders van Jessica hebben van ontsPanning hun broodwinning gemaakt : wat eens een hiPPievril'Plaats was, is flu door hen
omgevormd tot een gezinscamPing die op rolletl'es looPt . De orde
veiligheid en de Pret worden er met iJ'zeren hand gehandhaafd .
"De wielen van de caravans' bespiegelt Ad, 'dienen hoofdzakeliJ'k om de schiJ'n van mobiliteit op to houden de illusie dat ze kunnen gaan en staan waar ze maar willen. De meesten staan hier levenslang . Ze behoren tot het snort dat van ziJ'n geluk een getto
maakt . Ze hebben zoveel to verliezen . Zonder hekken en terreinbewaking voelen ze zich niet veilig . Ze dwePen dan wel met de vril'e
natuur, maar eigenlil'k vinden ze vril'heid heel bedreigend ." (48)
De 'gezelligheidsdieren' die een feestJ'e van Ad en Evelien bevolken bePleiten in hun rituele- clichematiga gesPrekJ'es "een sYsteem
waarbil' elke burger een eigen controleur heeft en togelil'k iemand
anders controleert ." (90) . "De grootste bePerking van J'e bewegingsvril'heid is besluiteloosheid •i als l'e l'e niet vastlegt, kom J'e niet van l'e
Plaats ." 105 . De vriJ'heid die hier wordt nagestreefd is een massaProdukt en in feite een gevangenis • het is een van de vele bitter-ironische togensPraken die de kleur bePalen van de welzil'nsstaat .
Conformisme regeert de samenleving in al haar facetten . De gezondheids- en geesteliJ'ke zorg bedient bil' VernooY de mens op ziJ'n
wenken door gelil'kschakeling to bewerkstelligen- vriJ'e til'd wordt
een lucratieve mogeliJ'kheid voor de industrie om eventuele open
Plekken van het individu op to vullen met amusement ; het reclamebeeld van het knusse gezinnetl'e is de norm voor een geslaagd
huiselil'k gezinsleven . a later entertainer is verPlicht verveling is
taboe. De uitgangssituatie van De tedere tirannie benadrukt - evenals de titel - deze gedwongen gezelligheid . De recreatieleider van
de camping bewaakt met argusegen het Plezier . Het is niet toegestaan deze gereguleerde Pret to weigeren het idee dat men zichzelf op de een of andere wiJ'ze zou kunnen vermaken is vervallen .
"Leuk dat l'e er bent!' Jasper voelt zich zo weerzinwekkend wel20
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kom dat hil' het liefst geliJ'k weer rechtsomkeert maakt . 'Zeg, valt er
hier nog wat to verstieren of hoe zit dat?" Misschien bang voor
subversieve invloeden voe de leider vriendeliJ'k maar beslist ziJ'n
overig gehoor toe : "Nog steeds zil'n er mensen die niet mee doen .
Ik wil geen namen noemen, maar volgens miJ' weten we allemaal
wie ik bedoel . Als l'ullie willen dat het hier een beetJ'e gezelli g
wordt- dan moeten l'ullie wel meewerken . Dat gaat alleen als we er
even met z'n allen onze schouders onder zetten . Ik weet het het
li1'kt belacheliJ'k om zo met die gezelligheid to topen leuren maar
op een gageven moment gaat het helemaal vanzelf, dan merk l'e
het gewoon niet meer." 18 Zo is dwalen in het nabiJ'e bos er absoluut niet meer bil' . e zou kunnen zeggen dat de "gecultiveerde jungle" op de vensterbank in de wachtkamer van de dokter hiervoor
sY mbool staat ~; vakantiegangers gaan net als in hun werkend bestaan, gebaande wegen • ze worden door de bossen gedirigeerd
door koppaaltJ'es die de routes aangeven . Ze weten niet beter, ze
vragen niet om iets anders . Behalve Jasper en Jessica .
Ook de l'ongeren schil'nbaar subversief met hun lawaaiige brommers en dito tiJ'dsbesteding- zi)'n volgzame schapen onder de terreur van de gezelligheidsindustrie J al ziet de invulling ervan er
even anders uit dan bil' hun ouders . Vervreemding overvalt Jasper,
een sterk gevoel er niet bil' to horen in disco PARADISE . "Dode
zielen dwarrelen in stroboscoPisch licht- dansen op de mast van
een computergestuurd orgasme ." 15 Bil ' een optreden van een
popgroep met de veelbetekenende naam Bon Sauvaga schreeuwt
een van de bandleden het clichematige "Is everybody happy?'
Nou en of . In de braafste maatschappil' alter tiJ'den heeft de handel
in extase ongekende vormen aangenomen ." (58) Niet alleen de
naastenliefde is geinstitutionaliseerd de massaconsumptie van de
gemdustrialiseerde pret is dat ook. Als de J'eugd zich dus to buiten
gaat aan disco- drank en soft drugs en vanwege het hoofdschudden van de oudere generaties in de prettiga waan verkeert dat dit
nu onconventioneel is, hebben ze het leliJ'k mis . Zoals puberProble
matiek een fase is zo is 'afwiJ'kend' gedrag een bestanddeel van de
l'eugd . Men verwacht niet anders . Het feit dat praktisch alle )'°nge ren deze illusie op gelil'ke manier koesteren, spreekt boekdelen .
Verwachting van en een overmaat aan begrip voor dit zogenaamd
onconventionele maakt dat dergeliJ'k gedeeld verzet - via een omweg - compleet wordt ingeliJ'fd bil' het conformisme van de maatschap pil' . Zo vormt dit snort van verzet het togendeel van verzet.
Daar komt, als gezegd nog bil ' dat de industrie zich met graagto
op de droom van de luidruchtige rebellie van de l'ongeren werPt .
En als ik zelf om me heen kil'k . . . hoe onconventioneel is de coramerciele MTV die koketteert met het andersziJ'n niet van individuen maar van een massale doelgroep die of wit wiJ'ken van de norm
die ze zelf bevestigt en in stand houdt? Een Programma als'120
minutes MTV's alternative music show' bestaat bil ' de gratie van
l'ongeren die zichzelf wat wil's maken . WiJ' ziJ'n apart . . . Wil' ziJ'n excentriek . . . en gestuurd door de commercie die er een fors slaatl'e
uit slaat . Een misschien nog wrapgere illustratie van deze ironische situatie vormt een verhaal dat ik me herinner over de l'eugd in
Japan . Daar neemt zoals we weten, de gemeenschapstucht karikaturale proporties aan- misschien wet vooral omdat er ook niet ge-
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Probeerd wordt het conformisme verborSen to houden zoals in het
Westen onder een vernis'e van vermeende individualiteit . Nu
schil'nt het zo to zijn dat deze eender SaPakte en gekaPto aPanse
l'ongeren zich in hun vril'e ti1'd massaal het park in sPoeden om zich
daar het uniform van de rui8a- rebellerende l'onSere aan to meters
comPleet met vetkuif, leren jack en 501 . ZiJ'n de vri)'e uren verstreken dan wordt het onconventioneel Pak weer verwisseld voor het
8eaccePteerde . Deze vorm van verzet is dermate Sereguleerd en
PrescriPtief dat wil' er ons nauwelil'ks een voorstelling van kunnen
makers . Maar toch .. . gaat het er biJ' ons zo anders aan toe? Kil'k, om
het voorbeeld van zoeven aan to houden eens naar de slinkse censuur die MTV uitoefent . Of een gcamPuteerde Prince y ou sexy
m . ) nu wel of niet aan kracht inboet is een kwestie van PersoonliJ'ke voorkeur . De paradox waarmee we hier to makers hebben is echter grenzeloos . De vriJ'heid is schil'n . Van hogerhand worth bePaald wat kan en wat niet kan . De zogenaamd rebellerende
l'ongeren zijn ledenPoPPen - hun gedrag wordt in geschikt geachto banen geleid . Het individu heeft het nakiJ'ken .
Het onconventionele is 'in' . Zo in als maar kan . En dus is er
niets onconventioneels meer aan . e zou Vernoots relaas moralistisch kunnen noemen . Feit is in elk geval- autonomicgedachten ten
sPiJ't, dat terngkoPPelfing naar eigen maatschaPpil ' bi1' mi1' als vanzelf ging . Zo herinnerde ik mi1' een wat morrende besPreking door
VN-recencent Rudie van Meurs van het boek'e Echte motor ' tsen
van NRC-redacteur Warna Oosterbaan . Motorril'ders zouden een
eigen life-style hebben ontwikkeld- Parafraseert Van Meurs die
steeds meer in de richting gaat van onafhankeliJ'kheid non-conformisme en het verkennen van eigen grenzen . 'Onafhankelil'k?'
vraagt Van Meurs zich of-• "Er zijn op dit moment 120 toerclubs
voor motoren met 8000 leden . Vorig l'aar lente kwamen op een da g
882 motoren over de di'k waaraan ik woon . Want om de een of andere reden gaan motorril'ders er het liefst in SroePen op uit . Als
kuddedieren ri'dend op elkaars achterwiel aPanners op aPa nners . Doelloze ritten . Non-conformisme? Het li'kt wel of een motorrider over geen enkel eigen idee en initiatief beschikt en slasfs de
routes vol die de dealers en het landelil'k overlegorgaan Tourclub
met hun voor'aars- na'aars- en zomerritten voor hem en hasr uitzetten." Vri1'Nederiand- 1 augustus 1992, P .63
Waarschil'nlil'k is onconventionaliteit en verzet bi 1'on8eren
altil'd
1
in geweest . Marsmans 'Groots en meeslePend wil ik levers!' is
sinds mensenheugenis een motto en is zelfs een cliche geworden .
BegriPPen als artisticiteit en verzet zijn altil'd met de J'eugd verbonden geweest . Nu echter verzet niet meer nodi is int ' endeel zo
als Vernooy aantoont nu er geen excuus meer is voor rebellie zoals een sti've maatschaPpiJ' onbegriP van ouders ellende etc . ,
dripgt de paradox van de in feite conventionele onconventionahteit zich onherroePeliJ'k op . Aan sommiga l'ongeren die door de
hele farce heenPrikken . Zoals, om tot de leesstof terng te keren,
aan Jessica en Jasper . Zoals toch ook aan Simon S lbreker . V ask
heeft in De moood op Arend Zwi8t deze figuur sterk het gevoel dat
er wat schort aan zijn gedragingen en uitsPraken . 0p die momenten twiJ'felt hiJ' aan de authenticiteit van alles wat hiJ' d oet . Is zijn individualisme wet honderd Procent eerliJ'k en Puur? Handelt hi' J
22
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niet 'uist naar de codes van de al eerder geciteerde handboeken,
zijn zijn geexalteerde gevoelens niet geforceerd ontstaan uit een
verlangen nasr hartstocht? Zi)'n angst voor pose en frase doet hem
zich steeds moedeloos afvragen'is dit wel echt?' In de shabby hotelkamer die hiJ' enkele dagen met zijn vriend betrekt, staat hil' Peinzend voor het open raam "luid denkend om in zijn binnenste de
conventie van gevoel die hem met natte dweilen in het gezicht
sloeg to onderscheiden van het echte gevoel dat hem de tranen in
de ogen dreef. . . . Het kwam alles van binnen en het kwam alles
van buiten het was conventie en het was beleving, een modder
van door drek vertroebeld water waar hiJ' vol afschuw in staarde .
'Kon ik maar weten wat ik voelde' dacht hi' met een retoriek die
hem ook alweer onzuiver voorkwam . 'Kon ik maar weten wat ik
voelde . . . " 79 ongeren als deze beseffen dat hun verzet schone
schil'n is, dat het gebrek aan een reden ervoor de grond onder hun
voeten wegmaait, dat er in de terminologie van Simon 'jets onherstelbaars' moet gebeuren wil hun gedrag het karakter van een fase
to boven gaan een fase die onherroepeli)'k,
bij Ad, Jessica's
vader, wegsil'pelt en plaats maakt voor het berustend burgerdom .
"Als iemand hem twintig J'car geleden gezegd had dat hil' ooit no g
eens zou houden van dezelfde muziek als zijn ouders, zou hil ' het
niet geloofd hebben en misschien zelfs wel beledigd zijn geweest .
Sours draait hi)' nog wel eens wat rock 'n roll- maar het gevoel dat
hi)' daarbiJ' heeft is niet meer wat het was . 4nmerkbaar zijn de romantiek en de rebellie verworden tot matte postalgie- een verzameling 'gouwe ouwe', begeleidingsmuziek biJ' fletse foto's van Ad o P
de motor- Ad met lapg haar 'Weet l'e flog : wiJ' tegen de wereld?'
Ad met ziJ'n elektrische gitaar . Het l'eugdig vuur staat thans op de
spaarbrander ." 147
Toch verzet dus toch jets doen our aan deze treuriga en naar het
lil'kt onvermiJ'delil'ke fasering van het leven to ontkomen . Jessica eet
niet meer- lijdt aan "Anorexia Nervosa sierp)ant die goededit
gl in
een drukkende beschutte ourgeving ." (118 )Jasper heeft zijn kamer geheel zwart geverfd en zit bil' een echte herrieband . Het is
niet genoeg. Niet 'onherstelbaar' genoeg . Net als Arend en Simon verwachten Jasper en Jessica al hun hejl van het wegtopen van
huffs. Maar wat moet l'e met die vriJ'heid? "Het eniga dat Jessica wilde was vril' zijn our to doen wat ze wilde . Nu is ze vrij en heeft ze
niks meer to willen." 126 En zo verzucht Simon moedeloos tegen
zijn vriend : "Ach Arend, wat moet ik doen met die vriJ'heid?' Wat
moet er gebeuren our de val van de massaal beleden en erkende
van de zichzelf uitblussende subversiviteit to ontwiJ'ken? 'We moeten een ziekte optopen of een moord Plegen," 59 zegt Simon met
de cooed der wanhoop . Wat lusteloos stelt hil' Arend voor in het
water to sPripgen . Verzuipen dap maar . Uiteindelil'k echter, nadat
Arend met hangende otl'es thuiswaarts is getogen, bliJ'ft hiJ' steken in een machteloos malen over een onherstelbare daad die
nooit plaats zal vinden : een daad dje erin zou bestaan wrack to pemen op de wereld door zijn vriend to vermoorden: Bi)' VernooYs
twee onverzetteli'ken vindt de onherstelbare daad wel plasts ,
maar beslist niet op een romantische, heroische wil'ze . Het verbli)'f
in de bunker, wil'kplasts en ironisch liefdesnestl'e van Jasper en Jessica, is een grote optgoocheling. De door Jessica opgespaarde pil-
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lee - het is zo ontluisterend dat ik vied dat ik het wel mag verklaPpen - worden verdeeld Jessica sterft- Jasper raakt in coma .
Arend Simon Jessica, Jasper . Alle vier wilden ze individuen zi'n
in een wereld van begrip .
Het gezond verstand hangt vol met wandtegelwil'sheden alle
troostende uitingen zi)'n automatische cliches- alle Sezelligheid is
een commercieel massaprodukt . Het levee van de oma van Jasper
wordt geleid door machines, ze is verplicht to blil'ven levee - "het
topPunt van comfort voor de verwende consument die to beroerd
is om zelf zil'n adem to halen ." 63 Zo leiden alle mensen in feite
niet hue eiSen levee, maar worden ze 8eleefd en geregeerd . Door
luxe amusement onpersoonli'ke~ ideaalbeelden en dito hulpinstanties . Onder alle beleefdheids- en andere aangeleerde frasen gaat
een fundamentele onverschilligheid- een gebrek aan communicatie
en een Sebrek aan behoefte elkaar werkelil'k to leren kennen schuil .
Onder de plamuur van liefde en begrip heerst achteloosheid . Jessica voorvoelt dat ook voor haar geldt : niemand is onmisbaar . Het
levee gaat door .
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Erik Provenier
en de Kunsten
In Andreas HuYssens studie After
the great divide staat een hoofdstuk
met de titel `Mass culture as woman' . In dithoofdstuk last HuYssen
aan de hand van Flauberts Madame
BovarY zien hoe het begriPPenPaar
modernisme/massacultuur gekoPPeld is aan de togenstellinS marineliJ'k/vrouweliJ'k. Emma BovarY is
een vrouweliJ'ke lezer, gevangen
tussen de valse voorsPiegelfingen
van triviale, romantische lectuur en
de realiteit van het Provinciale leyen in FrankriJ'k . Ze Probeert de illusie van een aristocratische romantiek to beleven, maar zit vast
aan de banaliteit van het alledaagse
bourgeois-leven in een Frans do rP .
Emma's schePPer Flaubert daarentegen werd bekend als de v ader van
het modernisme als een v an de ontw rs van een esthetiek die fel afwil'zend stond togenover de literatuur die madame BovarY graag las .
Bekend is Flauberts uitsPrack
`Madame BovarY, c'est moi' . Deze
identificatie van de manneliJ'ke autear met ziJ'n vrouweliJ'k personage
heeft volgens Huyssen veel to maken met de margfinale Positie van de
literatuur en de kunst in een maatschaPPiJ ' waarin manneliJ'kheid geassocieerd words met actie handel
vooruitgang : zaken die met industrie wetenschap en commercie to

maken hebben. Maar de identificatie is onJ'uist aldus HuYssen . Flaubent de man is de representant van
een hoge kunst. HiJ ' is de schriJ'ver
van onvervalste literatuur obJ'ectief ironisch, gecontroleerd . Madame BovarY, de vrouw, is de lezer
van inferieure literatuur subJ'ectief,
emotioneel Passie . ZiJ ' rePresenteert een `lagere' kunst .
Triviale cultuur wend en words
nogal eens als vrouweliJ'k voorgesteld en de hoog boven het alledaagse verheven cultuur biJ'voorbeeld de modemistische als
manneliJ'k . HuYssen geeft in ziJ'n
studie een aantal voorbeelden van
het negentiende-eeuwse gebruik
om aan massacultuur feuilletonromannetJ'es, bestsellers PeJ'oratieve vrouweliJ'ke karakteristieken toe
to kennen. Deze gewoonte berust
op de traditionele Premisse dat de
vrouw in vergeliJ'king tot de man inferieure artistieke mogeliJ'kheden
heeft. Het hoge, verheven modernisme words dan ook gedomineerd
door een manneliJ'ke `stroom' die
zelfs of en toe oPenliJ'ke verachtin g
voor vrouwen en voor de massa
tentoonsPreidt, zoals Huyssen stelt .
Nietzsche is van die manneliJ'ke
stroom de meest invloedriJ'ke vertegenwoordiger . Voor Nietzsche
staat de massa vrouweliJ'k togenoverde manneliJ'ke kunstenaar-filosoof-held . De individualist striJ'dt
tegen een on-authentieke, lagere
cultuur .
En zo regeert de manneliJ'ke we-

reld de Kunsten. HuY ssen schri'ft
J :
"The powerful masculinist misti9ue which is explicit in modernist
such as Marinetti Jun er Bern,
Wyndham Lewis, Celine et al . not
to speak of Marx, Nietzsche and
Freud), and implicit in many
others has to be somehow related
to the persistent gendering of mass
culture as feminine and inferior even if, as a result, the heroism of
the moderns won't look as heroic
anymore.
De grachtengordel
Het onderschrift van deze aflevering van Trans is afkomstig uit
Geerten MeiJ'sings roman De
8rachten8ordel . De hoofdPersoon
van deze roman Erik Provenier, is
een kunstenaar van de oude stemPel . Voor de verliefde beschriJ'vin g
van Amsterdam die hierboven in
het Trans-kader ofgedrukt staat is
niet Provenier, maar een ander personage verantwoordeli'k..J'k Provenier heeft een hekel aan de stall . Dat
is zo gagroeid . Toen hiJ ' nog een
J'ongen was en droomde van het
kunstenaarsbestaan in de grote
stall meende hiJ ' in Amsterdam no g
ziJ'n walhalla to kunnen vinden :
"In A gebeurde het, had ook hiJ ' in
ziJ'n J'ongeJ'aren gedacht: het moest
daar wemelen van de schriJ'vers en
kunstenaars . Een stall in gistin g,
waar uit de fermentering van vele
vreemde geesten kunst ontstond .
Daar werden de kranten gemaakt,
`~
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waxen de grote uitgevershuizen gevestigd : binnen de grachtengordel .
Hoe graag zou hiJ' nier in A willen
wonen."
Als Provenier later naar A verhuist, bliJ'kt ziJ'n droom nier in vervulling to gaan. In de stad is geen
sPrake van een bruisende zichzelf
voortdurend bevruchtende en o PzwePends schriJ'versscene . Het wemelter weliswaar van de schriJ'vers,
maar deze onderscheiden zich nier
van allerlei andere `Publieke figuten' zoals de televisiePresentator
of de discJ'ockeY . ZiJ' ziJ'n exPonenten van een vetsPlinterd cultureel
klimaat waarin voor de literatuur
slechts een margfinale Plaats is weggelegd. Provenier voelt zich hierdoor in ziJ'n schriJ'verseer aangetast
en kriJg' t een hekel aan de `barbaarse' stad .
Provenier ondervindt dat ziJ'n
schriJ'verschaP hem nier de biJ'zondere bovenmaatschaPPeJ
like functie geeft, waaroP hiJ' als literator to
midden van de barbaren recht
meent to hebben . HiJ', de schriJ'ver
van de oude stemPel, huh ziJ'n exclusieve apes overstiJg' ends literatuur in een nevel van rituelen en
mYstificaties . HiJ' koketteert met de
pose van het totals schriJ'verschaP .
HiJ' omgeeft ziJ'n literatuur met een
aureool van Heiligheid : ziJ' heeft
exlusief toegang tot het domein v an
de Schoonheid . ZiJ' is Puur, vriJ' van
verderfeliJ'ke invloeden: ziJ' is de
kortste weg naar de waarheid. Provenier most echter onder ogen zien
dat de Postmoderne lezers in de stad
A nier bereid ziJ'n voor ziJ'n werk
het ontzag op to brengen dat hiJ' van
hen verlangt. HiJ ' is het slachtoffer
van de merle door schriJ'vers bevochten democratisering van het
g ecommercialiseerde kunstbestel .
Provenier is omringd door yakbroeders die zich veel meet dan hi'J,
bewust ziJ'n van hun eigen bescheidenPositie in dePublicitaire marge .
ZiJ' ziJ'n dan ook beter dan Provenier
in staat zich in A staande to hou-
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den : ze verdienen hun eigen kost,
Publiceren in de zaterdagbiJ'laSe
van de krant en verschiJ'nen - samen met quizmasters en marathontopers - in televisieProgramma's .
Anders dan Provenier, wiens
schriJ'verschaP een anachronisms
is, ziJ'n diens copega's kinderen van

Geerten Meil'sin g

hun tiJ'd, de tachtiger J'aren . Waar
Provenier zichzelf met ziJ'n oPge blazen kunstenaarsPretenties tot
culturele en maatschaPPeJ
like outcast heeft gemaakt daar hebben
veel andere auteurs van de nood een
deugd gemaakt. Hun nier alleen literaire werk heeft nier meet de exclusieve status van dat van de grote
modemistische auteurs, maar het is
wel een onderdeel geworden van de
maatschaPPiJ' .

Judith Cohen
Een onderdeel van de Amsterdamse maatschaPPiJ' van de J'aren tachtig is Provenier zeker nier . HiJ' liJ'kt
veeleer een tiJ'dgenoot van de grote
Flaubert, de schePPer an de met
romannetJ'es dwePends Emma Bovary . En dat anachronisms maakt
De 8rachten8ordel tot een boek dat
in zekere zin geestig is . Maar de roman zou geestiger ziJ'n geweest
wanneer de auteur Geerten MeiJ'-

singwatmeerrelativerendedistantie had genomen van ziJ'n hoofdPersonsge . Toen ik bladziJ'de 347 had
bereikt waaroP het deftige ExPlicitus de roman afsluit kon ik me met
de bests wil van de wereld nier aan
de indruk onttrekken dat het MeiJ'sing allemaal ernst is . Ja, hiJ ' mddnt
het.
MeiJ'sing schetst een dandy in de
Jaren tachtig, een kokette kunstenaarsfiguurdie geennotieheeftvan
de grootte van de draggkracht van
ziJ'n kunst . Provenier neemt het ziJ'n
lezers in ernst kwaliJ'k dat de
Prachtboeken die hiJ' geconciPieerd
heeft het aanzien van de wereld nier
veranderd hebben . Dat is geesti g,
zeker . Maar het bli'ft
J nier biJ' een
onschuldiga beschriJ'ving van een
dwaze literator uit een andere wereld . Niet alleen Provenier is vooroorlogs . HiJ' is nier de eniga die
halsstarrig bliJ'ft vasthouden aan
ouderwetse oPvattingen over hoo g
boven het alledaagse verheven
kunsten . Onmiskenbaar kleven aan
MeiJ'sings beschriJ'ving van Provenier ook de enga luchtJ'es van reeds
lang door biJ'na iedereen verlaten
ideologieen .
Zeer gedateerd en wereldvreemd is het ontbreken van de
vrouw in Debrachten8ordel . De literaire verbeeldingswereld van
Provenier1MeiJ'sing is een mannenwereld . Alle conega's van de
hoofdPersoon waaraan in De
8rachtengordel woorden worden
besteed, ziJ'n man . De mannen bestieren de rePubliek der letteren . Er
toPen in het A van Provenier geen
vrouweliJ'ke schriJ'vers rond . Wel
schetst MeiJ'sing ons het Porust van
een vrouweliJ'ke randfiguur van
ziJ'n literaioe universum : Judith Cohen . Deze dame bliJ'kt ziJ'delings
betrokken biJ ' het literatre bedriJ'f,,
maar kept geen enkele literaioe Pre tentie . Provenier en ziJ'n manneliJ'ke
conega's ambieren tenminste no g
een meesterliJ'k werk uit de pen to
Persen . Cohen nier . Over haar ont-
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vangt de lezer enkel informatie die
met verliefdheid verlangen, relaties en J'aloezie to maken heeft . Ze
vervult in de roman de uiterst traditionele ofgezaagde functie van de
gelukkig tameliJ'k nette hoer .
Dat er in de verhaalwereld van
De 8rachten8ordel tiJ'dens de J'aren
tachtig geen vrouwen deelhebben
aan het literaire bedriJ'f kan waar
ziJ'n : de schriJ'ver is vriJ' ziJ'n fictief
universum naar eigen voorkeur in
to vullen . Wanner echter de enige
vrouw niet alleen volstrekt Pretentieloos is maar ook nog eens onvermiJ'deliJ'k met bet archetype van de
vrouweliJ'ke hoer bliJ'kt to worden
geidentificeerd, dan bevestigt MeiJ'sing op een griezeliga manier de

cliche's van een tiJ'd die al enigaJ'aren voorbiJ' was toen er in steden
als A literaire PriJ'zen werden uitgedeeld van viJ'ftigduizend gulden
zoals in De 8rachtenSordel beschreven words. Ten tide
J van Flaubert stelde men axioom dat vrouwen in vergeliJ'king tot mannen
inferieure artistieke mogeliJ'kheden
had, zo schriJ'ft HuYssen inA ter the
great divide. MeiJ'sing liJ'kt van dezelfde Premisse uit to gaan . Voor
ziJ'n hoofdPersonaga Provenier is
Judith Cohen jets om flunk verliefd
op to worden . Maar de Kunsten die
bliJ'ven bet exclusieve terrem van
Meneer zelf .
BeatriJ's de Jager

Literatuur in Utrecht

Utrecht heeft jets met literatuur .
Niet voor nets vindt bier J'aarliJ'ks
de Nacht van de Poezie Plasts in een
steevast uitverkocht Vredenbur g,
wend de binnenstad volgezet met
Nachtregels en heeft Utrecht in
haar centrum viJ'f literaire boekhandels . Maar Utrecht kept nog vele
andere vriJP' laatsen waar bekende
en minder bekende literatoren zich
manifesteren . In dit artikel words
een kort overzicht gageven van
deze literaire activiteiten, als handreiking aan iedereen die beseft dat
literatuur jets is wasJ'e nu mee moet
maken, en niet jets wasJ'e over twintig J'aar pas in de vernjeuwde editie
van Lodewick mag lezen .

Vooraf
In dit stuk words feitelil'ke informatie gageven die grotendeels voor
zichzelf sPreekt, maar bet zou kunren dat de lezer niet bekend is met
de termen eersteltweede circuit.
Deze termen ziJ'n als volgt to verklaren: als we sPreken van bet eerste

circuit gsat het om landeliJ'k minder
of meer bekende schriJ'vers, die bi'J
een gevestigde uitgeveriJ' hebben
gePubliceerd. Hebben we bet over
bet tweede circuit, dan gsat bet om
relatief onbekende schriJ'vers die
nog nietbiJ ' een gevestigde uitgeverj hebben gePubliceerd . Dit onderscheid words vooral gehanteerd om
de lezer een mdruk to geven van de
invalshoek van bet betreffende jnitiatiefo bet is geen waarde-oordeel
of maatstaf voor literaire kwaliteit .

Literaire podia
Het meest recente initiatief in Utrecht is literair matinee De Gave
dat 18 oktoberJ' .l . inPremiereging .
De matinee is ontstaan uit een samenwerkingsverband van enkele
Utrechtse schriJ'vers, de stichtin g
ZIMIHC en de Hogeschool voor de
Kunsten . Vier of vit'f auteurs dragen voor uit eigen werk, ofgewisseld met levende klassieke muziek ;
de oPzet is om steeds een was bekendere auteur naast drie of vier

minder bekende schriJ'vers to zetten. De Gave vindt plants op elke
derde zondagmiddag van de maand
op Janskerhof 18, aanvang 14 .30 .
Een ander podium, dat al viJ'f J'aar
bestaat is literair cafe Averechts
dat een podium wil ziJ'n voor schriJ'vers uit bet tweede circuit. Het podium wend voorheen georganiseerd
door de Utrechtse auteur SYlvia
Hubers maar is onlangs overgegaan in andere harden. De togerwoordiga organisatoren zullen
overigens met veel respect voor
SYlvia een heel andere vorm gebruiken . Wie wil weten was dat inhoudt, kan elke tweede zondagmiddag van de maand trecht in cafe
Averechts, LiJ'sterstraat 49, aanvang 14 .30.
Een klein initiatief dat niet onvermeld mag bliJ'ven is literair cafe
Schiller, dat eens per maand plastsvindt in het geliJ'knamig theater in
de Minebroederstraat . De SchillergroeP is een gezelschaP van overwegend jets oudere auteurs uit bet
tweede circuit . Hoewel bet literaire
niveau van bet gebodene sterk wisselt words dat ruimschoots goedgemaakt door de gezelliga ambiance
bet enthousiasme van de schriJ'vers
en de duideliJ'ke functie van Schiller als broedPlasts voor literair talent: veel Utrechtse schriJ'vers ziJ'n
begonnen in Schiller en de lightverse dichteres M . Kool die enige
titd geleden biJ Meulenhoff debuteerde is eveneens afkomstig uit
deze groeP .
Een t'aarliJ'ks terngkerend evenment is bet festival UtrechtRilt, dat
elk J'aar rond oktober Plaatsvindt •
bet festival bestaat inmiddels viJ'f
J'aar en wordt georganiseerd door de
stichting ZIMIHC . Het festival
moet voor schriJ'vers en dichters uit
de Provmcie Utrecht een stimulans
ziJ'n om bun creatjviteit verder to
ontPlooien - een aanzet om to bliJ'-
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yen schriJ'ven en meer gehoord en
gelezen to worden . De formule is
min of meer overgenomen van de
Nacht van de Poezie : een bloke
J
dichters een blokeJ entr' act . Er
staan gemiddeld viJ'ftien dichters
op de Planken, die overwegend uit
het tweede circuit afkomstig ziJ'n .
Van de literaire underground naar
de (sub )top is in Utrecht maar een
kleine staP. JaarliJ'ks vindt in de
blauwe zaal van de stadsschouwburg het driedaagse Multi Etnisch
Podium Plasts . Dit is de literaire
ontmoetingsPlasts voor schriJ'vers
uit Nederland en uit de rest van de
wereld vooral uit Suriname en de
Nederlandse Antillen . Afgewisseld
met exotische haPJ 'es, swingende
muziek en daps kan naar Poezie en
Proza van bekende Nederlandse en
buitenlandse auteurs worden geluisterd . Het MEP wordt georganiseerd door de Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht SMAU .
Aan het werkeliJ'ke festival gaateen
literaire middag vooraf, die meestal
een maand van tevoren wordt gehouden. Verder is er sinds kort een
mini-MEP, speciaal voor kinderen .
Een andere kersverse manifestatie
die eveneens mikt op bekendere auteurs i~ Recht uit het hart, georganiseerd door de SLAU Stichting Literaire Activiteiten Utrecht) . Een
avondvullend Programma van bekende auteurs die sets met Utrecht
hebben, biJ'voorbeeld omdat ze er
een tiJ'd hebben gewoond of gestudeerd. Recht uit het hart is ddn keer
gehouden, maar belooft een J'aarliJ'ks terngkerend evenement to
worden omdat, aldus de SLAU, de
voorraad Utrechtse schriJ'vers no g
lang niet op is . De SLAU organiseers verder maandeliJ'ks lezingen
van en interviews met bekende
schriJ'vers uit heel Nederland.
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Andere initatieven

Informatie en adressen

Dit stuk ging tot nu toe alleen over
literaire podia. Maar Utrecht heeft
er sinds kort ook twee nieuwe uitgeveriJ'en biJ' : Innocents en I1zer .
Beide uitgeveriJ'en richten zich o P
het tweede circuit. Innocents geeft
een uitstekend verzorgde literaire
serie uit waarbiJ ' oPvalt dat iedere
uitgave weer totaal anders is vormgegeven . IJzer geeft dichtbundels
uit en binnenkort ook een non-fictie
boek over reclame .
Utrecht kept ook een serseus literair
genootschaP in de vorm van de
Vereniging Utrechtse SchriJ'vers .
Het genootschaP is voor schriJ'vers
toegankeliJk na goedkeunng van literair werk door een ballotsgecommissie . Activiteiten van de VUS
ziJ'n biJ'eenkomsten, lezingen en de
uitgave van verzamelbundels met
literair werk van de leden. Binnen
de VUS is de roeP om J'ong literair
talent sterk maar het gezelscha P
heeft voor veel J'onge Utrechtse
schriJ'vers een was stoffsg imago .

Voor alle genoemde manifestaties
geldt dat ze worden aangekondigd
in buurtkranten . De grotere manifestaties staan in het Utrechts
Nieuwsblad . Het is biJ ' a11e organisaties mogeliJ'k om to worden oPgenomen in de marling .
Ingmar Heytze

Literair matinee Averechts: postbus 397,
3500 AJ Utrecht (030 - 42 22 79)
StichungZIMIHC : Adriaansvaat24c,
Utrecht (030 - 31 09 09)
SLAU : Postbus 274, 3500 AG Utrecht
(030-710775,030-892709)
SMAU : Schetpenburglaan 12 III, 3523 IX
Utrecht
VUS: Huizingalaan 46, postbus 9145
(030-73 3732)
Uitgeverij Innocents : Betuwe 67, 3524 TD
Utrecht
Uitgeverij Uzer: Heemraadserf 9, 2991
KA Houten

Ome Harry, tante Annie en
Jip & Janneke
Toen enige tiJ'd geledenDe ontdekkin8 van de hemel - de zoveelste
megaroman van Harry Mulisch
verscheen bemerkte ik plotseling
dat ik dit boek ongezien wilde koPen. Dit was vreemd omdat ik in
het geheel geen fan ben van Mulisch waarover hseronder meer .
Een onbegriJ'PeliJ'ke gretigheid had
zich van miJ ' meester gemaakt alsof
ik door subtiele, haast onzichtbare
reclametechnseken was gemaniPuleerd. Over de roman zelf had ik
nog geen letter gelezen, last staan
dat ik er een letter van had gelezen .
Evenmin had ik interviews met de
schriJ'ver onder ogen gekregen . Ik
wist slechts dat het boek meer dan

negenhonderd Pagina's telde en zo
ongeveer over van alles en nog was
ging . In elk geval over alle thema's
die de schriJ'ver in ziJ'n uitgebreide
oeuvre ooit heeft behandeldzodat
het boek kon fungeren als een snort
`draggbare Mulisch' .
TerziJ'de: ik geloof dat deze uitdrukking oorsPronkeliJ'k uit het Engels stamt, biJ'voorbeeld the portable Oscar Wilde. De Nederlandse
variant die dus letterliJ'k uit het Engels vertaald is kwam ik voor het
eerst tegen als titel van een ' Esquire
Pocket' : De drag8bare Van der HeiJ'den. HiJ ' werd hier overigeni oneigenliJ'k gebruikt, want het ging niet
zozeer om een anthologie, als wel
'aar9an9 11, nummer 1
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om een `wie is wie' in De tandeloze
ti'd. P een gageven moment zag ik
ti)d.
een besPreking van De drag8bare SPinoza, nameliJ'k in de Trouw
van zaterdag 24 oktober 1992, de
term begins in de mode to Taken .
Alleen a1 die omvang is loch een afdoende argument tegen een eventuele aanschaf, zouJ'e zeggen . Daarbi'J
komt nog dat het boek uitsluitend in
een gebonden editie verkriJ'gbaar is .
Beide factoren driven
de PTiJ's
o
J
P
tot de werkeliJ'k schandalig hoge
som van
75,-! De Beziga Bi'J
durft; het ergste is dat hun gok no g
terecht liJ'kt ook want velen hebben
niet het geduld om op de volkseditie to wachten. Als J'e het boek nu
niet aanschaft, dan hoeft het niet
meer, zo schiJ'nt men to redeneren .
TerziJ'de : daar wilde ik het ook no g
eens over hebben: het toenemend
aantal dubbeldikke megaromans
dat meteen maar in luxe, gebonden
editie op de marks wordt geworPen
al dan niet voorzien van leeslint . De
herdruk van BiJ ' nader inzien - ingenaaid-kostte in 1985 al 45,- . . .
In het naJ'aar van 1992 echter Presteerde Van Oorschot het om een
soortvervolg hieroP, De harde kern
door Frida - Hen iette - Vogels
voor 90,- op de marks to brengen!
En dan hebben we het nog slechts
over de ingenaaide versie . Wat zit
hier toch achter? SPeculeert men
eroP dat de leeshonger van het Publiek 8root genoeg is om zich dergeliJ'ke financiele aderlatingen to
laten welgevallen? Of heeft `Het
Betere Boek' definitief ziJ'n intrede
gedaan als cultureel statuss ymboo!? Van Oorschot c .s . zullen wel
weer beweren dat het hier om onbetaalbare monumenten van de v aderlandse letterkunde gaat en inderdaad onbetaalbaar ziJ'n ze . . .
En dan nog een boek van Mulisch . . .
Mulisc van wie ik in 1982 voor
het laatst een roman had gekocht .
Te weten de eerste druk van de boekenliJ'stfavoriet alley tiJ'den De aansla8 . Er was iets met miJ'n aankoo P
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- een klein scheurtJ'e of vouwtJ'e;
ik was in die dagen een nog grotere
zenuwliJ'der dan togenwoordi g
dat mij ' een brief deed schriJ'ven aan
de uitgever, met het verzoek mijJ
een ongehavend exemPlaar toe to
zenden. Aldus geschiedde : ik zond
het mine
J naar De Beziga BiJ' en
ontving per ommegaande een inderdaad smetteloos vlekkeloos en
ook anderszins gaaf boek. Helaas

was het de derde druk hetgeen miJn
aanvankeliJ'ke enthousiasme deed
omslaan in een dagenlang aanhoudende bedrukte stemming .
Of dit nu de reden was dat ikHoo8ste tJi'd, De pupil, De compositie
van de wereld en andere meesterwerken van de Nederlandse filosofische wereldliteratuur zonder
schuldgevoelens ongekocht en ongelezen liet, weet ik niet Precies . Ik
vermoed eigenliJ'k dat het nog het
meeste to maken had met miJ'n
beeld van de man in kwestie : een arrogante, zelfingenomen, humorloze> oPgeblazen, PiJ'Prokende, Pretentieuze PraatJ'esmaker, die veel to
veel geschreven had en ook nog de
tiJ'd vond zich uitgebreid to laten interviewen in de meest uiteenloPende media waaronder vele die to h
wel heel erg fout waren . Dit beeld

deelde ik ongetwiJ'feld met veel anderen maar ook ziJ' bleken nu `om'
to ziJ'n .
Ik zag een interview met de gelauwerde literator in het Pro~'aroma
van Son'J~ dat ik gewoonliJ'k toch
miJ'd als de pest ; op zich al een teken dat er iets vreemds gaande was .
HiJ' bleek darmkanker biJ'na had ik
`dramkanker' geschreven, volgens
Mulisch ongetwiJ'feld een betekenisvolle tYPefout, daarom vermeld
ik het hier even to hebben gehad en
overwonnen. Maar deze `menseliJ'ke' bekentenis die overigens niet
door de auteur zelf maar door Marcel van Dam werd gedaanwas niet
eens noodzakeliJ'k om de ommekeer in miJ'n houding J'egens Mulisch to bewerkstelligen. PlotsklaPs
vond ik hem sYmP athiek;~ ik vroeg
miJ' of waarom ik al die J'aren niet
door ziJ'n zelfverzekerde pose heen

had kunnen zien en raakte er nu
zelfs enigszins door vertederd . Hi'J
bekende vrouwen eigenliJ'k niet to
begriJ'Pen en kon alleen `kletsen'
met vrienden. Dat snort dingen .
Heel menseliJ'k allemaal . En SonJ'a
vond het helemaal niet erg, hetgeen
mij' enorm van haar meeviel . Dat
moet gezegd.
Misschien heeft deze haast collec-
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sieve ommezwaai to maken met het
feit dat Mulisch de leeftiJ'd heeft bereikt waaroP normale stervelingen
met Pensioen worden gestuurd• het
verleent de schriJ'ver jets eerbiedwaardigs en tilt hem uis boven de
striJ'dende PartiJ'en . Mulisch is een
instituut geworden . Niet onbelangriJ'k in dit Proces was ook het borstbeeld vervaardigd door Lancelot
Samson een van de hoofdPersonen
uis de volgende Pit Het universum
van Harry Mulisch, die D .V . in
1997 zal verschiJ'nen als de auteur
zeventig worth), dat een Plaats
heeft gekregen in het letterkundi g
Pantheon in Den Haag . S lot v an he t,
biJ' nader inzien perfect getimede
drieluik was natuurliJ'k de verschiJ'ning van De ontdekkin8 van de hemel dat - toeval bestaat niet bi'J
Mulisch - vi' enzesti8 hoofdstukken telt. Helaas kan ik hierover weinig inhoudeliJ'ks mededelen omdat
ik op dit moment nog aan het sParen
*
ben. .
Mulisch heeft biJ'na een zelfde status bereikt als Annie M .G .
Schmidt die eigenliJ'k al sinds de
J'aren zestig onaantastbaar is . Dit
komt omdat generaties Nederlanders met haar verhalen en riJ'mPJ'es
ziJ'n oPgegroeidloPgevoed om niet
to zeggen erdoor gedoctrineerd
ziJ'n ; ze kunnen op commando no gg
hele laPPen tekst oPlePelen . Tevens
ziJ'n ze gemstrueerd om biJ' de mjnste of geringste aantasting van haar
rePutatie er bhndehngs op los to
mePPen. Het is ronduit levensgevaarliJ'k om in hun gezelschaP jets
negatiefs over tante Annie to melden al was het maar de onschuldige
oPmerking dat ze wel eens naar de
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oPticien zou mogen gaan voor een
was meer eigentiJ'ds brilmontuur.
Ze zien ernormaal en ongevaarliJ'k
uis - ongeveer zoals u en ik
maar ziJ'n onmiddelliJ'k to herkennen aan de merkwaardiga flonkering in hun ogen als men het woodd
' fluitketeltJ'e' in de mond neemt .
0 PgePast!
Ik ben helaas evenmin geheel aan
Annie ontkomen al sta ik met een
mond vol tanden als men van mijJ
citaten verlangt. Maar J'a, ik ben
ook hele stukken psalm kwiJ'tgeraakt die ik op de School met den
BiJ'bel voor maandagochtend moest
instuderen . Ik hield vooral van canonachtiga liederen met veel herhaling erin : `Heilig heilig heeeeilig . . .'
Dit voor de gereformeerden onder
de lezers . Ik werd voorgelezen uis
JiP& Janneke, BeertJ'e PiPPeloentJ'e
en op miJ'n kraP bemeten kinderkamer Kingen vroliJ'ke JiP & JannekegordiJ'nen . Waar ziJ'n die dingen eigenliJ'k gebleven? Ze moeten nu
een fortuin waard ziJ'n! Eind J'aren
zestig volgde ik wekeliJ'ks de serie
`Ja zuster, nee zuster' over de belevenissen in een `rusthuis vol herrie'
en nog niet zo lang geleden moest
ik als oPPas voorlezen uis Pluk van
de Pette et ik bood nog aan om
voor to dragen uis miJ'n ter dodin g
van de tiJ'd medegenomen 0gen
van tJg
i' ers maar dit werd resoluut
ofgeslagen . lk weet dus waarover
ik het heb .
Het wonderliJke is trouwens dat
zich met betrekking tot Annie M .G .
Schmidt een omgekeerde ontwikkehng heeft voorgedaan althans
was mij PersoonliJk betreft. Ik heb
niet echt een hekel aan haar, dat

niet maar die onvoorwaardeliJ'ke
hielenlikkeriga houding die interviewers en ander mediagesPuis altiJ'dJ'egens haar Persoon aannemen
doer mij' of en toe de Karen ten berge
riJ'zen nu begins miJ'n hoofdhaar
was uis to dunne dus dat scheelt .
Volstrekt kritiekloos words ziJ' benaderd met als gevolg dat er altiJ'd
weer dezelfde Prak op tafel komt.
Inmiddels heeft Annie haar antwoorden Paraat en is er weinig
sPontaans meer ann . lemand noemde haar ooit `de echte koningin van
Nederland' en daar begins het inderdaad wel op to liken
met dit
J
verschil dat Annie zich - ofgezien
van haar bril - natuurliJ'k een stuk
beter kleedt dan Beatrix . Om de
laatste restJ'es respect to behouden
voor degene die mij' met haar denkbeelden op de weg naar de volwassenheid heeft begeleid tracht ik
haar dus zo weinig mogeliJ'k to zien
was vooral andersom goed lukt. Ji P
& Janneke bliJ'ven mij' dierbaar, dat
wel . Ik heb zelfs onlangs nog een
heuse JiP & Janneke-verJ'aardagskalender gekocht, vandaar dat ik nu
even ggeen geld heb voor de ontdekking van de hemel .
Henk Hardeman

* Misschien komt die volksedit a er ooit
nog ceps, maar ook ik heb besloten slechts ge
noegen tenemen met de gebonden versie. Feitelijk is f75,- ook niet zo heel veel geld, als je
bedenkt dat je er alle thema's van Mulisch in
een band voor terugkrijgt, zodat je die veertig
andere boeken van hem ongelezen en ongekocht kunt laten. Dat scheelt toch aanmerkelijk in de portemonnee.
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`The appearance is the result'
Over de wederkerige relatie tussen kubisme en modernisme

Marhes Schouwstra

Het Europese in de siecle in beeldende kunst en literatuur in kort
bestek : impressionisme, pointillisme decadentisme divisionisme ,
modernisme expressionisme fauvisme kubisme constructivisme ,
futurisme sensitivisme dada, surrealisme naturalisme, neo-Romantiek, s Y mbolisme Art Nouveau vorticisme etcetera, etcetera .
Desgewenst kunnen we in een aantal gevallen nog de voorvoegsell'proto-'- 'neo-' of 'post-' toevoegen en zo het aantal kunststromingen en -bewegingen van het in de siecle verdrie- of -viervoudigen . Men heeft de machinerieen van de etikettenfabriek niet laten
roesten dat is wel duideliJ'k . In een enkel geval was er decennia
lang durend onderzoek nodig om tot een definitief ontwerp to komen,
. terwi1'1 het anderzil'ds voor kon komen dat de fabrikant de
ontwerpen in de schoot geworpen werden . Zo hadden Marinetti
en Breton bil' voorbeeld de blauwdrukken voor resPectievelil'k de
etiket1'es FUTURISME en SURREALISME biJ'kans gereed- nog voordat de
produkten waar ze voor bestemd warm op grote schaal leverbaar
warm . En dat warm geen vage etiketJ'es als :
"Ingredienten : . . . emulgator E471 aroma's kleurstoffen (E141,
caroteen E160e bietenrood glansmiddel bi>'enovas voedingszuur (E388/E330)" Engelse drop .
Neen dat warm etiketten die de inhoud recht deden in een
voor iedereen begriJ'pelil'ke taal :
"Aangezien een verkeerde interpretatie van wat wiJ ' voorstaan ondoordacht onder het publiek circuleert staan wil' eroP, gelet op het
ezelachtiga commentaar van de huidige letterkundigen, toneelcritici filosofen exegeten en zelfs theologen de volgende verklaring of
to leggen : . . .1" Breton 1924
En dan volgt niet alleen een puntsgewiJ'ze opsomming van wat
er allemaal wel en wat l'uist niet mag, maar ook hoe het bedoeld is .
Geen wonder dat dergelil'ke etiketten gretig aftrek vonden onder
zowel kunst- als literatuurhistorici .
Het ware to wensen dat een ieder die de kunst wil renoveren of
innoveren van overheidswege verplicht zou worden gesteld een
dergeliJ'ke verklaring of to leggen . Dat zou kunsthistorici en -critici
een hoop werk besparen . Want hoeveel kostbare arbeidsuren zil'n
er niet reeds gestoken in het definieren en analYseren van het modernisme? "In togenstelling tot de historische avant-garde waartoe dada surrealisme en futurisme gerekend worden , die zichzelf
dus in verschillende groeperingen heeft gapresenteerd- is het modernisme een constructie achteraf van de literatuurwetenschap"
Levie in : Zeeman 1991 : 267 . Een constructie die eigenliJ'k zo verbazend simpel is dat men zich of kan vragen waarom de voltooiing ervan zo lang op zich heeft laten wachten . Uiteindelil'k is het
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modernisme in brede kring bekend geraakt als'niets meer dan het
gehele literaire domein van de Periode 1890-1930 met
,, uitzondering van de werken van de historische avant-garde . Deze definitie
is uiterasrd niet sluitend . De chronologische afbakening leent zich
nog steeds uitstekend voor discussie een discussie die op haar
beurt bepaald wordt door wat men onder de modernistische
'code' of Poetica wenst to verstaan . Met een weergave van deze
discussie wil ik de lezer dezes niet vermoeien . Ik zou in Plaats
daarvan willen wizen
) op een oPmerkeliJ'k aspect dat deze discussie kenmerkt in vergelil'king tot de gedachtenwisselingen rondom
de historische avant-garde .
Gesteld werd dat 'boek- en doekvorsers' van de historische avantgarde dankbaar gebruik maken van beginselverklaringen die door
de betrokkenen zelf zijn ofgageven . Een voordeel van een dergelil'ke interdisciPlinaire benadering zou kunnen zil'n- dat kennis van
de avantgardistische schilderkunst ter aanvulling, ter verdiePg
in
of ter nuancering van de kennis van de avantgardistische literatuur en vice versa aangewend kan worden .
Het modernisme wordt in togenstelling tot de historische avantgarde beschouwd als een sPecifiek literaire stroming . Het onderzoek daarnaar is dan ook grotendeels in handen van literatuurwetenschaPPers en letterkundigen en kan met de beste wil van de
wereld niet interdisciPlinair genoemd worden . Dit nu is, gezien
het voorgaande f oPmerkelil'k .
Voor de Periode 1890-1930 zijn kunsthistorici reeds gekomen tot
een indeling in onder andere imPressionisme- Pointillisme fauvisme kubisme en constructivisme . De etiketten voor deze stromingen hebben grotendeels betrekking op sPecifieke beeldende kenmerken van die stroming J en liken derhalve niet bruikbaar to zijn
in studies van de literatuur uit dezelfde Periode . Daarnaast kennen deze stromingen echter ook een eigen, sPecifieke code die, getoetst aan literatuur van dezelfde Periode ook in literatuurhistorisch onderzoek naar het modernisme ter aanvulling, verdiePing
en nuancering zou kunnen dienen .
Enkele Pogingen daartoe zijn in de J'aren'60 en '70 reeds ondernomen . Edward Fry, WYlie 5YPher, Martin Koomen en Francis Steegmuller zagen verwantschaPPen tussen het kubisme enerziJ'ds en
het over het algemeen als modernistisch beschouwde werk van
Gertrude Stein Guillaume Apollinaire, Pirandello en Andre Gide
anderzil'ds . Helaas komt dit viertal weinig verder dan het duiden
van die verwantschaP . Een nadere beschouwing van de kubistische code zou het mogelil'k kunnen maken de aard van deze verwantschaP aan het licht to brengen . Een kleine rondgang door de
kunsthistorie waaruit het kubisme is geboren is daartoe noodzakeliJ'k .

1 . Zie: Fry 1966 : 56; Koomen 1983 : 27;
Steegmuller 19T3:139 en Sypher
1966: 289311 .
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In 1874 ontstaat in PariJ's het imPressionisme dat als doel heeft
"het oPtisch karakter van een landschaP uit . . . beelden f met weglating van elk ander aspect" MeYers en CoPPlestone 1991 :791 .
Monet wil bil'voorbeeld slechts de lichtstralen die op zijn netvlies
komen, omzetten in verftekens . Dit is vriJ'wel onmogeliJ'k, omdat
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men altil'd meer weet van een voorwerp dan men ziet . De impressionisten Proberen niettemin of to rekenen met het traditionele illusionisme door een duidelike
l cesuur aan to brengen tussen wat
men ziet en wat men weet of anders gezegd : tussen res tieveli'k
beeld en concept van het object . Of nog anders : tussen optische en
conceP tuele werkeli1'kheid . Zoals het streven van Monet duidelik
)
maakt houden de impressionisten zich in de eerste laats bezig
met de Problemen rondom de weergave van de oPtische werkelil'kheid . Zil' gebruiken echter nog steeds kleuren die liken
op de door
l
hen waargenomen kleuren zodat er in hun werk nog steeds sprake is van een zeker illusionisme . Reden voor Seurat om de waargenomen kleuren to ontleden in Primaire en secundaire kleuren en
die op zin
l doek in stiPPen mast elkaar to zetten . Deze wiza
) van
schilderen wordt'Pointillistisch' of 'divisionistisch' genoemd .
De fauvisten letterlil'k'wilde beesten' volgen edeeltelil'k de
door Seurat ingeslagen weg . Ook hun com sities zi)'n in de eerste
plaats oPgebouwd uit kleuren . Doordat de Penseelstreken steeds
grover worden maken de pointillistische stippen echter gaandeweg Plaats voor fauvistische vlakken . Deze ontwikkeling maakte
het noodzakelik l de geschilderde ob)'ecten steeds verder to simPlificeren . De overeenkomst met de kubisten is reeds duidelil'k aanwi)'sbaar in de tendens naar grotere abstractie en een streven naar
meer vril'heid in de weergave van de oP tische werkelikheid
.
l
Tegelil'kertil'd is er echter een belangril'k verschil in de benadering van fauvisten en kubisten waar to nemen . Waar de fauvisten
steeds verder Problede weergave van de op tische werkelikheid
l
matiseren keren de kubisten terng naar het uitgangspunt van de
imPressionisten : de cesuur tussen beeld en concept . Zil' kiezen echter geen Partil', maar maken in hun werk de cesuur zelf tot dominant thema . Zil' vragen zich of hoe beeld en concept interfereren .
Daarmee sluit hun benadering aan bil ' die van Paul Cezanne die
alle etiket'>e s ten sPi)'t, geheel zil'n eigen weg ging .
Ook hi' wilde afstand nemen van het traditionele illusionisme
waarbil' op het doek de aanwezigheid van voorwerPen die in de
oPtische realiteit niet waarneembaar warm, gesuggereerd werd .
Hil' hield zich bezig met wat professor LYnton noemt "de stabiliteit
en de instabiliteit van de dingen, hun werkelil'kheid en werkeli)'kheid van de verf op het doek" in : MeYers en CoPPlestone 1990 :
794 . Cezanne was zich ervan bewust dat de oPtisch waarneembare werkelil'kheid niet naar het doek getransformeerd kon worden .
Het beeld op het doek is per definitie bePaald door de invalshoek
van waaruit het object is waargenomen en is derhalve alti' subl'ectief.
Cezanne heeft dit alleen al door de titels die hil' zil'n doeken meegof op een Prachtiga manier laten zien in een serie schilderi>'en van
Mont Sainte-Victoire . Het eerste schilderi' in deze serie werd gemaakt in 1890-1894 en is eenvoudigwe getiteld Mont Sainte-Victoire. Drie l'aar later voltooide hil' Mont Sainte-Victoire vue de Bibemus
en in 1902-1904 1904-1906 en 1905 drie schilderien met de titel
Mont Sainte-Victoire vue des Lauves. De relativering van het realiteitsconcePt wordt echter ook in de doeken zelf uitgedragen- zoals
duideli 'k
) zichtbaar is in Le lac d'Annecy 1896 en Paysa8a bleu (19041906) . Een serie schilderi1'en die de neerslag vormen van een studie
1jo0y_f
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Pablo Picasso, Les Demoiselles
d'Avi on,1907 (244 x 233 cm)
New York, Museum of Modern Art

van het object vanuit steeds een ander PersPectief, liken
nu in een
l
doek vereniSd to zil'n. Het schilderen vanuit een dergelil'k meervoudig PersPectief, dat Cezanne tweedimensionaal wilde weergeven
stelde specifieke vormtechnische eisen . De fragmenten op het doek
warm in werkelikheid
niet met elkaar verbonden maar moesten
l
dat op het doek wel zi1'n . Om dat to bereiken- maakte Cezanne gebruik van vervormingen en passages;
es kleurvlakken die deze fragmenten weer tot een eenheid ineen deden vloeien . Het resultant
was een duidelil'ke ruimtelil'ke dubbelzinnigheid .
0P de dood van Cezanne in 1906 volgt een overzichtstentoonstelling van zil'n werk . Picasso, die op dat moment na zil'n rote en
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blauwe periode wellicht ook wat de vormgeving van ziJ'n werk betreft wel een nieuwe imPuls kan gebruiken- is daar zo van onder
de indruk dat hiJ' radicaal een nieuwe weg in slant . Al in 1907 geeft
hil' daarvan blil'k met zi1'n DemoisselIes d'Avi8non. Kleurvlakken en
sterk vereenvoudigde figuren beheersen het doek . De gezichten
van de Prostituees zil'n en ace de neuzen van enkele van hen en
pro ii weergageven. Het hoofd van de figuur rechtsonder is ten opzichte van de romp een halve slag gedraaid, waardoor togelil'kerti' het gezicht en de rug zichtbaar ziJ'n . Picasso heeft net als Cezanne zil'n object vanuit meerdere persPectieven benaderd en
passages gebruikt .
Georges Braque schildert in deze periode een aantal vergeliJ'kbare schilderil'en . In 1908 wil hil' samen met Picasso exPoseren in de
Galerie des Independants, wat wordt geweigerd door Henri Matisse . Het is Matisse een gruwel de doeken "die volledig zil'n oPge bouwd uit kubusJ'es" (Bloomsbury Books 1989 :1) . De term 'kubisme' doet hiermee reeds haar intrede hoewel de kubisten als groe p
pas vanaf 1910 biJ'eenkomen .
Eenmaal verenigd, ontwikkelen zil' zich zowel artistiek als intellectueel in een razend tempo . 0P de initiele fase van het Proto- of
Cezanniaans kubisme volgt wat door kunstkenners genoemd
wordt het'anal Y tisch kubisme' . Het object wordt ontleed f de onderdelen van alle zil'den bestudeerd en vervolgens op het doek samengevoegd tot een nieuw object, dat het concept dat over het object gevormd is, recht doet . Het ontleden van het object kan
Plaatsvinden tot in het oneindige . Elk onderdeeltJ'e kan verder ontleed worden en elk ontleed onderdeeltJ'e kan weer vanuit een
groot aantal invalshoeken bekeken worden . In de schilderiJ'en uit
deze periode is dat to zien in de ver doorgevoerde fragmentatie en
vervormingen van het object . Deze manier van werken zou men
oPtische inductie kunnen noemen. Het concept gant in deze periode een steeds belangriJ'kere rol sPelen- waardoor de dichotomie tussen beeld en concept enerzil'ds verscherPt wordt- maar beide zich
anderziJ'ds in het werk in toenemende mate geintegreedd tonen .
In 1912 is er een duideliJ'ke ommekeer in de kubistische benadering waar to nemen . Bra9ue vindt in de herfst van dit l'aar het Principe van pa p ier colle uit . Stukken voorbewerkt PaPier bil'voorbeeld
behang en later ook touw en hout worden op het doek gelil'md .
Nog meer dan eerst gant de schilder nu uit van de conceptuele
werkelil'kheid . Om deze op het doek weer to geven voegt hil' elementen uit de waarneembare realiteit die bi' de toeschouwer bekend ziJ'n, samen om een nieuw- concePtueel object to creeren . Zoals in de analYtische fase de nadruk lag op ontleden, zo ligt in deze
derde'sYnthetische' fase de nadruk op samenvoegen .

2. Geciteerd in : Fry 1966 :162.
3. Geciteerd in : Hughes 1981 : 32 .
4. Gedteerd in : Fry 1966:11 .

Juan Gris : "Cezanne turns a bottle into a cylinder, but I begin with
a cylinder and create an individual of a special type : I make a bottle - a particular bottle - out of a cylinder" . Pablo Picasso : "Ik schil3
der vormen zoals ik ze me voorstel en niet zoals ik ze zie„ . En Georges Bra9ue : "One does not imitate the appearance, the
appearance is the result" 4.
Het resultant was uiteindeliJ'k dat de obl'ecten vervormd, fragmentarisch en sterk vereenvoudigd werden weergageven . Kleur-
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met scherPa hoeken beheervlakken begrensd door rechte linen
)
sen het doek . En dat alles vanuit de door Cezanne gaPoneerde
idee, dat de zichtbare werkeli)'kheid niet naar het doek getransformeerd kan worden . De realiteit van het doek is een andere dan die
van daar buiten . 0P het doek vloeien de realiteiten die door o0 g
en hoofd gedicteerd worden samen in een nieuwe sYnthese een
sYnthese die een nieuwe realiteit vertegenwoordigt, en - met nadruk - niet de realiteit. Noch wat men ziet noch wat men weet
heeft een absolute reele waarde . 'De realiteit is relatief' : de kern
van de kubistische code .
U ziet daar iemand languit g aan bil het intraPPen van een open
deur? 'De realiteit is relatief' dat weten we immers al sinds . . . de
modernisten . Lezen we Gide Les aux-monnayeurs . Edouard, de
hoofdPersoon, maakt aantekeningen voor een boek dat hi1' wil
gaan schri1'ven :
"1k begin datgene to zien, wat ik het'diePere onderwerP' van mi)'n
boek zou willen noemen . Ongetwi)'feld is het of liever, zal het zi)'n ,
de wedi)'ver tussen de werkeli)'ke wereld en de voorstelling die wi' l
ervan vormen . De manier waaroP de wereld der verschil'nselen
zich aan ons oPdrip en waaroP wi)' de uitwendiSa wereld onze
bi)'zondere verklaringen trachten op to dripgen- vormt het drama
dat ons leven is" Gide 1969 1925 : 216 . En niet alleen het drama
van ons leven maar ook het drama van de roman . De 'werkeli'ke
wereld en de voorstellinS die wil' ervan vormen' worden dooreen
gevlochten tot een onontwarbaar net, 'een nieuwe sYnthese van
een nieuwe realiteit' .
Net als de kubisten gaat Gide uit van een reele aanleiding in de
schilderil'en een concreet object), maar brengt hi)' vervolgens de dichotomie tussen de realiteit en de rePresentatie daarvan aan het
licht . 0P het kubistische doek en in Gides roman zi1'n en bli)'ven de
relaties tussen resP ectievelik
l object en geschilderd object en plot
en verhaal onoPgelost en wederkeriS . Gide Saat echter nog een
staP)'e verder, door ook de relatie tussen verhaal en autobiografie
to Problematiseren . Het thema van de roman van Edouard is immers tog)
elikertil'd thema van Les aux-monnayeurs waardoor Edouand en Gide elkaar overlaPPen . De roman van Edouard zou in het
verhaal nog geschreven moeten worden- maar is togelil'kerti)'d
reeds door Gide voltooid . Net als de kubisten ontleedt Gide de realiteit en bekil'kt hi)' elk fragment van verschillende kanten zoals onder andere bli)'kt uit de slotzin van Les aux-monnayeurs : "1k ben er
erg benieuwd naar- Caloub to leren kennen"Gide 1969 : 410) .
Deze Caloub heeft in het begin van de roman een margin ale rol gesPeeld en deze frase oPent in Principe de mogelil'kheid om het fragment van de plot, waar Caloub deel van uitmaakt to herschril'ven
vanuit zi)'n PersPectief .
Lezen we William Faulkner As I lay dying. Een bizarre familiege- .
schiedenis wordt door vil'ftien personages verteld in negenenvi)'fti g
korte monologues interieur. Deze geschiedenis is niet bePaald als
een eenheid weergageven . Kleine gebeurtenissen- fragmenten worden door meerdere personages vanuit hun eigen PersPectief
beschreven waardoor het na het boek to hebben dichtgeslagen
nog steeds niet duideli)'k is wat er nu Precies gebeurd is .
36
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Lezen we Pirandello Vanavond improviseren wi1' . Net als Gide
vlecht hil' autobiografie en verhaal meesterlil'k in elkaar . Reeds o P
de elfde bladzi'de is een bil'kans onontwarbare situatie ontstaan
waarin publiek en acteurs, acteurs en personages, een personage
en de auteur en auteur en een acteur elkaar overlaPPen . Cezanne
hield zich bezig met de werkelil'kheid der dingen op het doek en
de werkeli1'kheid daarbuiten . Geheel in de sti1'1 van het sYnthetisch
kubisme weet Pirandello beide in dit toneelstuk samen to voegen .
Lezen we nog vele anderen . Lezen we tot slot echter Gertrude
Stein 'Picasso' :
"One whom some were certainly following was one who was completely charming . One whom some were certainly following was
one who was charming. One whom some were following was one
who was completely charming. One whom some were following
was one who was certainly completely charming . . . " in : Fry
1966 :55) . Het object van Steins artikel is slechts een zin . Een zin die
onderzocht uit elkaar gehaald en in een andere volgorde weer samengesteld wordt . Elke nieuwe zin is weer een nieuw begin- een
nieuwe manier van kil'ken naar het object, maar togelil'kertil'd ook
een nieuw, oop zichzelf staand object, dat weer op een nieuwe manier bekeken kan worden .
Het object van dit essay is slechts de verwantschap tussen kubisme
en modernisme . Het object is bekeken, ontleed en samengevoegd
in 'een sYnthese, die een nieuwe waarheid vertegenwoordigt, en -met nadruk -- niet de waarheid' . Elk nieuw essay is weer een
nieuw begin, een nieuwe manier van ki)'ken naar het object, maar
togelil'kertil'd ook een nieuw, op zichzelf staand object, dat weer oP
een nieuw manier bekeken kan worden .
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et is bil'na onmenseliJ'k om J'e alleen al voor
P1akken dit )'aar in het openingsartikel de bundel
Max. 36, een verzamelin$ verhalen van )'°n$e
to moeten stellen in wat voor erbarmelil'ke
schri'
ers VN 39, 26 sePtember 1992
. Ik ben bli'
omstandigheden ik deze column conciPiN
)
dat ik geen scholier meer ben . Tot tweemaal toe
eer hoe diep ongelukkig en van God en iedereen
wist Peeters de potentiele literatuurliefhebbert)'es
verlaten ik hier in het hoist van de nacht achter een
kille nachtPortiersbalie in een uitgestorven ziekenof to schrikken met zi'n an$stinboezemende ads$ihuffs eenzaam en niet geheel meer helder zit to
um : 'Er is niemand die voor zi)'n lol schril'ver
schri'1v en . En toch doe
wordt .' Ik moet alti'd
ik dit uitsluitend voor
even slikken als ik dit
min lol dit schril'ven
snort din$en lees . Lig ik
bedoel ik, niet dit wernacht aan nacht in een
ken want dat is voor de
ultieme kwil'lePilePsie
van het lachen om mi)'n
poet, voor het ziekenfonds voor de zekerei$en taal$rapI' en hoor
ik van Peeters dat ik iets
heid dat ik kan blil'ven
Giphart
schri)'ven zonder me to
geworden ben dat niehoeven verhoereren
mand voor zi'n lol
aan wetenschaP- l'ourwordt . Volgens Peeters
nalistiek of boekennoemen de Fransen het
vak . Eerli'k $ezegd
la condition ecrivain:'Een
ben ik nogal tevreden
toestand van no$ net
like
da$eli)'kse
over mezelf, vooral zo
drag$l
Paniek, en dat gedurens nachts als ik zit to
de l'aren.' Alleen echte
Pennen. Dit is geen
graPPig of ontwaPeneed bedoelde boutade, dit is
schril'vers kennen deze schri)'verstoestand . Onder
ons ikword kotsmisseliJ'kvandezevorige-eeuwse
gemeend waar: met een halve erectie van oPwindin$ en met het zweet Parelend in mil'n bilnaad
ki)'k op het schri)'verschap . Wasrom wordt literaweet ik sours van pure oI'winding niet meer hoe
tuur toch almaar als iets ho$ers $ezien? Waarom is
fantastisch ik mezelf vind als ik schril'f. Meestal
het vervaardi$en van literatuur alleen voorbehoukom ik wat stroef l es op gang, maar als de ideeen en
den aan martelaren heiligen ongelukkigen, ascevondsten eenmaal gaan stromen, be$int mil'n iiten serieuze zelfkwellers die met blinde over gave
chasm klaarblil'kelil'k enorme hoeveelheden enhun hele leven in dienst stellen van de Gewichti$e
dorfine aan to makers, genoeg our me verslaafd to
Zaak der Letteren of in de woorden van Peeters
houden aan mil'n eigen schriJ'veri)' . Met andere
woestil'nkatten waaroP de Piramiden van het verwoorden : I get high on my own supply . Waar komt
leden meewarig neerkiJ'ken'?
toch het g
J evoel vandaan dat ik mi hiervoor eigenPeeters onderwistJ verder dat schriJ'vers hoewel
liJ'k zou moeten schamen?
ze schriJ'ven een kwelling vinden niet anders kunStell'e eens een maitre de cuisine voor die in extase
nen dan to schriven,
dat een echte schril'ver zich
J
de laatste hand le aan een kleurri'k bord voedselgenoodzaakt voelt to schril'ven en dat die noodPorno, een countertenor die met zil'n oogleden trilzaak door de ti'den heen het eni a criterium is dat
lend op elkaar een Perfecte uitvoering geeft van de
standhoudt: 'Of dit gedicht- deze roman of dit versolo uit Pergolesi's Stabat mater die begint met
haal geschreven moest worden .'
'use morebat . . .' een clipdirector die een ruwe
Welnu als Peeters dit echt meent is hi' een inversie cut van wat later een classic zal worden : zou
comPetente criticus die bi1'zaken met hoofdzaken
ooit een criticus het in ziJ'n hoofd halen to beweren
verwart . Niet de nauweli)'ks to destilleren 'nooddat de kok de alt en de clipper geen lol hebben in
zaak' is het criterium bil' de beoordeling van literair
wat ziJ' doers? Stel )'e dan voor de verandering eens
werk, maar de vraag of het werk al dan niet overeen schril'ver voor . In de echt bedroevend ongeintuffgt, of het - our het op z'n scholiers to zeggen sPireerde 'scholierenbil'lage' die geldontvanger
goed geschreven is mooi is, of de literaire smaakV ri1' Nederland en grote geldschieter CPNB ieder
PaPillen erdoor gestreeld worden . 'Noodzaak' is
J'aar gezamenlil'k uitgeven besPrak Carel Peeters
in mil'n ogen ik zal het even uitleg$en niet meer
echt iemand waar schoolmeis' s>e Plaatl'es van
dan een sti1'lmiddel dat een schril'ver al dan niet in
langs hun kruis)'es halen our in hun agenda's to
ziJ'n werk kan stnPPen zoals 'spanning' ook een
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stil'lmiddel is, volgens W .F . Hermans . NatuurliJ'k
kan leed onvrede of overtuigingsdrang een schril'ver vleugels geven- maar het is geen garantie dat
dit goed werk oPlevert . Er zil'n genoeg kloteboeken
die geschreven moesten worden . Don't get me
wrong- ik vind het Prachtig als een schril'ver zich
met religieuze bezetenheid wil'dt aan de letteren en
'zil'n l'aren vergooit aan obsessies en PaPieren illusies' . Prachtig- echt waar, maar geen voorwaarde
en zeker geen criterium .
En waar ik ook uitermate kregel van word is het
altil'd terngkerende verzinsel dat schriJ'vers niet anders kunnen dan to schril'ven . Waar slaat dit op?
Niemand maakt mil ' wil's dat een schriJ'ver - desnoods met een Pistool op zijn hoofd - een slechte
groenteboer zou zi)'n . Dat 'niet anders kunnen'
heeft to maken met het 'niet voor J'e lol schriJ'ver
worden' . Voor l'e lol word l'e voetballer, wiskundige, neuro-chirurg- chiPPendale of zelf criticus
maar schril'ver? Nee . Vergeef me de uitdrukkin g
maar iemand die iets tot zijn levensoPdracht bornbardeert dat hiJ' niet in eerste instantie voor zijn lol
doet zo iemand is gek . e bent toch van lotJ'e knor
als J'e l'e levee lang iets doet waar l'e geen Plezier in
hebt?
Eerlil'k gezegd geloof ik ook niet zo in de oPofferingen die Peeters noemt dat martelaarschaP . Ik
twil'fel eraan of schril'ven werkelil'k wel zo moeiliJ'k
is zo'n enorm dagelil'ks gevecht zo'n Paniekerige
liJ'densweg . Volgens miJ' slaat hier het kanker van
De Pose weer toe ; de drang om van schriJ'ven meer
to maken dan het is en het voortdurend to omhullen met mYthes en oPPiJ'Peril' . Zo is er een schril've r

die zes bureaus nodig heeft, en zegt een ander van
een boek : 'Dit moest op groen papier geschreven
worden .'
Vril' naar een stelling van Mulisch is een schriJ'ver niets meer dan een eerste lezer van zijn werk .
Als niemand voor zijn lol schriJ'ver wordt is het
vreemd dat de analoga redenering dat niemand
voor zijn lol lezer wordt, niet oPgaat . Een condition
Iiseur bestaat niet . Zou de reden waarom een lezer
leest anders zijn dan de reden waarom een schril'ver schril'ft?
'SchriJ'ven omdat l'e het'wel leuk'vindt,' schril'ft
Peeters 'is de beste weg om via het vagevuur in de
hel van de middelmatigheid to belanden .' Als ik
zoiets lees kan ik alleen maar denken : maar ~
' mi
g,
hoe moet dat dan met mil'? De eniga reden waarom
ik schril'f is omdat ik het alleraangenaamst vind
stiekem tekst'es to masturberen en van mezelf to
genieten terwiJ'1 iedereen s lagPt . l k doe wat ik doe
omdat ik er lol in heb . Zodra ik er geen lol meer in
heb stop ik .
Dit gezegd hebbende zie ik over de rand van
mi'n balie hoe het buiten langzaamaan begint to
dagen . Zo dadeliJ'k zet ik volkomen verdoofd van
de endorfine, een punt achter dit stuk . En straks,
als iedereen weer op zijn werk is zal ik in bed lg
igen, uitgelachen, verzadigd, bevredigd en mezelf
ongetwil'feld in slagP wiegend met de gedachte :
deze column moest geschreven worden deze column moest geschreven worden .

Ronald Giphart
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De naakte keizer versus de
Freeman coefficient?
Maureen Sie en Marc Slors
"Since property is the embodiment o Personality, my inward idea and will that
something is to be mine is not enough to make it my property ; to secure this end
occupancy~is requisite. The embodiment which my willing there attains
others . The act that a thing o which 1 can take
involves its reco8nizabili
Possesion is a res nullius is a self-explanatory negative condition of occupancy, or
rather it has a bearing on the anticipated relation to others ."

G.W .F. Hegel, Hegel's Philosophy of Right . Oxford University Press, 1952 .

In Vooys l'aarganS 10, nummer3 is een artikel oP8enomen van D. van Hattum . Het artikel 8sat
over Plagiaat en bevat een aantal Provocerende
uitsPraken . Volgens Van Hattum Proberen zij1
die beweren dat er ideeen 'in' of 'achter' een tekst
zitten to voorkomen dat "iemand er achter komt
dat literatuur een hooPl'e kleren is zonder keizer
erm„
Wat Van Hattum betreft gsat het in literatuur om
de kleren van de keizer en niet om het keizerlil' ke
lil'f . Waarbil''het keizerlil'ke lil'f', Paradoxaal genoeg,staat voorhet'idee' . In dit artikel willen wi'l
het hooPl'e vodden van de keizer bekil'ken teSen
het licht van de 8lorieuze 8estalte van een Setooide keizer. Wil' menen dat het legitiem is to vraSen
of er kleren zil'n waar geen keizer is . Ook al maken de kleren de man dan nog is het de vraag wat
er van de kleren overblil'ft als er niets is dat ze om
het lil'f heeft .

(p.158).1

I. Eni8e oPmerkin8en betre ende de snit en het
model van de kleren van de keizer .

In de op een na laatste alinea van haar artikel stelt
Van Hattum .
"ZiJ' die willen verdedigen dat er ideeen achter een
literair werk zitten moeten kunnen exPliciteren
wat ideeen ziJ'n . Een definitie verzinnen of een sYnoniem bedenken volstaat niet . Dat is alleen maar
woorden voor woorden ruilen - dat levert geen
winst op ." P .160 .
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Met deze uitsPrack reageert ze op het voorstel van
de esthetics-filosoof Peter Karlen een zogenaamd
property right' in to voeren . Een recht dat auteurs
beschermt tegen de diefstal van hun literaire)
ideeen . Van Hattum stelt naar onze mening terecht dat dit voorstel bil' nadere uitwerking een
groot aantal Problemen veroorzaakt . Deze Problemen komen voort uit het Problematische van de
notie'idee' en de moeiliJ'kheid to bePalen welk idee
'achter' een tekst schuilgsat . De vraag is echter of
de door haar voorgestelde vereenvoudiging van
de Plagiaat-Problematiek - via de reductie tot de
materiele asPecten van een literair werk- wel een
werkelil'ke winst oPlevert . Haar voorstel: "onze
aandacht aangaande de Plagiaat-Problematiek in
het vervolg exclusief to richten op de 'materiele'
asPecten van een literair werk" liJ'kt ons niet haalbaar wanneer zij' daarmee denkt to ontkomen aan
de Problematiek die zij' signaleert ten aanzien van
ideeen'in' of 'achter' een tekst . WiJ' denken dat de
P roblematiek die Van Hattum schetst to maken
heeft met Problemen rond identificatie en identiteit waarbiJ' het wat ons betreft alti' gsat om een
zogenaamde kwalitatieve identiteit . Deze kwalitatieve identiteit waarover later in dit artikel meer,
heeft ons inziens altiJ'd een ideeel aspect . Dat wil
zeggen een immaterieel aspect, ook wanneer het
gsat om'materiele identificatie' .
We zullen in dit deel van ons artikel allereerst
aangeven welke kanttekeningen volgens ons mogelil'k en noodzakelil'k ziJ'n bil' het betoog van Van
Hattum . Hierna zullen we een aantal door ons ge-
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suggereerde onderscheidingen, die van belan g
ziJ'n voor de Plagiaat-Problematiek- uitwerken om
zodoende het idee van ideeen 'in' of 'achter' een
tekst zil'n intuitieve Plausibiliteit terng to geven .
H et
et i ee aIs in

argument dat Van Hattum formuleert tegen
de mogelil'kheid van Plagiaat, liJ'kt to draaien om
het onderscheid tussen materiele en immateriele
zaken . ZiJ' stelt dat het onmogelil'k is "een literair
idee to identi 'ceren" (p .157, curs . M .S. & M .S) en
dat het derhalve een dubieuze zaak wordt om literaire ideeen to willen beschermen . Zi' vraa retorisch "maar wat is een idee voor een ding" (curs .
M .S . & M .S) en concludeert dat Karlen die pleft
voor een zogenaamd 'property right' ten aanzien
van literaire ideeen niet in staat is een antwoord
op die vraag to geven . De onmogelil'kheid op deze
vraag een antwoord to geven schuilt volgens ons
echter in Van Hattums formulering van de vraag .
Onder een idee verstaan we tYPisch iets dat geen
ding-status heeft . Aangeven wat een idee voor een
ding is, is daarmee per definitie onmogeliJ'k . Men
kan zich volgens ons echter heel goed afvragen
"wat we verstaan onder een idee" en "hoe ideeen
fungeren in ons vertoog over teksten" .
et e c taIs in

In de alinea die Van Hattum wil'dt aan copyright,
beweert ze met hulP van Goodman dat een literair werk alleen materieel to identificeren is . Als dit
zo is dan is ook dat wat daaruit gestolen wordt
hoogsteps materieel to identificeren . ZiJ' stelt :
"Plagieren is niets meer of minder dan koPieren ."
P .159 .
Een oPvatting die volgens haar geruggesteund
wordt door de onlangs ontworPen, Plagiaatdetector . Deze Plagiaatdetector werkt met een zogenaamde'Freeman-coefficient' . Een waarde van 1
Freeman betekent dat twee teksten volledig identiek zil'n . Zil' introduceert dit machien waarschil'nliJ'k om to illustreren dat J'e eenvoudigweg een aPParaat kunt maken dat materiele identiteit
vaststelt . Volgens Van Hattum is 'materiele identiteit' anders dan de 'immateriele identiteit' van
ideeen een volstrekt onProblematische notie . Zi'J
gaat er vanuit dat wil' eenvoudig de materiele identiteit van twee dingen kunnen vaststellen . Om wat
voor snort identiteit gaat het hier echter? Om een

numerieke identiteit iets is identiek met zichzel
of om een kwalitatieve twee dingen vertonen een
identiteitsrelatie of in gezond Nederlands, twee
dingen Ii1'ken op elkaar . Ofwel : hoe is het gesteld
met de verhouding tussen Plagieren en koPieren?
Wil' denken dat de problematiek rond Plagiaat
slechts to maken kan hebben met vragen rond
kwalitatieve identiteit . WiJ' denken bovendien dat
de mate waarin de vraag naar identiteit Problemen
kan geven niet zozeer to maken heeft met een absoluut verschil tussen materiele teksten en immateriele ideeen maar met de mate van complexiteit van
de obl'ecten waartussen een identiteitsrelatie getrokken wordt hierover later meer . Beide zaken
materiele teksten en immateriele ideeen bestaan
biJ' de gratie van elkaar .
Twee ezeIf e in en

Wanneer ik twee boeken vind met een waarde van
een Freeman kan ik hieruit slechts afleiden dat de
oPlaga groter was dan 1 exemPlaar . Materiele
identiteit het geval met kopieren als het rotdin g
niet kaI'of is lil'kt niet de inzet van een mogelil'ke
discussie over Plagiaat to zil'n . Laten wil' ons eens
de vraag stellen hoe het mogelil'k is teksten materieel to identificeren . We nemen voor het gemak
2
even twee zinnen als voorbeeld .
1 "Dit Sedieht is %een ding, dus P uur materieel"

2
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De Freeman-waarde van deze zinnen ten oPzichte
van de zin "Dit 8edieht is een ding, dus P uur materieel" P .160 is kleiner dan 1 . Wanneer en waarom
zou er in een van de twee gevallen sPrake kunnen
zilj n van Plagiaat? Hoe vind materiele identificatie
P laats?
In het eerste geval zal diegene die zich buigt
over de Plagiaatvraag- zich bezighouden met de
betekenis van de zin alvorens hil' of zi1' kan beslissen
of er sPrake is van Plagiaat weliswaar met een tYPefout . Wanneer wiJ' de zin "iets dat geen ding is is
altil'd Puur materieel" kunnen begril'Pen als een
zinvolle uitsPrack dan liJ'kt hier sPrake to ziJ'n van
een oPmerking die weliswaar hoog scoort op de
Freeman-schaal maar die geenszins 'gestolen' is
uit het artikel van Van Hattum . Pas wanneer de zin
ons volslagen onzinnig voorkomt kunnen we concluderen dat in zin 1 een slordige sPelfout gemaakt
is en dat er sPrake is van 'diefstal' .
Wat betreft zin 2 is er iets anders aan de hand .
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Deze zin is voor iemand die bekend is met deze
sYmbolentaal exact hetzelfde als de zin die voorkomt in het artikel van Van Hattum . Hoe zou die
zin echter scoren op de Freeman-schaal?
Een tekst is, aldus Van Hattum, "een inscriptie
in taal" P .156 . Dat deze inscriPties in taal uiteindelil'k woorden vormen en de woorden zinnen en
dat de zinnen iets to betekenen hebben is volgens
Van Hattum niet van belang bi1' het identificeren
van een tekst . Mogen we op Srond daarvan dan
concluderen dat zin 2 een andere zin is dan de zin
"Dit%edicht is een ding, dus puur materieel"? Materieel gezien is zin 2 absoluut een andere zin . Toch
staat er voor degenen die bekend zil'n met deze
sYmbolentaal exact hetzelfde . Betreft het hier een
snort vertaling? En, als het een vertaling betreft in
welke zin verschilt zin 2 dan van de zin :
3 "Dit %edicht is een ding, dus Puur materieel"?

Het eniga verschil tussen zin 2 en zin 3 is dat zin 2
tekens bevat die minder gangbaar zil'n, minder gebruikt worden dan de tekens die in zin 3 gebruikt
worden . Als wil ' ons echter een gemeenschaP met
idiotewetenschaPPersvoorstellendievoorhunartikelen brieven en andere schrifteli'ke communicatie de tekens uit zin 2gebruiken dan is het hen in
ieder geval zonneklaar dat de zin gestolen is uit het
artikel van Van Hattum . Niet omdat de tekens van
zin 2 en de zin van Van Hattum materieel gezien
op elkaar liken,
maar omdat er simPelweg hetzelfl
de staat.

II. De kleuren van de kieren van de keizer

In het voorgaadde hebben we een aantal kanttekeningen gaPlaatst bil' Van Hattums formulering van
de Problemen die rond Plagiaat sPelen . In dit deel
zullen we trachten haar imPliciete- tot de hedendaagse verbeelding sPrekende aanva1 op het idee
van ideeen 'in' of 'achter' een tekst ongedaan to
maken . Het punt dat wi1' naar voren willen brengen is dit : misschien zil'n ideeen zoals de kleuren
van de kleren van de keizer . Ze zil'n niet Paars omdat ze dezelfde `paarsheid' bevatten masr omdat
ze lil'ken op andere Paarse dingen .
Het idee als separate entiteit

Van Hattum suggereert dat we, om to kunnen zeggen dat twee teksten hetzelfde idee (of dezelfde
plot, enzovoort) bevatten, aan de volgende eis
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moeten kunnen voldoen : we moeten in staat zil'n
het idee 'achter' de tekst to identificeren en wel als
een los van de twee teksten bestaande entiteit . Om
to kunnen zeggen dat de 'vormen' van twee tekstep dezelfde 'inhoud' belichamen moet die 'inhoud' los van elke'vorm' geidentificeerd kunnen
worden . Terecht constateert Van Hattum middels
retorische vragen dat we aan deze eis niet kunnen
voldoen en daarmee lil'kt ze een sterk argument tegen de zinvolheid van een niet-triviaal beSriP van
'Plagiaat' in handen to hebben . De vraag is echter
of er werkelil'k aan de door Van Hattum gestelde
eis moet worden voldaan om to kunnen zeggen dat
twee teksten hetzelfde idee belichamen . Het is duidelil'k dat de eis de notie van een idee 'achter' een
tekst tot een absurditeit maakt . Maar als we op de
een of andere manier kunnen aantonen dat de eis
zelf op een misverstand berust misschien kunnen
we daarmee dan ook de aanname van een idee
'achter' een tekst iets van haar intuitieve Plausibiliteit terng geven .
Om uit to maken of de door Van Hattum gestelde eis een terechte is moeten we terngkomen o p
het onderscheid tussen Problematische en nietProblematische identiteit zoals dat hierboven kort
ter sPrake is gekomen . Problematische identiteit
bi' voorbeeld de - ter discussie staande - identiteit tussen een ongineel en een vertaling zou vragen om de identificatie van een idee als een separate entiteit terwil'1 niet-Problematische identiteit
bil'voorbeeld de identiteit tussen zin 3 en de zin uit
Van Hattums artikel zo'n identificatie nietvereist .
Blil'kbaar wordt de noodzaak van de identificatie
van een idee als separate entiteit volgens Van Hatturn geconstitueerd door een fundamenteel verschil tussen de twee soorten identiteit . Maar wat
zil'n de grote verschillen tussen de twee soorten
identiteit? Er lil'ken twee belangril'ke verschillen in
het oog to sPringen. 1 Bil' problematische identiteit lil'kt het vooral to gaan om comPlexe materiele
ob'ecten teksten bil'voorbeeld waartussen een
identiteitsrelatie gedacht wordt, terwil'1 het bil' nietProblematische identiteit vooral om relatief
eenvoudiga obl'ecten gaat letters bi1' voorbeeld . 2
Problematische identiteit betreft altil'd ob1'ecten die
een zekere zelfstandige onginaliteit hebben zoals
een vertaling van een werk in materieel oPzicht
een nieuwe schePPing is), terwil'l niet-Pro blematische identiteit alti1'd obl'ecten betreft die op een triviale manier gemeengoed zil'n zoals onze letters
en de klanken waar zil ' voor staan gemeengoed
moeten zil'n om uberhauPt een gemeenschaPPelil'ke taal to kunnen hebben . Als en een fundamenteel
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verschil is tussen Problematische en niet-Pro blematische identiteit, als de identificatie van een idee
als een separate entiteit vereist is bil' de een en niet
bil' de ander f dan moet dat gebaseerd kunnen worden op een van deze twee verschillen . Hieronder
zullen we betogen dat geen van de twee verschillen werkelik
l f undamenteel is waardoor de eis van
de identificatie van een idee als separate entiteit in
het geval van Problematische identiteit verlaten
kan worden . In de loop van de besPreking van verschil 2 zal daarnaast duideliJ'k worden op welke
manier een idee 'achter' een tekst een zinvolle notie is zonder to ontkennen dat zo'n idee slechts
herkend kan worden aan zijn talega J'asJ'e .
om lexiteit en ori inalitei t

Over het verschil in comPlexiteit tussen de ob1'ecten waartussen Problematische en waartussen
niet-Problematische identiteit wordt verondersteld kunnen we kort ziJ'n . Dat verschil is gradueel
en kan dientengevolga nooit een fundamenteel
verschil tussen de twee soorten identiteit veroorzaken . Als een a een a een a en een a kwalitatief
maar niet materieel identiek ziJ'n, dan zin'kwali)
tatief identiek' en 'kwalitatie identiek dat ook . En zo
kunnen hele zippers en zelfs hele teksten kwalitatief identiek ziJ'n, ongeacht hun comPlexiteit .
Het werkeliJ'ke Probleem likt
l to liggen biJ' het belapg van het verschil tussen zelfstandig onginele
ob>'ecten en obJ'ecten die op een triviale manier gemeengoed zil'n~• verschil (2) . Een Franse vertalin g
van Hamlet is in zekere zip een zelf standiga schePPing die materieel gezien niets met de onginele
Hamlet van doers lil'kt to hebben . Het liJ'kt voor de
hand to liggen om het nieuwe, met de vertalin g
gemtroduceerde verband tussen de twee teksten
anders to zien dan het oude door impliciete 'afsPraken' geconstitueerde verband tussen een a en
een a . Het verband tussen een a en een a is een in
onze cultuur ingesleten gewoonte met een duidelike
J functie zonder dit snort gewoontes is het hanterm van een taal onmogelil'k die de gewoonte
rechtvaardigt . Laten we dit verband tussen alle a's
inclusief alle toekomstiga a's het idee A noemen .
Er is geen noodzaak om het bestaan van een idee A
als seParateentiteit to veronderstellen om to kunnen
zeggen dat a en a verbonden worden door hetzelfde idee een gewoonte is geen separate entiteit) .
Terwil l het bil' het idee A gaat om een door een gewoonte-functie $econstitueerd verband liJ'kt het bi'l
een tekst en een vertaling om een geheel ander verband to gaan . Er kan immers geen sPrake zijn van

een gewoonte als een vertaling nieuw is . Als er
sPrake is van een verband tussen een tekst en een
vertaling, als er sPrake is van een idee in twee verschillende teksten dan moet dat idee van een andere orde zip
l dan het idee A . Van Hattums sugestie
nu,
is
dat de eniga manier om noS to kunnen
g
sPreken van een idee 'achter' de twee teksten is het
veronderstellen van het bestaan van zo'n idee als
separate entiteit . Om de font uit die laatste staP to
halen is het voorbeeld van muziek wellicht verhelderend .

Transneren en vertaien
Stel we nemen een partituur van een willekeuri g
muziekstuk in C-groot en we laten het uitvoeren .
Vervolgens trapsPoneren we de Partituur een tritonus omhoog naar Fis-groot . De twee Partituren
zijn flu materieel gezien verschillend : niet alleen is
het notenbeeld anders maar ook het aantal voortekens verschilt enorm . Wederom laten we het stuk
uitvoeren en wat bli'kt : het stuk klinkt kwalitatief
identiek maar iets hoger dap de eerste uitvoereng .
Hoewel het wat vreemd is om in dit verband de
aan teksten ontleende notie'idee' to introduceren
zouden we analoog aan het geval van een vertalin g
kunnen zeggen dat en 'achter' de twee Partituren
en bilbehorende uitvoerengen hetzelfde idee
schuilgaat. ImPliceert dit nu dat we dat idee los
van de uitvoerengen en los van de Partituren moeten kunnen identificeren? Moeten we ons een muziekstuk zonder sPecifieke toonaard kunnen voorstellen om van een getransPoneerd muziekstuk to
kunnen zeggen dat ze kwalitatief identiek is aan
het ongineel? Het is duideliJ'k dat een muziekstuk
zonder toonaard een onzinniga notie is. Het is ook
duideliJ'k dat we daadwerkeliJ'k van getransPoneerde muziekstukken zeggen dat ze kwalitatief
identiek zijn aan het ongineel en niet alleen van
trapsPonaties maar ook van bewerkingen . BliJ'kbaar berust de eis van de identificatie van het idee
als separate entiteit op een misverstand .
Wat is het misverstand dat achter de eis van
identificatie van het idee als separate entiteit
schuilt? Hoe kan dit misverstand rechtgezet worden? Het is een goede staP in de richting, om no g
eens kntisch naar de vraag to kiJ'ken die we stellen .
We vragen waarom we van muziekstukken en tekstep zeggen dat ze kwalitatief identiek zil'n dat ze
hetzelfde'idee' bevatten . Maar wat zeggen we als
we zeggen dat twee muziekstukken of twee tekstep kwalitatief identiek zil'n? Het zal blil'ken dat
als de laatste vraag beantwoord worth de eerste
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oninteressant is . Voor het beantwoorden van de
laatste vraag kunnen we wellicht het beste aansluiten bil' het muziek-voorbeeld om van daaruit tern g
to staPPen naar teksten .

eli'kern' ssen
Als we van twee muziekstukken een ongineel en
een trapsPonatie bi)'voorbeeld, zeggen dat ze kwalitatief identiek zi'n dan zeggen we niets meer of
minder dan dat wi)' vinden dat ze op elkaar liken
)
,
dat er voor ons een geli)'kenis bestaat tussen de
stukken . Het is belangri)'k om de nadruk to leggen
op het'voor ons' . Het is goed mogeli)'k dat mensen
uit andere culturen een verschil in toonaard belangri)'ker vinden dan een overeenkomst in toonafstanden en op grond daarvan de stukken als niet
kwalitatief identiek beschouwen . In ons gehoor
echter, vervult een stuk met een andere toonaard
maar met dezelfde toonafstanden als het ongineel
dezelfde functie als dat ongineel . En daarmee is
het kernbegriP gemtroduceerd : functie. Wat twee
muziekstukken kwalitatief identiek maakt is de
gelil'ke functie die beide voor ons vervullen, ongeacht het feit dat die functie misschien niet zozeer
door de aard van de stukken zelf, maar eerder door
onze cultuur bePaald is . Wat is er mee gewonnen
als we de geli)'kenis tussen twee muziekstukken
omschri'ven als een identiteit in de functie die de
twee stukken voor ons sPelen? Twee dingen : 1
het helPt ons in to zien dat we een idee 'achter' de
stukken kunnen Postuleren zonder dat we dat
idee als een separate entiteit hoeven to interPreterep • 2) het begriP 'functie' kan gemakkeli)'k worden uitgebreid als een begriP dat ook op teksten
van toePassing is die op een minder 'zichtbare' mapier samenhangen dan de wi>'za waaroP een transPonatie van een muziekstuk samenhangt met haar
ongineel waardoor we een idee 'achter' een tekst
ook niet hoeven to interPreteren als een separate
entiteit .
1 Als de samenhang tussen twee muziekstukken beschreven kan worden als een overeenkomst
in de functie die de stukken in ons gehoor vervullen dan kan die functie gezien worden als het
'idee' 'achter' de twee stukken . Dat idee is anders
dan Van Hattum suggereert van dezelfde orde als
het idee A van hierboven. Het is geen separate entiteit die los van de stukken geidentifeceerd kan
worden . Immers : zonder de muziekstukken zelf,
kan de overeenkomst in functie niet onderkend
worden . Zonder de zinvolheid van de notie van
een 'idee' achter een muziekstuk of zoals zo zal
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bli'ken achter een tekst to ontkennen kunnen we
dus zeSgen dat de eis van identificatie van dat idee
ais een separate entiteit op een misverstand berust .
Een idee is geen separate entiteit maar de functie
van een muziekstuk of een tekst . Wanneer we
zeggen dat twee muziekstukken hetzelfde 'idee'
bevatten dan zeggen we niets meer dan dat de
stukken op een voor ons significante manier op elkaar liken
.
1
2 In de loop van het bovenstaande muziekvoorbeeld zullen er bi)' de lezer wellicht bedenkingen zil'n gerezen . In hoeverre is het argument dat
van toePassing is op de trapsPonatie van een muziekstuk ook van toePassing op bil'voorbeeld de
vertaling van een literaire tekst? Is het immers niet
zo dat de gelil'kenis tussen een muziekstuk in C en
'hetzelfde' stuk in Fis direct klaarbli)'keli)'ke gage yen is terwi)'1 het in het geval van een Franse tekst
en een Engelse tekst bil'voorbeeld pas na interPretatie binnen een talige kontekst duideli)'k is dat het
om twee versies van een Hamlet gaat? Dat er in feito niet zo'n strikt onderscheid tussen muzikale en
literaire identiteit to maken is en dat daarmee de
bedenkingen over de toePasbaarheid van het muziek-voorbeeld onterecht zi'n is in to zien door beide soorten identiteit to interPreteren als functionele identiteit . De functie die de muziekstukken in
ons gehoor vervullen is belangri)'k voor hun identificatie als dezelfde stukken. Dit ondanks het feit
dat er Srote materiele en 'tekstuele' verschillen
tussen de stuken bestaan . De functie die een tekst
sPeelt binnen een gageven taalgebied 3 is bePalend
voor de identiteit daarvan . De rol die Hamlet
sPeelt binnen het gebied van de Engelse taal de
Plaats die de tekst inneemt tussen andere teksten
vertoont geli)'kenissen met de rol die de Franse vertaling daarvan sPeelt binnen het gebied van de
Franse taal die in feite net zo onmiddellil'k herkenbaar is als de geli)'kenis tussen muziekstukken . Die
geli'kenis is niet aanwezigomdat beide teksten hetzelfde idee bevatten nee die geli)'kenis constitueert
het idee 'achter' de twee teksten net zoals de geli)'kepis tussen de rol die een koPie van de onginele
Hamlet sPeelt binnen het EnSelse taalgebied en de
rol die een andere koPie daarvan sPeelt het idee
'achter' de onginele tekst binnen het Engelse taalgebied constitueert . Er kan slechts dan sPrake zi)'n
van een idee 'achter' een tekst wanneer de tekst in
een taalgebied een functie vervult wanneer de
tekst in een zekere relatie staat tot andere teksten .
Intertekstualiteit sluit het sPreken over ideeen
'achter' teksten niet uit maar maakt dat rotegendeel pas mogelil'k!
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Conclusie
We willen hier vooral niet de su$$estie wekken de
Problemen rond plagiaat en het bestaan van
ideeen'achter' teksten to hebben oP$ elost . Er bli'ft
l
een $ro ot aantal vra$en over waaroP het onmogeli'k lil'kt antwoord to kunnen $even . Wat wil' in
deze reactie dan ook niet hebben willen doen is het
schetsen van een theorie over het idee'achter' een
tekst en de mo$elil'kheid van Pla$iaat . Wat wil ' hebben willen laten zien is dat de Problemen rond het
idee'achter' een tekst en de mo$eliJ'kheid van Pla$iaat niet moet worden be$rePen als de Problematische keuze tussen de twee alternatieven die Van
Hattum in haar artikel naar voren haalt : of we eloven in een identlficeerbare naakte keizer en we
verachten de Freeman-coefficient als maatstaf
voor Pla$iaat, of we $eloven slechts in de Freemancoefficient en we laten de kleren als een hoo ple
zonder keizer bestaan . In het eerste deel van deze
reactie hebben we $etracht vraa$tekens to zetten
bil' deze zwart-wit interPretatie van de Pla$iaatProblematiek . In het tweede deel hebben we $etracht aannemeli1'k to maken dat het niet alleen zo

is dat de keizer slechts door zi'n
~ kleren zichtbaar is ,
maar dat het ook zo is dat de kleren slechts zichtbaar zi n als ze $edra$en worden door een keizer .

Noten
1 . Alle citaten van Van Hattum die in dit artikel worden
aan$ehaald, zi1'n tern$ to vinden in Desiree van
Hattum,'Pla$iaat; over een witte raaf, Orestes in
Deense outfit en de nieuwste vindin van
Hewlett-Packard' . In Vooys l'aar$an$ 10, nummer 3,
Pa$ .155460 .
2. In het tweede deel van dit artikel zullen we beto en dat
de Problemen die we kunnen hebben met identiteit
aan aande letters, woorden, zinnen en teksten in
essentie niet van elkaar verschillen .
3 .'Taal$ebied' moet hier niet in $eo$rafische zin worden
oP$evat. Het $aat hier om het `$ebied' dat
$econstitueerd wordt door een cluster van teksten in
een taal die onderlin met elkaar in verband staan .

Maureen Sie heeft filosofie estudeerd aan de
universiteit van Utrecht . Marc Slors is assistent in
oPleidmg aan de faculteit der Wilsbe$eerte van de
universiteit van Utrecht .

Naschrift
Letters, letters, letters.
Mi1'n bewerin% dat Pla8ieren neerkomt op kopieren hee bi1'Maureen Sie en Marc Slors een misverstand op8eleverd
het misverstand nameli1'kdat het bi1' materiele identi ieatie zou %aan om hoe een tekst eruit ziet in plaats van om wat
er in staat . Inderdaad ik had moeten ze8%en dat pla%ieren hetzel de is als letterli1'k citeren . Alleen, dat letterli1'ke van
dat letterli1'k eiteren moet nu niet opnieuw to letterli1'k worden % enomen . MS en MS hebben %eli1'k: er zit jets problematisch aan letters . Laten we proberen uit to zoeken wat letters precies doen in een (literair) werk.
Om een literair werk to kunnen identi 'ceren heb1'e in ieder8eval maar misschien niet alleen)de tekst ervan nodi% .
De tekst is voorlopj%het voornaamste identi 'catiemateriaal . Een tekst is een inscriptie in taal . Taal bestaat uit zinnen
proza o re%els poezie . Taal bestaat niet uit letters en al helemaal niet uit lettertekens o lettertyPen . Teksten bestaan
wel uit letters . Lay-outs bestaan uit tekens en typen .
Letters hebben 8een betekenis . We hebben %een idee wat de betekenis van 'z' zou zi1'n . A ortin8en hebben wel betekenis- nameli1'k de woorden waar ze a kortin%en van zi1'n . Woorden en zinnen hebben wel o %een betekenis . Als ze
een betekenis hebben betekent dat dat ze onzin nonsens o helemaal niks beweren .
'Betekenis' is niet hetzel de als'idee' . Woorden en zinnen mo8en dan wel betekenis hebben, ze hebben %een idee -dat hebben wi1' . Wi1', dat zi1'n de schri1'vers en de lezers . Wi1' stoppen ideeen in een tekst . Er zitten 8een ideeen achter
o in een tekst klaar om ontdekt to worden . PlaS'aat
ple%en o iemand besehuldi8en van plagiaat is : hetzel de idee in
~
twee teksten stoppen . Als in die twee teksten precies hetzel de staat is het plagiaat %emakkeli1'k aan to tonen staat er
iets anders in dan is het een hell karwei. Wat er in een tekst staat is niet hoe die tekst eruit ziet . Wat er staat is wat
er staat bi1' een letterli1'k eitaat . Een para race, een inter ~'etatie, een vri1'e o letterli1'ke vertalin8 is niet wat er staat .
Om to kunnen zien wat er staat is kennis van de taal voldoende . Om meer to kunnen zien dan wat er staat is een beet1'e
verbeeldin%skraeht o inte ~' retatievermo%en nodi% . Die keizer, die zit er natuurli1'k niet in, in die kleren- maar1'ekunt
hem er wel in zien .
Desiree van Hattum
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Het nadeel van kopstations
Bertram Mounts
An%sti%er is de stad, waarin ik wil dat niets %ebeurt
omdat dat ei%enli1'k niet kan - Willem Brakman

Men reist niet door AntwerPen . De treinen komen
dit station in en gaan niet meer verder . Vertrekken
kunnen ze alleen door weer achteruit to riJ'den. De
stad last zich niet passeren . Het doet hautain aanAntwerpen als koningin waarvoor men schielil'k
naar achteren moet schri'den wil men haar kunnen verlaten : maar ik vind het we! een mooie gedachte . Zeker omdat ikover de zinloosheid van het
reizen wil vertellen .
Maar het verschil tussen voor- en achteruit is bi'J
een trein irrelevant. Bovendien zil'n er nog we!
meer koPstations : een goddeloos lelil'ke blokkendons als Den Haag CS heeft eenzelfde oPbouw .
De stationshal doet elke associatie met Den
Haag verdwil'nen . Het is een kathedraal voor de
reiziger . De vertrektil'den zil'n aangageven op zo'n
bord dat men wel in kerken aantreft om aan to geyen welke gezangen zullen klinken : Brussel-Zuid
14 .34 Psalm 150, Roosendaal 14 .54 . Maar zo ver is
het nog niet .
En zo ben J'e in een stad die minder bekend is dan
l'e wel zou willen . En zo ben J'e in een stad die 1'e beter kept dan misschien nodig is . Want l'e wordt veel
beter begrePen dan l'e gehooPt had, il' bent steeds
degene die moet vragen en men geeft dan steeds
gril'nzend antwoord . Dat maakt het niet moeili1'k
om over de zinloosheid van miJ'n refs to vertellen
maar waarom begriJ'Pen ze J'ou we! en lij hen niet?
Nee natuurlil'k niet, J'e dwaalt af: het is misschien ook wat vroeg om hier to zitten . En daarom
betaalJ'e, sta J'e op en loop l'e weg. Om de indruk van
doelbewustheid to wekken denk ik niet na over de
richting waarin ik weglooP . Al snel weet ik niet
meer precies waar ik ben- maar gelukkig kan ik me
nog vageliJ'k orienteren . Recht vooruit is nameli1'k
de haven .
Ik loop over de boulevard langs de Schelde . Ben
nu weer even in de frisse lucht . Aardser, dat is
g oed . En dan loop ik verkeerd want dat hoort zo .
Ik moet me nadrukkeliJ'k van miJ'zelf onderscheiden, )'e mag niet samenvallen . Daar ga ik a!,
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dat krilg
' Je
' als J'e zonodig alleen moet zil'n . Het is
vergeefli)'k hier, aan de boulevard, waar niemand
alleen rondloopt . Iedereen valt samen met iemand .
Ik zit even langs het water . Daar li het mooiste
schip dat ik ooit gezien heb, het lil'kt wel een oPgedoken wrak . Al die verliefde PaartJ'es hier moeten
maar eens goed naar die boot kil'ken . Dat blil'ft er
van l'ullie liefde over, denk l'e werkeli!'k- ook maar
een ogenblik, dat 1'e ooit gelukkig wordt? Ondertussen ben ik de eniga die het vaartuig een blik
waardig gunt dat kriJ'g J'e als l'e zonodiS alleen
moet ziJ'n . Nu J'e het verteld hebt, magl'e het vergeten .
Maar goed, het schiP : dat is toch zeker enige
aandacht waard . Er zil'n wezenlil'ke bezwaren in to
brengen tegen de formulering 'het schiP gof no g
slechts een vaga suggestie van wit' zowel technisch als inhoudeliJ'k- maar die beschriJ'ving voldoet helaas het best hier . De ruitl'es van de patril'sPoorten ziJ'n ingeslagen op twee na . Is dat niet
!evensgevaarlil'k? Net zoiets als het open laten
staan van laadklePPen? Het dek is van hout zwaar
verrot . Het za! ondersteund worden door draggbalken want de bemanning wandelt over een onzichtbaar circuit met rechte hoeken als bochten .
Een snort doolhof met valkuilen in Plaats van hekken . Het is een vissersboot : de netten ziJ'n opgeborgen onder strakgesPannen . . . l'a, het ziJ'n toch echt
visnetten . Het is maar de vraag of zoiets wel mogelil'k is . En het is zeer de vraag of ik zoiets begril'P .
Laat ik me op iets anders concentreren . Buitenkant ,
buitenkant . 'Moermansk' ontci'fer ik moeizaam
- alsof ik Russisch ken . Toch bliJ'kt het even later to
kloPPen- want dan zie ik de Engelse versie van het
CYrillisch schrift op een reddingsbootl'e (dat overigens een oPvallend betrouwbare indruk maakt
'Murmansk' . Een bemanningslid dat op Lech Walesa lil'kt looPt het schiP of klopt op de voorruit
van een auto- kniJ'Pt beoordelend in de banden . Hi'l
is met een wrakke vissersboot vanuit Moermansk
naar hier gekomen om een auto to bekloPPen . En
staan nog viJ'f auto's . Hil' gaat een auto koPen . Ik ge-
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loof het niet en herhaal hardoP voor mil'zelf : Lech
Walesa is met een boot uit Moermansk gekomen
om een auto to koPen . Er is besloten, maar hoe gaat
hil' zijn Simcaatl'e ik verzin niets meenemen? Parkeren op het dek? Ha- dat gaat nogtogenvallen met
dat wrakke dek . Ril'den naar Moermansk? Ik hoop
eigenlil'k dat hiJ ' deze auto alleen voor zijn oude
moeder heeft gekocht die er slechts de boodschapPen mee wil doen . Ik heb het nameliJ'k goed voor
met de mensheid .
De zeevaarder wordt gelukgewenst met zijn
aanschaf f, drie collega's zoenen hem hartelil'k . Dan
barst men los in gezang . Het klinkt "Suet- suet, gosPod boy subaask, plua sat neb zemlil'asla" . Uit de
omarming ontstaat een polonaise waarvan ik altil'd
heb gedacht dat die tYPisch Nederlands was . ubelend en l'uichend looPt men achter elkaar over het
schiP . Lege wodkaflessen worden weggetraPt .
Men looPt rondl'es over het rotte dek . 0 nee vierkantl'es . Suet .
Er zijn maar weinig Plaatsen die zoveel met het
vertrek to maken hebben als een haven . Langzaam
zie J'e de achterblil'vers vager worden en lapgzaam
zinkt eenzaamheid in de reiziger . Het is een dankbaar beeld maar wat moetl'e er mee, als le gaat vliegen . Vliegen, vloog, ik ben gevlogen . Nee dan de
haven. Men staat aan de kant en zwaait zwaait
zwaait liefst ook steeds lapgzamer dat is mooi, terwil'1 het schiP steeds wat speller - dat is het wel
g eloof ik . Kiss & y . That's all . Won't take a minute .
Study hard sir .
e ziet niks dat niet bestaat maar dat komt omdat 'e
to goed kil'kt . Nu ik dat verklaard heb, mag ik het
nooit meer vergeten .
Ben l'e wakker heb le geslaPen geloof l'e wat l'e
ziet moet het licht aan kunnen de gordijnen open of
zal ik nog even word wakker sta op heb le geslaPen
zie l'e dat? Mag ik het vergeten of is het nog niet zo
ver? ZieJ'e dat? Geloofl'e dat? Ik kil'k to goed dat zal
het ziJ'n .1k loop lapgs de bibliotheek naar het Hendrik Conscience-Plein en ga daar op een terras zitten . Afleiding .
Daar drentelt een blond kind van een l'aar of vi)'f,,
zes . Zo'n ondernemende hummel die zo snel mogelil'k van moeders weglooPt, en eenmaal op onveiliga afstand op hoge toon om moeder begint to
roePen. Het zet mil'n gedachten stil . Moeder hoort
niets . Ik ben niet zo dol op kinderen van een l'aar of
viJ'f, zes.
Een vrouw van een l'aar of dertig, Italiaans uiterlil'k .

Ik zou haar'mooi' kunnen noemen, als er niet verschillende goede redenen warm om dat niet to
doen . Afleiding . Ze voelt zich bliJ'kbaar aangesProken door het brullende kind en aait over het blonde
haar- vriendelil'k lachend en dingen zeggend die
maar beter onverstaanbaar kunnen bliJ'ven . Het
l'och vergeet moeder zo gaat dat en lacht terng . Er
is hier duideliJ'k sPrake van eni$a wisselwerking .
Ze kriebelt onder de kin er wordt harder - en flu
wederzil'ds - gelachen . Het kind friemelt aan de
vrouw . Dan zie ik een groeP Italiaans uitziende
mensen het Plein oPkomen . Zil ' ziet dat ook fluistert haastig iets in het oortl'e en looPt weg - naar
een man van haar eigen leeftil'd . Het kind bliJ'ft zitten . Versteend . Het is geen gemakkeliJ'ke houding,
steunend op zijn knieen en een hand de andere in
de lucht . Niet zwaaiend gewoon opgehouden to
bewegen . HiJ ' staart in de verte en verandert zo
lapgzaam in het kleinkind van Hendrik Conscience, wiens blik nu goedkeurend neerdaalt over het
Plein . En over zijn kleinzoon- j a .
Het is natuurlil'k l'aloezie . Er bestaat immers alleen
pril geluk . Het komt nooit meer goed . In elk geval
komen er meer kinderen het Plein op die de droom
ruw verstoren . Omdat de nieuw-gearriveerden
enkele l'aren ouder zijn dan onze liefdesheld
maakt hil' geen enkele kans bil' het 'tikkertl'e'-sPel .
FC AntwerPen heeft weer van Anderlecht verb. Er optsPint zich een gesPrek . Ik kan ze natuurrep
lilj k niet verstaan, maar ik zie het web, ik begriJ'P het
zo ook web, vertel mi)' niets over kinderen . Het zal
ongeveer zo gagaan zil'n : "ik kan toveren en als ik
nu met mil'n vingers kniP, smelt l'e moeder weg en
zie J'e d'r nooit meer terng . Ik doe het hoor, ik doe
het ." Die is rack en goed ook . Het kind loopt huilend weg- richting moeder- die - onbewust van
het gevaar dat haar wacht - een glas bier leegt .
Het kind struikelt over een ongelil'k liggende steep
en valt met zijn gezicht in het glas van een stukgeslagen wiJ'nfles . Ik hoop dat hil' zich niet meer oPricht ik zou het onsmakelil'ke gezicht de rest van
de dag vermoedeli)'k niet meer vergeten. Dat doet
hiJ' gelukkig niet, waarschi)'nli)'k is hil' op slag dood .
Al snel li er een Plas bloed . Mil' was nog niet oPgevallen dat er zoveel duiven in de buurt zijn maar goed nieuws reist snel door de lucht . Ook aan
het strand was mil' al eens oPgevallen hoe vogels
reaSeren op een gevallen stuk brood of een rest
frieten . De duiven gaan op de schouders van het
kind zitten en beginnen in zijn nek to Pikken . Het is
maar goed dat hi) ' niet op zijn rug ligt, anders zouden ze vermoedelil'k op de ogen mikken . Aflei-
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ding . Nee, ik niet meer- het wordt til'd om to gaan .
Gaat dit nog wel over de zinloosheid van het reizen? Dahaa g
Lang heb ik nagedacht . Is een vliegveld nu het best
vergeli)'kbaar met een kopstation, of met een gewoon station . Ik kom er niet achter . De vergelil'kin g
met een stad gaat in ieder geval niet op . Daar is een
vliegveld to eenzaam voor . Ach . ..
Ik word daar niet ban g van . An8sti%er is de stad waarin ik wil dat niets 8ebeurt, omdat dat ei8enIi1'k niet
kan . Kan iemand mi' dan vertellen waarom ik niets

weet f niets begriJ'P en waarom ik hier zo moe van
word? Of is dat angst? Leg uit- Roosendaal haal ik
toch niet meer . Ik zal no veel verder moeten maar
daar kan ik voorloPig maar beter niet aan denken .
Als ik Roosendaal al niet haal hoe kom ik dan ti'dig in Amsterdam en van daar of steeds verder en
verder en verder. Moet dat? Ondertussen zit ik
vast alsof er niets gebeurd is . Alsof er niets gebeuren kan . Zo voel ik het ook terwi'1 dit binnenkort
allemaal ofgeloPen is . Hoe kan ik zo bestaan? Wie
doet diti l'il' bent het toch niet dit is toch zeker de
stad? al'a, de stad . Het is een mooie stad Antwerpen alleen een beet)'e vol . Mil'n hemel ik ben moe .
Zwaar to moe . FeYenoord verliest met 2-0 van
MVV. Hoe kan dat nou?
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Ik zat nog heel lang in de trein . Maar dat was no g
niets dat wist ik ook wel .
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Geen riddersporen voor de biograaf
Over een bonte verzameling Elsschot-anecdotes
Johan Anthierens, Willem Elsschot. Het ridderspoor. Amsterdam 1992 (Meulenhoff/Kritak)
f 34,90 .

ohan Anthierens' Het ridderspoor belicht vanuit
een biografische invalshoek het oeuvre van de
markante auteur Willem Elsschot. Zo'n boek kon
de Elsschot-literatuur goed gebruiken- dacht ik
toen het verscheen want sinds de verouderde
boekl'es van Smits, BuYens en Stuiveling uit resPectievelil'k 1942, 1951 en 1960 was er op dit gebied
niet zo gek veel verschenen . 0P tal van niet sPecifiek tekstgerichte vragen over Elsschots werk en
schril'verschaP was dan ook nogg een bevredigend
antwoord gageven . Waarom schreef deze AntwerPse reclamemakelaar? Had hil' de wereld jets to
vertellen en zo nee wat was dan zijn houding ten
oPzichte van zijn werk? Hoe stond Elsschot togenover de cultuur van zijn til'd? Wat was de aard van
zijn betrekkingen met til'dschriftredacties of stond
hiJ' slechts met Greshoff en Ter Braak op goede
voet?
Vragen als deze die met behulp van biografische jnformatje to beantwoorden ziJ'n, trekken in
toenemende mate de aandacht van de letterkunde .
Ik zal njet de eniga zijn geweest die hooPto op een
aantal oPenstaande vragen een antwoord to kriJ'gen, toen de verschil'ning van Het ridderspoor door
uitgeveriJ' Meulenhoff werd aangekondigd . Niet
alleen Anthierens' boek maar ook de aankondiging van een binnenkort to verschil'nen geannoteerde Elsschot-brieveneditie biJ' uerido rechtvaardigde een zeker oPtimisme : de auteur- de
figuur Elsschot zou oPnieuw tot levee komen en
de discussie over zijn Prachtig werk zou weer oPlaaien .

Leven schn varsch a en werk
In het geval van Elsschot is het goed denkbaar dat
informatie over de auteur onze houding togmover
dims teksten kan nuanceren of wellicht veranderen . Tal van veronderstellingen over Elsschots
oeuvre zouden met behulP van biografisch onderzoek kunnen worden getoetst . Zo stelde Stuivelin g
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eens op basis van een ontwikkeling in Elsschots
oeuvre van 'zachtmoedige' verzen naar zakeli)'k ,
sarcastisch Proza dat de auteur in de loop van zijn
schril'verschaP zijn aanvankeli1'k idealisme gefrustreerd zag . Ook Van Vlierden kwam in 1958 tot een
vergelil'kbare hYPothese . Het ridderspoor zou f eitenmateriaal hebben kunnen aandragen dat voor of
tegen deze veronderstellingen Pleitte.
Anthierens die zijn lezer een verzameling feiten
en anecdotes voorschotelt toetst echter geen hypohad hi'
theses, noch weerlegt hi'J
interPretaties . Als
l
zichzelf tot tack gesteld een schril'verschaP to documenteren, Probeert de auteur van Het ridderseoor historische feiten uit Elsschots levee to achterhalen . De documentaire waarde van het boek is
door onvolledigheid echter gering . Anthierens
gaat selectjef to werk . HiJ' rangschikt zijn feitenmateriaal thematisch en last daarbil' na zijn selectieve
weergave van biografische feiten to Problematiseren .
De nadelen van de wil'ze waaroP Het ridderspoor
de door Anthierens verzamelde feiten Presenteert
zijn goed zichtbaar in het hoofdstuk over de twee
bekende `Politieke' verzen van Elsschot 'Borms'
en 'Van der Lubbe . Dit hoofdstuk verschaft de lezer allerlei encYcloPedische informatie over de beide historische figuren- maar er wordt nauwelil'ks
ingagaan op Elsschots duidelil'ke stellingname in
de twee gedichten . Hoewel de Russische gezindheid die blil'kt uit 'Van der Lubbe' (1934) toch een
belangril'ke biografische component kept laat Anthierens deze kwestie geheel links liggen .
Interessante Problemen, die vragen om een biografische benadering, bliJ'ven in Anthierens' biografische studie onoPgelost . In hetzelfde hoofdstuk over de twee Politieke gedichten schril'ft de
auteur dat'Van der Lubbe' destil'ds door de redactie van Forum geweigerd werd . Ook deze kwestie
is literatuurhistorisch uiterst interessant . Waarom
werd dit gedicht niet geaccePteerd door een redactie die voor de Prozaist Elsschot zoveel bewondering koesterde? Een redactie bovendien, die in de
stille Van der Lubbe een held zag. Anthierens acht
de vraag blii'kbaar onbelangril'k en geeft geen antwoord . HiJ' richt zich in Plaats daarvan op de beantwoording van de in verband met Elsschot toch
weinig interessante vraag waarom Martin Schouten hetgedicht in 1986 niet oPnam in een monografie over Van der Lubbe.
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De lezer van Het riddersPoor die in Elsschot en zil'n
schri'
)v erschaP gemteresseerd is moet zelf op onderzoek uit our bevestiging of togensPrack to yinden voor zil'n veronderstellingen Elsschot betreffende . Nu is dat in de kwestie 'Van der
Lubbe' Forum niet zo heel moeili'k - immers : Forum-zaken zi'n voor de hedendaagse lezer tameli)'k
toegankelil'k dank zij' een aantal brievenedities en
natuurli)'k ook dank zij ' de documentatie van
Mooi'man en Mosheuvel - maar l'uist daarom
kan men zich afvragen waarom Anthierens geen
aandacht aan het I'robleem van de weigering besteedt .

De Elsschot-literatuur
Hoewel Anthierens in zi'n boek niet ingaat op suggesties in de Elsschot-literatuur zoals de suggestie
van Stuiveling en Van Vlierden , reageert hiJ' in enkele hoofdstukken op eerdere essays over de auteur . Ook de passages waarin Anthierens eerdere
Elsschot-literatuur bekritiseert laten veel yrage n
onbeantwoord . Van correcties op on1'uistheden is
geen sPrake : Pogingen daartoe stranden in onvolledigheid en onnauwkeurigheid . Ergens li)'kt Anthierens bil'voorbeeld het sprookl'e resoluut van de
hand to wi'lten dat Elsschot slechts eenmas1 een literair werk van een ander in handen had . Elsschot
las weldege 11lk,
"
zo meent Anthierens en wel
meestal het werk van een naam uit de wereldliteratuur" waarmee de m ythe de wereld uitgeholpen zou zi)'n . Maar wiens werk werd er Precies
door Elsschot gelezen? Anthierens geeft geen uitsluitsel . Indien de Elsschot-literatuur hem in deze
niet verder helPt, kan de Elsschot-Portrettist twee
dingen doen .1 . Hi)' tracht de lectuur van ziJ'n auteur alsnog to achterhalen of 2, hil' constateert tenminste dat de literatuur op dit punt vooralsnog tekortschiet en informeert dasrover zi'n lezer .
Dergelil'ke wellicht constructieve ob servaties
betreffende de Elsschot-literatuur komen in Het
riddersPoor echter niet voor . Anthierens vermoeit
zich liever in een uitPuttend onderzoek naar de
wi'lZ en waaroP auteurs de naam van Elsschots
echtgenote s llen . Fen Zask van belangdun kt
mij .
Nee, Anthierens neemt niet deel asn de discussie over het object van zil'n bewondering- Elsschots
werk . In het hoofdstuk 'Muggendans rond een
50
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monument' bli'kt op welke wil'ze Het riddersPoor
zich verhoudt tot de discussie in eerdere boeken en
essays over Elsschot . Het hoofdstuk behandelt onder meer de uitlatingen van eroen Brouwers over
Elsschots sours niet vlekkeloze taalbeheersing . Anthierens gaat tegen Brouwers tekeer en brengt bi'J
ziJ'n argumentatie onder meer Elsschots I in stelling . Voorwaar een muggendans .

Fraurenenin
t
Iaats van eenverhas I
Anthierens heeft in Het riddersPoor de vorm van het
doorloPende verhaal, de biografie als narratief kader, vermeden. Zi)'n keuze voor een meer fragmentarische thematische aanpak wordt mi)'ns inziens
door de volledig los van elkaar gapresenteerde
biografische essays niet verantwoord . De verschillende hoofdstukken schi'nen in willekeurige volgorde to staan en houden - ofgezien van het onderwerp - niet of nauweli)'ks verband met elkaar .
Anthierens heeft niet de intentie gehad een coherent beeld van Elsschot to schetsen . Zil'n boek heeft
geen strekking: er wordt geen visie op de auteur
ontvouwd noch gaat Anthierens uit van een hypothese over Elsschot . De eniga 'hYpothese' in het
boek die onder andere met behul p van bio8ra 'sche
mformatie getoetst had kunnen worden is een
aangehaalde uitsprack van Elsschots vriend Bob
Gomperts . Deze sPrak wellicht niet geheel zonder
Provocatieve bedoelingen over Elsschot als "comPonist met woorden"- die "zi)'n Partituur haald'e
. .j uit het dagelil'ks leven- de kaPstok waar hi)' zi)'n
linguistische sYmfonieen over draPeerde" (p .67) .
Wanneer een stellingname als deze als uitgangsPunt had gediend voor Het riddersPoor, dan had
Anthierens veel van het door hem verzamelde biografische feitenmateriaal in een zinvol kader kunnen plaatsen . De feiten en een aantal van de anecdotes hadden dienstbaar kunnen worden gemaskt
i n een Pogmg de gestelde hYpothese aannemeli)k
to maken . Anthierens heeft zich echter in zi n studie zeer bescheiden oPgesteld . Als auteur van een
biografische studie over Elsschot had hi)' kunne n
biJ'dragen aan de beeldvorming van diens werk .
Wanneer hiJ' ziJ'n anecdotes en biografische observaties had geProblematiseerd en gerangschikt volgens een uitgangsPunt een visie op Elsschots
werk dan was er veel gewonnen geweest .
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Citatenboek

Slechts een enkele keer komt Anthierens in zijn
biografische hoofdstukken tot interessante, voor
het begriP van Elsschots oeuvre interessante observaties . Zo levert bil'voorbeeld een citaat van George van Cauwenberg- dat Anthierens oPnam in
zijn hoofdstuk over de AntwerPse Lemmestraat mil' tot nog toe onbekende informatie betreffende
de auteur, die een bil'zonder licht werPt op dims
werk. Cauwenberg beschriJ'ft de Lemmestraat als
een wat chi9ue laan met net-niet-herenhuizen
voor min of meer gearriveerde gagoede burgers .
Hil' geeft een aardige tYPering van het sociale milieu van de straatbewoners . Het citaat roePt de
vraag op wat het betekende voor de bakkerszoon
Elsschot om omstreeks 1930 in deze straat to gaan
woven . Het is relevant to weten dat Kaas (1938) geschreven is door de sinds kort tussen arrivees levende verantwoordeliJ'ke huisvader, die met behulP van Cauwenbergs citaat wordt oPgeroePen .
Veelbelovend lil'kt ook de beschriJ'ving van de
relatie tussen Elsschot en de AntwerPse idealist en
anti-fascist Leo Frenssen die in het hoofdstuk'Het
been van Frenssen' centraal staat . Helaas schri'ft
l
Anthierens uitsluitend over de vraag hoe Frenssen
Elsschot aan de informatie over een krankzinnigengesticht hielP, die de schril'ver in Het been verwerkte . De voor het begriP van Elsschots werkveel
interessantere vraag naar de toedracht van de
sYmPathie die Elsschot koesterde voor de markanto anarchist bli'ft
volledig onbeantwoord .
J
Elsschots werk roePt -als alle wereldliteratuur
- veel vragen op . Iemand die deze vragen Probeert to beantwoorden kan gebaat zijn biJ' een uitgebreide kennis van de biografische achtergrond
van het werk en het schril'verschaP van de auteur .
Anthierens last in Het ridderspoor weliswaar een
vermakelil'ke parade van anecdotes en rariteiten
voorbil'marcheren, maar hiJ' draggt niet bil' tot de
beeldvorming van het werk van de auteur die hi'l
beschril'ft . Hil' lil'kt de gedichten en het Proza van de
auteur to beschouwen als Probleemloze tekst
waaruit hiJ' citaten Plukt die op min of meer Passende wil'ze de vertelde verhaaltl'es over 'Meneer
De Ridder' illustreren . Anthierens citeert uit Elsschot zoals de steller van een overlidensadvertentie het Prisms citatenboek hanteert .
In een recensie van Het ridderspoor in NRC ver-
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goelil'kte Karel van het Reve de onbenulligheid van
veel anecdotes in Anthierens' boek door erop to
wizen
J dat er voor "de ware Elsschot-lezer" geen
onbelangriJke details bestaan . Ook de uitgever van
Het ridderspoor liJ'kt een beroeP to doen op de verstokte Elsschot-lezer, om het karakter van het boek
to rechtvaardigen . In de flaPtekst liet hil' oPnemen
dat Het ridderspoor de afstand tussen Elsschot en
zijn lezer kleiner maken wil . Wie Elsschot werkeliJk wil leren kennen, zal toch eerder geinteresseerd zijn in wat de schril'ver bewoo%in zijn kiJ'k o P
de wereld en op zijn metier, dan in details over de
naam van zijn straat en zijn PiJ'nlil'ke stoelgang .
VanzelfsPrekend mag in een biografische "studie"
P .201 de mYthe niet ontbreken die vertelt hoe Elsschot in de brievenbus van zi n overbuurman en literaire 'concurrent' WalschaP urineerde maar als
Anthierens meent dat een aaneenschakeling van
louter olil'ke anecdotes de afstand tussen Elsschot
en zijn lezer kan verkleinen, dan houdt hiJ ' er een
merkwaardig beeld van Elsschots lezer op na .
BiorafentaaI

Anthierens heeft kenneliJ'k niet de Pretentie gehad
een nieuw licht to werPen op Elsschots oeuvre . De
vragen die het werk oProePt, warm niet het uitgansPunt van zijn studie . De lezer die wel wil Proberen het materiaal dat in Het ridderspoor wordt
aangedragen to betrekken in zijn interPretatie van
Elsschots werk wordt het door Anthierens niet gemakkelilk gemaakt . De auteur sPrin buitengewoon slordig met zijn bronnen om . HiJ ' vermeldt
bilvoorbeeld zelden de herkomst van zijn informatie. En de schaarse literatuurverwiJzingen zijn
raadselachtig en weinig Precies . Zo verantwoordt
Anthierens op P . 82 een oPmerking over Van der
Lubbe met het wat knulliga, tussen hackles gePlaatste "uit het boek van Martin Schouten" .
Meestal kriJg' t de lezer zelf s dit soon onnauwkeurige informatie niet, biJvoorbeeld op de Plaatsen
waar Anthierens citeert uit boeken die in de bibliografie niet terng to vinden zil'n .
Wanner ik mezelf forceer en voorbilg' a aan
deze bezwaren - wanner ik dus erobeer Het riddersPoor to lezen als een vermakeliJk maar Pretentieloos leesboek over Anthierens' idool Elsschot ook dan wil miJ' het boek maar niet bekoren . Ronduit flauw zijn bil'voorbeeld de graPPen en grollen
5 1
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waarmee de auteur zijn tekst heeft gelardeerd . 0P
P .83 beschrift
l hil' hoe de liberale kandidaat Baelde
bil' de AntwerPse tussenverkiezingen van 1928
veel minder stemmen kreeg dan togenkandidaat
Borms . De verliezer, zo schri'ft Anthierens dan
"deed zijn naam alle eer aan" .
Van Anthierens' graPPen, stil'1 en woordkeuze
moet men houden . Elsschot wordt getYPeerd als
een auteur die "en Proza en Poeziep ent" en enkele
Pagina's verder gaat het over een gedicht dat "in
alle staten van verbolgenheid op PaPier is %epleurd" cursiveringen van mi)', TV) . Ook woorden
als "kiekeboe" en een flauwe toesPelfing op de reclameslogan van Albert Heil'n dragen biJ' aan hat of
en toe wel al to lullige karakter van hat boek . Een
zekere meligheid is de auteur niet vreemd : zijn beschril'ving van hat overlil'den van Elsschot en dims
vrouw besluit hil' met de woorden "exit hat echtP aar De Ridder-Scherwegen" en een hoofdstuk
over de onzorgvuldige teksteditie van uerido
eindigt met de verwil'zing van de uitgeveril ' "naar
de strafbank" .
Het ridderspoor lil'dt aan een aantal kwalen dat
vale biografieen onleesbaar maakt . De tYPische
wi)'ze waaroP de feitl'es en anecdotes worden gePresenteerd werkt mil ' eerliJ'k gezegd op de lachsPieren . Volgens de mores van een bePaald snort
biografen wordt Elsschot bil'voorbeeld voortdurend bil de voornaam genoemd • wordt er to onPas
melding gemaaktvan klimatologische omstandigheden ; barst hat boek van de uit de lucht gegrepen
bi)'voegl
like naamwoorden en cliche's "een hoogrode eanne" van "vil'fentwintig lentes" en heten
auteurs van door Anthierens minder geslaagd geachte Publikaties steevast "ene T . .M . Versteeg" of
"ene Frans .B . Jansen" .
Nu de Nederlande schriversbiografie
l
volesassen li)'kt to gaan worden Fonti1'ns Prachtige Van
Eeden-biografie is daarvan een van de bliJ'ken ,
P ermitteert Anthierens zich een taalgebruik dat uiterst achterhaald aandoet . De meest hardnekkige
bio ~'afenkwaal waaraan Anthierens lil'dt, is zijn
geringeweerstandtegendeverleidingliteratuurte
maken van hat leven van zijn held . Hi)' last bi)'voorbeeld niet na bil' zijn beschril'ving van Elsschois fatale beroerte to vermelden dat de bakkeri)' 'm d e
straat waarin de auteur onwel ward de naam 'Absalom' droeg : "Bakkerszoon Fons ] bezwil'kt voor
een bakkeril' met de ongebruikelil'ke nasm Absalom ,
52

n

s

i

e

s

ziJ'nde De Kidders eerste Pseudoniem" . Aangezien
dit wel waar zal zi)'n, kan men Anthierens strikt %enomen niet kwalil'k nemen dat hil' er melding van
maakt . De zaken liggen voor mil'n gevoel echter anders wanneer Anthierens de begrafenis van het
echtPaar De Ridder beschril'ft . De Ridder was gecremeerd maar zijn vrouw niet . Anthierens Presteem het to schril'ven : "Dan schuiven Fine en Fons
de aarde in een lange en een korte kist, samen een
uitroePteken" .
Het contrast is schril : Anthierens wiens beschril'vingen van Elsschot sours op het sentimentale of zil'n, en de schri)'ver zelf, die nimmer zelfs
maar voor een regel in sentimentaliteit verviel .
Thomas Vaessens

Zeven vrolijke verhalen
Wiliem Melchior, De roeping van hot vlees . Uitgeverij Contact . Prijs f 24,90 .

In 1961 verscheen de bundel Tien vroli1 jke verhalen
van G .K . van hat Reve . Eigenlil'k warm hat helemaal niet zulke vrolilj ke verhalen ~• de meeste gingen immers over moord en doodslag . Niet zulke
gezellige onderwerPen . Toch warm ze op vreemde wine
l komisch, door de afstandelil'ke toon de
gedrag, en stillen de wat meliga cursieve onderschriftl'es die Reve aan hat eind van sommiga verhalen Plaatste : "(1k zai hat hierbi1' maar laten hoewel ik
%raa% ook dat %emene stie zus1'e een doodsmak had laten
maken . ' Overigens heeft hil' deze onderschriften

later verwil'derd maar hierover wellicht een andere keer . Het warm de toon en ook de sti'1 van Willem Melchiors debuut De ro~in% van hat vices die
aan Raves boek deden denken .
De zeven verhalen die in deze bundel zijn vernameld doen ook our andere redenen aan de Volksschri'ver denken . Melchior 1966 kan - voor wie
van hokl'es houdt - worden ingedeeld bil ' de romantisch-decadenten waartoe ook Reve zich rekept . Ook in De roePin% van hat vlees is er nameli)'k
sPrake van lust en seksueel genot door Pil'n en onderwerPing .
De helden van Melchior zijn ietwat verveelde
l'ongemannen metdikwil'ls gelil'kluidendebil'belse
namen als Joshua, ohan en onas uit verschillen1'aar9ang 11, nummer 1

r

e

c

e

de til•d Perken en Plaatsen afkomstig- die zichzelf
echter allemaal graag in sPiegels bestuderen omdat ze zeer zil'n ingenomen met hun eigen lichaam .
Eigenli)'kloPen ze het liefst degehele dag halfnaakt
rond to Paraderen- want ze zi)'n verliefd op hun bovenlichaam . Het is daarom des to verwonderlil'ker
dat ze oPgewonden raken door to fantaseren over
fatale verwondingen, met een mes aan dat fraaie
lichaam toegebracht door een dominants l•o ngeman aan wie ze zich als een slaaf willen onderwerPen . Hoewel een en ander in eerste instantie doet
denken aan reviaanse taferelen is er toch een cruciaal verschil met het zogeheten'revisme' .
Dit begriP werd gelntroduceerd door Gerard
Revs en houdt in dat de held een door hem aanbeden'Meedogenloze ongen' helPt bil' het ronselen
martelen en seksueel onderwerPen van )'ongens.
De held bli'ft zelf dus in feite buiten schot maar
ontleent wel seksueel gsnot aan het kil •k en naar de
Meedogenloze ongen terwil'1 deze zil'n weerloze
slachtof fers beril'dt . De hoofdPersonen van Melchior bevinden zich in een dualistische Positie : ze bieden hun ei8en lichaam aan als offerobJ•ect, maar ziJ•n
togelil'kertil•d de toeschouwer die oPgewonden
raakt door de gedachte dat een Meedogenloze ongen hen aan het mes zal ril'gen en hier bovendien
op zil•n beurt weer lustgevoelens aan ontleent . Een
snort droste-effect dus .
Bil' Reve blil'ft de schade meestal bePerkt tot dagdromeril•e n van de held bovendien wordt er niet
echt gegeild op moord en doodslag ; het slacht-offer wordt niet met een mes gestoken maar met een
'Liefdesdolk' . BiJ ' Melchior daarentegen gaat het
our echte dolken die geen'Liefdessap' doen vloeien maar bloed . Ook bi) ' zil'n personages begint het
met fantasieen- die na verlooP van til'd echter uitgroeien tot ware obsessies . Zoals in het geval van
de verveelde onas uit 'De roePing van het vlees' :
"Hil ' was er in de loop van de maanden steeds meer
in oPgegaan, tot het punt dat hil ' het vermoord
worden niet alleen meer als jets begerenswaardigs
beschouwde maar als een roePing- waarvoor hi'l
zonder meer bereid was de tientallen l'aren die hem
restten en waaroP hil• zich toch al niet biJ'zonder
verheugde, op to offeren ."
Hoewel Melchiors helden tamelil'k Passief zi)'n
en er meestal geposgen mes nemen our hun gewelddadige dood slechts in hun fantasie to beleyen- zoeken sommigen die dood bewust op . zil ' het
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dat er op de grevs tussen fantasie en de realisatie
daarvan vaak een moment van angst is voor de gevolgen . Joshua uit het verhaal 'Kogeltl'es' fantaseert over een messteek in ziJ•n maag, maar : "Hi •l
was echter bang dat gedood worden in werkelil'kheid alleen al door de Pil'n, lang niet zo mooi was
als in zil'n verbeelding en bovendien wilds hil ' niet
dood ."
In 'Stril•d gewoel' overigens het eniga verhaal
dat in de eerste Persoon wordt verteld - gaat een
soldaat de oorlog in our zil•n begeerde einde to bereiken . Het verst in zi'n streven een bevredigends
in meer dan een oPzicht dood uit to lokken, gaat
onas uit het al eerder geciteerde titelverhaal . Hi')
schakelt een bureau in dat hem zal vermoorden o P
de door hem verlangde wiJ'ze vanzelfsPrekend
met een mes in zil•n buik door een )'ongeman die
hier elezier aan beleeft . HiJ ' west alleen niet wanneer het zal Plaatsvinden maar verder li alles
vast vanaf het moment dat hiJ ' getekend en betaald
heeft . Het is een schitterend absurd verhaal dat de
uiterste copsequentie is van het verlangen naar een
gewelddadige dood : l•e bestelt zelf J'e moordenaar .
0Pmerkelil'k is dat onas na de ondertekening van
het contract verlost is van de verveling en het gevoel van doelloosheid waardoor hil ' werd geteisterd . Melchiors personages hebben alien hun
moordfantasieen nodig our gsnot uit het leven to
kunnen halen en sours worden die fantasieen werkeli1•k heid . Een onontwarbare- fascinerende paradox.
Hier en daar zi)•n ook de nodiga religieuze toesPelfingen to ontwaren weer een band met Reve .
'Een handvol dromen' is ervan doordrenkt . Het is
een eigentil•dse, verkniPto versie van het kruisigingsverhaal . Het verhaal vormt een uitzonderin g
op de regel van het'zelfoffer'- our het zo maareens
te noemen en vertoont als zodanig zelfs eniga revistische trek'es . De held wisps naam nu eens niet
met een 'J' begint, want hi)• heet Karel, is op we g
naar huffs met wi1'n en brood. Hil• komt bil ' een oPstootl'e en wordt door een dronken timmerman
dripgend gevraagd hem met ziJ'n handen vast to
sPiJ'keren aan diens auto . Na lange aarzeling voldoet hi' aan het verzoek mede omdat een mooie
'ongen hem aanmoedigt . Het lil'kt op het revisme
maar het verschil is dat Karel eigenlil'k zelf wel
vastgesPil'kerd zoude willen worden our met Reve
te sPreken . Het is zoals de mooie l'ongen zegt : "Dat
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komt later wel . a kan niet alles to$elil'k hebben
weet l'e, l'e moet er$ens be$innen [ .1 ."
Misschien vraa$t de lezer zich of wat hil' hierme
de aan moet . Is het niet loodzwaar met al die verveelde narcistische )'on$ens die zo $eobsedeerd
zil'n door een $ewelddadi$ einde? Is het niet een er
al treuri$heid wat de klok slaat? Valt er niets to lachen? Uit de bovenstaande citaten bli'kt hoPeliJ'k al
dat er wel de$elil'k wat to lachen valt . De obsessie5
van de l'on$emannen zil'n op zichzelf misschien
niet zo lachwekkend maar de wil'ze waaroP Willem Melchior ze beschreven heeft maakt dat men
re$elmati$ moet $ri)'nzen . HiJ' neemt ziJ'n personages serieus, maar is to$eli)'k in staat of stand van ze
to nemen waardoor hil' Pathos en Pretenties weet
to vermi'den . Wel verdient het aanbevelin$ om de
verhalen stuk voor stuk to savoureren en ze niet
achter elkaar op to slokken- omdat er anders vanwe$a een zekere inhoudeli)'ke uniformiteit metaalmoeheid op zou kunnen treden .
Tot slot no$een citaat uit'Stril'd$ewoel' : "Hoera .
Ik hoor het mi1' no$ l'uichen . 'Hoera!' )'uichte ik en
een zwaard schoof terzil'de van mil'n navel zo on$eveer op de $revs van mil'n buik en miJ'n zil', mil'n
lichaam binnen in een bewe$in$ dwars door mil'n
in$ewanden heen, vlak onder mil'n lon$en lan$s
tot te$en mil'n onderste rib . Was het dus alsno$
mi)'n beurt, )'uist toen ik het het minst verwachtte!"
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tellectuele elite' die zich genoodzaakt voelde zich
to vereni$en,
a- de noodzaak om zich to vereni$en zichzelf to scharen achter een bePaalde literatuuropvattin$, ontstaan uit artistieke onvrede en dran $
tot veranderin$ . Het daadkrachti$ste medium
hiervoor was het ei$en tiljdschrift hdt middel voor
de intellectueel om zil'n doel to bereiken : het uitdra$en van zi)'n visie . Vooral de openin$snummers
waren voltreffers- met hun vlil'mscherpa be$inselverklarin$en en manifesten die het literaire establishment op losse schroeven zetten .
Het $evaar dat erin schuilt dit ideaalbeeld van
het literaire tilj dschrift als norm to hanteren komt
verrassend aan het licht wanner )'e $econfronteerd wordt met een van de duizend andere ti'dschriften die niet de pretentie hebben baanbrekend
to zil'n . Hier is Ar%us een voorbeeld van . Het blad
stelt zich in het oPenin$snummer voor als een cultureel tiljdschrift dat vol zal komen to staan met
werk van studenten en docenten uit een $rote
verscheidenheid aan culturele vak$ebieden" . Wat

Henk Hardeman

Argus : Geen Forum maar podium
Argus, cultureel tijdschrift, Oktober 1992, jaargang
1 . f8,- los/f30,- per jaargang . Culturele Studies,
Spuistraat 210, 1 012 VT Amsterdam .

Een van de artikelen in het eerste nummer van het
cultureel tiljdschrift Ar%us, attendeert de nieuwbakken lezerskrin$ op de onvermi)'deliJj ke mYthevormin$ die optreedt bil ' het schril'ven over het verleden. Zo is ook de "nauwe verwantschaP tussen
$eschiedschril'vin$ en verbeeldin$" tern$ to yinden in de $eschiedenisvan het Nederlandse literaire tiJj dschrift . Wie zoekt naar onvervalste heroiek in
onze literatuur- kan zil'n hart ophalen aan de verhalen over Periodieken als De nieuwe%ids en Forum
beide uit til'den dat er no$ zoiets bestond als een'in-
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deze auteurs verbindt is de Amsterdamse universiteit • een nogal algemene binding dus en wellicht
een reden waarom een Programmatische kunstoPvatting achterwege bli)'ft . Het tiJ'dschrift moet de
uitlaatkleP worden voor de "Publicistische variant" van de vakgroep Culturele Studies,• waanschil'nliJ'k een welkom luikl'e- daar Publiciteit - in
de zuivere betekenis van het woord - onontbeerlil'k 1likt voor een dergelil'ke oPleiding .
De bescheidenheid die de doelstelling van het
blad tYPeert- is niet in de vormgeving terng to yinden ; het blad ziet er goed verzorgd uit en heeft een
sPannende lay-out . De trues die hier en daar met
lettertYPen worden uitgehaald - de voetnootnummers zijn groten dan de letters van de tekst bewiJ'zen dat ook een til'dschrift voor literatuur gebaat kan zijn bi)' een aantrekkelil'ke vormgeving.
Niets liJ'kt del'onga publicist nog in de weg to staan :
zoals vroeger biJ' papa op schoot de eerste riJ'lessen
werden genomen, kan nu onder de vleugels van
vader universiteit gaPubliceerd worden .
De divensiteit van de onderwerPen in het eerste
nummer is groot : naast beschouwende artikelen
over literatuur film en historiografie is er poezie
en een feuilleton-aflevering . De redactie start met
een semi-themanummer : enkele teksten haken in
op een thema van de pas gehouden WetenschaPsdag in Amsterdam : "De omgekeerde wereld" . De
lezer mag zelf ontdekken in welke artikelen dit
thema wordt uitgewerkt . GeoPend wordt en met
een door Til'n Boon ofgenomen interview met Professor Dr . Herman Plei) ' door zijn oPtreden voor
Teleac sinds enige til'd een televisiePersoonli)'kheid . Pleil' wenkt momenteel aan een boek over het
begri "Luilekkerland"- en de betekenis die deze
laat-middeleeuwse "utoPie" had voor de bevolking . Dat voor de van vril'e ti)'d en luxe verstoken
middeleeuwer Prenten en teksten over Luilekkerland een "omgekeerde wereld" betekenden is
vanzelfsPnekend . DiePgaander echter is de theorie
dat dit snort fictionaliteit een directe ideologische
aanval betekende op het harde leven op aarde . De
kerk zag deze "ketterse" afbeeldingen van Luilekkerland "het duizend-)'arig Paradil's op aarde" als
een gevaarvoor de door haar beheerste orde . Het is
deze Pragmatische benadering van literatuur die
PleiJ' charmeert, en die hi) ' in dit vraaggesPrek als
zijn werkwil'ze aangaande middeleeuwse teksten
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P resenteert .
Een man om met argusegen to volgen is de Engelse auteur Martin Amis . Over zijn geruchtmakende roman Time's arrow schreef Arno Beuken
een beschouwing, die op treffende wi)'ze de magnifieke "omgekeerde wereld" van Amis ten sPrake
brengt . In de roman last de auteur een kamParts de
Holocaust meemaken in "tegenti)'dse" richting.
Dat deze levenslooP van graf tot baanmoeder komische effecten teweeg moet brengen- is nu )'uist
het hete hangiJ'zer
in de recePtie van het werk : is
.
het aanvaandbaar dat het meest beladen onderwerP uit de geschiedenis op een ironische wi)'ze
wordt behandeld? Concreter : maakt Amis de Holocaust tot een literair sPelletJ'e? De omkering van
de til'd brengt in zijn uiterste copse9uentie met zich
mee dat misdaad weldaad wordt . Een moordenaar li'kt een medici'nman omdat hil' de doden
weer tot leven brengt . In zijn artikel Probeert Beuken aannemelil'k to maken dat Amis de holocaust
voor zipl literaire exPerimenten niet misbruikt
maar dat hil' )'uist in dienst van de geschiedenis
schril'ft .
Naar mil'n mening is het Pri)'sartikel van dit eerste nummer geschreven door Nettie Krull . In haar
stuk over de Franse schri)'ver-filosoof BernardHenri Levy wordt de stri)'d tussen "fart pour fart"
en het "engagement" die als een rode draad door
de moderne westerse letterkunde looPt- in het
werk van deze Franse denker benadrukt . B-H L
onder deze initialen is hil' bil' zip
l landgenoten bekend - geldt als een voortzetter van de Franse intellectuelen-traditie die in 1897 met Emile Zola
startte . Na de dood van Sartre werd het onzeker of
deze traditie zou bli)'ven voortbestaan . De in onze
Postmoderne samenleving nog steeds subversieve
Levy heeft zich in de twee romans die hil' schreef
Le diable en ete en Les derniers 1'ours de Charles BaudeZaire beziggehouden met de tweestriJ'd van de kunstenaar : toewil'ding aan de pure kunst of bemoeienis met de maatschaPPelil'ke werkelil'kheid . Dat
Levy niet uit deze twee denkt to kunnen kiezen ,
bli)'kt uit het feit dat hil' aan de list
van mensenrechl
ten zou willen toevoegen dat een mens schizofreen
mag zi)'n . Een interessant artikel over een interessante auteur .
BliJ'kens de drie hiervoor besProken artikelen
volgt Ar8us de actuele literatuur op de voet cultuur blil'kt tot nu toe overwegend literatuur to zi1'n .
1io0`/S
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Er is echter ook plaats voor het verleden . Onno
Blom weet op een aardi$a wil'ze twee bli)'kbaar no g
niet tot-in-den-treuren $eanalYseerde Nederlandse schri'vers met elkaar in verband to bren en .
Blom last een der delen van het Verzameld werk va n
Bordewil'k oPenvallen en denkt vervol$ens niet
Bordewi'k to lezen maar W .F. Hermans . Na wat
speurwerk in de prima verantwoorde uit ave
blil'kt het to $aan om een reeks parodieen op bekende Nederlandse auteurs die Bordewi'k bundelde
onder de titel Idem . Dat anno 1957 de toen niet zo
populaire Hermans de eer ten beurt viel door Bordewik $aParodieerd to worden is leuk om to weten . Aardi$er no$ is dat Blom vervol$ens de tYPi sche Hermans-elementen die Bordewil'k in het
enkele Pa$ina's korte stuk)'e eruit Pikt en zo het inzicht van de oudere in de l'on$ere auteur aan het
licht bren$t . Dat dit vooral Hermans surrealistssche nei$in$, zil'n bizarre en sarcastische humor
zil'n, ziet Blom als een $rote verdienste van Bordewi)'k, die Hermans daarmee immers haarfil'n weet
to treffen . Natuurli'k zil'n dit belan$ril'ke kenmerken in het vroe$e werk van W .F. Hermans . Wat
echter 'ammer is is dat Blom niet in aat op het feit
dat, naar mIjn idee Bordewil'k - en met hem de
hele literaire kritiek destil'ds - no$ $een oo$ heeft
voor het thema van de "onkenbaarheid van de we-

reld" dat to$enwoordi$ als het hoofdmotief in
Hermans oeuvre wordt beschouwd .
Dat Ar%us niet de pretentie heeft een Forum to
worden maar een podium voor )'on$ talent neemt
niet we$ dat $eze$d moet worden dat het $ros van
de artikelen in dit eerste nummer met zor$ $e schreven is en ook no$ eens interessante onderwerpen behandelt. Ar8us li)'kt een blad to worden
dat l'e voor l'ezelf $aat koPen en niet uit sYmPathie
voor de vak$roeP Culturele Studies . Echter, bi'l
deze ho$e kwaliteit no$ wel een kanttekenin$ .
Wanneer de achterin op$ enomen list
l met Publicisten wordt door$enomen, valt direct op dat de
medewerkers aan het eerste nummer stuk voor
stuk door$ewinterde auteurs zil'n- waarvan een
enkelin$ no$ studerende is . Dat van dit $ezelscha P
eni$ niveau verlan$d ma$ worden staat buiten
kil'f . De vraa$ is echter of de redactie op deze manier niet haar ei$en ruiten in$ooit, en dit zelf $eschaPen "podium" tot een nauweli)'ks neembare
vesting maakt voor de echt pas be$innende publicist! Het han$t van de daadkracht van deze laatste
of of Argus de thuisbasis van een "Amsterdamse
school" kan worden .

De verbeelding van de intellectuelen

tekst het de lezer niet altil'd even makkeli)'k . De
schri'ver beschouwt zi'n studie als een comParatistisch werk over de relatie tussen hteratuursoclolo$ie en literatuur$eschiedenis een uit$an$sPunt
dat in het hoofdstuk'Het Probleem' nader uiteen
wordt ezet . Van Oudvorst beweert hier met name
de artistleke middelen die de intellectuelen benutten to willen bestuderen, alvorens deze in een sociolo lsche historische en filosofische context to
plaatsen. Het hoofdstuk eindi t met een zeer va $e
uiteenzettin$ over de hechte relatie tussen vorm en
inhoud van deze artistieke middelen waarmee de
intellectueel een werkeli'kheidsvoorstellin$ structureert. Daarna vol$t in chronolo$ische vol$orde
de behandeling van de 'Russische intelligentsia',
waarbil de nadruk li$t op IS . Toer enlew en F . M .
Dosto'ewski . In het tweede deel van Van Oudvorsts boek $etiteld 'De Intellectuelen' wordt
aandacht besteed aan de zaak Dreyfus e n
vreemd $enoe$ nu pas - aan een nadere omschril'-

A .F .van Oudvorst, De verbeelding van de intellectuelen . Literatuur en maatschappij van Dostojewski tot Ter Braak. Amsterdam, 1991 . 484 pagina's . ISBN 90 2841573 4/CIP . Wereldbibliotheek,
f 69,50 .

Het boek van Van Oudvorst is de bewerking van
zil'n Proefschrift en handelt over de oPkomst van
de intellectuelen als sociale cato$orie en over de
wi}'za waaroP zil' zich op essaYistisch en literait niveau in het Rusland van de vori$e eeuw en WestEuroPa hebben $euit vanaf ca .1860 tot 1940 . Deauteur beweert in het voorwoord een $r oot Pu bli ek to
hebben willen bereiken door een leesbare tekst to
schril'ven~; wetenscha PPelil'kl'argon heeft hi'l willen
vermiden
. In deze oPzet is hil' mil'ns inziens el
slag$d : zil'n boek is $oed to vol$en en overzichtelil'k
oP$ezet al makers de to kleine letters van zi'n
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vi ng van het begrip 'intellectueel' . Dit onderdeel
wordt ofgesloten met een hoofdstuk over Th .
Mann . In het derde en laatste deel van Van Oudsvorsts werk 'Het Engagement van Ter Braak en
Du Perron' wordt dieper ingagaan op het fenomeen'engagement' en de rol daarvan in het werk
van de genoemde Nederlandse auteurs . Het laatste $edeelte van De verbeeldinS van de intellect uelen
wordt helaas voor de heeft gevuld met een notenaPParaat dat biJ' nader inzien na$enoe$ geheel bestaat uit de viedPlaatsen van de citaten in de tekst .
MiJ'ns inziens li$t hier een gemiste kans voor een
auteur die in zil'n voorwoord beweert zil'n proefschrift in to hebben willen korten .
De huidige betekenis van het begriP 'intellectueel' ontstond feitelil'k pas in de 19e eeuw als $evol g
van de opkomst van de burgerlil'ke samenlevin$ .
Vanaf dat moment ook wordt het al met ne$atieve
eigenschaPPen overladen, waarschil'nlil'k omdat
de intellectueel deel uitmaakte van een elite, geld
noch macht bezat en toch) kritiek wenste uit to oefenen . In het Rusland van de voriga eeuw valt dan
ook een grote kloof tussen de intelligentsia - die
zich op de Westeuropese cultuur richtte en de misstanden rond het feodale sYsteem hekelde - en
het yolk waar to nemen . In de tweede helft van de
19e eeuw wordt het Marxisme de leidende ideolog ie in de intellectuele discussies over de toekomst
van Rusland . Interessant in dit gedeelte is de aandacht die de auteur aan sPecifiek Russische verschil'nselen schenkt, zoals het $eloof in het duizendJ'ari$ ril'k en het Messianisme die zich naast
meer rationele debatten over de toekomst van Rusland manifesteerden . De auteurToer$enJ'ewwordt
als de voorvechter van de liberale rechtsorde geschilderd terwil'1 Dostol'ewski door Van Oudvorst
als een intellectueel geduid wordt die ook affectie
met het SPiritualisme had .
Het begriP intellectueel heeft van meet of aan
een ambigu karakter gedragen, volgens Van Oudvorst . De auteur definieert de intellectuelen als
een elite die sociologisch gesproken, de rol oPeist
culturele waarden van humanistische oorspron g
to handhaven togenover de elites van de macht het
bezit de technocratic en wat dies meer ziJ' ." (203) .
Daarnavolgenuiteenzettin$enover elite- cultuuren kennissociologische theorieen die evenwel
weini$ bi1'dra$en tot een "wetenschaPPelil'k $efundeerde omschriJ'vin$" van de term 'intellectuelen' .
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Nog magerder is Van Oudvorsts conclusie dat intellectueel-zil'n een rol is die niet automatisch met
een intellectueel beroeP of een sociale Positie samenvalt . Na een hoofdstuk over Th . Mann waarin
onevenredi$ veel aandacht aan diens biografie en
aan fraPpante, maar on$efundeerde analo$ieen
met verwante auteurs wordt geschonken en to
weini$ woorden aan diens modernisme worden
$ewi)'d- komt Van Oudvorst to spreken over het fenomeen 'engagement' . Hier toont de auteur zich
een dieP$aand onderzoeker als hil' op lexicaal filosofisch, politiek en literair niveau de term verheldert . Gelukki$ versmalt hiJ' daarbil' de term niet tot
de sartriaanse omschril'vin$ daarvan die sinds
1945 heili$ verklaard is . Van Oudvorst last inte$endeel J'uist biJ'zonder helder de ho$e mate van
variatie zien die in de term 'engagement' besloten
li$t ; betrokkenheid is inderdaad een rekbaar begrip .
In het vol$ende hoofdstuk domineert de $edachte dat Du Perron een verschuiving van P°litieke desinteresse naar maatschaPpeliJ'ke betrokkenheid heeft doorlopen . Uiteraard wordt Het Land
van Herkomst in dit verband uitvoerig besProken .
Het bevreemdt me Van Oudvorst to zien schril'ven
dat over de thematiek van deze roman nauweliJ'ks
$eschreven zou zi)'n, wanneer we ons realiseren
dat dit nul'uist uitvoeri$ welgedaan is door Fokkema en Ibsch alsmede door ondergetekende in een
uit 1989 daterend artikel van 25 Pagina's .
Bil' de behandelin$ van Ter Braak le$t Van Oudvorst het accent op het gageven dat diens engagement niet zozeer van Politieke als wel van culturele
aard was . De auteur van De verbeeldin8 van de intellectuelen weet aannemelil'k to maken dat Ter Braaks
cultuurbegriP sterk doordrongen was van humanistische en Duits-idealistische waarden . Daarnaast worden diens nihilisme en vitalisme uitvoerig besProken . Evenals in het hoofdstuk over Du
Perron kril$
' ik de indruk dat de - op zich $rondiuiteenzettingen
weinig nieuws toevoe$en
ge
aan het beeld dat we ons inmiddels van Ter Braak
gevormd hebben .
Mil'n $rootste bezwaar tegen De verbeeldin8 van
de intellectuelen behelst de afwezigheid van een wetenschaPPeliJ'ke fundering van de relatie die Van
Oudvorst via zil'n ondertitel zegt to willen onderzoeken . Hoewel hil' beweert de simpele
weersPie$elfin$stheorie achter zich $elaten to heb57
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ben, li)'kt de auteur niet aan een achterhaald snort
Positivisme ontsnaPt to zil'n . Telkens lil'kt de sociaal-Politieke realiteit het literaire werk to bePalen
wat op een lager niveau sours zelfs in Puur bingrafisme ontaardt : "In Vaders en Zonen legt Toergenl'ew op meesterlil'ke wiJ'za rekenschaP of van zijn visie op een sociologisch Probleem dat hil' aan den
live
l had ervaren ." (77) . De sPecif ieke aard van literatuur en haar artistieke middelen waarnaar Van
Oudvorst in zijn inleiding verwiJ'st, worden uiteindeliJ'k flu J'uist niet als relatief autonome gebieden
oPgevat en als zodanig behandeld . Woorden als
'neerslag' en 'invloed' waarmee Van Oudvorst
kwistig strooit, wizen
op een verzwegen causal
listische visie op de relatie tussen maatschaPPil' en
literatuur. Het felt dat ourgekeerd de invloed van
literatuur op de maatschaPPiJ' weinig aandacht
krlgi t, wil'st in eenzelfde richting . Ter Braak en Du
Perron ziet Van Oudvorst als "kinderen van hun
ti' " 348 een ti'd die uiteraard door Van Oudvorst gedefinieerd wordt . Ronduit simPlistisch
wordt de auteur in zijn vaststelling dat Nietzsche
en Augustinus Ter Braaks visie op het Christendom bePaalden 397 .Ook de fre9uente identificatie van de verteller met de auteur past in de visie
dat hier neo- Positivistisch to werkgagaan wordt .
Wat de sPecifieke aard van literatuur binnen het
concept 'engagement' inhoudt- is mil' na lezing van
Van Oudvorsts studie niet duidelil'k geworden to
meer als aan de essays en aan de romans van bePaalde auteurs geen aParte status meer toegekend
wordt . Veelal maakt Van Oudvorst de relatie tussen maatschaPPiJ en literatuur aannemelil'k door
de biografie van de auteur uiteen to zetten . Maar
hiermee wordt natuurlil'k een relatie niet wetenschaPPl
elik gefundeerd .
Een tweede kritiek betreft de onnodiga lengto
van De verbeeldin8 van de intellectuelen . Het is mi'l
onduideliJ'k waarom in dit werk romans naverteld
of samengevat moeten worden . Overbodig zijn interPretaties die het feitelil'ke onderwerP van het
boek niet raken, biJ' voorbeeld de rol van de dubbelganger in Hampton Court. Het hoofdstuk over de
Russische intelligentsia is enorm wi' toPig en o P
andere momenten van het boek wordt de tekst onnodig uitgebreid als Van Oudvorst ingas t oPzogenaamd fraPPante overeenkomsten tussen denkers
en denkwiJ'zen . Zo zou Bergson invloed op Ter
Braak hebben gehad maar de tachtig verschillen
58

n

i

s

e

s

die ik kan aanwiJ'zen doen mil' vragen naar de zin
van het leggen van dergeliJ'ke relaties .
Niettemin geeft Van Oudvorsts werk in leesbare
bewoordingen een biJ'zonder helder en riJ'k gedocumenteerd beeld van het onderwerP dat hiJ ' wenst
to beschriven
: de intellectueel en ziJ'n literaire asPiJ
raties. Het vruchtbare idee dat literatuur diePe
banden met de maatschaPPiJ ' onderhoudt heeft
mede blgi edragen tot een overzicht van de artistieke Prestaties van de intellectuelen dat ik voor de
Publicatie van De verbeeldin8 van de intellectuelen
niet bezat .
Hans van Stralen

De toekomst ; een kwakzalver aan
Chronos' hof
Vladimir Nabokov, Ada : Een familiekroniek Amsterdam, 1992 . Uitgeverij De Bezige Bij, f 62,90

"Alle gelukkiga gezinnen verschillen min of meer
van elkaar • alle ongelukkigl
a zin min of meer eender, . . . " .
Tolstol'- Anna Karenina, denkt de doorgewinterde lezer . Fout . Nabokov Ada . Als we deze openingszin een tweede keer lezen zien we ook dat
deze een omkermg is van die van TolstoJ, zoals de
hele roman eigenlil'k een omkering van Anna Karenina is . Gooit Anna zich niet in eindeloze wroegg
in
en wanhooP voor de trein? Ada wordt met haar geliefde Van gezond en gelukkig oud stokoud zelfs .
Ik houd daar doorgaans niet zo van- van dat t
lived lon8and happy ever a ter. Het is toch veel mooier als de held van de geschiedenis zich zijn hele leyen lang onmenselilke insPannmgen getroost our
het hart van zijn gehefde to veroveren die dan helass op sterven na dood bliktJ teziJ'n? De sterfscene
van Violetta in La Traviata heeft miJ biJ voorbeeld
tot tranen toe geroerd . Of de held zelf gaat dood
zoals CYrano de Bergerac- dat is natuurhlk ook
heel moos .
Maar dat ook g
~ eluk zijn mooie kanten heeft dat
heeft Nabokov met Ada bewezen . Van die de levenslanga liefdesgeschiedenis oPtekent is veerteen laar als hil in de zomer van 1884 Ada leert kennen . Ada is dan bilna twaalf . Wel wat long voor een
eeuwigdurende liefde maar Nabokov staat er niet
aargang 11, nummer 1
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bePaald om bekend daar een Probleem van to maken . In Ada $aat hi)' zelfs no$ een staP)'e verder,
want Ada bli)'kt behalve wettelil'k nicht)'e en achternichtl'e ook no$ het biolo$ische zus)'e van Van to
zil'n . Dat ma$ allemaal niet deren . Van en Ada beleven op het land$oed Ardis een volmaakt $elukki$a zomer, waarin de liefde voor elkaar wel wat
verder voert dan samen vlinders van$en .
Pas in 1888 ontmoeten zi)' elkaar weer, in dezelfde omstandi$heden en de romance wordt voort$ezet . De zomer van 1884 is echter zulk een perfecto idYlle $eweest dat de rest van de roman
zwan$er is van de herinnerin$en daaraan. Herinnerin$en, die $arant staan voor een zoete nostal$ie . "Ada . . . was natuurli1'k betoverend obsessief
en eeuwi$, haar schoonheid $roter en van een
somberder ardeur dan vier zomers tevoren - maar
het was die andere Picknick die hil' flu herbeleefde
en het waren Ada's zachte heuPen die hi) ' nu vasthield alsof ze eeuwi$ aanwezi$ waren in tweevoud in twee verschillende kleurenafdrukken ."
Deze nostal$ie, het latent sluimerende bewustzil'n
van de ver$ankelil'kheid van al het schone het onschuldi$e, het volmaakte- li$t als een neveli$a sluier over elke bladzi'de . Het verleden wordt een
droom en de droom wordt het verleden . In de harde confrontatie met de werkeli'kheid blil'kt de
droom veelal een zeePbel of een luchtkasteel . Zo
was het in Lolita zo was het in De Iach in het donkey
maar zo is het niet in Ada. De werkeli'kheid van het
heden interfereert met de droom van het verleden .
Beide vloeien samen in een volmaakte synthese ,
doordat herinnerin$en - hoe $ekleurd ook - het
mo$elil'k maken aan het heden een betekenis toe to
kennen : "Zil'n' betekent dat men 'is $eweest' .
'Niet-zil'n' imPliceert de eni$a vorm van (fop- til'd :
de toekomst . Die verwerP ik. Leven liefde bibliotheken hebben $een toekomst . . . . Nee, er zil'n
maar twee Panelen . Het Verleden voor alti)'d in
mil'n bewustzil'n aanwezi$ en het Heden waaraan
miJ'n bewustzi)'n duur en daarmee realiteit verleent . . . . Wordt het Verleden ervaren als een opslag van TiJ'd, en is het Heden het Proces van dat ervaren de toekomst daarente$en is $een Ti)'d-ding,
. . . . De toekomst is slechts een kwakzalver aan
Chronos' hof."
Door veelvuldi$ $ebruik van anachronismen in
Ada wordt de toekomst inderdaad een abstractie ,
maar ook een $einte$reerd onderdeel van het he-
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den. Dat maakt het ti'dsbestek van de roman eindeloos .
Een $eli)'ksoorti$ Pro cede wordt $evol$d in de
ruimtelil'ke beschri)'vin$en . "Wed het is immers
kolderiek zich in to denken dat'Rusland' in Plaats
van een obscuur sYnoniem van Estotie de Amerikaanse Provincie die zich van de Arctische niet
lan$er vicieuzef cirkel uitstrekt tot aan de ei$enlil'ke Vereni$de Staten, op Terra de naam was van
een staat verschoven als door een kunstmatige
Iand$reeP over de dubbele bodem van twee oceanen naar het to$enover$ele$en land$oed- waar het
zich breeduit had neer$evlil'd over heel het huidi$e
TartariJ'e- van Koerland tot de Koerilen?" Ardis li$t
dus en in Rusland en in de Vereni$de Staten en o P
de Planeet Antiterra .
Doordat ti' en nuimte in Ada onbe$rensd zil'n,
maar to$elil'kertil'd een thematisch sPel, ontsti)'$t
het verhaal aan zichzelf . Het wordt een statement
van een auteur die zich in zil'n kunst Probeert to
ontworstelen aan de $renzen van het menseli)'k bestaan . "Nabokov is de laatste ho$aPriester in de
temPel den schoonheid, de stren$a moralist van de
esthetische levenswandel" heeft W . Bronzwaer
eens $eze$d . Zo is het maar net .
Een $ecomPliceerde roman, bil' vla$en daardoor
zelfs taai maar toch zeker de moeite waard om to
lezen . Niet in het minst om de woordsPellet)'es die Nabokov in Ada als nooit tevoren met de lezer
sPeelt - en de bekende scherPa uithalen naar onden andere PsYchoanalYtici en ander betweteri$ intorPretenend yolk . Wie zou bi)' voorbeeld Dr . Si g
Heiler zil'n? Of zuster eanne de Verschrikkeli)'ke?
Wat voor iemand zou Peter de Rast zil'n? Of Ruby
Black nee Germ)? Een tikkeltl'e flauw worden o P
den duur $naPl'es als : " . . . Ik $eloof dat ik droom .
Ben l'il' Ook Dromende?"Nee ik ben Cordula!" Of:
"Schotse veeartsen hadden haar man zil'n $ewei
moeten afza$en laatste keen deze $raP" .
Door de vele woordsPellet)'es- interteksten allitenaties zonder uitzonderin$ overi$ens bnill'ant
vertaald door Rene KurPershoek - sPie$eleffecten
en dubbele bodems is Ada het meeste pure Nabokoviaanse artefact denkbaar . Weliswaar ziet de lezer daardoor dikwil'ls door de bomen het bos niet
meer, maar bedoelt Nabokov niet l'uist dat de bomen het bos zi1'n?
Marlies Schouwstra
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Socialistische dichters,
verenigt u!
De strijd van de dichter Adama van Scheltema tegen zijn socialistische kameraden

Francine Smrnk

1 . W . Kloos in De Nieuwe Gids, afl. 7, juli
1908, p . 790/791 .
2. lie hiervoor o.a . J.C . Brandt Corstius,
'Duel om het dichterschaP. Herman
Gorter en de school van Albert
Verwey' . In: De Vri1'e Biaden, 'l 8 .18,
schrift 3 (maart 1946), p . 8/9.
3. In 1907 verschenen bij W .L . en J .
Brusse to Rotterdam.

60

1jQp`~f

"Alle kunstenaars die zich door het socialisme hebben laten inPalmen zijn zoo droog en duf en hard geworden als een, om een populair beeld to gebruiken schelvis die drie dagen op het droge
ligt„, aldus Willem Kloos in 1908 . 1
Het oordeel van de Tachtiger-voorman over tot het socialisme
bekeerde dichters is hard en onverbiddelil'k ~• hi)' moet ze niet . Daarin stond Willem Kloos zeker niet alleen terwi'1 er nogal wat dichters warm die zich rond 1900 tot het socialistische gedachtengoed
aangetrokken voelden . Discussies over kunst en socialisme hadden zelfs de redacteuren van De Nieuwe Gids zozeer van elkaar verwi'derd dat het in 1893 tot een definitieve breuk kwam .
De bekendste ex-Nieuwe Gidser die de andere weg - die van
het socialisme - insloeg is wel Herman Gorter . In 1898 trad hi)' samen met de l'onge Henriette Roland Hoist toe tot de redactie van
De Nieuwe Ti1'd, het partil'orgaan van de socialistische parti)' de
SDAP. De Nieuwe Tit'd diende als forum voor socialistische intellectuelen en kunstenaars . Maar velen warm het erover eens dat Gorter, de eeuwige dichter van Mei, na zi)j n overgang tot het socialis„ de dichtkunst verloren was„ .2 De socialistische dichters
me voor
hadden dus nogal wat kritiek to verduren . Het is des to opmerkeli)'ker dat er geen eensgezind front gevormd werd . Uit de eerste to
boek gestelde socialistische poetica bli)'kt zelfs overduidelil'k dat de
socialistische dichters onderling veel kritiek op elkaar hadden . Die
to boek gestelde poetica betreft De %rondsla%en eener neuwe poezie
geschreven in 1907 door de )'onge socialistische dichter Adama van
Scheltema .
In 1900 publiceerde C .S . Adama van Scheltema 1877-1924 zi)jn
eerste dichtbundel . Deze dichter, afkomstig uit een aristocratisch
milieu was toen al lid van de SDAP, de Parti)' die tegen het einde
van de voriga eeuw snel veel aanhangers kreeg .
Grootgebracht met De Nieuwe Gids, gevormd door socialistische
geschriften van Karl Marx en Joseph Dietzgen en de artikelen van
Gorter en Henriette Roland Hoist in De Nieuwe Ti1'd, ontwikkelde
Adama van Scheltema ziljn eigen oPvattingen over socialisme en literatuur . In 1907, 0P 28-l'ariga leefti)'d, schreef hil' het boek waarin
hil zijn kunstleer uiteen zette : De %rondsla%en eener neuwe poezie . In
de tameli'k pompeuze ondertitel geeft hil' zi)jn bedoelingen weer :
Proeve tot een maatschappeli1'ke kunstleer to%mover het naturalisme en
anarchtsme de tachti ers en hun decadenten . 3

In dit werk zet Adama van Scheltema zijn nieuwe kunstleer of
tegen die van de Tachtigers, wat op zich geen verwondering ma g
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wekken ; het individualisme van de Tachtigers botste frontaal met
het gemeenschaPsidee van de socialisten .
Wel zeer oPmerkelil'k is een uitsPrack van Adama van Scheltema in zil'n narede : " . . . J'uist het werk van hen- in wie ik als J'ongere
eerst mil'n leiders en voorlichters- later mil'n medestanders had gezien het werk van Gorter en Mevr . Roland Hoist werd de meer
dadeli'ke aanleiding voor mil'n opstandigheid tegen de tachtigers" . Hil ' haalt scherp uit naar Herman Gorter en Henritte Roland Hoist omdat hil ' van mening was dat zij ' er niet in geslaagd
waren de nieuwe levensovertuiging op een goede manier in de
kunst door to voeren .
Maar waarom keurde Adama van Scheltema de Poezie van zil'n
dichtende PartiJ'genoten zo genadeloos of- als ware hi1 ' een tweede
Willem Kloos?
Socialistische individualisten

De dichter in de daSen van 'van
zon en zomer'

4. Over Idealisme. Een narede tot De
grondslagen eener nieuwe poezie .
Rotterdam, 1916 .
5 . De paginanummers in de tekst
verwijzen naar de enige druk van
De grondslagen eener nieuwe poezie
van 1907.
6. Willem Kloos in De Nieuwe Gids, afl .
7, juh 1908, p179 .
7. In zijn narede zegt Adama van
Scheltema dat Gorier en Roland
Hoist "in de nieuwe idealiteit een
gevaarlilke bagage uit de oude
wereld hadden binnengesmokkeld ."
In Over Idealisme . Een narede tot De
grondslagen eener nieuwe poezie, p .13.

Adama van Scheltema besteedt in De %rondsIa%en eener nieuwe poezie een groot aantal pagina's aan de beginselen van de sociaal-democratische leer. 4p basis daarvan formuleert hil ' zelf een sociaaidemocratische esthetics die er op neer komt dat de "grotere
schoonheid steeds de meer algemeene de meer omvattende, meer
emeenschapPelil'ke, langer-blil'vende„ is P . 7i) .5 En daarom moet
g"niet
de toevaliiga- persoonlil'ke, maar de menschelil'k zoveel mogelil'k algemeene stemming- niet de bil'zondere gedachte van het oogenblik, maar de zielsinhoud van een tiJ'd- de geestesrichting van
een gemeenschap" p .105 de inhoud van de Poezie worden . Aadam van Scheltema : "de winst voor de 1Yriek uit de soc . dem . i s
zij ' zich eindelil'k, na 1'aren afdwaling, weer van het biJ'zondere Persoonlil'ke, decadente, tot het algemeene, gemeenschapPeli)'ke, gezonde kan wendenf en niet dat zij ' de gevoelens van het proletarisat zal trachten to beschriJ'ven ." (p .93) .
Adama van Scheltema formuleert zi)'n verzet tegen de Tachtigers in dezelfde termen ~• omdat zij ' alleen aandacht hadden voor
hun Persoonlil'ke, bil'zondere gevoelens, hadden zij ' het volk van de
eoezie vervreemd en de band tussen de dichter en ziJ'n lezers volkomen verbroken . ZiJ ' keerden zich naar binnen naar hun eigen
ziel en Adama van Scheltema vraagt zich af : "Wie van hen heeft
maar iets van zil'n eigen til'd begrepen - of zich met iets anders beziggehoudenf dan met ziJ'n eigen ellendiga ziel!" (p .96), wat hem
een uitbrander van Kloos oPlevert : "Schaam u meneer Scheltema!„6
Het is echter oPmerkeliJker dat Adama van Scheltema van mening is dat Gorter en Henriette Roland Hoist dezelfde font begaan •
zij ' hebben toch immers niet nagelaten to verkondigen dat Poezie
niet langer alleen de gevoelens van de dichter mag beschriJ'ven?
Volgens Adama van Scheltema echter gaan zij gewoon voort o P
de weg die door Tachtig is ingeslagen . Zo beweert Adama van
Scheltema dat "de helft van Henriette Roland Hoist's poezie niets
anders is dan de eeuwig herhaalde geesteliJke tobberilen van de
bourgeois die sociaal-democraat wordt " en wat is til'delil'ker, meer
bil'zonder, persoonlil'ker denkbaar dan zulke gevoelens!„ P . 93) •7 •
Hil ' ziet haar als een "dwePer"- die niet vanuit een "ideele levens-
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vreugde" werkt- maar die een "godsdienstiga kwezelaril'" op de sociaal-democratic overbren P .90 . Ter illustratie citeert hi)' een
vers uit haar bundel De Nieuwe Geboort 1902 de bundel waarin
zil' haar overgang tot het socialisme verwoordde :
Maar'k tel mi1' winnend want den lee8en ti1'd
doorstaat mi1'n hart standvasti8 als een vrome
die zi1'n god zonder wondren beli1'dt,
en heel 't verloopen van den vollen vloed
van de1'eu8d-din8en die maar eens op-komen
verdraa8 ik met een on8eschokt 8emoed .

Naar aanleiding van dit citaat merkt Adama van Scheltema op : "Is
dit een sociaal-democraat? een hooPvoile levensvreugdiga een
sterke vastberaden stri'der, die weet en wil? Nee het is de oude
starre zware Calvinist de ego-centrische individualist . . . " p .91 .
Ook Gorter brengt er niets van terecht - hil' is "een kille dogmaticus onbeholPen en smakeloos"- wiens "zelfzuchtiga geest eenvoudig van richting veranderde" P .21 in de sociaal-democratische richting dus, maar zonder daar waarli1'k met hart en ziel in to
gcloven . Uit Gorters Verzen citeert Adama van Scheltema :
Er is iets 8roofs in ons klein land 8eschied .
Hebt8e't8ehoord? de spoorarbeiders hebben
uit vri1'en wil de havenarbeiders
8esteund, niet voor zichzel maar slechts voor hen .
De brand der solidariteit is over8esla8en - het brand t breeder - alien voor een
en een voor alien in de arbeidersklasse!

Behalve dat het "ridicuul" is merkt Adama van Scheltema Pierover op dat "de decadente kunst der 'bourgeoisie' en deze kwasie
nieuwe'sociaal-democratische' inderdaad volkomen eenendezel de is"
(p .22 . curs . FS) .
Toch moet vooral Roland Hoist het ontgelders . "Hoezeer wi'l
deze vrouw moeten hoogachten als een sterk-willende en moediglevende- wat zil' aan de Poezie. . . misdaan heeft achten wil' slechts
van belang als'zielkundige dagboekoverPeinzingen in versvorm'
die door niemand meer begrePen zullen worden ." Wat Gorter en
zil' gemeen hebben is een "star individualisme liefde voor de abstractie voor het begrip der democratic der gemeenschaP", maar
bovenal een gemis aan "elke eenvoudige waarachtiga menschenliefde" P .21 .
Adama van Scheltema keert zich dus zo heftig tegen zi)'n dichtende Parti)'genoten omdat hil' vindt dat zil' zich in niets van de Tachtigers onderscheiden •~ alien zil'n zil' geobsedeerd door hun "eigen ellendiga ziel" de socialistische dichters niet minder dan Kloos c .s .
Vo s

"
zee

Adama van Scheltema last het zeker niet bi)' het leveren van kritiek
alleen . Als een zeventiende-eeuwer zet hil' uiteen hoe de nieuwe
62
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Poezie dan wel vorm diem to kri)'gen, en hoe dichter en Publiek
weer tot elkaar kunnen worden gebracht .
Hil' hamert eroP dat de dichter algemene aandoeningen moet
meedelen, gevoelens en gebeurtenissen die eenieder herkent die
"welke ook de hunne zi'n ook de hunne zouden kunnen wezen wellicht ook die de hunne zouden kunnen worden" (p .98) . De
dichter is daartoe alleen dan in staat wanneer hil ' leeft in de maatschaPPi)' en de menses liefheeft, waarbi)' Adama van Scheltema het
socialisme als een "veiligen gids" beschouwt (p .126) .
De nieuwe, door het socialisme geinspireerde poezie moet yolkspozie zil'n. "Een gedicht moet weer worden een muziekstuk van
woorden dat door zooveel mogeli)'k menschen begrePen en gevoeld kan worden ." P .112 . Maar het is niet de bedoeling dat de
dichter de propagandist van de Politicus wordt- "niet de inhoud
van een soc .dem . Parti1'vergadering"
moet tot inhoud van de Po.
ezie worden want : "de kunst is geen godheid, maar een menschelike schePPing - wanneer wil' haar echter alleen als kruier voor
onze boodschaPPen aan de menschheid gaan gebruiken wordt ze
wat al to menselil'k F . . .]" ( P .40) .
Aan de vorm van de nieuwe Pozie besteedt Adama van Scheltema zeer veel aandacht . Ritme mast en riJ'm bi)' voorbeeld moeten
aansluiten bil' "de natuurli)'ke ademhaling" en het "motorisch gevoel" van de lezer P .134 . Niet alleen de inhoud maar ook de vorm
diem to getuigen van de mensenliefde die bil ' Adama van Scheltema zo hoog in het vaandel staat . En dit alles in het belang van de
lezer! Maar niet alleen om hem Plezier to laten beleven aan gedichten1 maar vooral om hem jets to leren 1 hem to stichten . Zelfs : "tot
heil van de lezer"l .8
Maar hoewel Adama van Scheltema er in De grondslaSen eener nieumeer dan 200 Pagina's voor uit trekt om zi)'n ideeen uiteen to zetten bliJ'kt ook hil' uiteindeliJ'k niet in staat to verwoorden
wat flu de essentie is van de Poezie die hi)' voor ogen heeft. "Alles
alles wat wi)' willen" vindt hi)' terng in "dat heerli)'ke avondgedichtl'e" P .105 van Goethe:
we poezie

ideber alien Gipeln
1st ruh
In alien WiPeln
Spurest du
Kaum einen Hauch ;
Die Vo8elein schwei%en im Walde .
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

8 . In Over Idealisme. Een narede tot De
8rondsla8en eener nieuwePoezie, p .17 .

9 . C . Scharten in De Gids,1908, derde
deel, p .360/361 .

Hit' stelt voor om dit gedicht iedere avond op to zeggen en "misschien zult gil' een beter mensch worden" P .105 . Maar waarom in
dit gedicht'e flu Precies "alles alles wat wi' willen" to vinden is
weet Adama van Scheltema niet duideli' to makes . Terecht merkt
Carel Scharten een van de vele critici van De 8rondsla%en eener nieuwe poezie op, dat " . . . Goethe toch zover ik weet, geen sociaal-democratische neigingen had . . ."Y
.
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Geschiedenis

Francme Smmk studeerde of i n
de Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit
van Utrecht.
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Het is Adama van Scheltema zelf in ieder geval wel aardig Selukt
om poezie to schri1'ven die door "zoveel mogelil'k mensen beSrePen en gevoeld" kon worden-• til'dens zijn leven zijn er 65 .000 dichtbundels van hem verkocht om to verSelil'ken : toSenwoordig worden er van een nieuwe dichtbundel zo'n 1 .000 exemplaren
gedrukt .
Maar de geschiedenis is onverbiddeli)'k . Adama van Scheltema
zelf voorsPelde al dat het niet de meest gelezen dichters van een
til'd zijn die gelezen blil'ven . Misschien zou het een kleine troost
voor hem zijn to weten dat ook de socialistische Poezie van Gorter
en Roland Hoist niet meer gelezen wordt zeifs uit de canon verdwenen is . Ondanks dat worden zil' echter toch nog steeds beschouwd als grote dichters, wat niet gezegd kan worden van yolkszang er Adama van Scheltema •~ zijn roem is gereduceerd tot een
gemiddelde straatnaam .
In de moderne literatuurgeschiedenissen is noS wel ruimte voor
de politieke asPiraties van Herman Gorter en Henriette Roland
Hoist . Maar ook dan krilg' t De %rondsia%en eener nieuwe poezie meestal Seen aandacht . Terwi1'1 het toch het meest uit%ewerkte geschrift is
over literatuur en maatschapPil', over de functie van literatuur en
het effect op de lezer, en daarmee een van de beste voorbeelden
van het denken van een socialistische dichter .
Vooral het verschil in opvattingen tussen de socialistische dichtern onderiing komt in dit werk uitstekend naar voren . Maar zou
er van de socialistische Poezie uit deze til'd ook maar een fractie
meer zijn blil'ven hangen als de socialistische dichters zich bil' elkaar gevoegd hadden onder de lens "Socialistische dichters verenigt u"?
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De drijfkrachten der evolutie
en begeerte
Enkele opmerkingen over Frederik van Eeden en zijn poetica

Thomas Vaessens

In het eerste deer van an FontiJ'ns Van Eeden-biografie TweesPalt is een beeld 8eschetst van de bio$rafische achter$rond van
een belangri'k
l deer van Van Eedens oeuvre (tot 1901) . Een aantal
andere asPecten van Van Eedens schri1'verschaP is vooralsno 8
niet volledi8 in kaart gebracht . Zo is ziljn poetica nooit aan grondige sYnthetische studie en interpretatieve beschril'vinS onderwo en . Uit verschillende artikelen waarin facetten van Van
Eedens literatuuroPvattingen behandeld worden, blil'kt echter
dat veer uitsPraken van de auteur over de aard maar vooral de
nctie van de literatuur zeer nauw aansluiten bij' Fonti)'ns beschril'ving van Van Eedens onverzettelil'ke idealisme .
Wie eerst Twee ~ alt, en vervol gens Van Eedens Studies leest1 kan
constateren dat wat waarschi'nlil'k voor de meeste dichters geldt
in het geval van Van Eeden buitengewoon fraai wordt gedemonstreerd : een Poetica is meer dan de samenhang in op zichzelf staande oPvattingen over literatuur . Zi) ' is al dan niet expliciet ofgeleid
van veer meer omvattende opvattingen . De idealist Van Eeden
sPreekt in het laatste decennium van de vorige eeuw over literatuur in dezelfde, op ons wat dwaas overkomende termen waarin
hil' ook spreekt over bil'voorbeeld de vooruitgang en over het Lot
van de mensheid . Aan de voorbeelden die Fonti)'n in zi)j n biografie
geeft van de overlapping van Van Eedens wereldbeeld en Van
Eedens poetica beoogt deze bi)'drage er een aantal toe to voege n .
Van Eedens oPvattingen over Poezie en dichterschap vloeien
rechtstreeks voort uit ziljn idealistische visie op de werkeli)'kheid .
En die levensbeschouweli'ke visie is in hoge mate beasld
door
p
de maatschaPPelil'ke en culturele omstandigheden onder we lke zi
tot stand kwam .
De ichtor en e voori
u t an

1 . Zie bijvoorbeeld J . Fonti>'n, Twe ~alt .
Het levee van Frederik van Eaden tot
1901 . Amsterdam 1990, p .219.
2. Vergelijk J. Fonti'n, Twe
lt; Ton
Anbeek, Geschiedenis van de
Nederlandse literatuur tussen 1885 en
1985 . Amsterdam 1990, p .58 en Jan
Nap, 'Significa en letterkunde .
Theorie en Praktil'k bij Van Eeden' .
In : Vooys 10-1,1991, p.37.

ss

De essaYistische bil'dragen die Van Eeden leverde aan het ti1'dschrift De nieuwe gids zi)j n van groot belang g eweest bij~ de ve rsPreiding van het Poeticale ideeengoed van de Tachtigers onde r het pubhek . Van Eeden wrens werk veer lezers bereikte trad nogal eons
op als advocaat van collega-kunstenaars van zi)n generatie . Door
zijn ti'dgenoten werd Van Eeden dan ook geassocie erd met de expressieve Poetica van de auteurs rondom De nieuwe 8ids . 1 In de 1atere hteratuurhistonsche beeldvormmg van Van Ee den is echter terecht vastgesteld dat Van Eeden zich betrekkeli)'k sn el van de
Beweging van Tachtig gedistantieerd heeft . 2 Bil' de oprichting van
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' s had de auteur - als lid van het studentengezelschaP Flanor - vooraan gestaan . Maar naarmate de oPvattingen
van met name Kloos meer bekendheid kregen, keerde Van Eeden
zich enigszins of van de expressieve Tachtiger-Poetica . Hil' zocht
naar een rechtvaardiging voor de kunst en vond deze niet in de
kunst zelf : het fart p our fart-principa kwam hem "leeg" en "immoreel" voor. Schoonheid alleen was niet genoeg .
In ziJ'n vroege oPstel 'Decadenten' last Van Eeden zien dat mooie
kunst voor hem onbevredigend kan zil'n, ook al is ze esthetisch volmaakt. HiJ' waardeert weliswaar de "kunstigheid" van Laforgue's
Moralites Legendaires maar er mist jets in de "Prachtige barok" van
dat werk . Zil'n oordeel over Laforgue en de andere decadente n die
hiJ bes1'reekt is uiteindelilk afwiJzend Studies 1 :74-105 .3 Een
kunstwerk dat de kwalificatie mooi verdient wordt daarmee no g
niet vanzelfsPrekend door Van Eeden volledig gewaardeerd .
Enkele J'aren later schri)'ft Van Eeden twee artikelen over Enge 1 s
roza
. In deze voor het begriP van Van Eedens Poetica uiterst beP
langril'ke studies omschril'ft hiJ' de verhouding tussen zil'n begriPPen mooi en %oed . Wat hiJ' in zil'n stuk over Laforgue nog niet . conGreet verwoord had wordt nu duideli'k . In het eerste artikel
schril'ft hiJ' dat %oed een biJ'zonder snort mooi is Studies 2 :128 . Goed
is dus voor Van Eeden een verschil'ningsvorm van mooi : een deelverzameling van alle mooie dingen bestaat uit de %oede dingen .
In de tweede studie vervolgt hil' de redenering over %oed en
mooi. Hi)' onderscheidt daar contemplatief mooi en actief mooi van
elkaar . Contemplatief mooi aPpelleert alleen aan ons gevoel voor
esthetiek terwiJ'1 actief mooi betekent : ethisch mooi . Deze 1astste
vorm van mooi wordt gekenmerkt door bewe%in8 Studies 2 :148) .
De volgende stap bestaat eruit dat Van Eeden het Predikas t goed
op de tweede snort mooi Plakt : het actieve mooi is %oed . HiJ' schriJ'ft :
"Het mooie is het allerhoogste genot, maar het goede het actiefmooie, is daarin het bewegende het allerhoogste Willen, dat is aan
de uiterste spits van het leven, dat beweging is" (Studies 2 :149-50) .
Van Eedens theorie van goed en mooi in de kunst is dan sis volgt in
formule uit to drukken: %oed = mooi + beweSin%.
Om to achterhalen wat de betekenis kan zi'n van de termen in
Van Eedens definitie die naar ik vermoed een centrale positie zou
moeten innemen in een reconstructie van Van Eedens poetica
mask ik een uitstaPl 'e naar de denkbeelden van een aantal negentiende-eeuwse idealisten en utoeisten . De term beweging in de formule wint aan betekenis wanneer ziJ' in verband wordt gebracht
met het oPtimisme over vooruitgang, dat Van Eeden deelde met
denkers als Matthew Arnold en Henri de Saint-Simon . 4
In de zeventiende en achttiende eeuw had men gedacht dat de
menseli'ke natuur onveranderliJ'k was . BePaalde menseliJ'ke karskteristieken zo meende men- zouden zich to allen tide
doen gel1
den, waardoor de mens identiek zou reageren op de omstandigheden ook wanneer deze omstandigheden sterk veranderde n . In de
negentiende eeuw werd deze gedachte losgelaten en kwam men
tot the doctrine o the malleability o man .5 Matthew Arnold een van
de aanhangers van de doctrine meende dat de menseliJke aard
aan verandering onderhevig was . In de biologische evolutie- die
Darwin aan het licht had gebracht, zag hiJ aanleiding to veronderDe nieuwe

3 . Daar waar ik in de tekst citeer uit of
verwijs naar essays van Van Eeden,
zal ik volstaan met een tussen
haakjes geplaatste verwi'zing
naar
~
het betreffende deel van Van Eedens
Studies en de paginanummers. Ik
verwijs naar Studies (reeks 1 t/m 4)
resp . Amsterdam 1890, 1894, 1897
en 1904 .
4 . Van Eeden en Saint-Simon : zieJ.
Fontijn, 'Een bond van genieen om
de wereld to redden' . In : Hollands
maandbh i 32-12,1991, p .11 . Van
Eeden en Arnold: zie J. Fonti'n,
Tweespalt, p280-291 .
5. Maurice Mandelbaum, History, Man &
Reason . A Study in nineteenth-century
Thought. London 1971, p .141
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6 . idem, p.193 . Vergelijk ook W. van
Dooren, Denkwe8en in degeschiedenis
van de nieuwere wijsbegeerie. Assen
1983, p .179-182.

7. Geciteerd naar M. Calinescu, Faces of
Modernity: Avant-garde, Decadence,
Kitsch . Bloomington and London,
1971, p .102.
8. Ver$elijk Andreas HuYssen, After the
Great Divide. Modernism, Mass
Culture,Postmodernlsm. London
1986, p.4-5.
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stellen dat de mens ook een sociale evolutie doormaakte : op veranderde omstandi heden zou hi1' zi1'n reactie aanpassen .
Deze doctrine van de menseli'ke'kneedbaarheid' geeft bli)'k van
een sterk geloof in de vooruitgang . Het behoorde niet alleen tot de
mo8eli1'kheden van de mens om zil'n aard aan to passen aan de omstandigheden, maar het was ook zil'n tank. Hi)' diende progressief to
zil'n . Deze idealistische visie waarvan naast Arnold .S. Mill en
T .H . HuxleY belangril'ke vertolkers waren, wordt wel the progressi6
ve view o man genoemd .
Frederik van Eeden, wiens denken invloed ondervond van dat
van Arnold zie bi'voorbeeld Studies 2 :21 vergeleek de veranderingen en ontwikkeling van de mensheid met behulp van een metafoor . De sociale evolutie vergeleek hi)' met een brede rivier, die
gestaag richting zee stroomt . Het water is in zi)'n grote stroom onderwe$ naar de zee, waar het uiteindeli)'k een definitief evenwicht
zal vinden . Dit "uiteindeli1'k evenwicht" zoals Van Eeden het in
zil'n essay 'Artiest en socialist' uitdrukte Studies 3 :251 kenmerkt
ook de utopische eindfase van de evolutie waar de mensheid naar
onderweg is . Veel negentiende-eeuwers geloofden in de verwezenli'king van dit utopisch einddoel. Voor een aantal van hen zoals
Fourier en Saint-Simon, hing dit utopisme samen met socialistssche idealen .
De vooruitgang, die tot de eindfase van de evolutie moest leiden, achtte men voor een belangril'k deel afhankelil'k van de kunst
en de kunstenaar . Saint-Simon schreef in 1820 dat meditaties hem
hadden geleerd dat "things should move ahead with the artists in
the lead followed b y the scientists, and that the industrials should
come after these two classes„ . 7 De kunst stuurt de vooruitgang .
Uiteindelil'k verwezenlil'kt zil' een heilstaat, waarin zil ' volmaakt is
geintegreerd . Tot die ti)'d wil'st de kunst de weg : de kunstenaar vertolkt de rol van voorganger .8
De grote stroom richting utopie werd door de kunstenaar geleid zo vond ook Van Eeden . In zi'n essays geef t de auteur er bli)'k
van in de kunstenaar een geboren leider to zien die zich in de
spits van de vooruitgang bevindt . 4p hem zi)'n "de grote dri)'fkrachten der evolutie en begeerte" werkzaam zoals Van Eeden
het in het essay 'Decadenten' Studies 1 :125 uitdrukte- waardoor
hi)' beter en speller dap de niet-kunstenaar kan zien waar de bedding van de stroom toe leidt . De kunstenaar is op basis van zil'n bi-l
zondere kwaliteiten in staat het voortouw to nemen in de refs naar
het "uiteindeli'k evenwicht" . De harmonie van dat evenwicht is in
de ziel van de kunstenaar aanwezig . Deze gedachte uit Van Eeden
bi'voorbeeld in een essay over Vincent van Gogh, waarin hi')
schri'ft de schilder vooral to waarderen vanwege de harmonie die
hil' aan zil'n ziel toekent Studies 2 :108) .
De kunstenaar, die de stroom leiden moet heeft volgens Van
Eeden een zekere maatschappell)ke verantwoordell)kheid . Iemand
die zich aan die verantwoordeli)'kheid onttrekt, vergeli)'kt Van Feden met "een schitterende droppel, die afspat van den stroom om
weg to drogen aan den never" Studies 1 :125 . De kunstenaar diem
zich voor in de grote stroom to bevinden- waar hil' de ontwikkelin g
van de mensheid sturen kan .
Van Eeden verweet de Tachtigers dat zil ' zich als verantwoorde-
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Multatuli eschilderd door
Lowenstamm

9. Cf. Tweespalt, p .30.
10. Frederik van Eeden, De nachtbruid.
De gedenkschriften van V ico Muralto .

Amsterdam 1984, p.5-6.
11 . Multatuli, Max Havelaar of de
ko -veilingen der Nederlandsche
handdsmaatschaPP1i . Naar het

authentieke handschrift uitgegeven
en mgeleid door Dr. G . Stuivehn$.
Amsterdam 1950, p.109 (vol8ende
citaten p.110). In deze uit$ave van
Max Havelaar is de
hoofdstuk-mdehn$, die van Van
LenneP is, door tekstbezor$er
Stuivelingwe$$elaten .
12 . De citaten uit Multatuli's Ideeln heb
ik in het vervolg niet overal in
extenso verantwoord . Daar waar ik
niet heb volstaan met het noemen
van het idee-nummer, is tussen
haak1'es het bundelnummer
(Salamander-uit ave, Amsterdam
1985-1987) en het Paginanummer
vermeld.

hlke kunstenaa rs opsloten in een ivoren toren . Hun fart- Pour-fart
esthetica miste de rechtvaardiging waar kunst volgens Van Eeden
om vroeg . De dichter diem zil'n Publiek een staPl'e voor to zil'n o P
het pad richting uiteindeliJ'ke heilstaat . HiJ' exploreert als het ware
het nieuwe . Hil ' kan als uitverkorene zien waar de grote stroom
heenvoert . Decadenten als Laforgue brachten goon beweSin8 in hun
werk. Hun kunst sPatte of van de grote stroom- het was slechts contemplatie mooi . Van Eeden veroordeelt Laforgue en zi)'n medestanders want ze "staan zeer hoog maar betekenen weinig in den
gang der wereld"Studies 2 :124), ze zi)'n zich niet van hun verantwoordeli'kheid bewust . Hun kunst is er een van de stilstand .
Van Eeden stelt zowel aan de kunstenaar als aan het kunstwerk
de bewegingseis . De kunstenaar diem de beweging van de vooruitgang to ex loreren. Zil'n bevindingen moet hil' terngkopPelee naar
het Publiek. De kunstenaar leidt de grote stroom . Het kunstwerk is
de uiting daarvan. Het is pas S oed, wanneer de voortschril'dende
geschiedenis de evolutie er in tot uitdrukking komt .
In De nachtbruid 1909 gebruikt Van Eeden, net als in zil'n essay
over de decadenten het beeld van de grote stroom richting Utopia
ia .. H)i last zil alter ego 9 Vico Muralto Haarlem beschrllven . Muralto constateert dat de stad niet meer bloeit en leeft zoals in "Hollands bloeitiJ'd" . Haarlem heeft geen eigen levee meer- zo schril'ft
Van Eeden "maar vaart stilletl'es achteran in 't zog van 't grote wereldschiP . . . . Al het fraaie ervan . . . - het heeft alles alleen de toevalliga schoonheid van het verwelkte" . Het levee in het stad'~ is
nu nog maar "als in een kleme zilstroom van de grote vloed -- . 10
Van Eedens zou ziJ'n oPvatting van goede kunst die zegt dat bewe8inS de factor is die er voor zorgt dat mooie kunst ook Soede kunst
wordt, wel eens bevestigd hebben kunnen zien in het werk van
Multatuli voor wie hil ' grote bewondering koesterde zie bil'voorbeeld Studies 1 :9) . Evenals Van Eeden streefde Multatuli het zedelil'k ideaal van de vooruitgang na . Hil' heeft bovendien ziJ'n normen
en eisen voor kunst wel gekoppeld aan beweging .
Van Eeden kan dit bi'voorbeeld togengekomen zi)'n in het elfde
hoofdstuk van Max Havelaar. Daarin wordt exPliciet de gedachte
verwoord dat slechts "beweging", "geschiedenis" obl'ecten bekoorli'k maakt . Multatuli last Havelaar zeggen dat de watervallen van
Niagara hem weinig doen. Wat mooi is aan een waterval last zich
uitdrukken in getallen : zoveel meter hoog, zoveel kubieke meter
water per uur- et cetera . Havelaar Prefereert de schoonheid van
een gebouw : "Gebouwen sPreken me iets luider toe- vooral wanneer het bladzl.i. den uit de geschiedenis ziJ'n„ . 11 lets dat niet „bewee " kan voor Havelaar nooit beantwoorden aan zil'n nei gin g
tot het schone : "Zonder beweging is geene smart, geen genot geene aandoening"- zegt hiJ' tegen Duclari . Als deze dan togenwerpt dat een waterval toch zeker ook bewee dan antwoordt
Havelaar : " a maar zonder geschiedenis" .
Ook Multatuli stelde veel belang in dYnamiek en vitaliteit . Zoals
dat voor Van Eeden het geval was, gold deze belangstelling in
Multatuli's geval niet alleen de kunst- maar had ze betrekking o
het hele levee . Het streven van de Natuur is volgens Multatuli beweSinS, zoals hil' het uitdrukte in Idee 200 (1 :115) .12 En in Idee 913
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(3 :346-8) : "Elk kind is bestemd z'n ouders to overtreffen . 0p elke
nieuwe Seneratie rusten nieuwe plichten . Ook hierin, elik
gl altoos
is stilstand achteruitgang" . Want de natuur eist vooruitSang . De
uitroep in Idee 843, "Historic, beweging, alti)'d!", is Multatuli's idealistische devies .

De dichter en de taal
De kunstenaar, de dichter, wordt door Van Eeden als een toonaangevende uitverkoren persoonlil'kheid Sezien . "De grote dril'fkrachten der evolutie en begeerte" hebben immers vat op hem . Van
Eedens geloof in de suPerioriteit van de dichter stoelt echter ook
op andere kwaliteiten : de dichter, zo stelt Van Eeden, beschikt
over een bi)'zonder ontwikkeld taalgevoel .
Wie wil nagaan hoe Van Eeden dacht over de dichterli)'ke taal
kan niet voorbilg' aan aan zi)'n omvangri)'ke studie Redekunsti%e
%''ondsla% van verstandhoudin% (1897), een filosofisch werk in genummerde stellingen opgenomen in Studies 3) . Ik zal mil' niet bezondigen aan een bi)' voorbaat mislukte poging deze uitermate gecompliceerde tekst in enkele regels to behandelen . Voor een
beknoPto weergave van de belang)
rikste elementen van de Grondnaar
een vorig nummer van Vooys
sia% kan ik voorlopig verwizen
l
10-1 waarin an Nap een artikel wil'dde aan Van Eedens siSnifica
zie noot 2) . Wil ik een beschri)'vinS $even van Van Eedens buitengewone denkbeelden over het dichterschap- ontkom ik er echter
niet aan hier een enkel aspect van de Grondsia% summier en dus
onvolledig aan de orde to stellen .
Van Eeden onderscheidt in de tekst het bestaande de voorstelling die wi ) ons van dat bestaande maken, en de tallga uitdrukkin g
van die voorstelling . "De gewaarwording, het gevoelde is het eigenlikl zi)'nde, het bestaande", schril'ft hil' stelling 36 .Om dit bestaande zo direct mogelil'k of to beelden in taal, bedienen wi)' ons
van beeldend taalgebruik. Dit is de taal van de poezie van de
klankexpressie . We duiden er concreta mee aan : gevoelens- zielsaandoeningen . Daar togenover staat volgens Van Eeden het eenduidige sYmbolisch taalgebruik . Dit taalgebruik betreft de abstracta: getallen, de sYmbolen van de exacte wetenschap .
Niet de getallen en de ding en
en zin voor Van Eeden het meest
werkelil'k- maar hue zintuig)
like impressie. Zielsaandoeningen- dat
wil zeggen : de "reele- meer levende dingen" dienen we "als het
meest reele aan to nemen"stelling 8) . Dat is de'zekere kennis' de
eigenlil'ke wi)'sheid . Van Eeden is de overtuiging toegedaan dat uitsluitend de poezie het beeldend taalSebruik tot het bestaande
het wezen der dingen- tot het meest werkeli)'ke kan leiden . In een
essay over woordkunst schri)'ft hil' : "Er is een echte- waarachtige ,
hooga, zuivere kunst van 't woord- dat is van het benaderen en in
klank verbeelden der waarheid"Studies 4 :345 . De "zuivere kunst
van het woord" is wat hil' in de Grondsla% aanduidt met "beeldend
taalgebruik"- en in de studie'Gorters verzen' met de term "spreken" als togenpool van "praten", Studies 1 :81 .
.v Steeds gaat het
c
er om dat de gebruikte taal "in onmiddellil'ken samenhang en
voortdurende harmonic is met het stoffeli)'k en zinnelil'k levee"
aldus Van Eeden Studies 4 :234-6) . De zuivere kunst van het woord
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leidt tot de ware werkeli'kheid,; de waarheid . Om tot waarheid to
komen om het wezen der dingen to naderen is een beroeP op de
Poezie nodig .
Van Eeden geeft in zi'n Grondsla%blil'k van een groot vertrouwen in de taal van de dichter . In het bovengenoemde artikel over
Van Eedens significa last Nap zien hoe de Grondsla% zelfs als een
filosofische onderbouwin van het dichterscha to beschouwen is .
Hil ' schril'ft : "Om het hoogste dat er in de mens leeft dus die intuitieve zekere kennis die eigenli)'k wi)'sheid is to kunnen uitdrukken moet men niet alleen beschikken over een fil'ngevoeliga- harmonische en dus schone ziel maar bovendien over een bi'zonder
ontwikkeld taalgevoel. Volgens Van Eeden voldoen alleen de dichtens aan beide eisen" .13
De harmonische schone ziel van de dichter vergelil'k Van Eedens
oordeel over Van Gogh maakt het mogeli)'k dat hil ' zil'n vooraanstaande rol in de vooruitgang kan uitoefenen . Hi' is de mensheid een staple
voor, zoals in de paragraaf De dichter en de vooruitgang' beschreven
werd . Een vluchtiSa blik op Van Eedens opvattingen over de taal last
zien dat hi' de dichter bovendien in staat acht door middel van zi'n
beeldend taalgebruik, zi)'n sPreken ad~
uater tot de essentialia door to
dripgen dan zi)'n Pratende medemensen .

Afkomstig uit Fen duivelsvent .
Frederik van Eeden in caricatuur .
Verzameld en toeSelicht door No p
Maas . Amsterdam 1991 . Uit de
ote hoeveelheid karikaturen die
van Van Eeden gemaakt zil'n is of
to leiden dat ook door til•dgenoten
eni8szips vreemd werd aanSekeken teSen zil'n dichterlil'ke
P retenties, welke in dit artikel
besProken worden

13 . J . Nap, 'Significa en letterkunde',
p .40.
14 . Vergelijk EeP Francken, De
veelzinni8a mute van E . Douwes
Dekker. Amsterdam 1990, p.227.
15 . Multatuli, Minnebrieven . Amsterdam
1984, p .26.

Ook dit tweede belangri'ke aspect van Van Eedens oPvattingen
over literatuur en dichterschap kan met oPvattingen van Multatuli
in verband worden gebracht . Multatuli's Minnebrieven 1861 kunnen bil ' het leggen van dit verband behulPzaam zi) •n . In deze roman wisselen Max, zil'n partner Tine en hun vriendin Fancy brieyen uit. Fancy is voor Max allesbehalve een gewoon mens van
vices en bloed . Ze is niet zozeer zi)'n platonische liefde op afstand ,
als wel zil'n ideaalbeeld en zil'n mute . Fancy is een begriP, eerder
dan een mens . Ze staat voor fantasie voor intuitie . Haar eigenschaPPen komen overeen met wat in Multatuli's negentiendeeeuwse oPvattingen als vrouwelilk gold .14
Max corresPondeert met Fancy over zi)'n stri' voor maatschaPPelil'ke gerechtigheid die Insulinde betreft . Moeheid hindert hem
hierbi)'. Hil ' heeft het gevoel niet verder to kunnen . In een van zil'n
eerste brieven vraagt Max of Fancy hem een lok van haar haar wil
sturen. Ze antwoordt dat dit voorlopig onmogeli)k is, daar zil pas
bi1 ' voile maan Seknipt zal worden . Als het zover is, dan zal ze
hem de haarlok zenden . Fancy's haar kan Max zi)•n
geyen zo bli'kt uit een andere brief van Fancy aan Max . Zoals steeds
wi'st ze hem in die brief op zil'n tack bevri)'ding van Insulinde en
ze belooft hem de nodiga kracht : "En de kracht tot dit alles? Wacht
•i t" .15
tot voile maan Max dan word ik geknp
Max kri)g' t - in de beeldende vorm van een haarlok - van
zil'n Muze Fancy uiteindeli)'k de kracht om via de kunst zil'n utoPie to bereiken . En die utoPie bestaat niet alleen uit de bevril'ding
van Insulinde. In de kantli)'n van een exemPlaar van Minnebrieven
het exemPlaar uit de nalatenschaP van Van Eeden) tekende Mulkracht
Nederlands
terug
tatuli aan dat hil ' in zi)•n boek met Insulinde niet zozeer
Indie bedoeld had als wel een veel breder doel : Insulinde "is het
punt van uitgang van wat ik me voorspiegelde als mil'n weg naar
algemene waarheid" .16
\Jooys
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De waarheid is voor Multatuli weliswaar exact en toSisch- maar
men kan haar slechts bereiken via het niet-exacte het on-logische
van de intuitie de Poezie. In Idee 586 3 :28-9 schril'ft Multatuli : "er
ligt in de mening dat waarheid niet P°etisch wezen zou 'n betreurenswaardige dwaling . . . . Niet aan de PoezY wil't ik deze dwalingen . Zil' wil waarheid . Neen, ze zil'n het gevolg van de zucht naar
valsche PoezY. De ware PoezY toch is met wil'sbegeerie een en
• haar naar 't luiste begriP van den aard der dingen" .17
streeft met
Zowel Multatuli als Van Eeden veronderstelden dat bil ' uitstek
de niet-alledaagse taal van de Poezie, waarin gebruik wordt gemaakt van niet-alledaagse vermogens als intuitie en fantasie leidt
tot een niet-alledaagse werkelil'kheid . De Poezie duidt niet zomaar
aan wat zich aan iedere beschouwer voordoet . Poezie literatuur,,
kunst g aat verder•~ ze oPenbaart de ware werkelil'kheid . Waarheid
en werkelil'kheid : zowel voor Multatuli als voor Van Eeden waren
dit twee verwante begripPen die beide tot de doelen van de kunst
behoren . Van Eeden schreef in zi l'n essay 'Over kritiek' Studies
2 :19) : "Wanneer de hartstocht in een kunstwerk zich niet boven de
hartstochtelil'kheid van de schril'ver verheffen kan dan is de kunst
nimmer obl'ectief en universele waarheid" . Universele waarheid
wordt hier door Van Eeden zelfs tot norm voor de kunst verheven .
De universele stilg' ing van het bil'zondere naar het algemene
noemt hil' in hetzelfde essay "natuurlil'ke" stil'ging . Het is zil'n oPvatting dat iemand die handelt naar de natuur- streeft naar universele waarheid . De kunstenaar handelt volgens zil'n natuur .

u

16. idem p .179.
17. Ver8eli1'k ook het onderscheid
tussen'hogere' en 'la 8ere' fantasie in
Multatuli's opvattingen, waaroPJ .J .
Overstee8en wi}'st in De redeli7ke
Natuur . Multatuli's
literatuur~tting Utrecht 1987, P.26
e.v. Lagere fantasie leidt slechts tot
geidealiseerde waarnemin$, terwi 11
de hogere fantasia naar het wezen
der dingen, naar de 'echte' waarheid
voert. Deze echte waarheid is
uiterlijk chaotisch (zie bl~ voorbeeld
Idee 1256 (7:182)) . Maar achter de
chaos gaat een diepere samenhan 8
schuil, een to 'ca, die slechts
kenbaar is via de intuitie . In
Minnebrieven levert de Fancy-fi$uur
deze ho8a~' fantasie: zil is een
middel tot intuitief kennen van de
logica van de Natuur, van de
waarheid.
18 . Vergeh1k het eerder 8eciteerde
fragment uit J . Nap, 'Significa en
letterkunde', p.40.
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Ik heb in het voorafgaande twee asPecten van Van Eedens Poetica
kort aan de orde Sesteld . De kunstenaar dichter onderscheidt zich
volgens van Eeden op twee cruciale Punten van de niet-kunstenaar. Er is sPrake van een dubbele suPerioriteit, waaraan hil' zil'n
leidende Positie dankt.18
. 1 . de dichter staat dicht bil de evolutie .
OP zil'n harmonische ziel zil'n krachten werkzaam die hem in staat
stellen zich voor in de grote stroom richting het utoPisch "uiteindelil'k evpnwicht" to begeven, en 2 . de dichter kan bogen op een buitengewone beheersing van de taal . Zil'n beeldend taalgebruik stelt
hem in staat to spreken: hil' kan de waarheid in klank verbeelden
zoals Van Eeden het uitdrukte Studies 4 :345) .
De krachtiS kunst van de suPerieure dichter die Van Eeden
voor ogen stond- zou een van de motoren van de vooruitgang moeten zil'n. Geen fart pour fart of fart pour l'artist maar een kunst die
in het teken staat van het doe! waarnaar de mensheid volgens Van
Eeden streeft . De auteur die in 1885 de eerste aflevering van De
nieuwe 8ids oPende, bleek dan ook niet !ang tot de geestverwanten
van Kloos to kunnen blil'ven behoren . Van diens kunstmatige- hYPerdichterlil'ke Poetica -- alles draait om de schoonheid van het
woord • het eniga buiten-literaire doe! van de literatuur is de gevoelsexPressie van de dichter - wendde Van Eeden zich af. Bi1' de
formulering van ziln eigen, post-TachtiSer oPvattingen kloPto hi j
meermaals aan bi l' Multatuli. Het fart pour fart ist verwierP Van
Eeden onder meer door zich solidair to verklaren met een kunstenaar die zil'n werk als geen ander in dienst stelde van buiten-literai'aar9an9
11, nummer 2
1

19 . Sours moet het (zwakke) individu
volgens Van Eeden zelfs letterlil'k
sneuvelen. In een meedo enloos
stuk uit 1907, 'Min ervann$en oP
soaolo$' ~ch $ebied' (niet
opgenomen in Studies, zie De gids
1907, 4, p .102), meent Van Eeden dat
het immoreel (!) is om'zwakkeren'
in leven to houden met middelen die
eigenlijk voor de vooruitgang
bestemd zijn.

re doe1en . Zowel de stri' ende auteur van Max Havelaar als Van
Eeden 1den een verband tussen hun ethische normen voor de Poezie en de esthetica . Bi) ' het toekennen van het predikaat schoon,
werden ethische normen gehanteerd . Voor Multatuli was waarheid schoon . "Wie naar waarheid streeft" zo schreef hi' in Idee 730
3 :144 "en bij de uiting van 't gevondene zich onthoudt van 't lelil'ke za1 iets schoons voortbrengen .'t Streven naar schoonheid op andere wi'ze is onschoon" . Sc/won was voor Multatuli een verschi' Iningsvorm van waar: alle schoon is waar.
Van Eeden hanteerde het be grip schoon op een vergelil'kbare manier. De vooruitgang van het mensengeslacht die voor de auteur
onlosmakelil'k met het goede, het ware verbonden was, leidde naar
een "volmaakte beschaving" . In die volmaakte beschaving, aldus
Van Eeden zou een "algemene, vaste en onbegril'Pelil'k zuivere articiteit heersen"Studies 2 :45) . En de mens die zoekt naar de we g
die leidt tot deze utoPie, zoekt naar schoonheid- zoals valt of to leiden uit het essay 'Over de toekomst' Studies 2 :81 waarin Van
Eeden schri)'ft : "De grootheid van hen die zoeken naar het zuivere
Schoon zal de enige en onbetwistbare grootheid zi)'n" . Aan het
eind van de ontwikkeling van het mensenras is het goede dat
door Van Eeden beschreven werd als een esthetisch utopia .
Natuurlil'k, er zil'n grote verschillen tussen het dichterschap van
Van Eeden en dat van Multatuli . De beide auteurs zagen overeenkomstig de verschillende maatschaPPeli)'ke omstandigheden waarmee zil ' to maken hadden ook verschillende noden . Ook de doelen
die ze zich stelden -- doelen die zil ' met behulp van hun instrument, de kunst verwezenli'ken wilden - warm verschillend . Van
Eedens opvattingen over het individu stroken bi)'voorbeeld absoluut niet met die van Multatuli . In 'Over kritiek' schri'ft Van Eeden
dat het individu "de proefwerkplaats" is "waar het leven nieuwe
bewegingen in 't klein beProeft- our die later in machtiger samenstellin$ in 't groot to herhalen"Studies 2 :45) . Het individu is voor
Van Eeden een schakel, die perfect past in de keten van de vooruitgan$ : het individu is de kunstenaar- die precies dat doet wat de
grote stroom eniga ti)'d later doen zal . Het begriP individueel
wordt door Van Eeden gebruikt in de betekenis van on$ineel :
dicht bij ' het ongineel . En zeker niet als : oorsPronkelil'k . Multatuli
de prediker van de "vril'e studie" die oorspronkeli)'kheid en vril'heid voor heilig hield, stelde de individuele vooruitgang als doel
van ieder individu . Voor Van Eeden staat daarentegen de gemeenschaP, het collectief vooroPvaak
ten koste van het individu. 19
~
Multatuli zou van dat laatste gegruweld hebben zie bi)'voorbeeld
Idee 785, 791 en talloze andere .
De twee hierboven gemaakte uitstapl 'es naar Multatuli hebben
zeker niet als doel de Poetica's van Van Eeden en Multatuli als nagenoeS overeenkomstig to bestemPelen . Ik gebruikte de Parallellen
met Multatuli our to laten zien dat Van Eeden, tegen de stroom
van het fart p our fart ist van de hard core Tachtigers in, bli)'k gof
van affiniteit met een kunstoPvatting waarin doelen worden $esteld .
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Visies op het dichterschap

Frederik van Eeden naar de politiek .
De dichter hee zijn we8 8evonden .
Door Hahn

20 . Vergelijk J . Fontijn . 'Een bond van
genieen om de wereld to redden',
p.11 .
21 . Lodewijkvan Deyssel, Verzamdde
werken 4. Kritieken . Amsterdam z .1' .,
p .1l .

22 . Van Eeden als anti-bohemien :
ver$ eli J . Fonti l n, Tweespalt. Terwijl
de Tachti$ers cafes freqNenteerden,
trouwde Van Eeden onmiddelh na
zijn studie met Martha van Vloten .
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De indruk dat Van Eeden eind l'aren '90 welbewust tern8greeP o P
Multatuli immers toen een reeds gestorven auteur is on)'uist. De
auteur had zelf veeleer het idee dat hi) ' l'uist vooruitstrevend handelde- toen hiJ' de Tachtigers de rug toekeerde . Toen Van Eeden
zijn afwi'zende houding togmover de ivoren-torenkunst van
Kloos Van DeYssel en hun bentgenoten verklaarde schreef hi)' dat
De nieuwe 8ids hem deed denken aan "het hof van den koning van
Polen to Paril's"Studies 4 :336 . Met andere woorden : Van Eeden
beschouwde de houding van de Tachtigers als verouderd . HiJ' voelde zichzelf kunstenaar van een nieuwe ti)'d, zijn idealistische o vattin$en warm uitmgen van een nieuw vergeesteh)kt klimaat .2
Ook Kloos en de zil'nen, die het'verouderde' klimaat bePaalden f
hadden de bil'zondere status van het dichterschaP gePredikt . Zo
sPrak Van DeYssel het filisterdom eens als volgt toe : "WiJ' de kunstenaars vertegenwoordigen het leven, datgene wat men leven
noemt- begriJ'Pt giJ' wel? Nu moet gil' weten, dat wil' in tienvoudige
mate bezitten de eigenschaPPen- die het beste deel uwer wezens
uitmaken . . . . Wl) zijn de hoogste natuurkrachten" . 21
Voor deze Proclamatie van de verheven Positie van de dichter,die Van DeYssel en Kloos als een vanzelfsPrekendheid hadden beschouwd zocht Van Eeden een rechtvaardiging. De Tachtigers,
voor wie de verering van het Heilig Dichterschap deel uitmaakte
van een dandteske bohemecultus, lieten na hun bi)'zondere talenten in dienst to stellen van de vooruitgang van de mensheid . Zulke
kunstenaars "staan zeer hoog, maar betekenen weinig in den gang
der wereld" zoals de keurige anti-bohemien Van Eeden schreef .
Hil' vergeleek deze auteurs, zoals we zagen- met van de stroom afsPattende druPPels die weliswaar glinsteren- maar die oPdrogen
zodra ze op de never zijn gevallen .
Van Eeden verweet de Tachtigers dat ze als kunstenaars niet bereid bleken to zijn hun verantwoordeli)'kheid ten oPzichte van de
mensheid to nemen . Ze ontkenden zelfs de taken die Van Eeden
aan de kunstenaar toebedeeld had . Hun werk was mooi esthetisch mooi f maar het gof de maat niet aan van de vooruitgang . In
'Nieuw Engels proza 2' schri)'ft Van Eeden : "Wil het geslacht veranderen dan wil kunst veranderen en wil niet enkel genot, maar
een bePaald genot in bePaalde richting"Studies 2 :148 . In navolging van geestverwante negentiende-eeuwse utoPisten als Arnold
en Saint-Simon vond Van Eeden dat de kunstenaar zich niet kon
onttrekken aan de maatschaPpil' : hil' diem immers de grote stroom
to leiden .
Hoewel Van Eedens idealisme in een onmiskenbaar negentiende-eeuwse traditie staat wendde hi' voor de kunstenaar to zijn
van een nieuw klimaat . De Tachti g er-kunst in De nieuwe 8ids
kwam op hem verouderd over . In het nieuwe- vergeestehlkt klimast waaraan Van Eeden maar ook VerweY uiting wilden geven oPereerden een aantal l'aren later ook auteurs als Van Ostail'en en
Van Doesburg, toen dezen als rePresentanten van de historische
avant-garde resoluut wensten to breken met de affirmatieve Bourgeoiskunst van een voorgaande generatie .
Van Ostail'en was in de )'aren voor en til'dens de Eerste Wereld1'aar9an9 11, nummer
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23. Van Ostaijen doet verslag van deze
bewondering in de autobiografische
schets'De jongen'. Zie Paul van
Ostai1en, V erzamdd prom 1,
Amsterdam 1979, p.333 .
24. Zie Menno ter Braak, Verzameld
werk, Amsterdam 1980, d1 .5, p .22;
dl .7, p .401-6.
25. M. ter Braak, Verzameld werkdl .5,
p .284 .
26. Zie J . Fontijn,'Een bond van genieen
om de wereld to redden', p.12 en
Frans Ruiter en Wilbert Smulders,
'De demobilisatie van de moderne
schrijver. Waarom de naoorlogse
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worden' . In : Maatstaf 40-4,1992, p.17.
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oorlog een bewonderaar van Van Eeden .23 Hil herkende in ziJn Nederlandse voorman niet alleen de prestigieuze kunstenaarsfiguur,die het Vlaamse culturele leven op dat moment ontbeerde maar
ook herkende hil' in Van Eeden de idealist . De Vlaamse dichter, die
in 1928 stierf, is zil'n literaire l'eugdliefde Van Eeden ook in de laatste J'aren van ziJ'n leven nooit openliJ'k ofgevallen . Dat deed enkele
J'aren na Van OstaiJ'ens dood Forum-voorman Ter Braak wel . In
1933 verweet Ter Braak in een kroniek met de titel 'Idealisme in
1911 en 1933' Van Eeden gebrek aan "nuchtere realiteitszin" . Van
Eeden miste aldus Ter Braak, het inzicht in de machtsverhoudinSen in de maatschappil' vriJ'wel geheel . ZiJ'n onwankelbaar geloof
in de leidende eigenschappen van de uitverkoren kunstenaar "was
Sebaseerd op een miskenning van de macht" . 24
Ter Braak geloofde niet in het negentiende-eeuwse idealisme
van Van Eeden . Dit idealisme was inmiddels door de manifestaties van de moderniteit achterhaald . Hil' hoopto ook niet meer, zoals Saint-Simon en Van Eeden, op de esthetiek als sturende factor
i' met behulp waarvan de kunstenaar zil'n ideain de maatschapph
len in de wereld kon verwezenlil'ken . Ter Braak en zil'n bondgenoot Du Perron warm dan ook bereid het aura van de verheven
dichter los to laten . Du Perron, biJ'voorbeeld, was geen Dichter en
wilde ook geen Dcchter ziJ n . Dit bliJkt alleen al uit de titels van ziln
bundels die iedere schiJ'n van dichterlil'ke hoogcooed uitsluiten .
Kwartier per da8 is als titel voor een bundeling poezie in 1924 provocerend to noemen . Ook voor de titel De behouden prulienmand .
Snotneus-vaerzen van Dueo Perkens 1925 geldt dit .
Ondanks deze wat sceptische houding van de Forum-redacteuren togm over de dichter en ziJn poetische taal blilft de kunst voor
Ter Braak en de zilnen jets van een hogere orde en stellen ziJ de
kunstenaar boven de menigto, als bil'zonder individu . EnerziJ'ds
schril'ft Ter Braak weliswaar wat lacherig over Van Eeden en dims
idee van de door kunstenaars geleide grote stroom maar anderzil'ds verklaart hil' zich nadrukkelil'k solidair met het denken van
Nietzsche die hil "flog in alle opzichten een tildgmoot acht . En
als er iemand de biJ'zonderheid van de kunstenaar bevestigde, dan
is het we! Nietzsche . De kunstenaar, de dichter, de filosoof- zil'n tYPische gedaanten van de Nietzscheaanse held .26 De kunstenaar
bleef voor Ter Braak en de zi'nen iemand met een bi'zondere status . Maar de wat dwaze uitspraken van Van Eeden over de 'harmonische ziel' van de kunstenaar en de "de grote dril'fkrachten der
evolutie" die op die ziel invloed uitoefenen werden in de l'aren de
'30 met terngwerkende kracht als blil'ken van "miskenning van de
macht"Ter Braak van de hand gewezen .
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Talking about my generation
Een interview met Robert Vernooy
Lizanne

i
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Het mab weer serieus . De huidi8a literatuur vertoont een tendens die Robert VernooY met zijn
tamelil'k ernsti8 Pro za belichaamt . In recede o P
het 'laffe' en 'vril'bli1'vende' Postmodernisme
klinkt er een verlan8ende kreet op naar visie . De
ironie die weliswaar niet hoeft to ontbreken ma g
het engagement beslist nooit ondermil'nen .
De verhalenbundel Het zweiSen waarmee VernooY in 1983 debuteerde, walmt een no8al moralistisch 8eladen zwart8alli eid uit. Ver8elil'kbaar met zijn daaroP vol8ende bundel DoodstoP
(1985)komt men er terecht in een surrealistischsProokl'esachti8a sfeer. Daarna Publiceerde VernooY de '8riefwisselin8' De Pos eristaltici
1987 en de essay-bundel De contramine (1989)
waarin hil' zich op stelli8a wil'ze uitlaat over zijn
schril'verschaP, de wereld van de literatuur en
maatschaPPelil'ke kwesties . A1s laatste verschenen er twee romans : De din8en die er niet toe doers
(1989) en De tedere tirannie (1992) - toe8ankelil'ker naar het schi)'nt realistischer, minder nadrukkeli1'k, hier en daar zelfs zonni8 .
'Het streven is de oPPervlakte van miJ'n werk concreter to makers, minder hermetisch . Daaronder
bli'ft het even abstract als het altid is $eweest .1k
ben minder romantisch dan vroe$er, toen ik een
beet's aan dat Beethoven-sYndroom leed : het is
niet voor u bedoeld voor al die lezers die het niet
snaPign- maar voor de toekomst . Naarmate ik
minder in die toekomst ben aan eloven ben ik
het belan$l
riker $aan vinden dat er in het hier en
flu een beet1's redelil'k $ecommuniceerd worth . De
waarde van een oed voorbeeld een $oede illustrade bil' het beschouwelike,
l ben ik steeds meer
aan inzien . Wel is het slechts een Praktisch lapmiddel . Het uiten van abstracties is suspect $eraakt . Het zou in feite toch mo$J
elik moeten zin
l
terzake to komen : ik schuif min
l abstracts schaakstuk naar vorm en dan doe 1'i1 1'ouw to$enzet met
een even abstract schaakstuk . Maar het vermo$en
om to denken in abstracties is bi' veel mensen verloren ga aan omdat er een enkele mastscha PP e7s
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like dran$ of behoefte was om dat vermo$en to
cultiveren . Het is een bliJ'vende teleurstellin$ dat
mensen bliven
l steken in de huid van het concrete .
Ze kunnen $een onderscheid makers tussen het
concrete materiaal waarinl'e thematiek uitdrukt en
de achterli$$ende thematiek zelf. Ze menen dat de
oPsommin$ van de plot is waar het boek over
$cat!'
Vaetwassin
Nood$edwon$en Probeert Robert Vernoo Y zowel
in zin
l levers als in l zin werk een $ulden middenwe$ to vinden tussen ei$enzinni$heid en conformisme .'Als veren$de bestaansesthetica vind ik het
conformisme een erg oninteressante levenswi)'ze .
Maar het is of en toe wel Pretti$ om $swoon mee to
doers . Als J'e heel stren$ bent kun l'e ook ze$$en dat
activisme een vorm van conformisme is terwiJ'1 die
be$riPPen l'uist als elkaars to$endeel $ezien worden . Als J'e ze daar met z'n allen ziet topen in een
demonstratie te$en racisme- dan kan J'e toch niet
ze$$en : "hier looPt een kudde non-conformisten"!
uist het kuddeverband maakt het to$endeel van
de conformist weer tot een conformist . Die to enstellin$ is iets wat l'e in >'e levers wel zou kunnen
koesteren : de mo$elil'kheid om zoveel mo$elil'k to
zil'n, en daarbil' onder andere ook: bur$erliJ'k bekromPen en conformistisch .'
'Hoe nederi$ ik ook ben, ik zal altijd arrogant
worden $evonden alleen vind ik flu het oPenbaar
belil'den van arro$antis een beetl's een zonde te$en
de $oede smack . En ook een verkeerd snort bekromPenheid : er zullen altil'd slimmere mensen
zijn dan ij,
ll die l'ou een domme eikel vinden .'
'De monists suPerioriteit is de een beetJ's $luiPeri$e, christelil'ke vorm van superioriteit . 1k heb
laatst een uitnodi$in$ $ekre$en om mee to doers
aan een biJ'eenkomst over "wat betekent de bil'bel
voor schril'vers van nu" .1k zou natuurliJ'k een $root
verhaal kunnen oPhan$en, maar het liJ'kt me leuker vooral omdat het vlak voor Pasen is om daar
een voetwassin$ to verrichten . Dat mensen daar
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hun schoenen en sokken uit kunnen doen en dat de
schri' er die ontzettend vieze voeten daar gaat zitten wassen . Dat heeft enerzil'ds natuurlil'k jets vernederends dat zeer aplylleert aan bepaalde masochistische tendenzen in miJ'n ziel vooral omdat ik
; een
een voet een snort geamputeerde hand vied
heel lelil'k ding- dus het is echt een perfect lustob-

waar nauwelil'ks meer mogelil'k, maar de vraag is
of dat erg is en of die belevingwel altiJ'd zo nodig is .
Een non-stop esthetisch bestaan werkt heel erg nivellerend : als l'e dag in dag uit alle exPosities afloopt wordt de kans steeds kleiner dat 'e ooit no gg
door een kunstwerk getrof fen wordt met de kracht
van een bliksemstraal . En dat is natuurlil'k ook zo
als l'e l'e eigen leven non-stop gaat zitten esthetiseren • er ontstaat een onverschilligheid . Dat is waarschil'nlil'k ook een van de redenen dat ik op een gegeven moment op ben gehouden met tekenen toen het allemaal nog uit armoede ontstond toen
ebeurde er nog wel eens wat .
een bepaald moment had ik het gevoel : ik kan het nu wel. a kunt
ervaringen consumeren en dan is er niets meer van
over . En dat is ook het risico datl'e loopt met schril'yen vandaar dat ik gewoon of en toe een ti' niet
wil schril'ven . Het gaat dan net jets to snel en to
makkeli'k. Het is het beeld van die ruffs die ontstaat : alle ervaringen binnen een beI'aalde Sewaarwordingsmodus worden op een gageven moment
inwisselbaar . Dan moet l'e omschakelen . En als l'e
alleen kunt omschakelen door een bekrompen
mens to worden met dit voorbehoud dat 'e ook
weer onbekrompen moet kunnen worden dan
vind ik dat zo gek nog niet .'

Het verdriet van Nederland

l'ect . Aan de andere kant heeft't gewoon de connotatie dat iedereen aan wieJ'e dat verricht een functie
van J'ezelf word een disci 1 . Want zo staat't in de
bil'bel: "Als ik uw voeten niet mag wassen dan
heeft il' geen deal aan mil'" . Dus hat is een heel
mooie bedenkeliJ'ke, dubbelzinniga actie.'
'Een Zenboeddhistisch ingesteld mens zou de
zo enaamde vervlakking van de tv-kil'ker misschien verlossing noemen, bil'na Nirwana : de geast
is leeg in aanschouwing. Zo wordt de toastand van
verlichting beschreven ; dat is de geast van de Daibutzu van Kamakura - maar dat is togelil'kertil'd
ook de p erfecte omschri' Ning van de televisiekil'ker . Bil' hem noemen we dat dan vervlakking. Dat
is heel raar vind ik een paradox . Er is miJ ' dan ook
wel wat aan galegen om hat waardeoordeel dat imp liciet aanwezig is in die keuze van een woord tar
discussie to stellen . Waarom zou het slecht zi'n to
vervlakken en waarom zou het slecht zil'n om )'e to
conformeren? De esthetische beleving is zo welis-

In het essay 'De lof der lafheid' in De contramine
spuwt VernooY zil'n gal: net als bil' critici belangstelling ontbreekt voor wat er in literatuur gezegd
wordt- negeert de maatschappiJ' de visie die uit een
boek sPreekt . Men neemt literatuur mhoudehlk
niet serieus . 'Wat dit betreft kun l'e in de kritiek gerust sPreken van een grote bhnde vlek . Kilk naar
De din8en die er ntet toe doen : dat gaat over de esthetisermg van de pohtiek - maar om een of andere
reden vmdt men dat lets wat in literatuur niet aan
de orde gesteld kan worden . Als la hetzelfde zegt
in een mgezonden brief in de Volkskrant dan
wordt er op gareageerd . Dan heeft men hat noon
meer over de stil'l of opzet van zo'n stuk . Wat ik
over televisie zeg in De tedere tirannie heeft men
hier en daar nog wel gezien . Dat kon men in 't verhaal direct koppelen aan de kaleidoscopische
vorm een snort zappen ofzo dus dan is er makkeliJ'k een verhaaltJ'e van to bakken . De hale thematiek
van de therapeutisermg van biJvoorbeeld de menselllke lustbelevmg, ligt ook in De din8en die er ntet
toe doen al op de loer. Dat incest-probleem daar is
verder niemand op terng Sekomen, terwiJ'1 er weinig discussies in die tiJ'd waren die daar niet over
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$in$en . Laatst was er een heel thema-nummer van
HP-De Ti' "Het verdriet van Nederland" over
de herlevin van het thera eutendom. Men beroePt zich op allerlei wetenschaPPel like en l'ournalistieke ublikaties maar de literatuur waarin het
over hetzelfde onderwerp $aat komt ei$enlil'k niet
aan de orde . Dan denk ik: dan reduceer 'e inderdaad het maatschaP Pelil'k effect dat kunst dat literatuur kan hebben effectief tot nul . Dan ze$ l 'e $ewoon.• het maakt me niet uit waar le t over hebt .'
'Er is toch ook een Ireriode $eweest waarin men
het als de task van literatuur za om uitsPraken to
doen over de wereld waarin t'e leeft : het hele existentialismedril'ftoPdieveronderstellin$!Malraux :
La condition humaine het verzameld werk van
Nietzsche . . . Vriwel
al het werk van Hermans is
l
daar toch ook van doordrenkt . Het kloPt formeel
en stilistisch natuurlil'k, het aat om oeie schriJ'vers maar het aat ook no ergens anders om .'
Kan literatuur die er$ens over $aat de wereld
veranderen? VernooY haalt een hem favoriete uitsprack van Marcuse aan : "Art cannot change the
world what it can change are the consciousness
and drives of the men and women who could
change the world" . Dat is een hoop die ik no g
steeds wet heb . Als die er ook niet is dan is het min
of meer onverschilli$ wat l'e mensen aandoet dan
'doe')'e ze $ewoon ook niets .'
Hip-hop en voyeurs
'Door het postmodernisme is de on$jnaliteitsnotie
totaal op lossen schroeven $ezet . Waarom zou l'e
on inaliteit eisen? a kunt alleen vra$en : is het actueel is het effectief? Het gaat niet om het nieuwe ,
het $aat om het nodi$e . Het is nodi$ dat jets $ezed wordt en dat't weer eens $eze$d wordt . Bovendien een heleboel mensen hebben echt de nei$in$ om een voorschot to nemen op de toekomst en
vast to ze$$en "alles is al eze$d" . En toch iedere
keer z t iemand lets wat er no$ niet eerder is $eze d iedere keer gebeurt er jets op deze Planeet
dat no$ niet eerder is $ebeurd . Zoals die hip-hop
sound dat vind ik niet alleen opvallend door wat
er vanuit verschillende bronnen aan eluid wordt
samen ebracht maar ook door die hele P°litieke
laa die dan oleens weer tern$ komt in Popmuziek en dan in zo'n ontzettend Pregname vorm daar kan Bob Dylan no$ een tl'e voor in de wind
staan blazers .'
$aan
'Het postmodernisme is een uitin$ van vervetin van onmacht . Ik lees de laatste ti' om de haverkla ublikaties waarin het $aat over my gene78

ration let's talk about my generation, en dan wordt er
bil ' voorkeur van $eze$d: wil ' zil'n niet $een$a$eerd
maar wil ' willen het wel zil'n, wil ' hebben niets beleefd en we willen wel dat we ook wat hadden beleefd . Het eni$a wat overblil'ft is een vril ' futloze
vorm van vervelin$, terwil'1 l'e denkt : het eni$a wat
l'e ei$enlil'k staat to beto$en is dat l'il ' niet in staat
bent belan$stellin$ of betrokkenheid oPto bren$en
voor wat er om l'e heen $ebeurt. Er is een link tussen
l'ouw binnenwereld en l'ouw buitenwereld verloren $a$aan, maar niemand die de vraa$ stelt : hoe
komt het dat men die betrokkenheid niet meer kan
invullen? Vroe$er was het $een$a$ eerd-zin
l een
vanzelfsprekendheid . Nu moet het echt een keuze
ziJ'n diel'e bewust $ ~ aat cultiveren ; bil'na een lie-st y le. Er is er$ens een scheidin$ oP$etreden . My generation is een $eneratie van voyeurs : ze kil'ken maar
en ze kil'ken maar - maar ze nemen niet echt deel
aan wat er $ebeurt . Dan zou l'e l'e kunnen of vra$en
weer in het verlen$de van de thematiek ook in De
din8en die er niet toe doen, of dat misschien een $evol$ is van het felt dat mensen helemaal zil'n oP$evoed in het kiken
. Van de wie$ tot het $raf zil'n ze
J
doordrenkt met ki'kvoer, zonder dat er ooit iemand ze$ ~ t : "Nu heb ' een til'd $ekeken maar wat
vied l'e er nou van? Hoe verhoudt dal wat l'e ziet
zich tot 'e Persoonlil'ke ervarin$?" Die vraa$ is er$ens in de loop van het kiJ'ken verloren $a$aan .
Mensen hebben een bord voor hun koP- een snort
beeldbuis : ze hebben het $evoel alsof ze aan het oPtreden zil'n voor het oo$ van de wereld voor de
mensen die aan de andere kant van de buffs op de
bank zitten to kil'ken en vice versa . Het etiket my8eneration lil'kt een snort package-deal to ziJ'n een salespitch. We ze$$en het met z'n alters en daarom zil'n
wiJ ' een $eneratie. Vroe$er kon l'e ze$$en : we zil'n
een stromin$, we zil'n een bewe$in$f maar niemand $elooft meer in stromin$en of bewe$in$en
of ideolo$ieen . Dus het laatste dat >'e kan ze$$en is :
"Maar wiJ ' zil'n toch even oud $odverdomme!" .
Maar dat ze$t niet veel, dat is het ma$erste argument dat er is over$ebleven na het instorten van de
verzuilin .'
Leesvee
'Het is mil ' een $ods$esla$en raadsel waarom mensen lezen . Hebben ze niet wat beters to doen?' Uit
VernooYs essays ril'st een weini$ positief beeld van
de criticus op . Maar van de $ewone lezer lil'kt hi'J
evenmin een ho$a pet op to hebben -'passief leesvee' betitelt hil ' het $ros van de literatuurlezers .
'Mil'n vraa$ is : wat doet zo'n lezer met een tekst? Is
1'aar9an9 11, nummer 2

er een Auseinandersetzun8 met die tekst of werken
ze $ewoon het ri)'t)'e of van : wat staat er deze week
in de belan$stellin$, waarvan moet ik oP de hoo$to
zil'n, welke kleren moat ik dra$en heb ik de laatste
Vri1'Nederiand$elezen? Van boeken die nauweli)'ks
besProken zijn weet >'e tenminste dat bil' de Paar
honderd die er van verkocht zi)'n, mensen er echt
bewust voor $ekozen hebben . Creatieve lezers zijn
dun $ezaaid, aldus VernooY. Er zijn veal mensen
die creatief w7len zi'n maar dan dat ze hat daadwerkeli'k zil'n . Niemand last zich zomaar uitmaken voor vee, zelfs modern vee mag zichzelf daarvoor niet maar laten uitmaken . Die hale bewe$$
in
our maar ieder mestkalf to huisvesten in een Paleis
dat is een vri) ' sterke tendens nu : men bekommert
zich our de individuele waardi$held van iedere
kip in een le$batteri'h• $eef die kip z'n ei$en huffs!
Hele vakantiefarms heb l'e, voor mil)'oenen kiPpen
met mil>'°enen kleine kiPpenbun alowt1'es waar ze
ontzettend $elukki$ een ei in kunnen le$$en en
een to $ek levee leiden . Ik heb bezwaar teen die
individualiteitsm he . Vril'wel niemand ontkomt
er aan . Er zijn natuurli)'k uitzonderm$en: eerlilke
mensen in de ogen van de superieure intellectueel
zullen ze wat stumperi$ over komen die op een
wat Socratische manier ze$$en : "het eni$a dat ik
weet is dat ik mats weet. Creatief . . . nou '~, dat boek
dat komt zo over me heen en sours blift) er wat v an
hangen maar meestal ei$enli)'k niet ." En $a eens
na : hoeveel waardevolle en blivende
)
ervarin$en
doe)'e in rakti)'k in >'elevee op? Ik heb flu zo'n derti$ en no$ wat )'aren achter me li$$en . Dat levee
had 'e wat betreft absolute belan$ril'ke $ebeurtenissen ook wel samen kunnen vatten in een week
ofzo of in een dag, zoals Van der Hei' en doat . Een
boek is dan zo'n miniem moment)'e!'De positie van
de kunst' het mo$a intussen duidelil'k zil'n, is niet
jets waar ik van wakker l$
i . Het is wat ik doe .'
cca

je eens nutt maen"

Robert VernooY stelt in zijn oeuvre hat ut~h
' 'teitsprinci a dat de maatschappil' re$eert aan de kask.
Zo be eeft in 'De-man-die-een-rasm-ward' in Het
zwel8en een'vriend' zich vril'willi nasr de euthenaseerkamer : hil' is zwak en beseft dat de maatschaPpil ' mats heeft aan zwakken .'Darwin heeft o p
een a even moment een mooie kruisin$ met de
politiek mo$en beleven in een stromin asn hat
eind van de ne entiende eeuw die zichzelf hat sociaal-darwinisme noemde. In ti)'den van crisis
wordt dat ewoon weer eens uit de kast ehaald .
Nu zijn de slachtoffers de mensen die m de WAO

zitten. De hele verbor$en agenda van onze christelil'k-socialistische re$erin$ is $ewoon een survival o
the fittest . Als )e
' nu sec even redeneert : welke keuz e
maken we laten we iedereen $ elil'kelik
l delen in
wat er is of zijn het de sterkeren die voor hue
kracht beloond moeten worden? Ik zou denken : de
sterken moat l'e het zo moeiliJ'k mo elil'k maken
daar zijn ze stark voor .'
'Oman$ePastheid daar heeft de maatschaPPi'l
mats aan . Dat is niet de bedoelin$ van mensen : dat
de maatschappil' er $een ene fuck aan heeft . Dan
speelt hat utiliteitsbe$insel op : we moeten mensen
opvoeden tot een nutti$ lid van de samenlevin$zo
ward het vroeger in z'n meest duideliJ'ke vorm Sezed . Maar dat is nu ook een terminolo$ie die suspect is $eraakt~•'t is allemaal weg$ezakt tot hat niveau van de verbor$en agenda .'

Cage o

insturzen a eu auten .

Het is de vraa$ in hoeverre een mens zich kan onttrekken aan maatschapIrel
like krachten als deze •
hoe vril' is, of kan een mens zil'n? 'In De din8en die er
niet toedoen heerst het riJ'kvan de vriJ'heid ; hat is een
zonni$ ri)'k, het speels zich niet voor mats in een
mediterrane our$evin$ af .De muziek die er in dit
boek opklinkt, is bil ' voorkeur Debussy en Cage :
heldere, bil'na zonni$a muziek . En dan komt De tedare tirannie en dat is een en al Nacht Nebel Regen
en Einsturzende Neubauten, Joy Division, droevie takkeherrie een verdwaald citaat van Goethe
helemaal Germaans . Er is ner$ens een ontsnappin$swe$ en er is $een enkele vriJ•heid . Zo staan de
twee to$enover elkaar en als l'e ze in elkaar schuift
kom 'e on$eveer op mil ' uit . a vindt die bemiddelieg in het essay 'Het esthetisch humanisme' in De
contramine . Dat essay ma$ bewaard blil'ven . De
rest is illustratie bi' de abstracties die daar uiteen
$ezet worden . Er staat er$ens een uitsprack als : we
zijn totaal $edetermineerd, maar to elil'kerti' zijn
we vriJ' our to doen alsof dat niet zo is . Dat'doen alsof is een tYpisch menselil'ke manier van doen . Men
maakt een s 1 van hat zichzelf tonen . Daarmee
rack J'e aan hat $ebied van bestaansesthetica : wat
maskl'e op een esthetisch niveau van l'e levee? Hoe
$a J'e dat boetseren? Dan blil'kt opeens dat er wel
weer allerlei din$en mo$elil'k zil'n. Niet our echt vri'l
to zi'n maar wel our to doen alsof >'e hat bent . e
moat l'ezelf als materiaal kunnen zien . Laat ik eens
naar miJn bewustziJn kiJken alsof hat een presse-Papter is dat ik voor me op tafel kan zetten en is dat
een beetl'e een orj$ineel bewustzil'n? Dan ontstaan
er twi'fels natuurliJ'k. Sommi a voorbeelden heb •e
)
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zo totaal verwerkt en )'e eigen gemaskt dat het reflexen zi'n geworden. Hoewel l'e dan nauwelil'ks
meer kunt zeggen: "Dit is niet authentiek", kun l'e
er de Srootste ruzie over kril'gen met mensen die
zegen : "Maar dit is toch allemaal ake en l'il' bent
een grote fake", terwil'1 )'e gewoon totaal spontaan
zit to reageren .'

Gelul achteraf
'1k vind interviews leuk : ze missen dat berechtende kap
~ ittelende toont'e dat de kritiek heeft . Het is
alleen )'ammer dat het werk wasr het over gas t zo
ver achter me li het is allemaal mosterd na de
maalti'd,
~ nakaarten, gelul achteraf. Het is veel leuker om over een boek to praten ais )'e ermee bezi g
bent als l'e nog van gedachten wil wisselen over de
ding en
en die 'e op dat moment aan bezig houden .'

80
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Bi) ' deze dan .'1k hoop dat ik over een paar maanden weer eens aan een boek)'e kan gaan werken.
Dat heeft als werktitel;Met recht van retour. Het zal
Saan over bevolkingspolitiek het mondiale afvalprobleem en over de be>'aardenzorg. Het wordt een
James Bond-achtig boekl'e. De krankzinnigee dokter Lemming die er in voorkomt is voorzitter van
de stichting 'De levende dood' en houdt een vri)' actief pleidooi om de dood opnieuw in het leven to
integreren . Het grapPige is dat de James Bond-figuur die hem moet bestril'den hoofdzakelil'k een
lulliga kwezel is, maar wel wint . Lemming is de
schurk maar heeft in feite helemaal geli)'k . Zil'n gedachtengoed bouwt voort op wat ook aim n De tedere tirannie zit : niet het vermil'den van het li' en
maar het op een bil'na Boeddhistische manier opnemen ervan in het leven .'
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De Brieven van
Elsschot
0P bet J'uiste moment
dal wil
zeggen : vlakvoorde boeken week
van de ago-documenten - verscheen een dik boek met brieven
van de AntwerPse schriJ'ver Willem
Elsschot uitg even'J uerido 1993 ,
f89,00) . Veel van de brieven van
deze auteur waxen al eens elders gePubliceerd onder andere in Carmiggells Ontmoetingen met Willem
Elsschot 1985 in ZwiJ8
' en kan
niet verbeterd worden 1979 samenstelling A . Kets-Vree en inAls
een onweder bJ
i' zomerda8 brief
wisseling Boon-Elsschot, 1989 .
Deze verzameling van bekende
brieven heeft editeur Vic van de
ReiJ't geannoteerd en aangevuld
met nog eens een heleboel nieuwe
brieven . Na "elf J'aar zoeken, yinden, liJ'men lenen kopen, zeuren
en onderhandelen", zoals bet voorwoord vermeldt heeft Van de ReiJ't
er in totaal biJ'na duizend weten to
verzamelen. Hoewel de verzameling nog niet comPleer is kan men
gerust van een monumentale uitgave sPreken : mini twaalfhonderdPag ina's tell bet boek .
Niet alleen Van de Rei'J~ maar
ook Uitg even'J
uerido heeft er
werk van emaakt. Evenals de dundrukuit8ave van Elsschots Verzameld werk is dit Brieven-boek een
lust voor bet oog . Een Prachti g
boekwerk is bet 1eworden: zo wor-

den alleen grote, dode schriJ'vers
uitgageven. Een met mooie witte
letters bedrukte band in dezelfde
decente kleur als bet stofomsla g
(Harry Sierman, natuurliJ'k , voornaam dun PaPier, een zwart lint dal
Precies genoeg rafelt, een register,
gelukkig niet teveel foto's, uitgebreide verantwoording van vindPlaatsen et cetera: de bibliofielen
die in de verschillende landeliJ'ke
kranten een column hebben, hebben er reeds mooie geile stukJ'es
over geschreven .
Maar bet boek is ook buitengewoon geschikt om to lezen . De eerste brief die is oPgenomen schreef
Elsschot in 1898, oP zestienJ'arige
leeftiJ'd . De brief is tameliJ'k beken maar to leak om bier niet
deels to citeren. Elsschot bericht
ziJ'n scboolkameraad ArY Delen dal
hiJ' met "dolle ureagd" kennis heeft
genomen van diens Plannen om samen met enkele andere leerlingen
van bet KoninkliJ'k Atheneum in
AntwerPen een club op to richten
die onder meet de bevordering van
gezonde Nederlandsche lectuur"
zou moeten nastreven. Elsschot
schri'ft
J : "ReedsJ'aren lees ik uitsluiteliJ'k Nederlandsch . De boeken die
ik bezit ongelukkigliJ'k nog maar
37 heb ik van mine
J sPa~'Pennin en
en
van
wat
ik
voorts
van een of
g
ander familielid als zakduit kreeg,
makg ekocht . . . . Niet een miner
J
keys weethoe vurig ik miJ'ne taal bemm, ik heb bet altoos en voor allen
verzwegen".

Als er lets in Elsschots Brieven
in de Penode tussen 1898 de eerste
brie en 1960 Elsschots overliJ'den voortdurend op de voorgrond
treedt dan is bet wel deze liefde
voor de Nederlandse taal . De uitgave staat bol van de Prachtiga kleine
briefJ es, waarin voortdurend J'uweeltJ'es van Poetische zinnen over
nets oPduiken . Zo schriJ'ft hiJ' ziJ'n
schoonzoon in november 1955 :
"Nieuws heb ik niet. En u lang over
bet weder Praten heeft geen zin . Tot
over een Paar dagen was bet bier
Prachtig herfstweder . Nu is de lucht
gtiJ's en Sesloten. Echt iets om een
winterslaaP to beginnen zoals de
schildPadden en andere aardiga so!daten doen"
Ook waar Elsschot zakeliJ'ke mededelingen doet, die nets, maar dan
ook helemaal nets om bet liJ'f hebben kunnen we de auteur om ziJ'n
stiJ'1 bewonderen . De beoordeling
van een manuscript van een J'onge
collega, die hiJ ' de redacteuren van
uitg even'J Manteau toestuurt, is
Prachtig en adequaat : "Dit boek is
op vele Plaatsen langdradig, onder
andere daar waar de schriJ'ver de gehele litergie van bet kerkeliJ'k huweliJ'k in detail citeert naar aanleiding van bet huweliJ'k van een
boeren J'ongen" . Klaar is Elsschot :
geen woord meet over bet boek .
Wanner ik zo'n Pantige beoordeling lees, bekruiPt miJ' een gevoel
van sPiJ't dal niemand de auteur er
ooit heeft toe weten over to halen
recensies to g aan schri'ven
.
J
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Over geen enkel Nederlands
taalgevoel is zoveel en zo vaak in
machteloze bewondering de lof
tromPet gestoken als over dal van
Elsschot. Ook zelf was de auteur
van ziJ'n biJ'zondere kwaliteiten o P
dit gebied overtuigd . HiJ' schreef
geen Vlaams maar Nederlands . En
dal deed hiJ' beter dan de Nederlanders met hun tYpische uiteindeliJ'k
inferieure `Hollands' . In 1947
schreef Elsschot in een brief daarover het volgende . "Ik ben misschien de eeniga die, op 't oogenblik in N oord . en Z aid .
Nederland
NEDERLANDSCH
schri'ft.
In N . Nederland schriJ'ft
J
men geen Nederlandsch maar
HOLLANDSCH . En dal Hollandsch zult U onze menschen hier
nooit doer slikken. En dal is maar
gelukkig ook. Andersom zult U
nooit succes hebben in Nederland
met tYPische Vlaamse biJ'dragen ."
De "eeniga die . . . NEDERLANDSCH schri'ft"
J : het is nogal
was . Toch geven Elsschots brieven
zelfs het onbenulligste kattebelletJ'ei geen moment de indruk dal de
auteur ziJ'n vermogens overschatte .
ZiJ'n de brieven daarmee een volw aardiga biJ'draga aan de Nederlande literatuur die opdezelfde hoogto
gePlaatst moeten worden als Elsschots novellen romans en gedichten? 1k weet het niet. Wanner Elsschot ziJ'n personage Boorman in
LiJmen last zeggen "ik word op 't
ogenblik van uit Gent vemeukt
door een kerel die Korthals heet en
die 't liJ'k van miJ'n schoonzuster in
ziJ'n bezit heeft deze zin werd ooit
uitgeroepen tot de mooiste in de
Nederlandse literatuur dan is ook
echt een Persona8a aan het woord .
Het jargon dal Elsschot dit monument last hanteren is niet zomaar
een stiJ'ltJ'e maar een even vernietigend als humoristisch Portret van
een snort. Elsschot is op ziJ'n sterkst
wanner hiJ' Portretteert door middel van jargons . En om zulks to
kunnen doe heeft Elsschot de fic-
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tie nodig . Een verhaal dal de wereld reduceert tot-de uithoeken van
de tekst waarin die wereld beschreven is . In zo'n gereduceerde wereld
functioneren de haast karikaturale
jargons en bestaat de mogeliJ'kheid
dingen weg to laten die figuren als

biJ'voorbeeld Boorman reduceren
tot gewone zakenmannetJ'es .InLiJ'men gsat het Boorman voor de
wind. HiJ' hoeft in de verste verse
niet met de werkeliJ'kheid rekenin g
to houden. En is dal niet een van de
dingen die literatuur voor heeft oP
brieven?
NatuurliJ'k: ziJ'n buitengewoon
goede taalgevoel lies Elsschot niet
in de sleek ook niet wanner hiJ ' lullige briefJ es aan de BRT aan de
vervoersondememing TRANS INTRA en aan uitgeveriJ ' Snoeck
schreef. Sommige ePistels ziJ'n zelfs
J'uweelt'Jes . Drie van de vier citaten
op de omslagflaP van het Brievenboek leggen er de nadruk op : zowel
Carmiggelt, als Villerius als Westerlinck menen dal de auteur van de
brieven niet onder doer voor de auteur van Kaas en Li1'men.
Ik geloof er niets van . Elsschot
reduceren tot ziJ'n stiJ'1 is onrechtvaardig . De verbeelding van de autear en de zeggingskracht van ziJ'n
fictionele Portretten ziJ'n minstens
even belangriJ'k . De Brieven ziJ'n
Prachtig, en aan de lectuur ervan is

veel Plezier to beleven . Toch kunnen ze niet op dezelfde hoogto
staan als Elsschots literaire werk. lk
denk dal de brieven in de eerste
Plasts beschouwd moeten worden
als documenten aan de hand waarvan we de kennis van Elsschots leven en werk kunnen vergroten .
Het was dan ook een uitstekende
beslissing een fors aantal interessame `terngbrieven' aan Elsschot
ook in het Brieven-boek op to nemen . Enkele van deze brieven Waren weliswaar al bekend iJ'voorbeeld de Prachtbrieven van Boon
maar in een standaarduitgave a!s
deze Brieven mogen de belangriJ'kste `terngbrieven' loch zeker niet
ontbreken.
Ook lezen we in de Brieven over
Elsschots literaire voor- en togenkeuren . HiJ' heeft zich in brieven
noga1 eens uitgelaten over het werk
van anderen . Zo adviseerde hi'J
vaak uitgeveriJ ' Manteau over manuscriPten . De metsiers van Hugo
Claus biJ'voorbeeld achtte hiJ' van
generlei literaire waarde en . .]
zeker niet geschikt om in boekvorm
uitgageven to worden" .
De bezorger van deze Brieven,
Vic van de Rei'
J~ heeft aangekondigd op basis van het door hem verzamelde materiaal een boek over
Elsschot to Publiceren . Ik sluit me
graag aan biJ' de hooPvolle woorden
die in het vorig e Vooys-nummer
werden uitgesProken als reaktie o P
het verschiJ'nen van Anthierens'
Het riddersPoor : de Brieven oPenen de weg naar een Prachtiga intorPretatieve Elsschot-bio1~afie .
Een biografie waarin Elsschot gewoon Elsschot heet, en `Fops' gewoon De Ridder . Een biografie
waarin geen onsmakeliJ'ke details
voorkomen zoals doodskisten die
in de vorm van uitroePtekens ter
aarde besteld worden. In de brieven
komen dit snort grollen immers ook
met voor .
Ellen Randwijck-Scharn
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"Niemand getuigt voor de getuige"
In 1958 schetste de J'oodse dichter
Paul Celan ziJ'n uitgangssituatie en
streven met de woorden : "WerkeliJ'kheid is niet, werkeliJ'kheid moet
gezocht en gewonnen worden ." Celam overleefde de nationaal-socialistische genocide en was getuige
van de overcame door de SovJ'etUnie van ziJ'n in Roemenie gelegen
g eboortestreek Boekovina. Vanuit
ziJ'n toevluchtsoord PariJ's constateerde hiJ' dat de BondsrePubliek
meer can economisch herstel dam
can eerherstel dacht . De dichter reageerde zelf tot ziJ'n vriJ'williga dood
in 1970 op de ontkenning van de
verschrikkingen die in ziJ'n gedichten ziJ'n gedateerd .
"Niemand 1 getuigt voor de l getuige" schriJ'ft hiJ' in ziJ'n viJ'fde bundel Atemwende 1967 die tachtig
g edichten tell.
Zoals talloze ontheemde dichters balanceerde Celan regelmati g
op de rand van een identiteitscrisis .
De ongekende insPanningen die hi'J
zich getroostte our ziJ'n werkeliJ'kheid in taal uit to drukken maakt
hem toteen van de grootsteEuropese dichters van deze eeuw .
`Geactualiseerde taal'
De togenstraffing van Adomo's bewering dat Poezie na Auschwitz
voor de Duitstaliga Poezie onmogeliJ'k is geworden is kenmerk van
Celans Poezie . Celan heriJ'kte de
taal met a~' mologische middelen.
De lezer die stuk looet op het Pan tser dat uit taalkritiek en J'oods lot
ontstaan is words oP zichzelf ternggeworpen. Alleen belezenheid
nauwkeurigheid en naslagwerken
bieden hem hulP . Ieder woodd heeft
ziJ'n geschiedenis en middels het
gedicht ziJ'n toekomst.
InAdemkeer, in de vertaling van
Ton NaaiJ'kens komt dit sterk tot
uiting . Celan beoogde de taal to actualiseren in ziJ'n Poezie . Met de zin

"Dichten: dat kan een ademkeer betekenen" formuleerde Celan in
1960 ziJ'n hoop. Het creatieve Pro ces bestaat immers uit keerPunten
die taaluitingen voortbrengen. TegeliJ'kertiJ'd is de `ademkeer' een
signcal voor de eenzame weg die de
dichter met een obsessief verlangen
naar werkeliJ'kheid moet gcan.
Celan in Nederland
Celans invloed op de Duitstalige
Poezie is groot. Maar ook in anderstaliga Poezie in de Franse en Nederlandse biJ'voorbeel
getuigen
dichtersvanziJ'ninvloed .Celan die
zelf enorm veel dichters vertaalde
is in 19 talen vertaald .
Tegen de eeuwwisseling zal Celams Poezie geheel in het Nederlands leesbaar ziJ'n . Dit project, ondersteund door het Paul Celan
GenootschaP, words begeleid door
het J'aarboek Meridianen. Zie ook
Vooy s 3/J' 'rg . 9 Anders dam de
bloemlezingen vraagt het verzameld werk van Celan in vertalin g
de aandacht zoals de onginele tekstep die oPeisen . Diverse Nederlandse studies naar Celans Poezie
geven bliJ'k van een grote interesse .
Men denke can: De verbeeldin 8
van betekenis van Odile HeYnders
1991 en de vertaling van Derridc's uitgebreide leeswiJ'ze van Ce1 an, SJ'ibbolet 1992 .
Ademkeer is evenals De niemandsroos in zwart linnen gebonden en niet van com mentaren voorzien. De vertaling heeft dezelfde
Paginering als het ongineel . Atemwende verscheen echter bi'J
SuhrkamP en niet biJ' Fischer, zoals
in het colofon abusieveliJ'k vermeld
staat. SPrack8fitter en Die Niemandsrose verschenen daar we! .
Deze four vormt met enkele zetfouten het eniga dat de mooie bunde!
1
ontsiert.

NaaiJ'kens' nauwgezetheid in de
ourgang met de bronnen garandeert
niet alleen een degeliJ'ke vertaling .
De vertaling is Poezie kan zonder
betekenisverschuivingen en zonder
het ongineel gelezen worden . Uiteraard sPeelt smack hierbiJ' een
grote rol.
In `Met aardwaarts gezongen
masten'
biJ'voorbeeld vertaalt
NaaiJ'kens "In dieses Holzlied" met
"In hun houtlied" verwiJ'zend naar
"de hemelwrakken" waar "dit" logisch liJ'kt . Omwille van de duideliJ'kheid liJ'kt deze canPassing niet
nodig, temeer omdat "dit" ook o P
het ontstane gedicht zelf zou kunmen wizen
:
J
Met aardwaarts 8ezon8en masten
varen de hemelwra/ken .
In hun houtlied
biJ'tJ'iJ'J'e vast metJ'e tandem .
JiJ' bent de liedvaste
wimPel.

Sours !iJ'kt er meer een rol to sPelen
dam een kwestie van smack . Met de
verbindingstekens ben ik het niet
altiJ'd met NaaiJ'kens eens . In `Zet
over drie' breekt hiJ' "hinunter- l
schlurfen" met "0P 1 slurpen" niet
af,• in `Asseglone' staat voor "Das
Hin- 1 gewurfelte" "Het
meer / gedobbelde"' in `Holle levenshoeve' words "de waar / gestotterde mond" door het ontbreken
van het afbrekingsstreePJ'e net even
minder neologistisch dam het onginee! . Een aantal keen gcat de vertaler neologismen van het onginee!
uit de weg : in `Lichtenbergs twaalf
biJ'voorbeeld words "ein PlanetengruB" niet "een Planeetgroes" maar
"de l groes van een Planeet" en
words "die SPrachtUrme" niet "de
taaltorens" maar "de torens van
taal". In het Duits is het can elkaar
koPPelen van zelfstandiga naamwoorden een geaccePteerd verschiJnsel in het Nederlands niet .
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De vertaler liJ'kt daar rekening mee
to houden evenals met het ritme .
Onmiskenbaar in Ademkeer is
Celans behoefte om hetgedicht zelf
als reflecterend instrument te gebruiken . Zo ook in dit gedicht:
EEN GEDREUN: de
waarheid zel is
onder de mensen
8etreden,
midden in de
oPstuivende mesa oren .

ZiJ'n `waarheid' brengt Celan in andere 8edichten in PraktiJ'k : "LandschaPPS met umwezens . I GesPrekken
van rookmond tot
rookmond." -- "het klinkersPel tegen de dood1kan beginnen ."
10

februari 1964, zo laat de historischkritische teksteditie zien schreef
Celan biJ'na in een keer de definitieve versie van `Geen zandkunst
meer' . De twee laatste strofes verwoorden het `klinkersPel'

Ewout van der Knaa P

vlucht ziJ'n voor de werkeliJ'kheid
doer natuurliJ'k nets of aan het bereikte doel: het leven werd gaPoeti seerd door bestaande grenzen op to
heffen, wat ook middels geestverruiming (opium en de droomwereld 8eschiedde . Hoezeer Novalis
die grensoverschriJ'ding beoogde
bliJ'kt uit de Hymnen an die Nacht,
een hoogtoPunt uit de romantiek.
Voor het eerst ziJ'n ze comPleer in
het Nederlands vertaald . Dat ze bi'J
een uitgeven'J van antroPosofische
signatuur verschenen, zegt nets
over het Produkt . De vertaling zelf
noch het nawoord kleuren het
werkJ'e in die zin in . Het boekJ'e telt
51 Pagina's, waarvan de Hymnen
aaan de nacht er 32 voor hun rekenmg nemen .

den in Portretgedichten een gemYthiseerde Novalis na. Ook Boutens' Novalis-vertalingen getuigen
van een gekleurde zienswiJ'ze .
Merle door ziJ'n vroega dood worden werk en leven van Novalis
sterk gemYthiseerd . Notities als
volg ende hebben daartoe zeker biJ
gedragen: "Dichter en Pnester waren aanvankeliJ'k een slechts latere
tiJ'den hebben ze gescheiden. De
echte dichter is echter altiJ'd Priester zoals de echte Pnester altiJ'd
dichter is gebleven ." OngetwiJ'feld
is er sinds de romantiek een kloof
gaan gaPen tussen de schriJ'vers en
het Publiek. De vergoddeliJ'kin 8
van de kunst en het subJ'ectivisme
van het genie moesten wel tot conflicten leiden. Immers was het ongekend dat literatuur een medium
van vriJ'heid wend, na een langa Penode maatschaPPeliJ'ke ideeen verwerkt to hebben . De verbeeldin g
kwam vooroP to staan en bond
meer troost dan de religie zelf . Het
latere verwiJ't dat de romantics ge-

Versies
Van de H ymnen bestaan twee versies . Heden ten daga worden die
naast elkaar gelezen. De vertaling
gaat grotendeels uit van de eerste
versie die in vriJ'e ritmen is oPge schreven . Er bestaat echter consensus over dat de laatste versie ri'JPer
is dan de oorsPronkeliJ'ke . Ondanks
ziJ'n Prozavorm wend de tweede
versie door Novalis een "gedicht"
genoemd .
VermoedeliJ'k is er om een uitgeverstechnische reden len8to voor
de eerste versie gekozen . Ook deze
versie is echter, anders dan het nawoord suggereert, een Produkt van
talloze aantekemngen. ZiJ is niet in
een adem oPgeschreven . De Pro zastukken in de eerste versie werden door Novalis ritmisch 8elezen .
In de tweede versie moest de Prozavorm geen leeswiJ'ze o ringen en
het ntme meer ruimte kriJgen .
Novalis' uitsPrank"Hethoogste
eigenhJke Proza is het 1Ynsche gedicht" illustreert ziJ'n instelling . De
dichter, die poezie als "de held van
de filosofie" beschouwde oefende
ook de aardse Professies uit van
bergbouwmgenieur en jurist . ZiJn
hteraire werk beschouwde hi) even-

Jouw vraa% -J'ouw antwoord.
Jouw %ezan%, wat weet het?
DiePindesneeuw,
iePindeeuw,
i-i-e.
1 De fouten zijn het ontbreken van het
openingshaakje bij het gedicht op p .26, het
ontbreken van het trema in "poezie" op p .55
en deontbrekende "n" in "planetehoofden" op
p .67 .

Dichter en priester
Onder het Pseudonem Novalis
Probeerde Friedrich von Hardenberg 1772-1801 rond de eeuwwende van 1800 invulling to geven
aan de roeP om een nieuwe mYth otogie . HiJ' maakte deel uit van de
kring van de romantics in Jena, die
er een anti-burgerliJ'ke levensstiJ'1
op na hield . ZiJ'n werk wend nooit zo
PoPulair als dat vanbiJ'voorbeeld de
last-romanticus Von Eichendorff,
maar ziJ'n invloed op de modeme
Poezie via onder andere Baudelaire
en Mallarme is aangetoond .
In ziJ'n teksten gof Novalis uitin g
aan de idee van het `Gesamtkunstwerk' . De vermenging van genres
en stiJ'len kwam op diverse wizen
J
tot uiting . De droomwereld de
middeleeuwen en het Christendom
sPeelden daarin een rol . Het merendeel v an ziJ'n teksten verscheenPostuum : Prozateksten, gedichten, romans fragmenten.
Poetisering
Zowel Nijhoff als Slauerhoff irew-
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als het denken als maakwerk . Een
notie waaroP Mallarme zou voortbouwen .
Wereldbeschouwin g
De derde hYmne vindt ziJ'n oorsPyong in Novalis' biografie . Het is
de eerst oPgeschreven hYmne en
beschriJ'ft Novalis' ervaringen aan
het grof van ziJ'n op 15-J'ariga leeftiJ'd gestorven verloofde. Dit biografische uitgangsPunt maakt het
geheel konkreter. Het doodsverlangen, zoals dat exPliciet in de titel
van de laatste hYmne in de tweede
versie naar voren komt is echter
niet het centralePunt in de Hymnen.
Novalis wil behalve de herenigin g
met de geliefde en andere geliefden
Jezus Maria ook een totale verandering: al het goede van was in de
gehele mensengeschiedenis was
moet terngkeren .
Tegen het licht van de Verlichting zet de filosofische dichter het
duister, was later een conventie van
de romantiek zou bliJ'ken to ziJ'n :
"Hemelser dan de flonkerende sterren / in die verten1liken
ons de onJ
eindiSe ogen die de nacht in ons
heeft geoPend ." De dood vormt een
geheel met het lever en liefde kan
hem overwinnen: "Wie liefdevol
8elooft I weent nooit meer aan een
graf' . De titel is op to vatten als
`Lofzangen aan de nacht' . De nacht
is omitsPrekeliJ'k, geheimzinni g,
goddeliJ'k, o P~barend . Novalis abstraheert de PersoonliJ'ke belevin g
tot wereldbeschouwing : er ontstaat
een historisch-mYthisch inzicht in
de bestemming van de mens .
De metaforiek is gekleurd door
het Pietisme dat Novalis van huffs
uit kende : werkwoorden van bewegin8, vuur- en watermetaforiek .
Ook gebruikt hiJ' BiJ'belse formuleyingen : vader, schoot een erotisch
geladen kernbegriP dat in de vertaling niet ten voile words benut
huffs . Pietistisch is ook de aandacht
voor de eenzame ziel togenover
God en de ternSkeer naar zichzelf .

De hemelsoever die bereikt moet
worden is sYnoniem aan het Pietistische "Heimat" dat ook de schoot
van de aarde is . In droom en verbeelding kan van de hemel een
schoot gemaakt worden .
De zelfoPoffering van Christus
words als voorbeeld gesteld: de
mens is Hem en ZiJ'n doelen niet
waardig . Door ziJ'n mYthologie in
een vloeiende overgangstiJ'1 van
Proza en 1Yriek, van belevenisProza
en pure liedvorm to vatten maakt
Novalis ware Poezie . Dat was althans ziJ'n streven en hield verband
met het romantische ideaal van
"UniversalPoesie" . In de onvoltooide roman Heinrich von 0 terdin8en ram Novalis `de blauwe
bloem' als chiffre voor dat streven .
Slechts de Poezie zou de wereld en
de mensheid kunnen verlossen .
Hymnen an die Nacht is een moeilike
J vertaalklus . De genoteerde
vertaalvarianten en het was sobere
nawoord bieden genoeg steun our
het werk to lezen. Jammer genoe g
words er met geen woodd gerePt
over Novalis' invloed op Nederlandse dichters .
De vertaling is weinig consistent . Hoewel `het verhaal' er niet
order liJ'dt, is gebrek aan Precisie
het manco . Een verkeerd idee over
was dichterliJ'ke vriJ'heid is, liJ'kt
daaraan ten grondslag to liggen .
MiJ'n exemPlaar wemelt van cornmentaar in de kantliJ'n. Het ontbreken van sPaties tussen enkele strofes en de willekeur in de regelverdeling biJ' de Prozastukken, tegen
het Principe van de eerste versie in
ziJ'n slechte voortekens . Talloze
cruciale begriPPen worden slecht
vertaald. Sours to zwaar, sours to
vriJ'bliJ'vend. Hier to een- daar to
meerduidig .
Voorbeelden to over: "entschlummert" words niet het ambigue
"ingesluimerd" maar het eenduidige "ontslaPen", "lover" en "PJ
rizen" worden door elkaar ebruik

"define Herrlichkeit" words "Je
'
Pyacht" en niet het bedoelde christeliJ'ke "heerliJ'kheid" in de vierde
hYmne words de conJ'unctief simPelweg niet vertaal "Ewigkeiten"
words zonder noodzaak van assonantie "eonen" en zo kan een hele
list
J gemaakt worden . De konkreetheid van het werk words met deze
veranderingen, die niet omwille
van ritme noodzakeliJ'k ziJni geschaad .
ErgerliJ'k is grammaticale incorrectheid: de `toegewiJ'de van de
nacht' staat Plotseling in meervoudsvorm. In de cruciale derde
hYmne words in de zin "Zur Staubwolke wurde der Hiigel and durch
die Wolke sah ich die verklarten
Ziige der Geliebten" de belevin g
Puur op een geliefde betrokken
door de enkelvoud to hanteren. De
"fantasie" bliJ'kt Plotseling niet
vrouweliJ'k en als Novalis van "steryen" wil genieten, mengt de vertaler
zich in en wil niet van "hen" maar
van "hem" genieten : "levenswiJ'n" .
Veer de strofes in riJ'mende liedvorm gelder andere criteria . Sommiga vind ik geslaagd, op andere
PlaatsenlukthetniethetriJ'mgeheel
to vertaler words de betekenis teveel verschoven .
Hugo Friedrich auteur van een
standaardwerk over moderne Poezie beweerde dat modeme poezie
"geontromantiseerde romantiek"
is . In dat geval kan modeme Poezie
slechts begrePen worden door de
romantische Poezie to kennen . Laten we de vemieuwer Novalis lezen
en op een grondiga vertaling van
ziJ'n verzamelde werk hoPen .
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Families

en

andere

mensen

Het thema `familie' bij Harold Pinter

Bertram Mounts

Harold Pinter is $een realistische toneelschril•ver, maar maakt wel
$ebruik van realistische middelen . De situaties zi •n vaak absurd
het $edra$ van zi)•n personages is onbe$ri)•P eli)'k, maar het zil'n $ewove mensen in een $ewone om$evin$, die $ewone taal $ebruiken voor wat met eni$ cYnisme $ewone $esprekken $enoemd kunnen worden : lan$e conversaties waarin maar weini$ $eze$d
wordt . Pinters personages worden liever met rust $elaten en communiceren slechts met $rote to$enzin . Als ze al antwoord $even
op een vraa$ doers ze dat ontwi)•kend . In de $esprekken worden de
werkeli •k e onderwerpen nooit $enoemd : er wordt alti)'d omheen
$edraaid .
Het werkeli'ke 'on$enoemde' onderwerP lil•kt vaak de familie to
zil•n. In verschillende toneelstukken draait de plot om ontbrekende verdwil•nende of tern$kerende familieleden wier komst of vertrek de dramatische spanning en de veranderin$en initieert .
Maar over veranderin$en kan maar beter niet $esproken worden dat valt buiten de $ebaande paden en is $evaarli)•k . The
Birthday Party 11
daarvan een duidehlk voorbeeld .
De eerste scene : PeteY zit aan de ontbi)•ttafel . Me$, zil'n vrouw,
roe hem : "Is that you PeteY?" Geen reactie hoewel het voor de
toeschouwer duideli)•k is dat hil ' haar $ehoord moet hebben . "PetoY, is that you?" Stilte . "PeteY?" En dan- eindeli)'k:
"Petey.• What?
Me8: Is that you?
Pet : Yes it's me .
Me8•• What?"

L Gebruilcte edihe : Harold )'inter The
BirihdayParty . London 1980 .
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Een fraai portret van een huwelil'k. De man en vrouw hebben elkaar niets meer to vertellen en de meest voor de hand li$$ende vra$en moeten de conversatie, en daarmee de schi)'n, in stand houden .
Ze nemen da$elil•ks hun'ontbi)'t-ritueel' door, dat bestaat uit zinloze gesprekken over cornflakes thee brood de kraut en Stanley :
hun $ast .
PeteY en Me$ zi)'n de ei$enaars van een klein strandhotel . Ze
hebben een $ast- die er al on$eveer een l•aar woont : Stanley Webber een mislukte concertpianist : "I've played the piano all over the
world . All over the country .(Pause)
Pa
. I once gave a concert" .
StanleY is als een zoon die Me$ zelf nooit $ehad heeft . Me$ $edrag zich dan ook zeer moederli)•k tegm over de $ast - en die
past zich snel aan : op kinderlil'ke wil•ze $eeft hi)' to kennen niet tevreden to zi)'n met de service . Hi)• drei$t een ander hotel op to zoeken maar uit het feit dat hil' zich door Me$ laat bemoederen "he's
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my Stanley now . And I think he's a good boy, although sometimes
he is bad"), bli1'kt dat hi) ' z'n Plek wel gevonden heeft en dat hil' niet
werkelil'k weg wil . Z'n gemoPPer is een routine : hil' dreigt wel met
verandering, maar hil' is hulPeloos als een kind en doodsbang voor
verandering .
Dat wordt duidelil'k wanneer er iets ongewoons gebeurt op de
tot dan toe gewone da : er arriveren twee nieuwe asten . Stanley
schrikt en Pro beert het to ontkennen : "Forget all about it . It's a false alarm. A false alarm" .
Maar dat is het niet . Goldberg en McCann- de nieuwe gasten veroveren zich binnen korte til'd een Positie in het hotel- voornamelil'k dankzil' hun grote en nadrukkelil'ke beleefheid- zowel togenover elkaar :
"McCann : I appreciate it.
Goldberg: Say no more .
McCann: You've always been a true Christian .
Goldberg: In a way.
McCann: No, I1just thought I'd tell you that I appreciate it .
Goldberg: It's unnecessary
~ to recapitulate .
McCann : You're right there.
Goldberg : Quite unnecessary ."

Harold Pinter

als togm over Me g
"Goldber : We're leased to meet you, too .
Me8: That's very nice .
Goldberg : You're right. How often do you meet someone it's a pleasure to
meet?
McCann : Never .
Goldberg: But today
~it's different ."

Het is een routine waarmee Stanley niet kan omgaan gewend ais
hil' is om over alles to moP
Peren . En het wordt nog erger wanneer
Goldberg en McCann hem ervan Proberen to overtuigen dat het
zil'n verl'aardag is . Daarmee wordt het voor Stanley onmogelil'k om
terng to vallen op de standaardschema's en routines : een verl'aardag is een uitzonderlil'ke dag die gevierd diem to worden . Hil' wil
het huffs verlaten en de gasten negeren maar dat kan vandaag niet .
En dat is slechts het begin van de verwaerin . Goldberg en
McCann nemen z'n zekerheden we$, eerst door hem to wi)'zen o P
zil'n negatieve houding, en daarna met vragen : eerst nog begri'Pelil'k, "Why do you behave so badly", maar gaandeweg steeds absurder : "Is the number 846 Possible or necessary?" Stanley wordt
met de vraag onzekerder en kan uiteindelil'k geen woord meer uitbren en.
0 z'n verl'aardagsfeest wordt het niet beter . Er is een s elletl'e
verzonnen waarbi 1' men Stanley z'n bril afneemt en hi' geblinddoekt wordt waarna het licht uitgaat : nu is hil' volkomen machteloos . Stanley ondergaat een regressie : hil' kraamt nog slechts babytaal uit "Ugh-gughh- Caaahhh" en wanneer hil' valt- gaat hil' in
een foetushouding liggen .
De vol ende ochtend aan de ontbil'ttafel eisen Goldberg en
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McCann Stanley op . De vraag die naar aanleiding van The Birthday
Par meestal gesteld wordt is : waarom? Maar minstens zo voor
de hand liggend is de wedervraag : waarom niet? Niemand weet
waar Stanley vandaan komt, hil' is niet de zoon van PeteY en Me g
hil' is slechts hun gast . Weliswaar de enige gast maar dat maakt
het hotel nog niet zijn huffs . De trieste waarheid is dat "Stanley had
no home", zoals Pinter schreef in een gedicht over het toneelstuk .2
Meg gedroeg zich als een moeder, "because she is naturally maternal" . In Stanley zocht ze niets meer dan "an unsevered foetus, a
child who accepts her protective womb and succulent breasts as
3
.
p roper sphere„ . Goldberg gedraa zich als vader. H)ij iss een
vertegenwoordiger van traditionele familie-waarden : "Never, nnever forget your family, for they are the rock the constitution a nd
the core!" Maar hi' is een vader zonder zoon : die is overleden en
Goldberg zoekt een „surrogate son„ .4 Net als Meg dus masr wasrom wint Goldberg?
Til'dens het bizarre verhoor merkt Goldberg op dat Stanley jets
'verraden' heeft . Dit geeft aanleiding tot s1eculatie : had Stanley
een familie voordat hil' in een hotel leefde, die hi)' verraden heeft
door zich ten oPzichte van Meg als een zoon to gedragen? Wanneer hi' zo het'idee van de familie' heeft verraden verklaart dat
jets van Goldbergs motieven . Deze familieman beschuldi Stanley er in de lange ondervraging onder andere van zijn vrouw vermoord to hebben nooit getrouwd to zijn geweest ! , zijn zwangere
verloofde in de steek to hebben gelaten : allemaal anti-familie daden. En als zoon heeft Stanley een plasts die hil' niet verdient : in
een familie . Daar maakt Goldberg met de hulp van McCann een
eind aan. Na Stanley's regressie (op zijn "birthday" ; geboortedag) is
Stanley 'herboren' als lid van een andere familie .
Stanley is verdwenen uit het hotel weggehaald van zijn surroastg
familie . Verandert er jets voor die 'familie'? Nauweli'ks . Na zi'n
)
mislukte reddingspoging vlucht PeteY snel in de da elil'kse ontbil'troutine en Meg herinnert zich alleen nog maar dat zil ' het stralend
middelpunt van het feest was . Er is veel veranderd maar dasr kan
maar beter niet over gesproken worden, dat is gevaarli)'k . Het gesPrek gsat al snel weer over cornflakes .

The Homecoming

2. Harold Punter, Poems and Prose
1969-1977 . New York 1984, p. 84 .
3. Charles A . Carpenter, "What Have I
Seen, the Scum Or the Essence?":
Symbolic Fallout in Pincer's The
BirthdayParty' . In: Alan Bold (red),
You Never Heard Such Silence.
Towata NJ 1985, p . 98.
4 . idem .
5 . Gebruikte editie: Harold Pinter, The
Homecoming. New York z .l' . .
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In de eerste scene van The Homecomings wordt een gesPrek ge voerd waarin nauwelil'ks meer wordt gezegd dan in de gesPrekken tussen PeteY en Meg : deze scene li)'kt zelfs zeer op de eerste
scene van The Birthday Party . 0pnieuw wordt er driemas1 niet gereageerd op een bi)'na inhoudsloze vraag . En wanneer er wel gesProken wordt- gsat dat op een donkere ruzietoon . Vader en zoon
spreken elkaar aan met "daft prat", "stupid sod" "bitch" en dreigen met lichameli)'k geweld . Het is niet ongewoon : dit lil'kt hun dagelilkse routine to ziln .
De personages uit The Homecoming vormen een merkwasrdige
mannenfamilie . Max en Sam zijn broers, LennY en Joey zijn Max'
kinderen en deze familieband is de eniga die de groep samen-
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houdt . Geen van hen is erg succesvol geweest een mislukte bokser een chauffeur zonder passagiers, een oPschePperiga Pooier
desondanks is men 'aloers op elkaar, waarom is niet duideli1'k . Er
is een constants machtsstri)'d gaande en alleen de familieband is
bindend masr dat gats niet van harts . Hun dageli'kse
~
omgang bestaat uit ruzie-achtiga conversatie, een soort'conflict-routine' .
Er is nog een ander familielid dat op het eerste gezicht wel succesvol lil'kt to zi)'n geweest . Het is de derde zoon Teddy die gsemigreerd is naar de Verenigde Staten waar hi' filosofie
~
doceert, en
waar hil' woont met vrouw en drie kinderen . Wanneer hi'~ met zi'n
~
vrouw Ruth de familie bezoekt, verandert er veel - en dat heeft
minder met Teddy dan met Ruth to makers .
Er is sinds lange til'd geen vrouw in het huffs geweest- niet meer
sinds Max' vrouw essie overleed . Ruth neemt onmiddellil'k en
zonder aarzeling de rol van essie over : ze gedraagt zich als een
moeder, luistert geduldig naar de oPschePPeri1' van LennY- en
noemt hem Leonard zoals zil'n moeder altil'd deed . In een merkwaardig dubbelzinniga verleidingsscene blil'kt ze overigens een
meer dan alleen moederli 1'ke macht uit to oefenen . LennY heeft
Ruth een glas water to drinkers aangeboden . Wanneer hil' het wil afnemen "You've consumed quite enough, in my opinion") daagt
ze hem uit :
"Ruth : Have a sip. Go on . Have a sip from my 8lass .
He is still .
Sit on my lap . Take a long cool sip.
She pats her lap . Pause. She stands, moves to him with the glass .
Put your head back and open your mouth .
Lenny : Take that glass away from me .
Ruth: Lie on the floor . Go on. I'll pour it down your throat .
Lenny: What are you doing, making me some kind o Pr ~'osal?"

Ruth lee vervolgens het glas en negeert de oPgewonden Lenn Y
volkomen .
Later ontmoet ze de rest van de familie . Max wil weten "You a
mother?" en omdat ze dat is niet alleen een moeder van drie
maar ook iemand die west hoe een 'moeder' zich gedraa
kan ze
de open Plek vullen die door essie is achtergelaten .
De familie in The Homecoming is een matriarchie ondanks het
feit dat ze louter uit mannen bestaat . Hoewel essie al lang dood is
wordt er nog steeds rekening met haar gehouden : zil ' is nog steeds
de maatstaf en haar gedachtenis is het eniga waarvoor de mannen
respect hebben . Max is dan ook niet zozeer een vader- als wel als
een surrogaat-moeder. Niet alleen houdt hil' zich bezig met de traditioneel moederlil'ke task van het 'zorgen voor de kinderen' maar
ook heeft hil' zich geheel met de moeder geidentificeerd : "I gave
birth to three grown men! All on my own bat" . Nu kan dit nog gelezen worden als een inlevende manier om op to merken dat hi'1
drie kinderen heeft oP% evoed, maar aan het begin van de tweeds
acts is duideli'k dat hil' zich voelt alsof hil' de kinderen zelf %ebaard
heeft : "don't talk to me about the pain of childbirth
I suffered
the pain, I've still got the pangs" .
Met Ruth is er weer een echte vrouw in huffs gekomen die snel
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de macht overneemt : aan het slot van het stuk
heeft ze besloten to bliJ'ven . Ze zit dan in essie's stoel- en Max en Joey liggen aan haar voeten, "which not onl y indicates that she controls the situation but also that she assumes
functions of both mother and wife" . 6
Teddy vertrekt : hil' gaat naar huffs drie kinderen oPvoeden in een gebroken familie, precies zoals zijn vader deed nadat essie overteed . Dit imPliceert dat het verhaal door zal
gaan, dat een van zijn zonen hem zal verlaten
om dan terng to komen, met zijn vrouw . . .
Er begint een beeld van de Pinter-familie to
ontstaan en de idee van die familie bestaat uit
twee elementen: in de eerste Plaats zijn er de
dagelil•kse rituelen die de familieleden in
staat stellen met elkaar om to gaan zonder
werkeliJ'k to hoeven communiceren en daarmast is er een snort solidariteit tegen wit en
dank. De familie mag dan een vreselil'ke
Plaats zil•n- het is wet de eniga Plaats waar
men'thuis' kan ziJ'n . Deze solidariteit wordt
van elk familielid verwacht en daarom laat
Teddy zijn vrouw zonder veel protest achter
bil• zijn familie . SimPel gesteld : de familie
heeft een vrouw nodig, Teddy heeft er een en
hiJ' wordt geacht die to delen . En dat doet hil' .
Zo wordt de leegto oPgevuld die de dood
van essie had veroorzaakt . En dat was nodi g
"the family we see at the beginning of the
play is womanless - hence unbalanced out of
7
phase" .
Teddy kan Saan . Zonen zijn er genoeg, bovendien is hil' elders
nodig: om zijn kinderen op to voeden . De 'homecoming' bleek niet
zf l n thuiskomst to zil'n. Het is de thuiskomst van de amilie f die nu
weer bestaat uit de drie noodzakelil'ke elementen : vader, moeder ,
kinderen .

Family Voices

6. Bernard F. Dukore, 'A Woman's
Place'. In J. Later (red), A Casebook on
Harold Pinter's The Homecoming .
New York 1971, P.115 .
7. Hugh Nelson, 'TheHomecoming Kith
and Kin' . In : John Russet Brown
(red), Modern British Dramatists; A
Collection of Critical Essays.
Englewood Cliffs NJ 1%8, P .146.
8. Gebruikte editie: Harold Pinter,
'Family Voices' . In : idem, Complete
Works: Four. New York 1990, P.1-73.
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Family Voices8 is een tenorsPel uit 1981 . Het is een kaal en sober Por tret van een situatie . Er is geen plot en nauweliJ'ks ontwikkelinS .
De tekst bestaat uit drie verweven monologen van de zoon "a
young man" die het ouderlil'k huffs heeft verlaten en een brief aan
zijn moeder schriJ•ft, de moeder "a woman" die met een brief aan
haar zoon bezig is en de onlangs overleden vader "a man" die
een boodschaP van over het graf heeft . De drie kunnen elkaar niet
horen.
Dit zijn de drie basiselementen van een familie : moeder, vader ,
kind . Wanneer een van deze elementen ontbreekt of wegvalt- ontstaat er instabiliteit en onzekerheid . De overgebleven leden van de
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familie Proberen in dat geval op een of andere manier de leegto o P
to vullen . In The Birthday Party beschouwen Petey en Meg hun ga st
als een zoon en ze Taken hem kwil't onder andere ourdat een andere familie-man ook een zoon is kwiJ'tgeraakt .
Het ontbreken van de vrouw in The Homecoming veroorzaskt de
constants oorlog tussen de mannen . Pas wanneer er een nieuwe
matriarch is treedt er eniga stabiliteit op .
In Family Voices is het de zoon die het ouderliJ'k huffs heoft verlaten ,
eniga maanden eerder . Na zijn vertrek is zijn vader overleden ,
maar dat west hiJ' nog niet. Hil' woont nu op kamers en is niet minder onzeker dan de moeder, die achtergebleven is . HiJ' is nog lang
niet onafhankeliJ'k, zijn moeder is nog steeds de maatstaf voor alles . Hil' wil to alien ti' a een goede zoon zijn en probeert zijn zwakheden to verbergen . Wanneer hil' nadenkt over de vrienden die hi'l
hooPt to makers, is hil' vooral bezorgd our zijn moeders mening : "I
expect to meet a very nice girl . Having met her, I shall bring her
home to meet my mother" .
Hil' kan niet zonder moeder . In zijn nieuwe ourgeving creeert hi'l
onmiddellil'k een familie-situatie our zich heen . De hospita knuffelt
hem sours- "as if she were my mother" : de vrouw gedraa zich
niet anders dan Meg ten opzichte van Stanley wanneer ze opmerkt
"I've always wanted a little pet but I've never had one and now
I've got one", - hil' wordt nagenoeg als 'sumogaat-zoon' geadoPteerd . Wanneer hiJ' zijn situatie overziet, schriJ'ft hiJ' : "Oh mother I
have found my home, my family" .
Na een tiJ'dJ'e groeit zijn onzekerheid . Hil' begril'pt zijn huffsgenoten niet voelt zich bedreigd . Nadat men hem een nieuwe naam
geeft, en hem aldus van z'n identiteit berooft, wil hil ' terng .
De moeder is de achtergeblevene . Ze heeft geen brieven van
haar zoon gshad en dat maakt haar bil'na wanhoPig . De vraag
waarom hil ' nooit schril'ft, wordt korte til'd later gevolgd door een
wanhopige smeekbede, "Darling . I miss you . I gave birth to you.
Where are you?" Ze voelt zich in de steek gelaten .
De vader is overleden en zijn woorden komen van over het graf .
HiJ' zegt niet veel en Probeert zijn onzekerheid to overschreeuwen
we dienen z'n woorden to beschouwen als "a quick word for old
time's sake" . HiJ' Probeert zijn emoties to verbergen, maar hiJ' kan
niet verhelen dat hil ' van zijn zoon houdt, hem mist en bang is . Het
feit dat hiJ' is overleden sYmboliseert op een radicals manier zijn
onmacht tot communicatie .
Het slot van Family Voices is statisch, het lil'kt een stilgezet moment:
een foto van de situatie . De moeder is teleurgesteld- bitter . Ze heeft
haar zoon oPegeven
: "I've given you up as a very bad )'°b . Tell
g
me one last thing. Do you think the word love means anything?"
De zoon heeft vergeefs gaProbeerd onafhankeliJ'k to worden . Zonder de bescherming van zijn familie kon hiJ' het niet redden en hi'l
vertelt zijn moeder "I am on my way back to you" . De vader geeft
zich volkomen bloot - maar het is to last : "What I have to say to
you will never be said" .
In de afstandeliJ'ke vorm- drie monologen zonder communicatie
is Family Voices een staP terng.
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De toneelstukken laten een Proces zien, geven een ontwikkeling, en Proberen op deze wiza
) een antwoord to geven op de
vraag : wat Sebeurt er wanneer een familie uiteenvalt . De antwoorden zi'n niet eenduidig: PeteY en Meg in The Birthday Party gaan
g ewoon verder al heeft het stuk een open einde : Meg denkt dat
Stanley nog liSt to slaPe n en heeft zin
nog niet ont)verdwining
)
dekt , maar de mannenfamilie in The Homecoming is onstabiel totdat de gebroken familie hersteld is .
In Family Voices is er niet eens een begin van een antwoord . Het
geeft slechts een somber beeld van de situatie . Vader, moeder en
kind willen samen zi)'n, maar slagen er niet in elkaar to bereiken :
men is niet in staat tot zinvolle communicatie . Dat thema - de onmacht van mensen om met elkaar to communiceren - is een thema dat een belanSi)'ke
~' rol sPeelt in heel Pinters oeuvre .
Vanuit dit PersP ectief liken
de familierelaties niet oPvallend to
)
verschillen van andere relaties . Maar de familieband is onontkoombaar: 'e kunt niet doen alsof >'e Seen familie hebt . En het gebrek aan communicatie komt des to duideli1'ker aan het licht binnen de schi nbare eenheid van de familie waann het gebrek aan
communicatie vermomd is als conversatie .
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Gelukkig zijn die schilders,
die leven ten tijde van
beroemde schrijvers
Over de roemrijke dichter en de onderwaardering van de schilder in de Renaissance'
Hanneke Grootenboer
"Schilderkunst is nets anders dan stomme
p oezie ." Voor de lezer van nu klinkt dit wellicht
wat merkwaardig, maar gedurende de Renaissance was deze uitdrukking een $emeenplasts . Men
was toenterti' dol op de analogie tussen poezie en
schilderkunst en deze tYperende zinsnede toont in
een notedoP de visie die men destil'ds had op de
twee zusterkunsten . Het last doorschemeren dat
de dichtkunst hoger werd aangeslagen dan de
schilderkunst die 'nets anders' zou zijn dan een
gedicht zonder stem een gebrekkiga ofgeleide van
de Poezie . Dit idee werd ver doorgevoerd : men beoordeelde een schilderij aan de hand van criteria
die specifiek voor de dichtkunst golden . Het was
uiteraard niet mogeli)'k een schilders)' $eheel volg ens die criteria to construeren dus het kon in
kwalificatie alleen maar lager uitvallen . Het ens$e
'uiste schilderij was feiteli)'k een $edicht .
De onderwaardering van de schilderkunst had
verstrekkende gevolgen voor de status van de
schilder. Hi' stond permanent in de schaduw van
zijn kunstbroeder de dichter, die traditioneel in
hoog aanzien stond . Vandaag de dag li)'kt dit een
vreemde constatering, want over de hele wereld
zijn de werken van de grote Italiaanse schilders
zeer beroemd . Deze schilders enoten in hun ei$en
ti' wel bekendheid maar hadden geen hoge status in de maatschap pil' .
In de vroega Renaissance begonnen schilders to
protesteren tegen deze ongelil'kwaardiga behandeling . Hefts a discussies en lemieken waren
het gevol en de problematiek rond de status van
de schilder bleef eeuwenlang a ctueel .
De discutabele uitspraak dat een schilderij slechts
een afgeleide zou zijn van de poezie wend gewoonlijk gestaafd met de bercemde zinsnede van Hora-

tins ut Pictura Poesis, wat letterli 'k betekent "poezie
is zoals schilderkunst" . In de Renaissance was dit
vooral voor de schilders een belan$ril'ke bewerin$ .
Er bestonden namelil'k nauwelil'ks handleidin$en
over hoe men zou moeten schilderen . Over de Poezie waren boekdelen vol$eschreven de zinsnede
van Horatius komt uit ziljn tractaat over de dichtkunst de
Poetics en bil' $ebrek aan beter namen
de schilders die maar ter hand en vertaalden de
normen voor de dichtkunst in richtliJ'nen voor de
schilderkunst. Ut Pictura Poesis werd aldus $elezen
als "schilderkunst is zoals Poezie"- in Plasts van
andersom en normatief opgevat : "schilderkunst
ziljn zoals poezie" . In deze vervormde zinsnede li$t besloten dat de h°ezie als hoo$ste $oed
werd beschouwd en het de task van de schilderkunst was to trachten haar zo dicht mo$elil'k to benaderen .
J
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Schilderkunst was dus 'stomme' poezie- terwil'1
een gedicht werd $ezien als een 'sprekend' schilderil' . De poezie kree$ zo een extra kwaliteit toebedeeld terwil'l de schilderkunst kennelil'k een gebrek kende . Een schilderilj werd en wordt no g
steeds bekeken als een illustratie bil' een verhaal of
een tekst. Het was een bil'komsti$heid, geen o P
zich zelf staande, volwaardiga creatie . De afbeeldin$en op een schilderilj spraken voor zich men
beschouwde het kil'ken ernaar als een passieve
handeling. Een schilderil j was zodoende toegankeli)'k voor iedereen ook en vaak s cifiek voor analfabeten. Een $edicht echter had comPlexe betekenislagen die ontrafeld moesten worden, wat een
$rote intellectuele ins panning van de ontwikkelde lezer vereiste . Kil'ken naar een schilderilj zou
makkelil'ker zi)jn dan het lezen van een $edicht en
in de Renaissance nam men met kromme to ica
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aan dat het maken van een schilders' dus eenvoudi$er zou zi)'n dan het creeren van een $edicht .
Dit was een van de redenen waarom de schilder
een veal la$ere re utatie had dan de dichter . Dit
werd no eens versterkt door hat bestaan van de
ilden . De 'mechanische' kunsten hadden allemaal ears ei$en $ilde en vielen in de cate$orie'ambachteli'k handwerk' . Men had ears la$a dunk van
handwerk omdat 'e er vuile handers van kreeg, en
omdat de beoefenaars ervan $een ho$a universitaire oPleidin$ hadden $enters . Vanaf zi)'n tiende
l'aar werd een aankomend kunstenaar nameli)'k
van school $ehaald om in de leer to $aan bil' een
meesterschilder . Dichten en schri'ven werd echter
niet beschouwd als een beroep, maar als vriJ'etiJ'dsbestedin$. De meeste schriJ'vers hadden een humsnistische oPleidin$ $ehad en bekleedden belan$ri)'ke posten in de maatschaPpi) ' als diplomaat of
bestuursfunctionaris . Zi)' hadden alleen al vanwee hun beroep een ho$ere plaats op de maatschappeli)'ke ladder .
Door vale beoefenaars van de 'mechanische kunsten' werd hierte$en hefts$ $efulmineerd . Een bekend voorbeeld is de repliek van Leonardo da Vinci die hoewel hil ' 'de on$eletterde' werd $enoemd
toch zeer vaardi$ de pen hanteerde . HiJ ' beweerde
dat towel de dichter als de schilder waren aan ewezen op dezelfde bron voor hun creaties : de verbeelding, en dus behoorde hun status $eli)'k to zil'n .
En om die $elil'kenis kracht bi)' to zetten voe de hi')
er aan toe dat de lroezie net zo $oed 'blinde' in
plaats van 'sprekende' schilderkunst $enoemd
kan worden,; de beide kunsten kennen nameli)'kten
opzichte van elkaar towel een beperkin$ als een
voordeel . De beperking van de poezie was vol$ens
Leonardo zelfs ernsti$er dan die van de schilderkunst omdat het onvermogen to kunnen zien een
$rotere handicap zou zil'n dan niet kunnen spreken . De schilderkunst was derhalve als visueie
kunst )'uist waardevoller dan de dichtkunst . Terzi'r
de merkte hi' no$ op dat hat vuil worden til'dens
hat schilderen erg meeviel : hi'>zelf stand m fluwelen kledin compleet met b aret achtar de ezel, $eli)'k een edelman . En strikt $enomen was de handelin van het schril'ven toch ook handwer k .
Leonardo's ar umenten en van anderenmochten in eerste instantie niet baten . De dichters met
hun $evesti$de irositie en hun ho$a asnstellin$e n
bleven in ho$er aanzien staan dan de 'ambachtelil'ke' kunstenaars . Traditioneel w wren de dichters alti' beladen eweest met roem torwi)1
" men van
een schilder niet eens $ ewend was dat hi) ' ziij
ln werk
94
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si$neerde . Naam maken was voor een schilder letterlil'k niet we$$ele$d, terwi)'1 het voor de dichters
een vanzelfsprekendheid was $eworden .
Voor de schilders van de Renaissance was hat
schril'nend dat vale $eschriften uit de antieke oudheid waren over$eleverd, waardoor de $rote antieke schril'vers na biJ'na twinti$ eeuwen no$ steeds
niets aan roem hadden in$eboet, terwil'1 van de beroemde schilders $een enkel werk de til'd had $etrotseerd . Van een enkelin$ was naam en faam bekend $eblevenl'uist doordat zi)' in teksten$enoemd
waren . Een bekend voorbeeld hiervan betreft de
schilders Zeuxsis en Apelles- van wie hat verhaal
$aat dat zil' zo knap druiven en $ordiJ'nen konden
schilderen dat er vogels kwamen aanvliegen om
de druiven van hat doek of to pikken en mensen de
nei$in$ hadden het $eschilderde $ordil'n we$ to
schuiven .
Het fait dat daze schilders biJ' de $ratie van de literatuur beroemd waren $ebleven was uiterst frustererend voor veal schilders . De overblil'fselen van
de antieke ti'd hadden bewezen dat de literatuur,
made door haar immateriele aard de 'onvergankeliJ'kste' onder de kunsten was, hat medium bi)' uitstek om onsterfelil'kheid to verzekeren . Van de overi $ a kunsten ver$ aan schilders '>e n het eerstf daarna
de $ebouwen en vervol$ens de bronzen of marmeren beelden. De schilders waren zich erzeer van
bewust dat als hun werkstukken eenmaal van de
aardbodem waren verdwenen ook hun naam volledi$ ver$eten zou zil'n . En dat terwil'1 hat vests$en
en vasthouden van een roemriJ'ke naam ook na de
dood een heel belan$ri)'k aspect van de Renaissancistische samenlevin$ was . Voor vale kunstenaars
was de roem doel op zich $eworden, waarbil ' de
kunsten warden $ebruikt als middei om roem to
verkriJ$' en .
Een ander probleem vormde hat niveau van de
schilderkunst . Zoals hat verhaal over Zeuxis en
A1elles al aan $ of, moest hat klassieke niveau zeer
hoo$$ eweest ziJ'n . Door de val van hat hat Romeinse ri'k had de schilderkunst een 'achterstand' oP$elopen die pas rond 1300 stukl'e bi)' beetJ'e werd
op$eheven . Toen be$on de $rote schilder Giotto
voor hat eerst 'naar hat levers' to schilderen • men
dacht dat dat de klassieke werkwiJ'ze $eweest
moest zi'n . Het was een revolutionaire $ebeurtenis
voor de schilderkunst die hiermee een nieuw ti)'dpark in$in$ .
Sinds Giotto trachtten de kunstenaars vol$ens de
klassieke werkwi)'ze to schilderen om zo hat niv eau
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Ii Liceo dells Pittura
van de antieken to benaderen . Zil' bevonden zich
echter in een uiterst lastiga en Paradoxale situatie .
ZiJ' konden zich niet laten leiden door kiassieke
voorbeelden want die waren verloren gagaan, en
handleidingen voor de schilderkunst waren met
een lantarentl'e to zoeken . In hun streven om toch
tegen beter weten in de kiassieken to benaderen ,
waren de schilders wrapg genoegf aangewezen
op tractaten over de Poezie . 2
Rond 1550 vonden velen dat het 'klassieke Peil'
van de schilderkunst lanSzamerhand bereikt was .
Een van hen was Giorgio Vasari . Vasari meende
dat de kunst een groei had doorgemaakt, die, vanof 'de eboorte' rond 1300, door steeds verdergaande verbeteringvan meester op leerlinguiteindelil'k tot voile wasdom was gekomen . Die
ontwikkeling had haar aanvang g enomen met Giotto en vond haar vervolmaking in het absolute
meesterschap van Michelangelo . Michelangelo's
schilderiJ'en waren zo levendig als de werkelil'kheid zelve en ziJ'n beelden leken hun marmeren
huid zo to kunnen afleggen om van hun voetstuk
weg to toIren . HiJ' was het die de grote antieke kunstenaars had geevenaard . De kunst had haar hoogto unt bereikt .

Vasari sPrak van de wederSeboorte van de
kunst van de oudheid en introduceerde daarmee
de term 'Renaissance' watletterlil'k'wedergeboorte' betekent. Vasari besloot de resultaten van de
groei en oPbloei van de kunsten vast to leggen voor
het nageslacht en begon aan een enorm project : het
schril'ven van de biografieen van alle kunstenaars
vanaf het begin van de 'Nieuwe Til'd'tot in ziJ'n eigen tild . Zo ontstond het gigantische boekwerk : De
Ievens van de rootste schiiders beeIdhouwers en architecten waarmee Vasari de eerste kunsthistoricus

werd.
Wie De Ievens er op naslaat ziet dat Vasari geen
moeite to veel was om het aanzien van de kunstenaar op to vil'zelen . Waar het maar mogelil'k is benadrukt hiJ' dat kunstenaars zeer ontwikkeld en begaafd zil'n, en dat ziJ' zeer worden gewaardeerd aan
het hof van Paus, hertog of koning. Hil' acht het
zeer verdienstelil'k als een kunstenaar een groot bedrag aan geld binnensleePt voor een kunstwerk
veel geld stond Praktisch geliJ'k aan een hoge status), en hiJ' vermeldt voortdurend hoe charmant
een kunstenaar ziJ'n kan . Kortom, hiJ' werPt zich
volledig op als verdediger van de schone kunsten
en van de makers daarvan .
In de inleiding van De Ievens- gericht aan de kun-
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stenaars zelf, s reekt hi' van een brandend verlan$en our hen to Pri)'zen to roemen en to dimes, en
alsof dat no niet enoe is stelt hil ' dat hil' niets liever ziet dan hun rootheid en hun roem . Dit lil'kt
natuurli)'k een nobel streven, maar Vasari last blil'ken ras to willen delen in die roem . Hi)' was zelf
ook beoefenaar van de edele kunsten,• hi)' schilderde niet onverdiensteli'k en bouwde onder andere
de Uffizi to Florence waar nu het museum in gevesti$d is . De kunstenaars in zi)'n al$emeenheid de
hemel in Pri)'zen betekende dat hi)' ook zichzelf
funk op de borst kloPte . Hil ' kam to evenzeer met
de frustratie dat eens zi)'n schilderil'en zouden $aan
bladderen, en zi)'n architctuur in zou storten, zodat
zil'n naam voor eeuwi$ verloren zou $aan. Het samenstellen van de bio$rafieen $arandeerde de
roem van de rote kunstenaars maar verschafte
hem evenzeer een Plaats1'e in de rli' onsterfeli)'ke namen in de literatuur. En inderdaad heden ten dage
is Vasari meer bekend vanesega De levees, dan vanwe a zi)'n coati a creaties o het $ebied van de architectuur en de schilderkunst . Het is daarom dat
hi1' in zil'n bio rafieen de kunstenaars aanmoedi$t
zich to laten vereeuwi$en in een $edicht :
"Maar het $elukki$st van al ik heb het over de
kunstenaars zi1'n ten slotte zi )' . .] die leven ten ti'r
de van eni a beroemde schril'vers die hun omwille
van een klein P°rtret of een anderszins bewezen
hoffeli)'kheid o het $ebied van de kunst, somti1'ds
door hun eschriften eeuwi$a bekendheid en eer
verschaffen. Dit dient . .] met name to worden $ewenst en na$estreefd door de voortreffeli)'ke schilders . . ."Vasari, p .92
Dit citaat is to vinden in de levensbeschril'vin$ van
Simone Martini waarin de problematiek van de
roem en de status van de kunstenaar exPliciet aan
de orde komt . Over Simone Martini 1285-1344
was in Vasari's ti1'd erg weini$ bekend . Dit kwam
deels doordat Martini uit Siena kwam, een voor de
roem on$unsti$ lot . De cultuur in Siena was er niet
op $ erichtbio rafischefeitenoverillusterebur$ers
op to tekenen zodat er over Sienese kunstenaars
niets of nauweli)'ks iets in de kronieken vermeld
staat . Dit in sche a to$enstellin$ tot het verwaande en Pocheri$a Florence waar men de traditie
kende alle anecdotes en Pikante bio afische details vast to le$$en, o at de stad er mee kon Pronken . Vasari, ook Florenti)'n, maakte hier dankbaar
ebruik van . Zi'n bio rafieen over beroemde Florenti)'nse kunstenaars beslaan dan ook aanzienli)'k
meer bladzi' en dan die van anderen . Vasari had
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Martini nooit oP$enomen in zi)'n boek als Francesco Petrarca niet enkele re$els aan hem $ewi)'d had .
Petrarca Pril'st Martini in twee van zi1'n sonnetten
en in zil'n Epistolae amiliares noemt hil' Martini in
een adem met de $rote Giotto . Deze Paar re$els
hebben Martini van de ver$etelheid $ered . En Vasari stelt het no$ extremer :
"En voorwaar, deze sonnetten van Petrarca HG
. .] hebben het onaanzienlil'ke leven van meester
Simone meer faam verschaft dan al zil'n werken
hebben $edaan of ooit zullen does- want deze lastste zullen ver$aan, wanneer het ook zil', maar de
$eschriften van een man als Petrarca zullen ten
eeuwi$en da$a voortbestaan ."Vasari, p . 93
Petrarca en Martini hadden elkaar ontmoet aan het
hof van de Paus in Avignon en werden vrienden
voor het leven . Martini schil'nt het Portret van Madonna Laura de verre geliefde van Petrarca, geschilderd het hebben, maar dat is - helaas - verloren $a$aan . Wat Giotto was voor de
schilderkunst, was Petrarca voor de dichtkunst .
Petrarca zette zich in voor de herwaarderin$ van
de klassieken : hi' elf bestudeerde ze intensief en
vol de ze na . Men bestemPelt hem dan ook als de
eerste humanist .
Van de klassieke $rootheid, waarnaar hil ' zo
naar verlan$de za$ hil' iets tern in de werken van
Giotto en Martini . Hil' voelde zichzelf staan op de
dremPel tussen de onbeschaafde Middeleeuwen
en de 'Nieuwe Til'd' . Hil ' was zich bewust van het
feit dat zil'n vooruitstrevende $eschriften die de
klassieke letteren als voorbeeld hadden, grote invloed konden hebben op het na$eslacht . Hi'
l$in$
er ook van uit dat de literatuur de hoo$ste eeuwi$heidswaarde bezat . Deze $edachte is tern$ to yinden in zil'n beroemd $eworden brief aan zi)'n
vriend Boccaccio :
"Zil' de schri)'fkunst, HG bli)'kt niet alleen van nut
to zil'n voor de$ene die haar hanteert maar ook
voor anderen, en dikwi)'ls voor mensen die ver verwi'derd zil'n en sours pas duizend )'aar later $eboren zullen worden . Ik durf rusti$ to stellen dat van
alle $enoe$ens die de mess op aarde ten deel kunnen vallen de beoefening van de letteren niet allees het meest edel is maar ook het meest duurzaam het meest aan$enaam, het meest bli)'vend
"3
En inderdaad- zi1'n invloed op de literatuur is
enorm $eweest . Tweeeneenhalve eeuw later heeft
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Vasari o basis van Pakwe$ zes re$els tekst - en
Petrarca's autoriteit - vast esteld dat Martini een
$root schilder moest zi)'n $eweest, in ieder $eval
$root $enoe$ om hem op to nemen in zil'n boek . Hi'l
meent dan ook dat het Petrarca is Seweest die Martini in eerste instantie beroemd heeft emaakt niet
Martini zelf of de kwaliteit van zi'n werken . Wie
uiteindelil'k verantwoordeli)'k gesteld kon worden
voor het handhaven van Martini's naam en faam
en die van anderen was natuurli)'k Vasari zelf, en
hi' was i'del 8enoe$ om die verdienste voortdurend to benadrukken .
Vasari heeft als een der eersten de staP $ezet om
de rePutatie van de schilder to verbeteren . Zil'n
doel was de schilder - en de kunstenaar in het alemeen-inhetzelfdesocialekaderte Plaatsenals
de dichter en daarin is hil$' edeelteli)'k$eslaa$d . De
discussie rond het aanzien van de schilder was
hiermee namelil'k $eenszins of$esloten. Een eeuw
na Vasari werd het eerste kunsttractaat eschreyen, waarin nog eens werd bekrachtiSd dat de normen voor de Poezie als doctrine voor de schilderkunst olden. Ook rond die ti' werd het beeld van
de schilder als doctus pictor, de $eleerde schilder,
emtroduceerd . Het zal niemand verbazen dat
hiervoor de doctus poeta- de $eleerde dichter, als
voorbeeld werd enomen .

Noten
1 . In deze uiteenzettin$ bePerk ik me tot de Renaissance
(de 14e 15e en 16e eeuw) in Italie . De onderwaarderin$
van de schilder, waar ik me op toesPits, gold ook voor
beoefenaars van de de andere'mechanische' kunsten. De
termen dichter en schri'ver/literator ebruik ik door
elkaar, wat voor het doel van dit artikel niet uitmaakt . Ik
baseer me voornameli1'k op R.W . Lee, LIt picture poesis, the
humanistic theory o Paintin8, New York 1%7, P . Burke, De
ItaliaanseRenaissance, Amsterdam 1988, en G. Vasari, De
Ievens van deSrootste schilders, beeldhouwers en architecten,
van Cimabue tot Gior8ione, Amsterdam 1990

2 . Een andere mo$eli1'kheid om de klassieken na to
vol$en was de over$eleverde klassieke beelden als
voorbeeld to nemen . Ook hiervoor eldt dat de schilders
hun toevlucht moesten nemen tot een andere kunst .
3. Geciteerd in: Petrarca, Sonnetten, vertaald, in eleid en
toe elicht door Frans van Dooren .

La Poesia

oms loop ik over straat of ik hg
i ik lekker en
men kilo's serpentine over de hele stad later werd
nietsvermoedend to dobberen in een zwemik op het VredenburgPlein toegeschreeuwd door
bad als het mij overkomt dat ik staande
duizenden mensen waarna Koningin Beatrix me
word gehouden of door een knaPPa badmeesteres
Persoonlil'k kwam bedanken voor het Prachtige
met lan donkey krullend haar uit het water
boek dat ik geschreven had ondertussen le de de
firms Cinderella in de zaal van het Muziekcenword gehaald, om mij' to vragen : 'Ronald- waarom
trum Vredenburg honderden matrassen neer die
schriJ'fJij eigenlil'k?' Mil'n antwoord heb ik dan altiJ'd
samen een oot bed
Paraat : 'Wat leuk dat l'e
me die vraag stelt . Ik
vormden en duizend
schril'f omdat dat mil'n
sPeciaal op schoonheid
sociale contacten zo
intelligentie en Politiek
enorm
bevordert.
bewustzil'n geselecteerSchriJ'ver ziJ'n doet het
de )'°n e meis>'es mochwaanzinnig goed in de
ten die nacht bil ' mij' bli')cafes .'
ven slaPen me koesVroeger, ti' en geleterend, me verwenden toen mi)'n eerste
nend me dankend .
roman verscheen het
Deze
voorstellin g
bleek al to rooskleurig .
zal in 1992 of iets derNa mil'n debuut gebeurgelil'ks geweest ziJ'n
de er helemaal niets . De
zat het niet goed met
Giphart
mil en miJn sociale convolgende dag zat ik in
tacten . Ik rieP al J'aren
miJ'n kamer to kil'ken
overal to pas en to onnaar de staPel auteursPas dat ik schriJ'ver
exemPlaren
geil
was maar gezien het feit dat ik niet daadwerkelil'k
woord he, en me uren lang to verlustigen aan het
kon bogen op een boek in de boekwinkel- kreeg ik
omslag. Daar ik gezegend ben met een wolk van
altiJ'd meewariga reacties . 'Ach God weer een
een uitgeveri't'e
11 Jzi'n Jmi'n boeken kwa vormgevin g
schril'vert)'e, wat koddiS .' Ik werd daar niet gefrusen ook kwa nog een heleboel andere din en om
door een yingetl'e to halen zo goed verzorgd . Even
treerd van maar wel erg oPgefokt en cYnisch en
haatdragend en recalcitrant . En toen verscheen
streelde ik het boek zelfs langs mil'n wang, alsof
dan eindeliJ'k mil'n eerste roman . Ik had me de volhet met RobiJ'ntJ'e gewassen was. DecePtie: daarna
gende voorstelling gemaakt hoe de reacties zoumoest ik weer naar Albert HeiJ'n, voor een Pak
den zi'n: nadat ik met wat vrienden de eerste exemmelk- een zak)'e Ringlings en een onsl'e leverkaas .
Tragedie : de avond na mil'n debuut ben ik geloof ik
Plaren van het boek had oPgehaald duwde ik
achteloos en lacherig natuurlil'k de statiga- zware
zelfs naar de snackbar geweest .
deur van mil'n uitgeveril' open om overdonderd to
Een Paar weken later, togeli)'k met de eerste reworden door een met lamPionnen en slipgers vercensies kreeg ik mil'n eerste 'fanmail' . Dit was
sierde Singel. Er werden vuurPiJ'len ofgestoken
vreemd. Nooit had ik kunnen bevroeden dat er
aan de overkant had men tribunes gebouwd schamensen waren die mil' wilden laten weten hoezeer
res literatuursuPPorters scandeerden miJ'n naam
ze van mil'n boek hadden genoten zoals ik ook niet
op rondvaartboten stonden mensen me toe to
had kunnen bevroeden dat mensen totaal anders
zwaaien en in de lucht cirkelden tientallen vliegkil'ken naar een schril'ver met boek dan naar een
tuigl 'es met sleePteksten als 'Bedankt Ronald!' en
schril'ver zonder . De eerste brieven die ik kree
'Proficiat!' in de trein naar Utrecht werden vervolwaren van l'ongens en mannen . Zelf heb ik hoe ik
gens lekkere haPl'es geserveerd als voorschot o P
ook onder de indruk was nooit brieven aan schri' >het enorme feest dat in Utrecht was uitgebarsten
vers geschreven- maar eerli)'k gezegd vond ik die
de gemeente had toestemming gageven voor een
bewonderende post varierend van 'He, leukboekVril'markt in de binnenstad- op het Neude was een
kie!'tot'De mooiste passages die ik ken' niet vergrote tent oPgetrokken waar allerhande bands
velend,; ik beantwoordde de brieven dan ook met
sPeelden, ik werd in een gouden Rolls Royce Cavriendeli)'ke kaart)'es en of een toe een kattebellet)'e .
Priolet over de Oude Gracht rondgeeden voor een
Inmiddels was een ding me ergduideliJ'kgeworouderwetse ticker-tape parade, vanaf de Dom wier P
den : Publiceren sPreekt uitermate tot de verbeel-
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Schrijven als
afrodisiacum
1
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ding . Waar ik vroeger door wildvreemden v age
kennissen studiegenoten en familieleden werd bespot en uitgelachen om mil'n so called schril'verscha P, word ik thans l met slechts twee lulliga romannetl'es achter de hand met veal maar respect
en bewondering beJ'egend . In hat cafe waar ik kom
stappen ze op me of- de meisJ'es en )'°nget>'es die van
vrienden van vrienden van vaSa bekenden hebben
gehoord dat ik een boek heb geschreven die dat
boek zelfs hebben gelezen en die nu zo graag met
mil' willen
raten . Werkelik,
p J ik kan het iedereen
aanraden : schriJ'f een boek en J'e verandert in een
consultatiebureau een wetswinkel een Rutgerhuffs een studiefinancierings-steunpunt een betaalautomaat een methadonbus en een al dan niet
religieuze vraagback . Nog g een maand lag miJ'n
eerste boek in de winkels of een meisJ'e wilde met
miJ' praten over wat miJ'n boek voor haar betekende en over de suicidale gedachten waar ze maar
niet vanaf kwam 'hat zelfmoord-meisJ'e' doopto ik
haar, ik kom haar nog wel eens tegen en dan praten we wat .
Fen paar maanden na mil'n debuut begon ik ook
vrouweliJ'ke fanmail to kriJ'gen . Er is volgens miJ'
niets zo ontwapm end en bevredigend als liefhebbarspost van onbekende meisl'es . Wat me al eerder
in het cafe was opgevallen : schriJ'ven is een afrodisiacum Van Dale blz. 107 . De mooiste brief
kreeg ik van een meisl'e waar ik later nog onstuimi g
en onbezonnen voor ben gaan voelen . '1k galoof
dat ik verliefd ben op>e boek' schreef ze 'ik moat
zo vaak aan )'e boek denken . Mil'n vriend zegt dat ik

het de laatste til'd alleen nog maar over J'ouw bo ek
heb . Mil'n vriendin zegt dat ik J'e op moat bell en,
maar ik durf het niet .' Is dat niet prachtig? Later
sPyak ik met haar af '1 ze was mooi, t 'ong, vroliJ'k geheimzinnig met lang donkey krullend haar . Ik zat
met dit meisJ'e in een kroeg, en een vriend van mi'l,
die toevallig langs kwam topen, noemde haar 'een
cadeautJ'e van God'. Een cadeaut>'e voor hat boek
dat ik geschreven had .
SchriJ'ven als afrodisiacum waarom lees ik daar
nu nooit eens een artikel of een wetenschaplyJ
like
studie over? Dat hadden ze me goddomme wel
eens mogen vertellen biJ' die uitg everil van mi~ dat
l'e als schril'ver brieven kril'gt van wildvreemde
vrouwen die >e' game raag willen'bedanken'voor'aanmomenten', en dat dat bedanken graag bi'l
gm
hen thuis moat Plaatsvinden . Laatst had ik hat er
met een collega-J'onge schril'ver over, over de meisJ'es die na of loop van een literaire middag 'nog even
een paar intelligante vragen willen stellen' of J'e
daaraan moat toegeven of niet natuuril'k wel , of J'e
dat niet degradeert tot hat niveau van een Popstar
natuurliJ'k niet . Het is fascinerend om to zien hoe
J'e als precies dezelfde mans meerwaarde kril'gt
door >'e enkele straten verderop in een boekhandel
galegen drukwerkl'es . RudY Kousbroek zei in een
interview : '1k schril'f om )'°nge-meisJ'esharten sneller to laten kloppen .' Ik zeg hem dit met verve na
en in mil'n volgende column zal ik - als niemand
anders het doet - diePer ingaan op het schril'ven
als afrodisiacum . In de tussenti' kunnen brieven
mil' gestuurd worden via het redactieadres .

Verguisd, vergeeld en
vergeten
Cornelie Noordwal en de `damesroman'
Mir'am van Hen e1
Wie least er nog boeken van schriJ'fsters als Annie
Salomons Marie van Zeggelen, Elise van Calcar en
Cornelie Noordwal? Waar de moderne literatuurkritiek al koketteert met herwaarderingvan hat triviale, dat wat zich in de kantliJ'n van de 'ware lutenatuur' heeft ofgesPeeld- roePen namen als deze in
de regel niet mean op dan een schamPere glimlach .
De literaire Produkten van vrouwen aan hat begin
van deze eeuw werden in de l'anen'30 door critici
als Ten Braak met een bnuuske zwaai van tafel geveegd, waanna ze in donkene hoeken van de kamer
zijn blil'ven liggen : verguisd, vergeeld een inmiddels bil'na vergaan onden een dikke laag stof en minachting .
In hat voorwoord van haar vorig J'aan verschenen noefschrift Een hoo dstuk apart vat Erica van
Boven het al decennia lanS heersende oordeel over
deze 'damesnomans' samen met kwalificaties ais
onbenullig en langdnadig werk dat vooruitlooPt
op bou uetreeks roza en streekromans en wasraan litenair weinig of niets to beleven valt . Het idea
dat kwaliteit zichzelf bewi)'st en dat het eenmaa1
gewogen en to hcht bevondene geen nadere beschouwing mean behoeft, li)'kt ten aanzien van dengelil'ke'in elkaar8efrobelde werkl'es' nogvolledige
geldigheid to bezitten . Niet helemaal natuunliJ'k.
Het aan de kaak stellen van de literaire canon en
zijn ontstaan raakt aan een discussie die de 1aatste
)'aren flunk in gang is ebracht en waanun hat 1aatste
woord nog niet is gezegd . I kPunten in deze discussie zijn met name de to hanteren critenia biJ' hat
bePalen van wat literatuur is en wat niet en de
vraag wie daar de grootste hand in heeft 1 . Zonden
werkeli)'k in deze discussie to willen belanden is
het intenessant to bekiken
)
waarom nomans ais die
van o van Ammens-Kuller Marie Metz-Konin g,
eanne ReYneke van Stuwe en bovengenoemde
schnu)'fsters steeds in een adem genoemd worde n.
bli'kbaan zijn en redenen hun gezamenliJ'ke Produktie als een coherent geheel to beschouw en.
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De damesroman

De betiteling 'damesroman' is een venzamelnaam
gewonden voor het Proza van de vale vrouweliJ'ke
auteurs die in Nederland aan hat begin van de
eeuw begonnen to schril'ven . Waar de Tachtigers
de weg vnil' hadden gemaakt voor stil'lexPerimenten- minutieuze beschnul'vingen van details en imPressionistische sfeertekeningen, bleak en een gnoto groeP vrouwen to zijn die de eerste weglieten en
zo in een verflauwde naturalistische traditie aan
het schril'ven sloeg. VenwantschaP met andene
Post-natunalisten als Van Schendel Robbers en
Van den Leeuw is hien en daar wel aanwezig- maar
de nomans van vrouwelike
ondenscheil schrivers
l
den zich daar onmiskenbaan van - en dat is geen
overdreven genenalisering - door vnouweliJ'ke
hoof dPensonen to kiezen die wonstelen met Pro blemen die met name vrouwen aangaan . De oPkomst
van het feminisme in dezelfde tiJ'd was naast de litenaine vennieuwing- natuurlil'k van invloed niet
alleen op de maatschaPPoJ
like venandeningen in
hat leven van vrouwen maar ook op de ruimte die
voor hen ontstond hun eigen leven to beschouwen
en to beschri'N en . Een van de oonzaken van de afkeuring van hun werk door hat gevestigde literaire
bedril'f ligt onSetwil'feld hierin :'tYPisch vnouwelil'ke' ondenwerPen werden beschouwd als onbenuli en banaal, daaruit kon onmogelil'k iets ontstaan
lg
van literaire waarde . Wie is en in 's hemelsnaam
gemtenesseerd in de emotionele Problemen van
Anna Jet of Helene wanneen zi)' niet kan trouwen
met de man van wie ze houdt en daanom haar leven lang gedoemd is doodsaaie Pianolessen to geyen als een dergelil'k verhaal niet eens in een stilistisch tot de verbeelding sPnekende vorm gagoten
is? Toch werden deze boeken ten tide van hun yerschil'nen door grote groePen lezeressen stuk gelezen omdat ze een zo henkenbane wereld en Pro blematiek Pnesenteenden .
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De lezende vrouwen bewerkstelligden dus de
ene herdruk na de andere vri •wel alle romans van
Cornelie Noordwal kenden vier, vi)'f drukken binnen een aantal ')aren •~ de schrivende
deden iets
l
wat van meet belan was: door en masse to schriJ'yen over onderwerPen die hen bezighielden hoe
triviaal wi)' die nu ook achten- oP enden zil deuren
voor generaties van oPvolgstets .
In A room o one's own beschri •ft Virginia Woolf
wat er gebeurt als een vrouw gaat schriJ'ven ik citeer uit de Nederlandse vertalinS :"dan zal ziJ een
fakkel ontsteken in die grote zaal waar nog nooit
iemand is binnengetreden . Alles li in 't schemerduister met diepa schaduwen zoals in die grotten
vol bochten waar men met een kaars )e
• looPt naar
boven en naar beneden glurend niet wetend waar
men gaat" . Hierin ligt de overtuiging besloten dat
er een nieuwe literatuur ontstaat wanneer vrouwen gaan schril'ven. Een overtuiging waar l'e
vraa ekens bi' kunt Plaatsen maar die ook ondersteund wordt door de hierboven beschreven Nederlandse situatie . 0 merkelik is biNoorbeeld dat
geen van de vrouweli)'ke auteurs zegt in haar werk
bemvloed to zinl geweest door de literaire innovatie van de Tachtigers- terwill hun mannelil'ke collega's zichzelf zonder uitzondering in de literaire
traditiePlaatsten . 2 Ondanks het klaarbh)keliJke gebrek aan groePsvorming onder de nieuwe generatie schri'fsters bli'ft staan dat lzi alien hun voordeel
gedaan hebben met de verworvenheden van zowel het naturalisme als het feminisme . De deuren
die deze literaire en maatschaPPelil'ke bewegingen
voor hen oPenden- boeken echter toegang to geven
tot vril'wel lege kamers in een huffs dat aan alle kanten vol leven was .
Er ziJ'n al wat namen gevallen, maar wie zi)'n nu eigenlil•k al die schril'vende dames met hun vaak zo
getrouwde achternamen? Er bestaan welgeteld
twee naslagwerken waarin ze besPtoken worden .
In de eerste Plaats is er Annie Romein-Verschoors
studie Vrouwenspie8el uit 1936 . Hoewel RomeinVerschoor grondig to werk gaat en zich onverschrokken op een onontgonnen terrein begeeft
wekt haar boek al snel irritatie . ZiJ' hanteert een
drieledig beoordelingscriterium : ze onderzoekt
boeken van vrouwen na 1880 op zowel hun literaire als feministische als socialistische waarde . 0 P
die manier is het nauweliks
J verwonderliJ'k dat
vriJ'wel niets gm ade kan vinden in haar ogen . Het
beeld van een literair oninteressant genre wordt er
in elk geval alleen maar door versterkt . 0P een
aantal uitzonderingen nazi)' bewondert bi)'voor-

Cornelie Noordwal

beeld de meet onbekende Nine van der Schaaf en
Elisabeth Zernike wiJ•kt haar oordeel nauweliJ'ks
of van het heersende en is een schri l'fster als Carry
van Bruggen een van de weinigen die de toets der
kritiek doorstaat .
Minder bekend is Maurits Basses Het aandeel der
vrouw in de Nederlandse letterkunde dat een verbluffende hoeveelheid namen g eeft van vrouwelike
l
auteurs die welhaast van de aardbodem verdwenen liken to zil'n . Er komen namen in voor die onnooit erg ens anders verschenen zin
getwifeld
)
) dan
op kaften van boeken die nu in vetgeten kasten o P
vetgeten zolders liggen to vetgaan . . .
Een van die namen is Cornelie Noordwal . Basse
noemt haar in een oPsomming van schriJ'fsters die
hil' omwille van de beknoPtheid in zil •n boek niet
zal behandelen . Redenen voor de door hem gemaakte selectie geeft hil' overigens niet en dat wekt
op zil'n minst bevreemding als iemand ervoor kiest
Pagina's lang aandacht to besteden aan de gezustern Loveling, terwil'1 hiJ' Carry van Bruggen blil'kbaar bewust buiten beschouwing laat . Ook Annie
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Romein-Verschoor acht Noordwal geen woord
waardig . Voor wie gemteresseerd is in vergeten
schriJ'fsters kan bil' Noordwal haar geluk niet op :
het lil'kt in eerste instantie of zil' nooit bestaan heeft .
Waarom dan over haar to schri)'ven? Waarom niet zoals zovelen enigszins to vertrouwen op het onderscheidingsvermogen van hoogstwaarschiJ'nlil'k
ter zake kundiga literatuurhistorici? Een andere
reden dan nieuwsgierigheid die opgewekt werd
na een 'toevalliga ontmoeting' met haar werk kan
ik niet geven . Wanneer iemand er in slaggt na aanvankelil'k rotePoPulariteit zo absoluut in het nets
to verdwil'nen sPreekt dat tot de verbeeldin g . . .
Corn~lie Noordwal

"En zij' haalde zich de avin uit PassY voor den
geest met dier geverfde hoogblonde haren en
zwart gemaakte wimpers en to mode liPPen . Een
wereldse vrouw met een sleep van aanbidders- en
dit geen latonische, als de kleine meisl'es in hun
naieve slimheid haar, de leerares, we! vertelden.
En zi1' zagde dame uit Batignolles, dochter van riJ'kgeworden herbergiers, dom als een gans en ordinair aanmatigend . . . . En deze schePsels verachtten mede haar Helene . En er kwam in haar een
woeste trots die schreeuwde: - En wat gaat het iemand ter wereld aan wat ik doe met mi1'n lever?"
Een citaat uitMademoisellede Chavise een van de
leukere en meest t YPische Noordwal-romans . De
uit Den Haag afkomstiga schriJ'fster, die waarschiJ'nlil'k van J'oodse afkomst was overleed op 6
l'uni 1928- negentien titels nalatend : hoofdzakelil'k
romans twee toneelstukken en een aantal meis)'esboeken . Het Vlaams-Nederlands Literatuurr ertorium vat haar betekenis voor de literatuur kort en
bondi$ samen : "Destil'ds genter de werken van
deze schril'fster een ongehoorde bil'val welke a!lengs tot normale verhoudingen slonk . Thans worden haar boeken practisch niet meer gelezen . De
stof die zij' behandelde- is bil'na altiJ'd deze!fde : deftige Haagse kringen met hun opPervlakkige !event>'e, flirtpartiJ'en, huwelil'ksvergissingen i gedesillusioneerde vrouwen enz . Technisch zi'n haar
romans vril ' behoorliJ'k gemonteerd ; met literaire
kunst hebben ze echter nets uit to staan ." De teneur van de weiniga recensies die er over haar
werk bestaan is al niet veel beter . De eniga die zich
in gunstiga zin over Noordwal heeft uitgelaten is
til'dgm ote en collega-romanschril'fster Annie de
Savornin Lohman een uiterst conservatieve dame ,
die vooral order de indruk was van de manier
waarop Noordwal het'sPecifiek vrouweliJ'ke' met
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grote opmerkzaamheid en gevoelsmatig exact
wist weer to geven . De Savornin Lohman richtte
duideliJ'k haar aandacht op datgere wat in haar
straate
l paste en zag daarbiJ' veel over het hoofd .
Haar bePerkte blik doet aan een aantal asPecten
van de romans zeker recht biJ'voorbeeld de PsY chisch-rea!istische emotietekeningen maar last
andere zaken waarop ik straks terng wil komen ,
volledig buiten beschouwing .
Noordwals boeken zil'n een schoolvoorbeeld
van de romans in realistisch-naturalistische traditie die de verworvenheden van het naturalisme
combineren met een Pretentieloze voortkabbelende verteltrant . Hier en daar komen passages voor
die doen denken aan het imPressionistische Proza
haar
van bi'voorbeeld Van De ssel : Zi' kn
o%en hal toe, en schaiks teeder kwi1'nden zi1'door, order
het donkey der luikende pinkers . Toen hie zil' Ian%zaam
de weekwitte lidscheip en liet co9uetterie in een straal
itsen te%en het ~ie%elvlak dat kaatste steeds kaatste.
Zil'sPeelde een beet1'e met haar oo%en, zooms ze dikwi'ls1'ls
speelde met heur haren, heur hander . Voor het overige

is er sti!istisch gezien meesta! weinig genoegen to
beleven aan Noordwals romans het ziJ'n hooguit
Prettig leesbare boeken, helder in taalgebruik en
degelil'k van comPositie met een verhaalliJ'n die
zich veelal bevredigend ontrolt . Dat ze desondarks meer waard zil'n dan het togenwoordige
bouquetreeksProza !igt met name in het feit dat het
realisme zo ver wordt doorgevoerd . In het werk
van Noordwal kriJg' t niet elk !even een happy-ending, niet elke heldin trouwt met de man van haar
dromen vaak heeft ze ze!fs we! wat beters to doen
waardoor alle Problemen worden gladgestreken .
Noordwal gunt haar personages hun zwakke kanten zij' geeft het !even weer zonder veel krullendraaieril ' en gelukkige sPelfingen van het lot . Volgers Wim Zaal, pleitbezorger voor dubieuze
literatuur, die in 1977 een herdruk van Noordwals
roman De Winkel1'u ouw verzorgd , ligt hierin
ook een oorzaak voor het feit dat de serieuze kritiek aan haar werk voorbiJg' ing : de inhoud stond to
dicht bit' de werkelil'kheid- haar personages overgoot zij ' niet met een literair sausJ'e a la mode"haar
winkelJ'uffrouw was geen SPl
rote met een literaire
termg order de leden" . Zil' schreef niet voor en
over de sociale bovenlaag zoa!s biJ'voorbeeld ma
Boudier-Bakker- zij' schreef ook niet over de lage
klassen vanuit een elitair standpunt . Haar boeken
reflecteerden het werkeliJ'ke !even in de vorm van
een goed geschreven document . Romans als afsPiegelfing van het !even van met name vrouwen in
die til'd- vrouwen die kordaat warm en zelfbewust
1'aar9an9 11, rummer 2

en zich $econf ronteerd za$en met een maatschaPPi'J waar alles aan veranderin$ onderhevi$ was terwil'1 ze aan de andere kant no$ steunden op waarden en dromen die al eeuwenlan$ golden .
De romans

Met wat zoektochten langs boekenkasten, provinciale bibliotheken en $esPecialiseerde antiquariaten bliJ'kt het wel mo$elil'k to zil'n Noordwals romans op to sporen . Ze vertonen veel overeenkomstep . Allemaal sPelen ze zich of in bur$J
erlike milieus waar $ewerkt moet worden voor brood op de
plank en waarin een stoet van naaisters kinderoPPassen, PianoJ'uffen en kamerverhuursters aan de
lezer voorbitrekt
: vrouwen die, zonder
daarbi'
J
l
hun waardi$heid to willen verliezen, $enoodzaakt
ziJ'n in hun ei$en onderhoud to voorzien . Velen
hebben betere tiJ'den $ekend : zo was de vader van
Ursule uit Ursule Ha8en vroe$er een ril'ke handelsman terwi'1 mademoiselle de Chavise uit de $elil'knami$a roman zelfs tot de verarmde adel behoort. De $a$oede stand is steeds als een snort
referentiekader aanwezi$ op de achter$rond en
)oat zich door zin
J news op to halen voor de arbeidzame vrouwen niet van zi)'n beste kant zien . De
sYmPathie die Noordwal voor de minder $efortuneerden op wil roePen heeft een merkwaardi$ biJ'verschiJ'nsel : alle hoofdPersona$es hoe onontwikkeld ook het milieu waaruit ze komen, zi)'n
toe erust met een enorme culturele ba$a$e die
vaak ronduit on$eloofwaardi$ is . Hoe kept biJ
voorbeeld een winkell'uffrouw hasx klassieken terwi)'1 zeternauwernood heeft school$$
easn en $een
geld had voor boeken of bibliotheek? Deze eruditie
lil'kt de vrouwen door de schril'fster to zin
J toebedeeld, enkel en alleen om aan to geven dat de Overkende klasse beter is don men denkt' . Het vermoeden ontstaat dot een pe rsoonlike
J
behoefte van
Cornelie Noordwal hierin een rol sPeelt : hoewel
haar boeken niet tot de literatuur worden $erekend, , en daarvan was ze zich ongetwi)'feld bewust ,
wilde ze bliJ'kbaar laten zien dot zij' zelf heel oed
wist wat literatuur was en wat niet . Ze strooit dienten$evol$a kwisti$ met citaten van Franse en Nederlandse naturalisten en van dichters als Shelle y,
Keats Shakespeare en Schiller . De kinderJ'uffrouw
Ursule Ha$en wil niets liever don met de heer des
huizes Praten over literatuur en ook Phil uit de roman IntraNos die schri'versambities koestert doet
niets liever don Praten over boeken . Daarnaast
$eeft Noordwal het merendeel van haar Prote$es
muzikale talenten mee, zodat een keur aan compo-

nistennamen de revue kan Passeren .
Al deze quasi-eruditie is een van de zwakke
Punten van de romans omdat ze daardoor aan $eloof waardi$heid inboeten - en daarin lag nul'uist
hun kracht . het moment dot Ursule complete
Shakespeare-verzen be$int voor to dra$en die
volledi$ worden of$edrukt in de roman doet dot
op z'n zachtst $eze$d kunstmati$ aan . Ook de namen van de hoofdPersonen lie$en er soms niet om :
in Intro Nos wordt Iris' naam al vriJ'wel direct verbonden met Perks $J
eliknami$a $edicht en als in
het verhaal van de winkell'uffrouw Nora die andere Nora uit Een poppenhuis van Ibsen , genoemd
wordt blikt
l ook hier de naam$evin$ niet willekeuri$ to zil'n $eweest . Dit alles levert hier en daar
een beeld op waarin alledaa$se en over$ecultiveerde elementen over elkaars voeten liken
to
J
struikelen .
Hand in hand met het'la$ere milieu' goat NoordOvals huffs-tuin-en keuken realisme . In to$enstellin$ tot wat bil veel naturalisten het $eval is dienen
de nauw$ ezette beschrivin$en
van details die de
J
achter$rond van het verhaal vormen $een esthetisch doel maar kril$' en ze een bins
J zelfstandi e
functie . Zo wordt in De Winkel1'u ouw eindeloos
verteld over de hoedenzaak waar Nora werkt . Er is
werkeliJ'k $een detail dot $een aandacht kril'$t . En
waartoe? Het is niet zo dot de hoofdPersoon er
meer $estalte door kril'$t in die zin dot zij ' uit de beschril'vin$en oPril'st in haar ware aard . Veeleer
wordt de lezer onder$edomPeld in het da$elil'kse
bestaan van de heldin en dot in extremo : de lezer
hoort, ziet ruikt registreert alles samen met het
personage . Noordwal last weini$ middelen onbeProefd om de illusie van herkenbare realiteit op to
roePen. ZiJ' had inderdaad $een literaire Pretenties :
zij ' had de Pretentie het leven to $even zoals het is .
Heldinnen

In al haar romans kiest Noordwal voor een vrouweliJ'ke hoofdPersoon die onbetwist het middelP unt is van het verhaal en aan wier karaktertekenin$ de $eschiedenis soms zelfs onder$eschikt is .
De romans dra en als titel vaak de naam van de
hoofdPersoon •~ zo ziJ'n daar onder andere Ursule
Hagen,Mademoiselle de Chavise,Mathilde Polenius en
Nina Donkey. Door de romans to bekil'ken aan de
hand van deze heldinnen rackJ'e al snel aan de centrale betekenis . De tYPerin$ van al deze vrouwen is
Noordwals sterke punt, en de manier waaroP ze
weet weer to $even waarmee vrouwen in die tiJ'd to
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maken hadden moet desti' s binnen het genre o P
z'n minst vernieuwend geweest zi'n . Het was no gg
niet gebruikelik
over een vrouw die
J to schriven
l
haar verloofde aan andere vrouwen en uiteindeliJ'k
aan haar eigen dochter lil'kt to verliezen en desondanks een min of meer bevrediSend bestaan weet
op to bouwen Mathilde Polenius . Het was binnen
de Nederlandse literatuur evenmin gewoon een
vrouw, naar model van Jane EYre, haar eigen welgevormde menin to laten hebben in een ondergeschikte sitie Ursule of een vrouw to laten trouwen terwil ) ze niet van zips is haar ambitie in to
ruilen voor een bestaan als moeder en huisvrouw
(Phil) . En het was op z'n minst dapper om dergelil'ke schi)'nbaar geemanciPeerde vrouwen ook in
hun zwakheden to laten zien, in hun gevecht het
vertrouwde met het nieuwe to combineren . Voor
alle Noordwal-heldinnen geldt dot ze zich tussen
twee Polen bewegen- tussen truttigheid en vooruitstrevendheid nederigheid en zelfstandigheid .
Daar is bivoorbeeld Iris uit Intro Nos een beeldschoon en getalenteerd meisl'e dot verliefd wordt
op de eniga man die haar niet ziet staan . Zil' is onafhankeli)'k en trots op haar zelfstandiSheid en laat
van haar liefde niets bli)'ken. Pas als zij' - tamelil'k
Pathetisch - sterft aan de tering, vertelt zij ' het Richard: "ik ga sterven, ik kan het zegSen en ik wil!
. . .tegen alle conventie in tegen alle gehuichel in
wil ik't 1'e zeggen .. .ofschoon >'e 't evenmin waard
bent als die stoel! . . . Zeg 't aan alle conventioneele brave menschen vooral brave menschen
moet )'e 't zeggen- dot een ongetrouwde vrouw . . .
'ou mondeling heeft durven bekennen dot ze vanl'e
houdt dot ze zielsveel van )'e gehouden heeft drie
lange martell'aren. Zeg 't ze f en laten ze don op me
of komen om me to verPletteren en m'n naam van
stervend meisl'e door 't sli)'k to sleuren . . . . Ik ben
een donkere vlek in al die smetteloze Puurheid van
nobele meis'~s, van zeer nobele katoenen en lnnen
meisl'es, en mil'n noodlot dwonS me l'ou lief to hebben ." Ondanks haar aanvankelil'k zwil'gen schikt
Iris zich uiteindeli)'k niet li zaam in het lot van de
afhankeliJ'ke vrouw . Zi) weiSert om tot het bittere
einde mee to sPelen in de P°PPenkast waarin zijJ
enkel mag lil'den en wachten ook al levert de hier
geciteerde ontboezeming haar niets op . Ook Ursule Hagen en Mathilde Polenius past de traditionele
vrouwenrol-op-de-achtergrond slecht . Hoewel
hun liefde in to enstellin tot die van Iris een gelukki a of looP krigt,
l hebben ze daarvoor een stril'd
geleverd waarin ze ook hun onaf hankeliJ'kheid ten
oPzichtevanhun geliefdebevochten : "Zouden )'ullie bang ziJ'n voor de wereld? Ik niet! Ik neem de
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zorg voor mi)'n rePutatie $eheel op mi)'. Noch ij
Jh
noch de wereld hoeft die to dragen!" Alle personages doen vreselil'k hun best goed en rechtschaPen
to bli)'ven en hebben vaak, zoals Ursule verwoordt ,
maar een angst : " . . . de angst mil'n ziel to schaden .
Ik wensch harmonie tussen ziel, geest en lichaam ,
zoodat ik het schoone zonder wroeging kan genieten ."
Dat zoveel van Noordwals boeken liken to
draaien om dotgene waar ook togenwoordiSe
'pulp' om draait, nameliJ'k de ontwikkeling van
een liefdef bren ze nog niet op hetzelfde niveau .
Het goat bi)' Noordwal meestal om jets anders don
de enkelvoudiga geschiedenis van hoe twee personages,
na ettelike
)
togenslagen in elkaars armen
belanden . Er wordt verslag gedaan van de relatie
tussen de hoofdPersoon en haar omgeving in een
veel breder oPzicht . Zo trekt in De Winkei1'u ouw
Nora de uiterste conse9uenties uit het treuriga feit
dot haar familie haar een huweliJ'k met haar ware
liefde niet toestaat. In weerwil van alle conventies
besluit zij ' touw to bliven
l aan de verloren liefde
elke andere man to weigeren j ook al rest haar daardoor niets don een triest leven waaroP al haar illusies stukslaan . Misschien is deze roman wel het
sterkste voorbeeld van de bil'na comPromisloze
trouw van Noordwal aan het Principe de werkeliJ'kheid niet mooier to maken don zij' is : hil' heeft
een open einde dot van de wrapge uitzichtloosheid
getuigt die een vrouw in Nora's positie ten deel
volt : "Toen begreeP Nora dot er een groot- een J'ubelend geluk op aarde was, en dot dit geluk be1'oargan9 11, nummer
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stond in "schol voor minder dan de 'uffrouw hiernaast" . En dat geluk paste ook voor een winkell'uf
frouw in 1'Oiseau d'Or . Geen ander geluk . Een ander geluk was voor zo'n mens to hoog, veel to
hoog . . . . 0 l'a, zil' moest slaolie halen voor tante
Riek en hemdenknooPl'es voor nicht ."
Noordwal bespreken draait to snel uit op citeren om de eenvoudiga reden dat zi) geen personages
schePt die pas na uitgebreide analYtische beschouwing gestalte kril'gen . In togendeel : het is de schril'fster zelf die haar personages ondubbelzinnig weet
uit to beelden. Personages die zich stuk voor stuk
geconfronteerd zien met twee dingen : datgene wat
van oudsher tot het domein van vrouwen behoorde,; moederschap, liefde huweli)'k, zorgzaamheid ,
en daarnaast elementen die getuiSen van een nieuwe ti)'d : zelfstandigheid van vrouwen het niet langer willen volgen niet willen trouwen, werk hebbee en recht op een eigen levee . Een tweedeling die
tot uiting komt daar waar de dromen en idealen
van de heldinnen met de realiteit in botsing komen . Waar het dichtbil-de-werkelilkheid als hterair Procede slechts traditioneel to noemen is
maakt het de boeken van Cornelie Noordwal als
document over vrouwenlevens aan het begin van
de eeuw l'uist actueel . Zeggen dat Noordwal ten
onrechte een plaats in de heilige hallen der Nederlandse letterkunde ontzegd is en haar op grond
van haar literaire kwaliteiten in ere herstellen dat
is niet waar het hier om gaat . Maar dat haar boeken
een fakkel in de zaal van Virginia Woolf zil'n- li)'kt

me geen ongerechtvaardigde uitsprack - ook al
li'kt het misschien zo to zin
l dat die fakkel inmiddell is oPgebrand .
Voorde geinteresseerd geraakte lezer van dit artikel kan ik niet anders dan hem of haar naar de
vergeelde boeken verwi)'zen . Mocht u ze niet kuneen vinden op de zolder van uw grootmoeder: ze
staan inmiddels bi' mi' in de kast . . .

Noten
1 . Het genoemde boek van Van Boven gaat met name
op deze laatste vraag in en onderzoekt de recePtie van
schnlEsters in de eerste decennia van deze eeuw . Zt l
betooSt dat de negatieve beeldvorming in de literaire
kritiek (voornamelik
l bePaald door sociale en ideologische
factoren) er alles aan deed de literatuur door vrouwen een
serieuze Plaats in de vaderlandse letterkunde to ontnemen .
2 . Zie hiervoor Asselbergs Geschiedenis van de
Letterkunde der Nederlanden, een van de weinige
handboeken die de dames eni8s zips serieus liken
to
1
3 . De oorsPronkelt)ke, vollediga titel luidt De
Winkel1'u ouw uit l'Oiseau d'Or, chapeaux pour dames et
en ants; een stuk levees8eschiedenis. Wim Zaal heeft behalve
in de titel ook in de verdere tekst geschraPt wat hi'l
overbodig of to breedsPrakig achtte . ..

Mirlam van Hengel studeert Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Utrecht . Zil
was redacteur van VooJs en P ubliceerde in dit tidl
schrift o .m. over de brieven van Mozart .
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`Publiek ik veracht u niet'
Toef Jaeger
De boekinkoPer van Bruna vertelde mil ' eens dat
hil' drie keen zoveel boeken van W .F Hermans insloeg op het moment dat Toon Hermans met een
nieuw boeklee kwam, naar aanleiding van een
show. Een financiele meevaller voor W.F. Hermans : met dank aan zijn neef Toon .
Zoals ma8 blil'ken uit bovenstaande waar8ebeurde anecdote is de literatuur in grote mate bePaald door de commercie. Een )'aar niet in de boeken top-tien of 8een diePto$esPrek met de NOS
til' dens het boekenbal kan fataal zil'n voor een auteur. Te commercieel zijn echter is ook niet best .
Wanneer Leon de Winter in smoking voor de camera van Libris 8aat liSgen, met eigen boek in de
hand roePt dat bi)' veel mensen irritatie op . Deze
irritatie komt voort uit het openlil'k insPelen van
de auteur op de commercie . Mensen irriteren is
op zich een mooie bezi8heid maar het is zaak om
daarbil' tevens indruk to maken . De meeste indruk mask l'e wanneer l'e 8ebruik maakt van de
commercie en er toch te8en in weet to gaan .
Gerard Reve wist in de l'aren '60 op twee manieren
handig gebruik to maken van de commerciele media . Enerzi'ds kwam hil' op voor seksuele vri)'heid
en een vri'e oPvatting inzake de godsdienst waarmee hi' insPeelde op de Publieke oPinie en daarmeeoP de commercie . Anderzil'dsdeed hi1' uitsPraken in interviews over de P° litiekf die niemand
graag voor zijn rekening zou nemen. Door zijn
deels controversiele houding kreeg hil' in de l'aren
'60 alle Publiciteit die een auteur zich maar kon
wensen .
In 1966 treedt Reve toe tot de katholieke kerk
hetzelfde'aar heeft hil' een Proces inzake vermeende smalende odslastering in het boek Nader tot U
en Brief aan mi'n bank' . In die laatsgenoemde brief
kan )e
' de volgende passage vinden : "Maar het liefste hier zijn de ezels . Dat zijn zulke schatten! Maar
ze hebben het heel hard . Ik geef ze altiJ'd mil'n swiker want die gebruik ik niet als ik op terassen koffie drink . Als God zich oPnieuw in de Levende Stof
gevangen eeft, zal Hil' als Ezel terngkeren- hoogsteps in staat een Paar lettergrePen to formuleren
miskend en verguisd en geranseld maar ik zal
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Hem begril'Pen en meteen met Hem naar bed gaan
maar ik doe zwachtels om Zi)'n hoef es,
) dat ik niet
to veel schrammen krig
l' als Hi)' sPartelt bi)' het
klaarkomen .~~ 1 In Nader tot U vmdt ongeveer hetzelfde Plaats hier wordt God echter tot drie maal
toe van achteren bereden .
Het Proces werd een succes voor Van Oorschot :
Reve stond een l'aar lapg boven aan de boekentoPtien en de verkooP steeg met de dag . In elk til'dschrift werd uitgebreid ingagaan op het Proces en
de redactie wist de lezer to lokken door een foto
van Reve op de voorkant van hun blad to zetten .
Reve zelf besteedde aan het geheel nog de meeste
asndacht door zijn brieven aan Algra en Van Dis to
1aten Plaatsen in verschillende ti' schriften . Ti)'dens het Proces weet Reve een Prachtiga cabareteske voorstelling to geven:
"Rechter W . : BiJ' incarnatiesvoorstellingen
komt geslachtsomgang met God met voor .'
Van het Reve : '0 nee? Edelachtbare, geslachtsgemeenschaP met God is zo oud als de wereld .
Nonnen in het klooster zijn met God getrouwd en
dragen ripgen! Bil' alle mYstici vindt u het verlangen naar geslachtelil'ke eenwording met de godheid . Bil' Thomas a KemPis bil'voorbeeld .'
Rechter W . : 'Maar hier gaat het om intieme eenwording met een dier.'
Van het Reve : 'Omdat het dier God is, gaat het
vril'uit .'
,,,3
Officiere : 'Maar u niet .
Pas in 1967 wordt Reve volledig vri)' gesProken .
In datzelfdel'aar wordt het gedicht'Leve Onze Marine' gedrukt als ri)'mPrent, maar de oPlaga hiervan wordt zeer snel ingenomen door de politic .
Eerdere Pogingen van het Eerste Kamerlid Algra
om 0p We8 Naar Het Einde en Nader tot U in to pemen waren tot nu toe altsd
") m'slu
i kt .
De sexuele taboes werden in de l'aren '60 steeds
verder doorbroken mede dankzi)' Reve . Als redactielid van het ti'dschrift DialooS , ti1dschri voor homo ilieen maatschaPPi1' neemt hi l' het op voor de vril'heid van pornografie in boeken : "Wie, als ik ,
geloof t dat de Pluralistische kultuur van onze wesote mate van redeterse maatschaPPil' met haar ~'
lil'kheid, verdraagzaamheid en erkenning van het
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voorbehoud van de twifel,
) de moeite waard is om
behouden to bliven
l en zich verder to ontwikkelen
moat ook waakzaam blil'ven en bereid zijn tot verdediging .
Deze kultuur is onverenigbaar met elke vorm
van olitieke censuur. De vervolging van Pornografie houdt in Praktil'k nog steeds de morele censuur in zulk ears morele censuur is niets anders
dan een restant van de Politieke censuur . Wie oPkomt voor de vri'heid van drukIrers ook voor hat
versPreiden van Pornografie dient de verdedivan een der fundamentele menselil'ke vrihe)
ging„z
den.
Dat Reve niet alti'd even moraliserend over de
seksualiteit is, magblil'ken uit de al eerder geciteerde passage, waarin de liefde met God bedreven
wordt . Het Sing Reve eigenli)'k niet alleen om hat
doorbreken van seksuele taboes maar vooral om
het beschril'ven van de liefde . Reve zag in dit laatste
een nieuwe task: door de seksuele revolutie zou
niemand maar waters wat liefde was . Reden voor
Reve om extra accent to leggen op de liefde in zijn
boeken : "Een liefdesscene van 46 Pagina's achter
elkaar Woelrat door Gods gevade en zijn Moeder,
ongeevenaard in de wereldgeschiedenis van hat
Seschreven en gezongen boek in de letterkundeSoedgekeurd door de schriftelike
) insPectie van
het onderwi)'s ~• met mats ~ matsf mats dan liefde
arm .~~4
Vanaf de 1a
' ren'60 g aat Reve zin
l schriverscha
)
P
thematiseren, hi)' noemt zichzelf:'een slaaf van Poezie en taal' . Deze thematisering heeft meerdere
gevolg en . Reve verwerkt commentaar in zin) boeken om het schri)'verschaP beter to duiden. In deze
l'aren wordt hi)' tevens broodschriver,
hatgeen ook
l
kan, gezien de verkooP van zijn boeken . Hil ' gaat
zich maar tot hat Publiek zelf richten : "Publiek ik
veracht U niet . Wel houd ik rekeninS met de beperktheid van Uw bevattingsvermogen zodat ik ,
als ik dat wou vale malen moeili'ker zou kunnen

schri ven dan ik al doe."5
Niet alleen het Publiek wordt belachelik) gemaskt maar de gehele maatschappi) wordt door
Reve onder de loeP genomen . In de meeste interviews is Reve tegen de oPkomst van het communisme en Nieuw Links en voor het kaPitalisme
Kerk staat orde, gezag en het Vorstenhuis : "Niet
de bourgeoisie maar de zogenaamde geschoolde
arbeiders zijn de vil'anden van vril'heid, beschavin g
en kunst . Waar het communisme aan de macht
komt, gebruikt het dan ook de arbeiders om acties
van studenten intellectuelen schrivers en dichters kortom van allen die het wagen op to komen
voor rede vri'heid en menselikheid,
near to slaan
)
en to vertraPPen."6 In dit zelfde interview omschri)'f t Reve de cultuur als'kantinecultuur' wordt
progressief gelil'kgesteld aan asociaal en is ears revoilutionair ears criminal . Reve, als Volksschri)'ver, li)'kt zich hard to willen makers voor de moraal .
De moraal zou verdwenen zijn doordat de mastschaPPil gebroken en Pluralistisch geworden was .
De houding buiten de interviews is voornamelil'k gericht op hat showelement . Reve treedt op in
televisieProgramma's : 'Zo is hat toevallig ook no g
eens een keer' en 'Mies en scene' en drag gedichten voor in Carre uit Nader tot LI . In Carre waren indertid
maar Reve
l 26 dichters in lavenders live,
)
was degarse die het meeste indruk maakte . Het
NRC-HandelsbIad sPrak van 'een sPectaculaire
kleine show' . Reve gekleed in een smetteloos wit
kostuum droeg zin
l gedichten uit Nader tot Livoor .
Na hat voorlezen van elk gedicht liet hil' nonchalant de bladen met de tekst ervan vallen . Het gevolg was dat Reve na deze avond drie manuscriPten kwi)'t was, gestolen door een liefhebber . Een
huldigingsavond voor Reve, georganiseerd door
de VPRO ward opgesierd met een optraders van
de Zangeras Zonder Naam .
Reve is in de )'aren '60 op een heel andere manier
to werk gagaan dan in de l'aren daarvoor. Was er in
de vroegste werken nog sPrake van een 'hil'', die
onsamenhangend nadacht in de boeken vanaf de
)'aren'60 gaat Reve over op briefromans . Deze briefromans suggereren een bekentenismethode : hat
uitkomen voor de homoseksualiteit en het katholieke galoof. In de )'aren '70 worden deze briefromans omSezet in fictionele romans- maar er bli)'ft
sPrake van een ik-Persoon . Deze laatst Senoemde
romans worden dan ook niet voor mats de 'levensromans' genoemd . Ook in de gedichten zelf is Reve
zeer stark aanwezig- reclame makend voor zijn eigen boeken of gedichten en zijn naaste collega's afkrakend :
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Koninkli1'ke Goedkeurin 8
1k was bi1' een Hoo8 8ePlaatst Persoon Ik trod nader tot Haar Troop
en zi1' ~'rak~ het werk van Mullis
is niks als vullis
het werk van Reve
dat is Leeen.

Reve roPageert zichzelf niet alleen door collega's
to Portretteren maar ook door de lezer op to hoogto to houden van de verkooP en de Pril's van zi)'n
boeken. In vele interviews wordt verteld hoe duur
de boeken zil'n fl . 5,90 Uitgeveril ' Van Oorschot .
Wanner Vader R .P . Anastase Prudhomme S. J .
zich verzet teen deze commercialiteit van Reve en
hem beschuldigt van 'inhaligheid, praalzucht belustheid op reclame en dubbelzinnigheid' en ook
nog een vergelil'king ziet tussen Lou de Palingbier
en Reve west de laatste hier nog een slaatl'e uit to
slaan . Reve reageert op Prudhomme in Hollands
Maandblad door to wizen o een onnauwkeurigheid van de heer Prudhomme: "van mi1'n 1'ongste
boek 'Nader tot U' G .A . van Oorschot Amsterdam; ing, f l . 590, geb. fl . 6,90 zil'n tot nu toe niet
20 .000 maar61 .000 een en Zestig Duizend exemPlaren verkocht, terwi)'1 het aantal bestellingen dat sedert het verschil'nen nog nimmer beneden de
125 stuks r dag is geweest - nog steeds eerder
toe- dan afneemt . "7
Reve heeft in de )'aren'60 nogal wat oPhef weten to
veroorzaken. Dit was onder andere to danken aan
de ti' waarin dit alles Plaatsvond . Vandaag de
daglil'kt het moeili)'ker om to schokken . In Bezor%de
Ouders bi'Noorbeeld staat flunk wat rascistische en
kwetsende taal : "Waarom kwam hi' niet in aanmerking voor die kleren? Dat was nogal sumPel :
ten eerste omdat hil ' katholiek was ; ten tweeds omdat hi' blank was; en ten derde omdat hil ' absoluut
niet suikerziek was, althans voor zoverre hi) ' wist .
En wie ze wel kregen, die kleren? Nu )'a poem maar
o vri)'wel iedereen die niet katholiek was kon ze
kril' en : turkil'ers, arabers, zwarten f suikerli)'ders . . .
Ze behoefden maar even aan de deur van de parochie lapgs to komen of ze kregen meteen een zak
vol van die kleren mede hopla, als>'eblieft, alweer
een zak als ze maar niet katholiek waren . . . En dat
terwi)1 het samenzweerders waren allemaal, met
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bil ' hen thuis staPels dozen vol met inl'ectiesPuiten om niets vermoedende onschuldiga katholieke
kinderen die voor Haar beeld . .] heel vroom o P
hun knietl'es lagen, vooral ook )'°ng)
eyes om die
met die sPuiten de eerste verslavende Prik to geyen. De zwarten en de suikerzieken, ) 'awel de groto internationals samenzweringwant die suikerzieken konden gemakkelil'k aan sPuiten komen
zoveel als ze maar wilden en die waren niet katholiek. . . . Daarom waren de suikerzieken de werktuigen van de zwarten die als een spin op hun l'onge, blanks Proof loerden . . . "8
Er is geen oPhef rond deze passage geweest terwi'l de kranten toch bol staan van oPkomend rascisme . De vraag is dan of men togenwoordig tekstep beter in een context van het boek in zi)'n geheel
weten to Plaatsen of dat het vandaag de dag moeilil'ker is om to schokken . Reve heeft waarschi1'nli1'k
dit laatstegedacht en dat is dan ook de reden dat hi'
zi)'n schril'verschaP steeds meer gaat ironiseren :
"Neen het zoude een volstrekt oninteressant boek
worden waarmede hil ' hoogsteps een handvol Pervertelingen een Plezier deed, maar die lagen voordat hil ' dat boek had geschreven al half verlamd in
bed omdat ze het op eigen initiatief al to vaak met
zichzelve deden . . . . 'Ik denk dat mi' de gave der
profetie geschonken is zonderdatikhetzelf west,'
dacht Treger.'1k ben een getuige. Ik most sPreken
want ik ben daartoe geroePen .' Misschien moest
••
g
hi' dat boek toch maar gswoon gaan schr)i ven.„
Leon de Winter in smoking ironiseert in wezen
ook zil'n schril'verschaP- althans laten we hoPen dat
hil ' z'n eigen commercial niet serieus neemt . loch
komt hil ' anders over dan Reve wanner hil ' in een
interview met HP de Til'd zegt : "Ik doe in leesPlezier ik ben een producent van lekker leesbare boeken" .

Noten
1 .'Brief aan mi'n bank' in : Archi Reve 1961-1980, P.173 .
2 . 'Over P°rnografie' in :Archi Reve 1961-1980, p . 82 .
3 . Seciteerd uit : Jan Fekkes, De God van 1e tante p .35
4 . Lieve Jon8ens, P .106 .
5 . Archi Reve 1961-1980, p. 89 .
6 . 'De Pietist van GreonterP', een interview met Reve
door Wim Zaal en Frits van der Molen, in : In 8esPrek, p .
124.
7 . Mandari1pen °pzwavelzuur, p. 252-254.
8 . Bezor8de Ouders, P.183 .
9 . Bezor%de Ouders, p. 307-308 .
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De vruchtbare consequentie van
een negatief affect .
Douwe Fokkema en Elrud Ibsch, Literatuurwetenschap en cu/tuuroverdracht Coutinho : Muiderberg, 1992 .

Een vulkaan en een P iramide zin
l beide imposante
steenmassa's die in staat blil'ken de wetenschappelike
l nieuwsSierigheid to prikkelen . Maar daarmee
houdt de elikenis
gl
op . Terwil l de vulkaan zil'n bestaan to danken heeft aan blinde natuurkrachten r is
de p iramide aan de menselike
l verbeelding ontsProten en vervolgens door mensen gerealiseerd .
Stel dat beide fenomenen wetenschaPI?elil'kgezien
nog onoPgehelderd zouden zil'n en dat op hetzelfde ti' stip twee onderzoekers aan de slag gaan .
Het ligt voor de hand to veronderstellen dat - ondanks het feit dat beiden met kolossale steenmassa's to makers hebben - de Piramide-vorser het
makkelil'ker heeft dan degene die de vulkaan bestudeert . De eerste kan via via bil voorbeeld door
het ontcil'feren van hierogliefen van alles over doel
en betekenis van de EgYptische piramides to weten
komen . De vulcanoloog in spe heeft die mogelil'kheid niet . Een aantal Duitse wetenschapsfilosofen
aan het einde van voriga eeuw meenden dat dit
verschil dermate fundamenteel was dat een onderscheid gemaakt diende to worden tussen geesteswetenschapen en natuurwetenschappen . De
geesteswetenschapen
p houden zich bezig met het
begl riiren en inte ~reteren van culturele fenomenen Verstehen de natuurwetenschaPpen met het
verklaren van wetmatiga natuurverschi'nselen
Erklaren . Het is een heilloos onderscheid dat ook
de literatuurwetenschap op eendoodlopend spoor
heeft gebracht menen Douwe Fokkema hoogleraar in de literatuurwetenschap in Utrecht en Elrud Ibsch hoogleraar in de algemene literatuurwetenschap aan de Vri~ Universiteit Amsterdam) .
Hun nieuwste boek Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht is een groot pleidooi om in de literatuurwetenschap het hermeneutische paradigma
waarin het interpreteren van als uniek beschouwde literaire teksten centraal staat en dat een direct
uitvloeisel van de geesteswetenschapelike
pl positie is vaarwel to zegSen . In Plaats daarvan zouden
literaire verschil'nselen - net als in de natuurwe-

n

s

i

e

s

tenschappen- verklaard dienen to worden uit onderliggende regelmatigheden, die per definitie
niet uniek van aard zi'n . Aan de hand van dit duidelil'ke maar niet door iedereen omarmde uitgangspunt worden in Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht de resultaten van het literatuurwetenschappelil'ke onderzoek van de laatste tiers
~'aar van een kritisch oordeel voorzien, en wordt
elike koren van het hermeneutihet wetenschapPl
sche kaf gescheiden . Vele actuele onderwerpen
zoals het narrativisme in de historiografie de cultuursociologie, de canonproblematiek het wetenschappl
elike gehalte van literaire kritiek en interpretatie, de empirische literatuurwetenscha p
P asseren de revue, en wie het boek heeft uitgelezen heeft het prettiga gevoel helemaal up to date to
zil'n . Dat neemt niet weg dat de lezer zich ti' ens de
lectuur ook wel een paar keen achter zil'n oor zal
hebben gekrabd .
Niet iedereen zal bil'voorbeeld een literatuurwetenschapper met een kankeronderzoeker willen
vergeli)'ken . Fokkema en Ibsch makers die vergelil'king wel . Wat bedoelen ze? Van een literatuurwetenschapper werd tot voor kort verwacht dat hi'l
met liefde en bewondering met zil'n onderzoeksobl'ect - de waardevolle literaire tekst - in dialoo g
trad . Behalve dat Fokkema en Ibsch de dialoog een
misleidende metafoor voor de omgang met literatuur vinden betwifelen
zi look of p ersoonlike
l
l betrokkenheid wel de meest geschikte attitude voor
een literatuurwetenscha pl~r is . Het gevaar is allerminst denkbeeldig, zo redeneren zi
h dat men
zich door het aura van het kunstwerk ertoe last
verleiden sommiga onplezieriga vragen maar helemaal niet to stellen of onwelgevalliga antwoorden to verdringen . "De vruchtbare conse9uentie
van een negatief affect in wetenschappelil'k onderzoek kan niet geheel worden ontkend" merken ze
fil'nt>'es op .
Ik moest aan deze provocerende uitsprack denken, toen ik onlangs van de kunsthistoricus E . de
ongh de Huizinga-lezing over de morele invloed
van de kunst las . Hil' laat zien dat er altil'd sterk is
geloofd aan een morele uitwerking van het kunstwerk op de kunstbeschouwereen uitwerking die
overigens zowel verheffend als verloederend kon
uitvallen . De ongh gelooft helemaal niet dat
kunstop dit punt noemenswaardigeeffecten heeft .
Hil' voert weinig argumenten voor zil'n eigen stel-
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ling aan, en veel is er over deze kwestie dan ook
nog niet bekend . Wie verwacht dat De ongh zou
pleiten voor meer wetenschappeliJk onderzoek om
zi n gissmg to onderbouwen komt bedrogen uit .
De ongh : "Het laatste dat we zouden moeten nastreven is het uit de weg ruimen van de misverstanden over kunst en cultuur, want hun nut li)'kt
mi' onomstoteli)'k bewezen. Misschien is het verstandiS aan het demasque ervan zo min mogeliJ'k
ruchtbaarheid to geven .„ 1 Dit is de conclusie waarin zi)'n betoog uitmondt. OnSetwil'feld half ironisch
bedoeld maar toch . Het nut van misverstanden?
De ongh's suggestie is bliJ'kbaar ingageven door
elik ontluisterende behoefte de kunst tegen mogl
de wetenschaplylikeJ kennis in bescherming to nemen. Zo'n houding leidt regelrecht tot obscurintisme en staat haaks op het'verlichte' wetenschappelike
) ethos dat Fokkema en Ibsch op elke bladzi' r
de van hun boek uitdragen . Anders dan De ongh
pleiten zij' er wel voor het maatschapPelil'k nut van
de cultuur nader to onderzoeken al was het alleen
maar vanwega het feit dat "zolang het mogelil'ke
verband tussen culturele kennis en het vermogen
tot adeguaat handelen niet is aangetoond- het bedril'fsleven zal bli'
N en weigeren ofgestudeerden in
de culturele vakken aan to stellen" .
Maar met die gewenste praktische inbeddin g
van de literatuurwetenschap- belanden we togeli'r
kertil'd op een moeilil'k punt . Fokkema en Ibsch
stellen dat wetenschap zich bezig houdt met de
verklarin van feiten en van waarden en dat zij)
zelfgeen waarden kan stipuleren . Een activiteit als
cultuuroverdracht waarbil op grond van normatieve criteria een keuze wordt gemaakt tussen wit
het overdragen waard is en wit niet kan volgens
hen dan ook nooit een wetenschapPeliJ'k fundament hebben . Hetzelfde geldt voor de cultuurkritiek. Cultuurkritiek beoefenen is het doen van een
voorstel tot verandering van de cultuur . Dit is een
normatieve bezigheid en kan daarom evenmin
wetenschappeli)'k gerechtvaardigd worden . De
scheiding tussen kennis en normen is apistemologisch verhelderend maar ze roept ook een niet gering praktisch probleem op . Het actief meedenken
over en deelnemen aan de cultuur wordt zo immers een strikt buiten-wetenschapIe)
like bezigheid . Het betoog van Fokkema en Ibsch kri'Jgt op
dit punt iets dubbelzinnnigs . Enerzi'ds
zijl
J liken
J
van mening dat een wetenschapPer ziJ'n 'waarde11 0
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1oze lot' met geheven hoofd moet dragen . Distantie
a1 shet engagement van de wetenschaplyr . AnderziJ'ds Proberen Fokkema en Ibsch toch nog een wetenschappelike
l vinger in de normatieve pap to
krig
'l en door over de mogeli)'kheid van een verreg aande rationele legitimatie van de cultuur to speculeren . Aan beide opties kleven mil'ns inziens bezwaren .
Om met de eerste optie to beginnen . Wanneer de
wetenschapper zich van waarderende uitsPraken
zou dienen to onthouden dan li'kt dat to betekenen
dat cultuuroverdracht en cultuurkritiek buiten de
muren van de universiteit zouden moeten Plaatsvinden . De universiteit is immers het bolwerk van
de wetenschap . Amputatie van zogenaamde onwetenschapPeliJ'ke activiteiten binnen de letterenstudie liJ'kt echter vanuit pragmatisch oogPunt ongewenst : er is geen instituut van geliJ'k prestige dat
de ofgestoten taken zou kunnen overnemen . Het
zou een breuk betekenen met de lange en vruchtbare traditie van de humaniora . Het is duideliJ'k
dat die traditie aan een grondiga herziening toe is
en even duideliJ'k is dat zo'n herziening niet gemakkeliJ'k zal zil'n . De humaniora ontleenden hun
prestige aan een heel specifieke inrichting van het
culturele veld waarin de zogenaamde hogere cultuur een schier onaantastbaar aanzien genoot . Dat
is inmiddels drastisch veranderd onder invloed
van onder meer het overaanbod van disparate en
niet-gehierarchiseerde culturele produkten de
verschuiving van schrift naar beeld en de toenemende culturele fragmentering . In de economische metaforiek van Bourdieu zou men kunnen
stellen dat de oude aandelen waarin de humaniora
hun culturele kapitaal hebben belegd y op de huidiSe culturele markt weinig meer waard zi)'n . Hoe
moeilil'k ook- de letterenstudie zal moeten proberen binnen de hedendaagse situatie een relevante
modus vivendi to vinden. Het is J'ammer dat Fokke
ma en Ibsch aan de vraag hoe de 'solvabiliteit' van
de cultuuroverdracht-component van de letterenstudie to verhogen, weinig aandacht schenken .
Dat brengt mil' op de andere optie die de auteurs
zij' het met de nodiga restricties- openhouden : to
komen tot een min of meer rationele le 'timatie
van culturele conventies en in het verlengde daarvan van de cultuuroverdracht . Ze redeneren als
volgt : een specifieke culturele conventie kan een
stimulerende of remmende factor voor het functio-
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neren van een samenleving betekenen . Aangezien
culturele conventies in princiPa vril' gekozen kunnen worden, ligt het voor de hand de keuze van
een bePaalde conventie to laten afhangen van het
feit of zo'n conventie het functioneren van een samenleving bevordert of in de weg staat . Ik denk
echter dat de mogelil'kheid op die manier een rationele legitimatie van bepaalde cultuurvormen to
geven zeer be rkt is . Functionalistische overwegingen kunnen nooit de doorslag Seven bil' het accePterm of verwerpen van culturele conventies .
Immers: niet alles dat soepel functioneert hoeft om
die reden aantrekkelil'k to zil'n . In een slavenmaatschaPPil' kan alles heel geolied verloPen- maarzo'n
inrichting van de samenleving is daarom nog niet
wenseli1'k behalve misschien voor de slavenhouders . Om de wenselil'kheid van een culturele conventie to bePalen moet men dus altil'd over hierarchisch hoger geordende culturele waarden
beschikken . Fokkema en Ibsch geven dit ook ruiterlil'k toe zie p .152 maar wekken de indruk dat
dit slechts een marginaal Probleem is . Verstandige
mensen worden het wel eens over de beste conventies zo li1'ken ze to denken . Er is nog een andere reden waarom een functionalistische argumentatie
als het er op aankomt weinig gewicht in de schaal
legt bil het selecteren van culturele conventies . Bil
het voriga argument ging ik er voor het gemak van
uit dat het vaststellen of jets al dan niet functioneert op zichzelf onproblematisch dat wil zeggen :
niet-normatie zou zil'n . Maar ook dat is de vraag .
Het al dan niet functioneren van een samenlevin g
of willekeurig wat dan ook kan in het geheel niet
worden vastgesteld zonder daarbil a priori bePaalde waarden in het geding to brengen . Functioneert
een land in burgeroorlog minder dan een land
waar vrede en welvaart heerst? Het is blil'kbaar
maar hoe l'e het wenst to bekil'ken- en afhankelil'k
van het evaluatieve raster dat wordt gehanteerd .
De wetenschaP kan - en daarin hebben Fokkema
en Ibsch volkomen gelil'k - bi' het kiezen van een
evaluatief raster niet verder helPen .
uist vanwege a de relativiteit en contingentie
van culturele waarden waaruit normatieve interPretatiekaders zijn oPgebouwd en b het centrale
belang van die kaders voor het reilen en zeilen van
de samenleving, is het volgens mil' belangri'k dat
de overdracht van cultuur en de kritiek eroP op
hoog intellectueel niveau blil'ft gewaarborSd . En
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dat dan liefst een beet'
~ in de luwte van macht Politiek en geld commercie dus aan de universiteit . Cultuuroverdracht en cultuurkritiek zijn bi'l
uitstek hermeneutische zingevende activiteiten .
Geen wetenschaP zoals men vroeger meende
ook geen samenraaPsel van nuttiga misverstanden
zoals De ongh meent maar wel een respectabele
manier om de 'conversation of mankind' voort to
zetten zoals Richard RortY het formuleert . Binnen de letterenstudie zal voor een dergelil'k gesPrek ruimte moeten bli'ven . De resultaten van
wetenschaPpelil'konderzoekzoudenzo'n gesPrek
moeten inspireren niet monddood maken . En omgekeerd geldt natuurlil'k precies hetzelfde .
Met deze bespiegelfingen ben ik aan de meeste
onderwerpen die in het boek aan de orde komen,
nauwelil'ks toegekomen . Laat ik afsluiten met de
opmerking dat iedereen die gemteresseerd is in
een heldere en wel degelil'k stimulerende visie o
de fundamentele vragen van de hedendaaSse literatuurwetenschaP, dit boek niet ongelezen mag laten .
Frans Ruiter
1 . E. de JonSh,'Kunst en het vruchtbare misverstand ;

NRC/Handelsbiad 12 december 1992 .

Visnimfen met ronde sterke
onderarmen
Willem Brakman, Een vreemde stam heeft mij
geroofd. Querido, f 29,90 .

Zelf s voor Willem Brakmans doen is het een merkwaardi g boek, Een vreemde stam hee mil' 8eroo d .
Krilg' t de lezer meestal wel eniga bladzi)'den de til'd
om to acclimatiseren in Brakmans wereld dit boek
speelt zich vanaf de eerste bladzil'de of in de vreemde mYthologische en ook humoristische droomwereld die kenmerkend voor Brakmans werk is
geworden . De lezer zoekt naar houvast en vindt
die alleen in de vertrouwdheid van het vreemde .
OnbegriJ'Peli)'k? Het is in elk geval Brakmans onbegril'pelil'kheid .
Het verhaal wordt verteld door de hoofdPersoon Jason die als leider der Argonauten, met jets
meer zelfvertrouwen aan zijn relaas begint dan
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Brakmans vertellers ewoonlil'k doen : "Daar het
de gewoonte is bil' Personen van belang wier daden
waard zijn voor het nageslacht bewaard to blil'ven
om bil' opening van zaken aandacht to schenken
aan afkomst familie landstreek ouders grootouders en dergelil'ke, wil ik mil' hieraan niet onttrek
ken al mean ik maar weinig in dezen to kunnen
aanbieden." Hil ' is 'geroofd' als kind - maar in tegenstelling tot wat de conventie wil fantaseert Jason niet over zijn werkelil'ke ouders maar over de
rovers die hem oPgevoed hebben . En hoewel de
feiten magerzil'n hil' heeft immers "maar weinig in
dawn" aan to bieden is er de "niet aflatende behoefte zich to herinneren" die van hat geheel een
seectaculair avonturenverhaal maakt . Niets minder dan een legende, uiteindelil'k .
Na geroofd to zil'n, wordt Jason oP g evoed door
een zeeman die hem een eeuwiga liefde voor de
zee meegeeft . Hil' gaat een schiP maken zoekt een
bemanning onder bodybuilders, en vertrekt voor
zijn queeste: de zoektocht naar hat Gulden Vlies .
De wat anachronistisch aandoende motor valt al
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snel uit zodat men moet tern alien o wind en o
mankracht al gaat dat laatste niet van harte : "Het
vooruitzicht van roeien stemde mil' somber, ik haat
roeien, heb het studenten zien doen en over de galeien gelezen . Het is een bezigheid zonder eni g
licht" .
Het doel van de refs wordt merkwaardig dubbelzinnig wanneer blil'kt dat Jason hat Gulden
Vlies al vanaf het vertrek bil' zich blil'kt to hebben in
zijn rugzak . Het is iets wat de bemanninS niet ma g
weten omdat het demotiverend zou kunnen werken .ason is toch al een ongewone kapitem : steeds
duiken er bemanningsleden op die hil ' zich niet
herinnert dit vermoedeli'k
~ tar compensatie van
het grote aantal dat til'dens de tocht sneuvelt . Wannear er een balegering Plaatsvindt, houdt hil ' zich
zor ~' uldig terzil'de - zich daarbil' beroe P
end P
o
een zwakke gezondheid - en wanneer hil' aanwil'zingen geeft, wordt er slecht geluisterd en dat is
maar goed ook : "Terwi)'1 mil'n aanwi1'zingen bestonden uit de kreten bakboord en stuurboord ontstond grote verwarring- daar ik daze begriPPen
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zeer loses hanteer" kortom Jason is "een wankele
stuur die het roer $raa$ uit hadden $eeft" .
Het is ook niet in de eerste Plaats aan hem to
danken dat men Modder$at bereikt, de Plek waar
het vlies $evonden dient to worden . Daar wordt
het aan$eboden aan een hereboer (die de gift niet
erg serieus li)'kt to nemen~; hil' verheu zich vooral
o het vooruitzicht dat hil ' nu een kleedl'e heeft om
z'n voeten aan to warmen . En vervol$ens wordt
het $estolen, met als doe! het weer mee tern$ to nemen naar Zeebru$$a f de plaats waar de hele ondernemin$ be$onnen was . De muiteriJ' die kort
voor aankomst optreedt, is niet onbe$riJ'pelil'k
maar het is al to last om de refs to laten mislukken :
Jason en de laatste $etrouwen komen veili$ aan in
Zeebru$$e . Om dan het Gulden Vlies weer naar
Modder$at to sturen .
De zoektocht naar het Gulden Vlies kan dus als
vol samen$evat worden : "iets daar . . . $aan halen waar het met moeite heen was $ebracht" : een
feit dat "makkeli'k on$unsti$ kon worden uit$ele$d" omdat het de ondernemin$ tot een zinloze
en absurde bestempelt . De woorden'oPdracht' en
'zendin ' die nu en dan vallen overtui en niet
daarvoor zijn de ontberin$en to talri)'k . En volstaat
het - zoals een personage ter verdedi$in$ opmerkt - de hele tocht to zien als bewil's dat "Jason
een man is die doet wat hi)' wil en daarmee aantoont dat hi' vril' is"?
Als ze door de $oden $ezonden zil'n, en dus instemming hebben "in de hoo$ste krin$en" waarom onder$aan ason en zijn mannen dan al die evaren? Louterin ? Ontwikkelin$? Of is het toch
ewoon vanwe$a een $oed verhaal : "1k kwam tot
een andere slotsom dan dat een fi'n of$estemd
vorm$evoel wat de ontwikkelin$ van het $eheel
betrof hiervoor verantwoordeli'k was" .
De refs is doors ekt met avonturen het meest
s rook)'esachti$e )'°n ensboek niet onwaardi$ . Zo
be int het tweede deel van het boek, prachti $
stemmig : "we realiseerden ons dat we veel acht er
ons hadden en no$ veel avontuurli)'ks dat ons
wachtte en dit $evoe$d bi)' een wolkeloze hemel
zoals die maar zelden voorkomt en dicht om het
schip helder roen water, wat no zeldzamer is
deed de stemming aan boord stil$' en ."
Elk stadium van de reis is een 9ueeste op zich
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elke o racht bli)'kt de aanleidin$ tot een initiatierite to zi)'n . Overal worden veldsla$en $eleverd en
de vallen waarin een avonturier kan traPPen zijn
talloos "ik .. . werd naar $oed en oud $ebruik van
achteren op het hoofd $esla$en" . Alles wat $ebeurt kril' t een mYtholo$ische verdiePin$ en zo
ziet de kleine ason school'uffrouwen als "Visnimfen . ., adembenemende vrouwen met ronde sterke onderarmen die op een of andere wi)'ze het deinen van de $rote zee in hun gang hadden
op$enomen" .
Onderarmen . . . het is dus niet alleen de Griekse
mYtholo$ie, maar ook Brakmans Persoonlil'ke
m holo$ie uit welke de refs is samen$esteld . De
twee zijn $rondi$ vermen$d : een zonda$midda$bezoek aan een tante words uitver$root tot het
raadple$en van een orakel ; de in Brakmans oeuvre
steeds tern$kerende oom Arie Loof is in dit boek
aanwezi$ als priester die een wit ram offert om re$en to kril'$en .
Daarbi' is dit keer de Griekse kant van de
mYtholo$ie heel nadrukkelil'k aanwezi$ . Er zijn
talloze sYmboolzwan$ere namen, mYtholo$ische
betekenissen en achter$ronden, De le$ende van de
Ar$onauten sPeelt een $ro te rol bi)' de betekenisvormin$ . Steeds vinden er weer nieuwe veldsla$en plaats- worden er andere $oden aanbeden, zijn
er Profetieen waarnaar maar beter $eluisterd kan
worden en verschil'nen er nieuwe personages met
betekenisvolle namen . De context li'kt toPzwaar to
worden maar dat is slechts op het eerste gezicht
waar : wat er in Een vreemde stam he t mi18
' eroo d $ebeurt is Pre cies wat er in de loop der ti)'den met de
le$ende van de Ar$onauten is $ebeurd . Het verhaal is uit$ediJ'd, onderdelen van de refs worden
mYthes op zich : wat Brakman last zien, is hoe mYthes onstaan uit verhalen .
Het slot is, zoals vaker bi)' Brakman, van een eenvoud die helderheid su$$ereert zonder verduidelil'kend to zi)'n, omdat het in eerste instantie weini $
met de rest van de roman to maken lil'kt to hebben .
Jason vertelt kort wat er met de personages en
het Vlies $ebeurd is en zoekt dan vrouw Boender
op, niet alleen het orakel dat hem zijn avonturen
voorze$d had maar ook de vrouw die hem vddr de
refs heeft rond$eleid in het "$eheime hol" in de
duinen bi' Schevenin$en . Die tern$keer li)'kt het ei$enliJ'ke doe! van de queeste to zijn $eweest "ik
1iQ0~$
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reisde mil'n verleden togemoet om mil ' ten slotte
als de thuiskomende to hervinden" besluit de roman. De rsoonlil'ke mYthologie lil'kt het dan uiteindeliJ'k toch net van de 'mYthische mYthologie'
$ewonnen to hebben. Wat rest is slechts de vertrouwde stilte na het verhaal waarin zowel de luisteraar als de verteller zich kunnen hervinden .
Bertram Mounts

Kome er properheid
Ronald Giphart, Giph. Nijgh en Van Ditmar, 1993,
f 29,90.

"Ik heb l'e al eens eerder $eschreven over eroen
Brouwers. Als ik in iemand $eloofd heb dan is het
wel in hem ."
Deze zinnen zil'n to vinden in Giph, de onlan$s
verschenen tweede roman van de Utrechtse schni'r
ver Ronald Gi hart . Giphart debuteerde vorigl'aan
met Ik ook van 1'ou, een vlot en aanstekehlk versla $
van een kanotocht die de hoofdpersoon Ronald
maakt om zil'n eerste $rote liefde de femme fatale
Reza to vergeten . In dit debuut was de $eest van
eroen Brouwers inderdaad zeer nadrukkeliJ'k aanwezi$ . De stil'l toonde duidelil'k verwantschaP met
voonal Brouwers' latere werk Winterlicht De zondvl
bovendien ging de hoofdpersoon ondanks
zil'nl'eu$diga branie de Literatuur en de Liefde met
dezelfde vastberadenheid en dezelfde ernst to lil'f
als veel van Brouwers' alter ego's . Ik ook van1'ou leek
dan ook $eschreven door het lieve zoontl'e van
Brouwers .
Aan deze familieband maakt GiPhart met Giph
nu radicaal een erode . Als een baldadi$a Puber
keert hiJ' zich in zil'n tweede roman J'uist te$en zil'n
literaire vader . Giph kan ronduit worden beschouwd als een afrekenin$ met eroen Brouwers
in feite is het een ote aanval op dat$ere wat
Brouwers vroe$er biJ ' uitstek voor GiPhart verte$enwoordi de nameli)'k : bezielin$roePin$, ernst .
In Giph wordt een nieuw snort $eloofgapredikt en
we! Leukheid . Alleen wanneer iets Leuk is, is het
de moeite waard voor de rest most en gswoon niet
worden $ezeurd . Zo luidt de boodschap die Gi 1}
hart in Giph uitdraa$t .
Giph is vooral Leuk bedoeld . In to$enstelling tot
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Ik ook van1'ou kent het boek geen duidelil'k verhaal

er is eerder sprake van een $rof raamwerk waarbinnen zoveel mogelil'k Leuke gebeuntenissen zil'n
gesitueerd . In elf bnieven aan een niet bil' naam genoemde vniend doet de hoofdPersoon Giph door
zil'n vrienden ook 'Sexgiph' genoemd verslag van
acht maanden uit zi1'n leven . Hoofdzakelil'k sPeeIt
dit leven zich of in het Utrechtse studentenmilieu
maar er zil'n kleine uitstap)'es naar Zwitserland- de
Ardennen Limburg en het Boekenbal in Amstendam. Overigens maakt het weinig uit waar de gebeurtenissen Plaatsvinden, want overal waar Giph
en zil'n "literatuurmusketiers" ThiI'm en Monk verschilnen, $ebeurt hetzelfde : er wordt $aPraat over
neuken en wordt geneukt en en wordt nagapraat
over neuken . En en wordt natuurlil'k Leuk gedaan .
En is slechts een dun rood draadl'e to besPeuren namelil'k een bizarre menage-a-trois waarin Giph
gaandeweg het boek in verzeild raakt . Eerst kril'gt
hil' een venhoudin$ met de elf >'aar oudere Freanne
de eigenaresse van de Utrechtse uitgeveril' Sub
Rosa en vervolgens ook no$ eens met haar dochter
Noelle die weer n ~en J'aan )'°nger is dan GiPh .
Deze onmogelil'ke situatie eindigt til'dens een tuinfeest in een totaal bezoPen sexor$ie, waarvan Giph
na aflooP denkt : "Onmiddelli)'k kromP ik ineen
van een allesovenheersende afschuw . Paipi, neuki ,
echte vieze gore grotemensenseks, $adsamme."
De beide vrouwen denken en waarschil'nlil'k precies zo over want na die nacht later ze hem vallen
als een baksteen . Net zoals overi$ens de andere
vnienden van GiPh. Aan het erode van Giph is hi'l
door iedeneen in de steek gelaten en als hi1' vraagt
waarom luidt het minachtende antwoord : " i'
bent $ewoon zoals l'e bent ."
Dit laatste lil'kt misschien een magere verklarin$, maar voor de lezer die al tweehonderd Pa$i na's Giph achter de rug heeft is het meer dan voldoende . Hil' of zil ' west namelil'k "wie de neuk"
Giph is: een hoPeloos arrogante, $eborneerde en
egostische aansteller die l'e inderdaad maar beter
links kunt later li$gen . Wat to denken van : "Mil'n
Penceptie van de wereld ziet en als volgt uit: ik ma g
alles en de rest van de wereld ma$ nets ." Of: "Mil'n
Probleem is waanschil'nlil'k dat ik zo volmaakt tevreden ben met mezelf . Ik hou van mezelf, en dat is
eerliJ'k gemeend . Ik kril'g voortdurend hartaanvallen van het lachen om mezelf." Uitspraken als deze
zil'n schening en inslag in de roman . Giph is behept
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met een grenzeloos vertrouwen in eigen suPerioriteit op grond waarvan hi)' zich kennelil'k bevoegd acht alles en iedereen of to kraken : van kerstversiering tot het Boekenbal van snorren tot
mensen boven de dertig- van Triviant tot de Tachtigers . Deze zelfingenomenheid is echter in hoge
mate ironisch . In het dagelil'ks leven bli)'kt Giph net
zo'n stuntel als ieder ander . Zo laat hil' zich bil'voorbeeld door zijn vrienden Thi'm en Monk doodleuk
twee co ~
smeis)'es voor zijn news wegkaPen waarna hi' weer kan treuren over de onvolkomenheid
van het bestaan . Al met al is Giph dus gewoon een
tragikomisch figuur .
Tot zover is Giph inderdaad Leuk niet meer
maar ook niet minder . Giphart heeft zeer zeker gevoel voor humor . Dat bleek vorig l'aar al uit Ik ook
van l'ou, dat blil'kt nu weer uit Giph. SommiSe scenes, bi'voorbeeld die op het Boekenbal- zijn zeer
komisch en ookvoor de rest is het boek vri'lgeestig .
Wel moet worden gezegd dat het er in togenstellingtot Ik ookvan1'ou sours wel erg dik bovenop ligt .
Verder heeft Giphart gekozen voor een losse
enigszins aan de stil'1 van oost Zwagerman's Gimmick! verwante stil'1 die ofgezien van wat slordigheid op zijn ti' aangenaam leest. Kortom f zou
Giphart zich hebben beperkt tot deze vlotte en Pretentieloze beschril'vingvan ziJ'n "groot geilgezelli g
feest" dan was Giph heel aardig g eweest . Geen
meesterwerk maar gewoon Leuk .
Helaas heeft GiPhart meer willen doen . Helaas
heeft Giphart gemeend de l'onga, rebelse schriJ'ver
to moeten uithangen, de rebel without a cause van de
Nederlandse literatuur . Bil' monde van Giph
scheldt hiJ' de ehele "Nederlandse Toiletteren" de
huid vol vele pagina's lang . Schri)'vers uitgevers,
boekverkoPers recensenten neerlandici hil ' wa1gt
er gewoon van . "Weg met hen! Ik vealg van alle toegevoegde nonsens condom het schril'ven- van Het
Protocol Van Heilig Ontzag ." 0p zulke momenten
is er geen sprake meer van ironie rotegendeel,
deze passages zijn uiterst pathetisch en kwaadaardi . Gi hart noemt namelil'k man en paard en
deinst er ook niet voor terng zijn tirades to 1arderen
met de nodiga roddels . Deze misplaatste branie
eef t Giph een no al bittere smaak. Echt Leuk is h et
dan al niet meer .
Maar dit alles is nog kindersPel vergeleken bil '
de behandeling die eroen Brouwers asn het slot
van Giph ten deel valt want dat is helemaal niet
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Leuk meer . Brouwers is voor GiPhart simPelwe g
de kop van Jut van de Nederlandse literatuur .
Want waarom walgt Giphart van iedereen? Omdat iedereen altiJ'd zo Ernstig is . En wie is zo ongeveer de Ernstigste van allemaal? Inderdaad . Dus
beschril'ft GiPhart in een aPiloog getiteld'Ikben de
verhalen die ik vertel' citaat van Brouwers hoe hi'l
na l'arenlang onvoorwaardeliJ'k trouw to zijn geweest aan de leer van "God HiJg' od eroengod ,
GodJ'eroenbrouwers" gedurende een avond)'e
staPpen zijn geloof afvalt . Giphart ontmoet Brouveers nameliJ'k bil' Sub Rosa, ze raken in gesPrek ze
worden dronken en vervolgens knaPt GiPhart totaal of op de melancholische sentimentaliteit die
Brouwers bli'kt to kenmerken . "Wie de hel is deze
man die het waagde wat bedoeld was als een van
de mooiste avonden van mi'n leven to verpesten
met een laveloze huilbui?" Oftewel: Brouwers
heeft voor Giphart ofgedaan omdat hi)' de onbeschaamdheid had niet Leuk to zil'n .
Zwaar teleurgesteld over zijn ervaring met
Brouwers formuleert GiPhart tenslotte zijn reeds
genoemde boodschaP die eroP neer komt dat alles
Leuk moet zi'n : "ga een ander vervelen met l'e dogma's, Brouwers alsof ik niet zelf mil'n eigen dogma's kan verzinnen en ik heb er honderden hoor,
meneer BralPut- zo vind ik bi)'voorbeeld dat schril'yen Primo ten eerste en alleen maar Ieuk moet
ziJ'n . .. ." Tegm over de doctrine van de Roe pg
in
door Brouwers gePropageerd in WinterIicht stelt
Giphart in Giph dus de doctrine van de Leukheid .
En het Leukste dat hil' kan verzinnen, werkelil'k het
toPPunt van Leukheid is masturbatie . Dus : "schri'r
yen is masturberen, meer niet me schri>'ven is me
aftrekken ." Met deze laatste poeticale uitlatin g
neemt GiPhart wel heel ondubbelzinnig stellingtelten eroen Brouwers . Want wie heeft zich ooit buitengewoon Ernstig tegen dergeli)'k'masturbantenproza' teweer gesteld en geroePen our nieuwe
Properheid en nieuwe schoonheid in de Nederlandse letteren? uist .

Arthur Frieswil'k
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De literatuur staat tussen ons in
Frida Vogels, De harde kern. Amsterdam, 1992 .
G .A. van Oorschot, f 95,- (gebonden f 115,-)
Het $ebeurt niet vaak dat er een debuut verschi)•nt
van ruim achthonderd bladzi •den. Daar moet
haast wel jets bi •zonders mee aan de hand zi'n . En
inderdaad, De harde kern is niet zomaar een boek.
Dit blil•kt al uit de buikband' die de uit$ever er omheen heeft $edaan, met daaroP de wervende tekst:
"Het romandebuut van 'Henriette' uit Bi1 ' nader inzien ." Voor lezers die nu no$ steeds in het duister
tasten even een korte inhoud van het vooraf$aande . Bi1' nader inzien is een roman van . . Voskuil
over een $roePl•e studenten Nederlands uit het

eind van de l'aren '40 begin '50 . Beter bekend is
waarschinlil
l •k de televjsiebewerkin$ ervan die
eni$a ti' $eleden door de VPRO werd uit$ezonden . Zowel in het boek als in de film wordt heel
wat of$aPraat over zaken als Politiek literatuur,>
vrjendschaP, enzovoorts . Een van die studenten is
de hYPer$evoeli$a en intelli$ente Henriette die
no$al oPvalt temidden van het Praat$ra$a $ezelschaP- omdat ze zelden iets ze$t en haar zinnen
vaak niet afmaakt .
De schril•fster van De harde kern, Frida Vo$els stond model voor deze Henriette . Uit De harde kern
blil•kt dat de hoofdPersoon, Berta Mees- veel we$heeft van haar %eesteli1'ke moeder . Ze zijn bil•v oorbeeld allebei vertaalster uit het Italiaans en men
hoeft nauwelil•ks to hebben school$a$aan om het
naam$raPl•e to doorzien : Vo$els=Mees . De verleidin$ is $root om De harde kern en Bi1' nader inzien
naast elkaar to le$en en o zoek to $aan naar de
overeenkomsten . Ik zal eerst in het kort iets over
deze overeenkomsten melden daarna bespreek ik
De harde kern als een zelfstandi$ werk omdat het
als zodani$ zeker de moeite waard is.
Frida Vo els heeft een kleine derti$l •aar$ewerkt
aan De harde kern . On eveer derti$ l'aar $eleden dus zo rond de tid
) dat Vo$els aan haar boek moet
zijn be$onnen -- verscheen de eerste druk van Bil'
nader inzien een boek dat zowel qua vorm als qua
inhoud op De harde kern li)•k t . Vo$els en Voskuil
kennen elkaar al sinds hun studietil•d en zullen net

als de studenten in Voskuils boek elkaar wel eens
wat van hun ei$en werk hebben laten lezen . Deze
vrjendschaP kan een verklarjn$ zijn voor de over-
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eenkomsten tussen beide boeken .
VoSels is net als Voskuil een observator- ze analYseem haar personages niet zozeer- maar ze Por tretteert ze eerder door nauw$ezet en onvermoeibaar versla$ to doen van hun talloze $esPrekken
handelin$en wandelingen en houdingen . Beide
schriv
1 ers zin
l sobere stilisten, die over het al$emeen korte en eenvoudi$a, maar doeltreffende
zinnen formuleren .
vallend is ook een vriJ•wel
totale afwezi$heid van beeldsPrack, het$een bil'drag$t aan de soberheid van het boek . Er wordt
zelf s nauweli'ks iets over het uiterliJ•k van de personages $eze$d . Deze soberheid is $een zwakte
maarl'uist een kracht : men wordt niet of$eleid door
bloemrikl Proza, maar met de news op de feiten gedrukt. De sPaarzaamheid die stilistisch aan de da $
wordt $ele$d, wordt $ecomPenseerd door het $roto aantal minutieuze observaties dat de lezer zeer
betrokken doet zinJ bil• de personages, hem als het
ware met huid en haar het boek in sleePt. Een tniviale overeenkomst is dat en in beide boeken
enorm veel $erookt wondt, tot l'e het en bil'na benauwd van kril' , maar dat zal samenhan$en met
toenmali$a zeden en $ewoonten . Daarnaast maakt
Vo$els net als Voskuil bil'zonder$naa$ $ ebnuikvan
het inmiddels verouderde )°
' n$erenwoord 'mietens' wat op den duun enigszins irritant wordt .
Meer inhoudelil•k zijn Voskuil en Vo$els $einteresseend in kwesties als vriend versus viand
l
tnouw versus vernaad, oPrechtheid versus $emaaktheid solidarjteit inte$riteit . Het is belangri'k dat l•e in moreel oPzicht aan de '$oede kant'
staat dat 'e staat voor wat l'e ze en dat l'e trouw
bent aanJ'e vrienden, zonderl'ezelf ontrouw to wonden . Er is no$ veel meer to ze$$en over beide boeken maar dat zou een artikel op zich worden .
De harde kern bestaat uit twee delen to weten
'Kanken' en De naakte waanheid' .'Kanken' be int
in 1960, hetgeen of to leiden valt uit een opmerkin g
over de OlYmPische S elen, die dat )'aar in Rome
wonden $ehouden . Bents Mees is al een aar )'aar
$etrouwd met de Italiaan Stefano De Vincenzo die
als in enieur werkzaam is in hun woonPlaats Bologna . Het is niet Precies duideliJ'k wat Berta doet •
er$ens is sPrake van vertaalwerk . Het verhaal
wondt verteld in de derde Pensoon en slechts of en
toe kri$
J' en we via een monologue interieur een kikl•e
in Berta's $edachten die no$al verward zil'n . Hoewe! en in het verhaal weini$ wordt $eze$d over

aar9an9 11, nummer 2

r

e

c

e

haar huweliJ'k met Stefano, blil'kt uit kleine details
dat dat niet erg veel voorstelt.
Het verhaal lil'kt to draaien our oom Mario de
paterfamilias van de familie De Vincenzo. Hil' heeft
de oPvoedin$ en de opleidin$ van Stefano bekosti$d en is dims favoriete oom . Als het verhaal be$int bliJ'kt hil' kanker to hebben . Hi)' lit in het ziekenhuis en lil'kt to zijn op$e$even, maar zijn
familie doet to$m over hem alsof hil' er wel weer
bovenop zal komen, het$een Berta een doom in het
oo$ is . Ze vindt dat hi' niet voor de $ek ma$ worden $ehouden, maar Stefano is het eens met zijn familie . Oom Mario's ziekte is aanleidin$ voor het
op laaien van oude familievetes f vooral over de erf enis en stelt ook de positie van oom Mario's no$al
e$ocentrische concubine mevrouw Leonetti ter
discussie . Aanvankeli'k kiest Berta partil' voor haar
en te$en Stefano's familie, die het ei$enli)'k maar
niets vindt dat mevrouw Leonetti - een $etrouwde vrouw - samenwoont met oom Mario. Berta
maakt zichzelf wil's dat ze het doet omdat mevrouw Leonetti net zoals zi)'zelf, een vreemde
eend in de bi' is dat wil zeggen in de familie de
Vincenzo . Later denkt Berta dat ze via mevrouw
Leonetti ei$enlil'k oom Mario steunt omdat deze
niet $oed meer in staat is our zijn vriendin te$en de
familie to verdedi$en, maar tenslotte beseft ze dat
het allemaal our Stefano $sat . Uit eenpo$in$tot solidariteit met hem helpt ze oom Mario .
Uit 'De naakte waarheid' bli'kt dat Berta 'De
harde kern' zelf eschreven heeft en dat het boek
bedoeld is voor Stefano . Ze heeft het $evoel dat hi')
een verkeerd beeld van haar heeft en wil dit corni$eren . Vier J'aar lan$ heeft ze aan het boek $ewerkt
en vier J'aar lan heeft ze en hoop uit $aput . De teleurstellin is dan ook $root als bliJ'kt dat Stefano
het verhaal slechts ziet als een knoniek van zijn familie .
Omdat ze het boek ook voor haar Nederlandse
vrienden Jacob en Wies')eheeft $eschreven last ze
het hun lezen als ze weer in Nederland is ; ze heeft
daar no steeds een kamer heeft . Jacob ze : "het is
zo'n haarscherP pontret van >'ezelf . . . Het is een
verhaal over solidariteit. Het is een krampachti$e
po in tot solidariteit met Stefano- maar op een
tenrein dat zozeer niet het 'ouwe is dat die solidariteit verraad aan l'ezelf wondt ." Hi)' vindt het 'mietens' . Berta is blil' met zijn oondeel maar weet niet
$oed wat ze ermee aan moet . Wies)'e vindt dat ze
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het moet publicenen maar Berta ze dat ze het alleen voor Stefano en hen heeft $eschreven . Wiesl'e
be$nil'et dat niet : "1k zou mil'n stem willen doen horen in de wereld ."
De nelatie tussen Stefano en Berta wordt steeds
slechter wat zich onder meen uit in hun seksleven.
Als ze net in bed li$$en, vnaa$t Stefano sours of ze
bi' hem komt maar elke keen dnaait het uit op jets
wat men panadoxaal zou kunnen aanduiden als
'verknachtin$ met toestemmin$ van het slachtoffen' . Bents kan zich tiJ'dens de 'daad' noch in seksueel noch in emotioneel opzicht geven, voor zover
het laatste al niet inherent is aan het eenste . Af en
toe spneekt ze Stefano aan op zijn menin$ over
'Kanken' maar hi' kan en $een portnet van haarzelf
in zien . Aan het einde van het boek ziet ze in dat ze
met Stefano moet breken omdat ze zowel zichzelf
als hem voor de ek houdt .
Ook als het our politieke zaken $sat vindt Berta
het moeili)'k our een positie to bepalen en op basis
daarvan in ache to komen . Vanuit Italie be$int Bento een venwardebriefwisselin met Jacob en Wiesl'e, waanin ze ook Stefano betrekt . Aanleidin$ is de
toenemende politieke onnust in de wereld . We bevinden ons inmiddels in de tweede helft van de J'anen'60 ; mensen $aan de straat op our onder andene
te$en het Amerikaanse militaire in$ri)'Ien in Vietnam to protesteren . Wies)'e is zeer be$aan met allerlei aches en sleept Jacob daar te$en wil en dank in
mee. Berta voelt zich schuldi$ to$m over Wiesl'e
dat ze zelf niet de straat op $sat our to protesteren
of petities ondertekent maar ze kan het eenvoudi g
niet . Stefano is J'uist voor de Amerikaanse intenventie omdat hil' te$en de communisten is . Deze menin$ bnieft ze weer door aan Wiesl'e, die boos wordt
o Stefano . Berta schilent heen en weer tussen
beide standpunten .
Het $evol$ hiervan is dat ze ruzie kri)'$t met Stefano en Wiesl'e, die haar een lakse houdin$ venwil'ten . Oveni$ens worden zowel Stefano als Wiesl'e
beschreven als iensonen die vril' snel een onwankelbare menin$ hebben over de din$en, het$een
samenhan t met de no$al on$enuanceende- haast
clichemati$a manier waanop ze over de wereld
denken . Dat ze op die wiJ'ze tot to$en$estelde
standpunten komen is ironisch maar doet niets of
aan deze constatenin$ . Grappi$ is dat acob en Bento- in to enstellin$ tot hun partners, l'uist onzeker
zi)'n, oo$ hebben voor haarfi)'ne nuances en zich
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niet gauw bil' jets zullen aansluiten . Al is Jacob no g
wel geneigd zich sours door Wiesl'es enthousiasme
to laten overhalen .
Berta verklaart later togenover Jacob en Wiesje :
"Die hele briefwisseling met l'ullie was dus eigenlil'k een omtrekkende beweging . Ik wilde Stefano
vanuit onverwachte Posities bestoken . Maar een
succes wend het niet want in werkeli)'kheid bestaat
dat natuurlil'k niet, dat l'e )'e leven met suPorieure
kri)g' slisten bestuurt ." Hier is dus oPnieuw sPrake
van een ging our Stefano uit zil'n tent to lokken,
waardoor Berta Probeert haar verhouding tot hem
to bePalen .
Uit het bovenstaande blil'kt dat ook 'De naakte
waarheid' in feite over solidariteit gaat . Over de
onmacht van Berta our solidair to ziJ'n met jets of iemand f terwijl ze daar )'uist zo'n grote behoefte aan
heeft . Bil' vri)'wel alles vraagt ze zich of waar ze
staat of ze wel ergens staat . Niets is vanzelfsprekend . Berta let continu op zichzelf, hetgeen tot een
voortdurend gesPannen houding leidt . Zo nu en
dan heeft ze hooguit de illusie dat ze achter een
idee of een Persoon staat en een duidelil'ke mening
heeft maar nog vaker wordt haar houding bePaald door een recalcitrante reactie op P ersonen en
andermans ideeen .
0P het moment dat Berta haar gevoelens l'egens
jets onder woorden tracht to brengen slaat de onzekerheid meteen weer toe . Ze gaat twil'felen aan
de woorden die ze zo)'uist heeft uitgesProken of o P
PaPier heeft gezet- en daarmee aan de oPrechtheid
van haar gevoelens. Vaak omdat het allemaal veel
to mooi klinkt to rond to literair en daarmee
onecht . Haar zwilg' zaamheid komt dan ook voort
uit een drang haar gedachten perfect to verwoorden • ze denkt lang na over de l'uiste formulering .
En als ze niets wezenlil'ks to zeggen heeft f moet ze
van zichzelf haar mond houden . Maar als ze zich
niet op haar gemak voelt- heeft ze sours l'uist de neig ing our als een bezetene to gaan babbelen en kan
ze zichzelf niet meer het zwilg' en oPleggen . De genadeloze wil'ze waaroP Berta zichzelf observeert
doet )'e sours de rillingen over de rug toPen .
0Pvallend is dat zi)' over het algemeen haar toevlucht neemt tot het geschreven woord als ze haar
Positie of gebrek aan Positie aan Stefano of haar
vrienden wil verklaren . Blil'kbaar wantrouwt ze
dat als medium minder dan het gesProken woord .
Het duidelil'kst blil'kt dit natuurlil'k uit het feit dat
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ze'Kanker' heeft geschreven als een snort verklaring voor Stefano, maar oPmerkelil'k is ook een ontboezeming die ergens tegen het eind van het boek
wordt gedaan . Ze denkt dan terng aan het begin
van haar relatie met Stefano . Al vri' snel ze ze tegen hem dat de literatuur tussen hen in staat omdat ze haar ziel aan de literatuur heeft verkocht . Ze
schriJ'ft hem een briefe
) waarin staat dat ze nooit
van hem zal kunnen houden en dat het huwelil'k
van haar ouders our die reden ook is mislukt . Maar
Stefano zet door en our zil'n geluk niet to frustreren
en omdat ze hooPt dat ze toch zal veranderen
meer van zichzelf zal kunnen geven trouwt ze met
hem .
In het verlengde hiervan is het niet zo vreemd
dat Berta het idee kriJg' t our oPnieuw een boek to
gaan schril'ven ditmaal voor zichzelf, als toevlucht maar vooral our uit to zoeken hoe het allemaal zo gekomen is . Want het is duidelil'k dat haar
relatie tot haar ouders jets met haar huidiga chaotische gevoelsleven to maken heeft . Regelmatig
moet ze aan hen denken en op die momenten heeft
ze het gevoel dat ze to kort is geschoten . Het huwelil'k van haar ouders was slecht en haar moeder
drukte haar op het hart our het beter to doen . Inmiddels is haar moeder overleden en is Berta's vader, die erg tegen haar opziet, maar met wie ze een
slecht contact heeft hertrouwd . Ze verwi't hem dat
hil' het verleden ontkent, dat hi1' haar eigen moeder
doodzwilg' t. Met haar broerThi)'s heeft ze helemaal
geen contact meer . "Ik wist het al zo lang- dat ik
ooit rekenschaP zou moeten geven van wat er
vroeger, voor Stefano, was gebeurd . Nu scheen het
ogenblik daartoe gekomen ."
Het curieuze feit doet zich voor, dat'Kanker' nu
toch is verschenen, ondanks de aanvankelil'ke mening van Berta dat het niet geschikt was voor Publikatie . Dit werPt en passant een aardiga filosofische kluif op, waarin ik mil' niet to veel zal
vastbiJ'ten : als een personage uit een boek een verhaal heeft geschreven dat ook werkelil'k wordt uitgegeven, is dat personage dan eigenlil'k nog wel
fictief? Een tweede kluif is intussen de vraag wie
nu eigenlil'k de auteur is van 'De naakte waarheid' .
Dit boek is duidelil'k niet de 'rekenschaP' waarvan
hierboven sPrake was en bevindt zich derhalve ergens in het luchtlediga tussen'Kanker' en het no g
to schri'ven verhaal van Berta dat ons in het colofon woodt beloofd door Van Oorschot .
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Wie De naakte waarheid' ook geschreven heeft
misschien blil'kt dat in een later stadium . toch weer
Berta to zi)'n , het li)'kt me in elkgeval waarschil'nli)'k
dat dit verhaal de publikatie van'Kanker' mogeli)'k
heeft gemaakt . Het dient als een snort exegese ervan en is er tevens een vervolg op . Uit het verhaal
wordt duideli'k hoe men 'Kanker' kan lezen en
vooral hoe de schril'f ster zelf vindt dat men - in
casu Stefano Jacob en Wiesl'e- het eigenlil'k moet
lezen : nameli'k als zelfportret . 'De naakte waarheid' plaatst dit zelfportret in een breder kader .
Het thema blil'ft hetzelfde- maar wordt verder uitgewerkt onder andere in de vorm van de politieke
discussies. Berta krilg' t ook meer achtergrond • we
komen het een en ander to weten over haar verleden . Jacob en Wiesl'e zil'n betere meer vertrouwde
togenspelers dan Stefano's familie . Een groot verschil is ook dat we de wereld nu door Berta's ogen
zien .
Het is tenslotte nog maar de vraag of Berta veel
zal opschieten met haar nieuwe verhaal, gezien
haar scepsis ten aanzien van het geschreven
woord . Wat ze tegen Stefano heeft gezegd geldt
vermoedeli'k in het algemeen : de literatuur staat
tussen Berta en de anderen in omdat taal domwe g
niet eenduidig is en ontoereikend- of de dingen
mooier maakt dan ze zi'n . Het is ironisch dat Berta
ti' ens haar crisis weer toevlucht neemt tot het medium dat haar )'uist van de wereld heeft weerhouden . Weliswaar schri)'ft ze het nieuwe boek voor
zichzelf, maar de vraag blil'ft of de literatuur ook
niet tussen Berta en haar eigen gevoelens in zal
blil'ven staan . Ze heeft weinig keus : ze heeft haar
ziel immers verkocht aan de literatuur en kan niet
anders .

Henk Hardeman
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Vooys intermedialiteit
[aankondiging]
De laatste l'aren is in de beeldende kunst'video art' zeer in opkomst . Kunstenaars als Bruce
Nauman Gary Hill, Dara Birnbaum en vele anderen willen door middel van de 'video art'
de toeschouwer een mix van disciplines laten zien . De 'video art' is een mengelfing van
kunst wetenschaP- technologl'e, geluid, Politiek en massamedia . De toeschouwer kril'gt niet
alleen een schilderil' to zien, maar een bewegend beeld en geluid .
deze wil'ze wordt de
toeschouwer op een andere manier geconfronteerd met een kunstwerk.
De vraag die Voo ys aan de orde wil stellen in het themanummer van dit 'aar, is de rol van de
verschillende kunstdisciplines en de media in de literatuur . Is de rol van kunstdisciplines in
de literatuur veranderd in de laatste twintig of dertigl'aar? En wat heeft de opkomst van de
media betekend voor literaire weken?
Deze vra Sen wil Vooys in de nummers 3 en 4 aan de orde stellen . Het dubbelnummer bestaat
uit twee gedeelten . Het eerste gedeelte vormt een algemeen kader . Het is de bedoeling dat
in dit Sedeelte ingagaan zal worden op kunstdisciplines in het algemene- de media en het esthetisch genot. Tevens is er ruimte voor de ml van intermedialiteit in verschillende kunstuitingen . In het tweede gedeelte zal het accent liggen op andere media in literaire werken
en of bi' auteurs .
Ideeen en uitwerkingen zil'n van harte welkom .

Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met :
Toef ager : 030- 713494
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Lacrimae Christi

P.L . Wentzel
De bloemen stonden rechtop, Fred had ze zo $eran schikt dat was leuk voor z'n vrouw als ze
thuiskwam . Bloemen houden van mensen . Nou
daar wist Fred niks van . Hi' wist wel dat Alice dol
op bloemen was .
Hi' ruimde de rommel van het aanrecht. De afvalresten van de bloemen in de $roene container,
hat papier en hat plastic in de $ri)'za container . Hi'1
had $estofzui$d- de ramen $ezeemd- ze kon tevreden zil'n . Wat meer kon hi)' doers misschien thuisblil'ven vanavond .
De koffie smaakte niet voor het eten, hi)' had hat
eten al opezet,
en voor een pils)'e was hat no$ to
$
vroe$ . Al dat $ezeur over alcohol en 'drink met l'e
maters.' Hil' wist donders$oed hoeveel hil' kon hebbars en hi' drank nooit to veal maar Alice hield er
niet van. Als ze thuiskwam en er stond een pilsl'e si$aretl'e erbi)', zei ze "zit l'e nu alweer aan hat
bier?," hoe vaak hi' haar ook vertelde dat hat hem
ontspande. Het ritueel ward alti)'d verstoord door
het idee'dat hat wel een bruine kroe$leek .' En eerder een ils)'e nemen dan kwam het werk niet
klaar . Zo'n huishouden liee nou eenmaal niet vanzelf . Dus nam hiJ' $een bier, maar pas 's avonds als
zi' ook nam.
Hil' moest we$ vanavond ze hadden er $enoe $
woorden over vuil $emaakt- maar of sprack was afsPrack . Dit was zil'n avond daar vial niet aan to tornen . Ze kon hoo$ sprin$en- laa$ sprin$en : op dinsda$ $in$ hil' uit .
Het huffs had een koperen trekbel, die l'e tot ver in
de lan$a an hoorde rinkelen . Na even $ewacht to
hebben deed er een dame open . Hi)' had een blik o p
de $racht $ewor n, toch altil'd een beet)'e zenuwachti . Het winterlicht bestond uit stadslichten die
in een heimelil'k duister sPie$elachti$ op hat water
$eworIren warden . De oude boom wat vertrokken
voor hat huffs alsof hi'
~ reumatiek had . Een tak $evormd als een arm die hi) ' piJ'nli)'k in z'n rug hield .
Hil' hin$ z'n kleren aan een knaapl'e en $in$ de
sauna binnen. Hil ' hield zich aan de of emeten til'den die op schema's overal aan de wand hin$en .
Na het dom lbad rusten, handdoek om z'n onderli)'f. Twinti$ minuten, daarna $in$ hil' naar de

kamer apart . Een mooie aPanse hielP hem verder
met uitkleden .
Het is altil'd een heel $edoe om l'e uit zo'n lichasm to wurmen . Met haar zacht strelende handen lukte het hem bi)'na alti' als vanzelf .
Hil' voelde hoe hil' eruit $lipto en het lichaam als
ears natte handdoek bi ) ' de a p anse achterliet f die
het opraapto en in de kast hin$ . Hil' zweefde vriJ'-o p
het koord na dat hem met z'n lichaam verbond zoals ears halsband de ei$maar met de hond alleen
etherischer . Fen draad die heel zou blil'ven, als l'e er
maar $een $ekke din$en mee deed zoals rukken
en trekken . Het was de Spirit diel'e bewoo$ en daar
moest l'e niet to$enin $aan . Brak hi)', dan was )'e er
$eweest . Een al$ehele vriJ'heid is nets voor de
mans omdat ' er ens overal alti' teen ' zelf
oploopt, hoe en waar dan ook .
Fred had een $oed zicht . Z'n vrouw zat televisie to
kil'ken, hi)' dacht'kil'k)'i)' maar lekker televisie meisl'e, 'e
l hebt hard $ewerkt .' Hi) ' tikte haar even op de
schouder, zodat ze opkeek maar niet voor lan g,
want Derrick was spannend . Fred $in$ er vandoor .
Hil' had meer to doers dan z'n vrouw pla$en .
Hil' za$ meer dan $oed voor hem was, dat kon hi')
doers de ruimte kende $een $eheimen, hil ' voelde
er zich als een vis in het water, maar )'e moat niet alles waters, l'e moat niet alles willen zien, l'e moat niet
to veal willen . Hil' had zich met echteli)'ke ruzies bemoeid als man en vrouw op tilt met borders gingen
$ooien. Hi)' had zonder dat iemand daar de hand in
leek to hebben schilderil'en van de muur doers vallen koelkasten om$a$ooid . Tot de verbaasde echtelieden de handers mean $esla$en hadden en zich
afvroe$en wat dit nu allemaal was, uiteindelil'k
zich met een kus vereni$end .
Toen ook was het vallen van apparatuur, schilderi'en lampen die omvielen van de muur vielen ,
$estopt . Hi)' had z'n lol $ehad en men was tevreden . Hil' was daar wel to lan$ mee door$a$aan zoals een promaan
een vuurtl'e opstookt tot een
Y

vuur. Totdat de Spirit hem had gezegd,teverstaan
had $a$even dat hi)' zich in hat vervol$ verre
moest houden van $ooi- en smi)'twerk. Anderen
zouden dat wel voor hem doers voortaan.

Het was niet zo dat l'e onbemiddeld bleef bil ' dit
werk, l'e hoefde maar naar de bankrekenin$ to kil'ken . Duizend golden voor een avondl'e met een
blinde staPPen zodat die ook eens aan z'n lol
kwam en niet in zeven sloten to$elil'k lieP . Driehonderd golden, de tranen van een vrouw dro$en die
verdriet had . Hil ' moest er no$ eens heen want het
verdriet zat dieP . Ze trokken ook we! eens geld van
z'n rekenin$ of, zoals met die borders, toen hil' niet
meer kon stoPPen- misbruik $emaakt had van z'n
vri1'heid . Het sPeelse $emak waarmee hil' alles kon
was no$ $een uitnodi$in$ our werkelil'k alles to
doers . Niet dat ze stren$ warm, l'e kon $erust een
$eintl'e uithalen, maar bePaalde zaken moet l'e nu
eenmaal in hors waarde laten . Anders eindi$t alles
in het niets en is er ner$ens meer een Peil op to trekken . Orde moet er zil'n .
Vanavond $in$ hil' ver van huffs . De reisduur
was dan wel kort een $edachte bracht )'e alleen al
er$ens, maar Rusland, het land waar hil' terecht
kwam was toch niet mast de deur . Rusland, )'e kon
er veel over ze$$en, maar hil' hield zich wil'selil'k o P
de achter$rond .
Lan$s de we$ stond een kribbe 'net iets voor het
kindeke ezus' dacht Fred bil ' zichzelf. Hil' was in
de buurt van Valdal'- het stond op een Plaatsnamenbord tenminste in de buurt van een meer. Het
Plasts)'e was in$esneeuwd door de zware sneeuwval en men leed hors$er . Hil ' kon helPen door de
l'uiste $edachte in mensen to bren$en, zoals bil' een
vrekki$a boer die al het eten voor zichzelf hield .
Hoe hil' dat deed? Ach, hoe ei$en$ereid de mens
ook is sours er is altil'd we! een $sat)'e to vinden in
zil'n Pantser . Hil' had vrouw en kinderen die hil' met
een kleine in$reeP ziek liet worden zodat ze van
de ene op de andere minuut een dokter behoefden .
Het was een koud kunst)'e our de dokter vervol$ens to laten ze$$en dat de boer ook we! eens wat
meer aan anderen mocht denken . En de boer beloofde alles toe doers als hi1' zi1'n vrouw en kinderen
maar kon behouden . Zodat in elk eval weer een
hoop mensen to eten hadden .
Het was toch avondvullend werk $eweest en
toen hil' bil' twaalven tern$kwam bil' z'n lichaam
was hil' vermoeid . Het $in hem niet eens zozeer
our het geld dat hil' ermee verdiende een mens
moet levee en doet dat niet van de wind, vi)'fentwinti$ mille als hil' een weekl'e door$in$ in Rusland fe hel n ; het was eerder de bevredi$in$ diel'e
ervan had . Mensen to kunnen helpen, iets voor ze
to kunnen betekenen . Zodat hil ' een Christusrol o P
zich $enomen had, hoe $ek dat ook klonk . Hil' was
lan niet de eni a die dat deed en zelf interesseerde
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het hem $een moer of ze dat nou Christusrol of
welke rol dan ook noemden als hi' maar iets deed
waarvan hil' het $evoel had dat het zinvol was . Zoais een bakker z'n brood bakt, de fietsenmaker fietsee repareert en de mens een duurzame zin in z'n
levers heeft .
"Hoi ." Alice lag al in bed, hil' stakz'n koP our het
hoek>'e van de slagPkamerdeur . Ze bromde iets teru$- dat ze wilde slaPen, zil' moest vroe$ weer op .
Hil' kon tot tiers our in bed bli)'ven li$$en .

Men denkt misschien die ' n$en komt wel erg
makkelil'k aan z'n geld, maar Fred wist we! beter .
De moeite die het kostte our in en uit z'n lichaam fe
staP Pen is to ver$elil'ken met een l'aar werk dus
oud zoo hil' we! niet worden. Er zil'n misschien
mensen die denken dat het net zo makkelil'k is als)'e
broek uittrekken vergeet het maar . Het lichaam
moet worden los elaten en aan het lichaam kleven
zoveel aardse $edachten net als de zwaartekracht
die zichzelf niet zomaar oPheft .
Het is een Pra ces van leren, net als de junk die
minstens een keer per da$ een shot nodi$ heeft our
uit z'n bol to $aan en daar tenslotte aan kaPof $aat
als hil' daarmee door$aat zo wist Fred van de
moeite die het kost our uit l'e lichaam to staPPen .
Dat hil' niet elke da$ $in$ ma$ sPrekend $enoe $
zi'n . Ook al betaalden de overuren $oed, er zil'n
din$en die het niet waard zil'n our voor geld $edaan to worden . Het !even verliezen. Er warm
mensen die daar minder zwaar aan tilden het
hoeft $een betoo dat ze dan ook een kort levers
leidden . Voor sommi$en die voor het yak zielt1'e
wilden levers en sterven was dat een bezwaar,
kennelil'k . Men wordt uiteindelil'k toch weer oP$e nomen in het $rote al$ebeuren. Dat was dan ook
hun credo zoiets als sex drugs, rock & roll, als het
maar snel zeer hevig en intens is geweest .
Alice had be$ril'Pelil'kerwil'za weini$ be$ri P
voor wat Fred deed ze vond zi'n activiteiten maar
$evaarlil'k . Wat moest hil' daar nou op ze$$en .
"Stel dat ze ')e lichaam inPikken?"
"Dat kan niet schat dat zit achter slot en grendel ."
"Maar stet dat er een andere $eest in l'e lichaam
komt die $eest kan we! achter slot en grendel ."
"Hil' komt niet we$ omdat l'e de deur ook niet
van binnenuit kan o een . De sleutel li$t bil' de
concierge."
"Stel dat die $eest eerst die sleutel $aPt ."
"Stel dat Pasen en Pinksteren op een da$ vallee ."
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Hil' werd er moe van het herhalen dat het best
veili$ was, maar dat hil' zich ook als een formule 1coureur voelde. Absolute veili$heid was niet to $aranderen .
Het was we! $ebeurd in het verleden dat een iichasm door een andere $eest werd in$aPikt . Peter
had mooi het nakil'ken $ehad toen hil ' bil' z'n lichasm kwam . De geest had het lichaam pas verlaten toen Peter verzekerde dat hil' niks te$en de SPirit zou ze$$en . 0P zulke ver$ril'
l'en staan
exorbitant ho$e straffen niemand wasgt ze maar
zelfs to overtreden . Eeuwi$ durend hellevuur en
echte Pil'n li' en .
"Ik heb het er niet op," zei Alice .
Een andere keer vroe$ ze : "hoe komt het nou dat
sommi$a mensen het $evoel hebben dat ze in het
verkeerde lichaam huizen?"
"Dat heeft iets to makers met l'e karma, dat wat l'e
mee moet makers."
"Die lichamen zil'n niet $el'at ."
"Lil'kt me niet waarschi1'nli1'k nee ."
"Wat nou als iemand de draad doorkniPt die
met )'ouw lichaam verbonden is?"
"Dat heeft niks met knippen to makers maar het
zou niet best zil'n ." Hil' zwee$ en keek haar lan$duri$ aanf toen sloe$ hil' zil'n o$en neer .
"Wannneer $a >'e weer," vroe$ ze an$sti$ .
"Dinsda ."
" e $sat dus niet overwerken zoals l'e zei ."
"Nee ik moet ook een beet'e aan ' u denken ."
Hil' kuste haar inni$ en dieP . De zor$enrimpel
van haar voorhoofd $ewist .

Ze woonden in het HanalorePlantsoen 57, twee
hoo$. Twee $ro te kamers- een slagPkamer, ddouche, toilet. Een balkon aan de achterzi)'de,• met zon.
Ze keken uit op de achterkant van de herenhuizen
op dean achtschum op de achterkant van de
~'
ac9uelinedwarsstraat en op de achterkant van de
Herenmodesin$el . Het Plantsoen aan de voorkant
had een mansho$a waterPartil', water dat uit de
monden van en$ eltl'es kwam . Zi) hadden het $etroffen zil' beiden, voor $een $oud zouden ze no g
we$ willen ook al konden ze $oedkoPer worsen .
De rust in de stad op zo'n mooi Plekl'e- bond hen
beiden . Bovendien hadden ze pretti$a buurtbewoners die niet to min warm om elkaar to helpen .
HulP werd eboden waar dat kon en kon dat niet ;
er zil'n $enoe hul iensten die dat wel kunnen .
De buurt had een uitstralin$ van aan$enaam, fin
l .
Fred zat voor het raam to Peinzen, hil' had stof af$enomen . Hil'vond het Pretti$, huishoudelil'ke kar-

weitl'es doers, het hield hem met beide benen op de
$rond hil ' was al $enoe$ een hoo$"lie$er . Hil'
zwaaide naar de oude mevrouw Tan$er, die met
een stok lieP, zo dapper dat ze door niets uit het
veld was to slaan. De boodschaPPen deed ze zelf,
het huishouden deed ze na$enoe$ zelf, met een
flinke hulP- die in de buurt bekend stond als hardwerkend in meerdere huishoudens werkzaam . En
het was l'uist zo fil'n dat bel'aarden zoals zi zich in
hun midden konden handhaven .
'Benl'il' daar Alice?" Hil' had haar buiten $emist
dromeri$ als hi' was . Ze drukte een natte kus op
z'n wan$, haar news was nat . "We kunnen zo
eten " zei hiJ' . Verder zwe$en ze wat . Het was weer
dinsda .
Mevrouw Kaldoba was een bekend sPiritiste- zi'J
rieP $eesten op zoals een schooll'uffrouw haar kinderen en ze wist ze to vinden ook . Fred was al eens
op een seance $eweest, om uit to le$$en hoe z'n
werk $in$ . Vanavond zou hil ' er als $eest verschi)'nen . Hil' had iets met mevrouw Kaldoba of liever
$eze$d zi)'
. had wat met hem . Haar donkere o$en
wilden in de waarheid drip$en die hij was, hem
vastzetten op een stoel van alle kanten beki'ken ,
en hem het liefst no$ binnenstebuiten keren ook .
Hil' had een onheimelil'k $evoel over haar .
In z'n lichaam op de seance had hil' dat niet Pretti$ $evonden als $eest gaan lief gof hem toch een
onbestemd voor$evoel . Hil ' zei dat hil' niet moest
zeuren toch waarli'k niet voor een kleint'e vervaard . En $in$ op we$ . De sauna bracht hem op het
kookPunt van onrust en het liefst was hil' helemaal
niet uit z'n lichaam $etreden, als niet een Plichtsbesef hem ertoe dwon$ . Hil' kon de mensen niet laten
zitten.
Hil' maakte zich bekend nadat hil' oP$eroePen
was en vertelde wat hi)' de voriga keer, in levende
live,
had verteld, om de mensen de $ele$enheid to
l
g even hem to herkennen en zich to verwonderen .
Hil' was de 1astste van die avond . Vddr hem was de
eest van een overleden l'on$ meisl'e, die haar moeder ras
$$wilde vertellen dat het goed met haar
$in$ . De mond van het medium stond niet stilt
"Moeder er was zo'n Prachti$a tuin met allemaal bloemen het was helemaal niet eng, meteen
nadat ik asn de griep overladen was werd ik liefderil'k oP$enomen . Ik heb oPa $esProken- uw vader .
U moest de roeten van hem hebben . En er ziJ'n
hier zoveel broert'es en zus)'es, dat ik me nooit alleers voel ."
Een andere vrouw sprak met haar vader, zil' had
no a1 wat onverwerkte gevoelens .
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"Lieve kind ik wil dat 'e $elukki$ wordt,)'e hoeft
l'e over mi
l $een zor$en to maken."
"Is het zo dat u moeder heeft $esla$en vroe$er."
De stem van het medium zwee de mond bewoo$- maar er kwam $een $eluid uit .
"Nou vader?"
De aanwezi$en hoorden het moeilil'ke slikken
van een man die veel goed had gedaan, maar ook
wel eens de mist in$in$ .
" e moeder en ik waren twee handen op een
buik, we hielden van elkaar ." Een nauweli)'ks hoorbare zucht Monk in de ruimte. "En het gebeurde
wel dat ik haar sloe$ . Ze heeft me altid
l fair behandeld al haalde ze sours ook het bloed onder m'n
na$els vandaan ." Het was stil en het medium zei
te$en de $east: "bedankt voor uw komst, ga in vrede" zoals ze dat bil' alle $eesten deed als afscheids$roet .
Fred was aan de beurt hil haalde wat $rap)es uit
met din$en ve laatsen
en hat lamplicht aan en uit
~
doen zonder dat iemand aan het lichtknopl "e zat .
Kenneli)'k was het mo$eli)'k voor sommi$a $eesten
op aarde hun lichaam to verlaten en er in tern$ to
keren zoals een ander z'n huis binnengsat, de wetenscha stond wear eens voor mats. Men was
overtui$d $eraakt van z'n aanwezi$heid . Bil' hat
afscheid zei hat medium $een $eda$, terwil
) de
aanwezi$en naar huis $in$en hield zij' hem vast .
Hi)' probeerde zich los to rukken en to bevri' en
maar tever eefs :
"Zo )'on$en, nu zil'n we samen alleen " zei mevrouw Kaldoba $enoe$zaam .
Het werd later en later, Alice was ongerust . Ze belde hat huis op waar Fred heen $a$aan was daar
wist men ook van niks . De o rachten liepen via
de Spirit en de Spirit zelf was niet aanwezi$ . Een
aardbevin$ in Turki)'e, overstromin$en in Bangladesh, de uitlevering van twee Libiers . Al de haat en
het venil'n in Rusland-oe$oslavie Birma . Er moest
$eor$aniseerd worden dat de $eesten waar dan
ook to hulp schoten .
Alice werd bang . In het herenhuis hin$ hat lichasm van Fred maar waar was Fred gebleven .
Mevrouw Kaldoba had een sterke $east ze wist
van afdwin$en van vasthouden ze wist van overtui en. En als hat haar te pas kwam schroomde ze
$eesten
niet deze ei enschaPen to $ebruiken .
had dat de invloed van hat etherische te$en hat lichameli)'ke zwak te$en stark, ook al waren ze onbereikbaar eenmaal binnen haar invloedssfeer ,
bewust aan ewend hadden ze geen woord maar
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te ze$$en . Ook Fred niet haar wil aan hem opele$d .
Fred was van nature mee sand vol overgave ,
wat hem nu $ebeurde, hil' had er $een antwoord
op . Het eni $a wasrasn hil' dacht maar dat was
werkeh lk om voor tern$ to deinzen was moord .
Een andere manier was er niet om los to komen van
dezevrouw, die zelfs in haar slagp macht over hem
had omdat ze niet sliep, maar twee uur in trance
was, op deze manier aan haar slagp gekomen .
Moord was wel het allerlaatste redmiddel er
moesten toch we$en zil'n. Hil' brak er zich het hoof d
over, toen hem inviel : 'de kleuren van 'e viand
asnnamen.' Hasr ri)'zen liefhebben, doen wat ze
ze$t our op het l'uiste moment to ontsnaPIEn . Voor
moord had hil' ner$ens in z'n geweten plasts, ook al
werd hil' duizend l'aar vast$ehouden .
"Wat zit uw hasr mooi vandaag," fluisterde hat
m hasr east . Ze keek in de spiegel en glimlachte ,
"dank )'e, p ' ngeman, ik ban de mooiste ." Mensen
zoais zij' zin~ ook no$ eens verschrikkeli)'k i' el .
"Wilt u koffie mevrouw?" "Hoe wou 'e dat zetten, >°n$en? Ik dank niet dat )'e )'ezelf voldoende
kunt materialiseren our koffie to zetten . a kunt
misschien een heleboel, maar niet dat." Het kostte
z0 on$elooflikl veal kracht our als geast dingen to
verp1aatsen dat koffiezetten uit den bone was .
Voora 1 ookomdat hi'~ steeds op moest schenken . En
aanhoudende bezi$heden voor een east niet
doenli'k zi'n .
"Het is wel vriendeli)'k aan$eboden, maar l'e
moat niet denken dat l'e mil' kunt li)"men. a wilt zeker ontsnappen vriend ."
Fred hin$ er lusteloos bil', waar zij' $in$ stond hil' .
Overa1 moest hi)' met haar naar toe, tot hat hem de
stmt uithin$ hat schoothond'e van mevrouw Kaldoba to zi)'n. Hi)' moest ontsnappen, hoe dan ook .
Ze had hem zo in$apalmd door zich op hem to
concentreren en hem to rote$reren dat ze zelfs een
P1asts>'e in hasr hart voor hem had vrigemaakt . Zo
wilde zij dat hil ' haar liefhad, lichameli'kl'k kon niet
maar zij' vroe$ our mateloze geesteli)'ke bevredimet iemand die niet $enoe $
)
$in$ . Ver$eli'kbaar
van geld
kan kri$en.
Als Fred asn Alice dacht werd hi)' gek, hat hale
verdriet mats kon hi)' haar of iemand anders doorsemen . Een $evan ene van zichzelf in hat hart van
mevrouw Kaldoba- $evan$ene van een $roter
$east kon hi)' masr aan moord denken . Alleen zo
zou hil' hasr invloed op hem ongedaan kunnen maken . Het was to $ek voor woorden .
In sprook)'es rekent men $enadeloos of met de
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bone stiefmoeder, desnoods op een vuurtl'e $eroosterd maar dit was $een sprook>'e . Dit was $een
werkelil'kheid, dit was waanzinni$ .
Mevrouw Kaldoba had een dochter uit een huwelil'k, steeds als zij ' kwam Pro beerde hil' over to
wippen op haar $east en als ze we$'ng
~ mee de
deur uit to glippen . Maar Kaldoba was niet $ek alti'd een o0g op hem- een voortdurende concentratie . Als zij ' ook maar even losliet, maar hil ' kree$
$een kans . Zo was zij' ook een $evan$ene, de $evan$ene van hem . Beheerst door de angst, wat had
ze ei$enlil'k met hem voor?
"Dat zal ik'e precies ze$$en, l'on$en ." Zil' was nu
zover in zil'n wezen $edron$en dat zij' zelfs zil'n $edachten kon lezen . "We gaan de wereld veroveren
l'il' en ik."
Ze was echt $ek $eworden .
"1k $a )'°u meenemen naar een plasts in hat rusti$ Brazilie . een berg zullen wil' $eesten om ons
heen verzameleni lil' zal die $eesten voor mil' halen .
Fen Hitler, een Goebbels een Napoleon, Caesar .
En neem Cleopatra ook maar mee- dan hebben we
meteen een dienstmaa$d . Nou l'a, maa$d . . . " Ze
lachte schril alsof er nagels over de spiegel krasten, gek als een deur.
" on$en l'il' moat l'e ouwe moeder niet zo baspotten . Mil'n ziel is toevallig ouder dan de l'ouwe weet
l'e wel hoe oud mil'n ziel is? 1k was de slang die Eva
verleidde, ik was de Satan die Christus in de woestil'n verzocht, ik was de meedo$enloze vrouw die
eanne d'Arc naar debrandstapell'oe$e
mil' bast
$een smeken f bi)' mil' vind l'e $een $ehoor."
" a mevrouw," zei Fred gedwee, die ook niet
meer wist wat hil ' moest ze$$en .
Alice zat in de huiskamer naar hat portret van haar
man to kil'ken, tranen bi$$elders over haar wan$en
verdriet welde in haar op . "Lieve Fred, als l'e me
hoort hoe en waar dan ook last jets van l'e horen .
De dagen zonder l'ou . . . lk kan niet meer werken f ik
kan niet meer eten . Help me uit die martelende onzekerheid . Help me." Ze keek naar buiten in hat
donkey, op niemand kon ze een beroep doers. De
politie kon ze niet inschakelen die zou denken dat
ze $ek was met haar verhaal . De Spirit zelf aanspreken de Spirit was er niet . Het huffs waar zil'n lichasm hing verantwoordeli)'k stellen verantwoordelil'k stellen waarvoor, er was alleen een lick asm,
verder niets . Dat ze hem vermoord hadden waren
daar s oren van to zien? Ze huilde en ze brak .

In hat vliegtuffg dacht Fred : ik mag dan een gevan-

$ene zil'n van mezelf, ik mask m'n handers niet
vuil . Een schrale troost misschien maar er komen
vast betere gelegenheden om to ontsnaplyn . Zoals
zij' er bil' zat met haar pokdalig gezicht alsof de hele
wereld van haar was, zo minzaam als ze de stewardessen behandelde alsof zij God zelf was . Haar
praktil'k als spiritiste had zij ' opgedoekt de vriendelil'kheid waarmee zij' dat had gedaan o zo zoetsappi$ . "Zil ' had in Brazilie een task to vervullen
geroepen tot een groter ambt", wal$elil'k .
In Brazilie liet zij' zich meteen per privevlie tuff
$ $
naar de berg brangen die zij ' Toran had genoemd
cYnisch .'Mensen zoals zij' $eloven meestal heili$ in
wat zij' doers, al is heili$ in dit verband ook besmuikt, besmet ongunstig bedoeld', dacht Fred .
Hil' had echter zoiets over zich van afwachten
maar . Als ze over de wereld wil heersen haar zaak
er zil'n er meer $eweest . Zil' kon no$ zoveel $eesten
oproepen die zelf ten val waren gekomen hat zou
haar val alleen maar versnellen .
En hil' moest in plasts van $ado$en stri' en tar
rechter til'd en tar rechter plaatse . Eenzaam misschien maar fier als een ridder, met God in hat blazoen . Want dat de Spirit hem in de steak gelaten
had, $eloofde hil' niet . Hil' $eloofde eerder dat hil' de
Spirit nog jets moest bewil'zen . . . Onwankelbare
trouw aan hat goede en de eerzaamheid, niettegenstaande z'n eerzucht maar dat was weer een ander
chapiter .
Het was allereerst nodig om de geast to versterken f
daartoe waren medestanders nodig, mensen die
de geast hooghielden die in hat ideaal $eloofden .
Rondom de berg lagen wat dorPen en nadat Kaldoba zichzelf op een berg had geinstalleerd vroe g
zij' Fred de do ~elfin$en in to f luisteren dat Moeder
Natuur zelf op de berg aanwezig was om hen to
ontvan$en en van ri)'ke $avers to voorzien .
Het dorpshoofd was een woest uitziende man
wiens $east helemaal vol zat met van die dingeyes,
l
die >'e bil' natuurmensen wel meer aantreft alsof ze
zich in bladeren hebben gestoken in schutkleuren
hebben $ehuld, als uitstekels primitieve walens
en verder veal vallen voor de dieren zodat z'n
o$en woest heen en weer schoten .
Fred wrong zich tussen de bosscha$es- naar de
stam van de boom en raakte aan de wortels toen hi'l
zei "Moeder Natuur is hier voor l'ullie $ekomen .
Ze is op de berg en zal l'ullie graag ontvangen .
Kom kom alien en neem zoveel mogelil'k mensen
mee om haar eer to bewil'zen . Zil' diel'ullie van levers
voorziet voor een $oede l'acht zorgt en waakt over
l'ullie welzil'n ." Het opperhoofd keek op van waar
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die stem gekomen was . De blauwe lucht scheen als
nooit tevoren en hil ' had even de neiging om z'n
speer to gri)'lamn, omdat de stem dichtbil' geklonken
had en daarom gevaarlil'k was . Fred begon er wel
aardigheid in to kril'genf als het maar niet zo in en
in gemeen zou zil'n . Zich met het priveleven van
mensen bemoeid ze van hun waarde ontdaan .
Kaldoba had zich diep in hem gedrongen, zodat
het voor hem zelfs moeili)'k was na to gaan welke
stem van hem of van haar was zo was hil ' onder
haar invloed geraakt .
Kaldoba zat op de berg voor de uitgang van een
grot, die diep in de aarde voerde. Ze had daar haar
intrek genomen en mediteerde op een goede aflooP van de dingen, terwil'l een ander deel van haar
geest zich bezighield met Fred en wat hil' moest
zeggen . Martine zo heette ze van haar voornaam ,
keek naar het groeee landschap, het wuiven van
de bomen en de eindeloze lucht waarin schapewolkl'es dreven als iJ'sschotsen op een rivier . Zi')
was oprecht gelukkig, meende dat haar til'd gekomen was en niets ter wereld haar van haar verdere
Plannen kon afhouden.

0p het Hanaloreplantsoen heerste verdriet- buren
kwamen hun deelneming betuigen- en alhoewel
Fred niet dood was heerste er in huize Loo yman
een onaangename stilte die des to drukkender
voor Alice was omdat ze haar baan kwi't was ; reorganisatie in het bedriJ'f en ziJ' was de klos . Ze kon nu
zelf het huishouden doen en ze merkte dat het
prettig was . Al dat geemancipeerde gedoe- last
Fred voortaan maar de centen verdienen dacht ze
bil' vlagen . In een woedeaanval omdat ze niet wist
waar hiJ' was . Men van het huffs waar Fred werkte ,
had nog aprobeerd haar in contact to brengen met
de Spirit, maar het leek wel alsof hoe meer ze hem
nodig had, des to verder hil' zich terngtrok. En Men
had het over beProevingen om ons geloof to versterken aan m'n laars ik wil Fred terng, dacht Alice en schreidde bittere tranen zoals die haar de
laatste ti' meer en meer overvielen .
Ze eiste z'n lichaam op om hem thuis to verzorgen- zoals comapatienten worden verzorgd . Ze
wilde muziek laten horen die hil' mooi vond ze
wilde hem strelen om hem zo to bewegen naar z'n
lichaam terng to keren, maar ze gaven het niet af .
Hil' staat biJ' ons onder contract waar ze nooit iets
van gehoord had - het warm 'avondl'es uit' en
wil' nemen de verantwoording voor onze werknemers bovendien weet hil' z'n lichaam in het huffs en
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dat is dus de meest geeigende plaats voor hem om
er terug to keren . Daar zat natuurlil'k wel wat in .
Dagelil'ks kon ze hem bezoeken zoveel als ze maar
wilde het lichaam lag op een lange tafel . Hil' bewoog niet- de geest was er uit toch was er !even in
hem . Gevoed door een infuus dat het lichaam o p
een konstante moest houden . Zil'n gezicht beeldschoon verstild . Ze kamde het haar zoals hi)' het
kamde . En tilde z'n oogleden op en keek naar z'n
pupillen . Fred was zo dichtbil' en nog nooit had hi'l
haar zo veraf geleken . Verwi' erd zorgde ze voor
hem als voor een pop . Nam hem in haar armen en
sprak tegen hem . Er was nog iets van liefde tussen
hen zich in het lichameli)'k contact uitgesProken .

Ze kwamen biJ' avond, de dorpelingen ze hadden
f lambouwen meegenomen om zich bi)' to lichten o p
het donkere pad . Voorop de dorpshoofden- achter
hen de mensen die het van mond tot mond hadden
doorgageven . "Moeder Natuur wacht op ons op de
berg, laten wi) ' haar gaan eren ." Zil ' zongen zacht
liederen voor zichzelf, zodat het leek alsof een
zwerm bil'en zich voortbewoog . Een lange sliert
wel tweeduizend mensen in getal .
Kaldoba was op de berg en zag vanuit het dal de
stoet komen. Ze had zich een troop gemaakt- zo
goed en zo kwaad als het ging . In haar hand een
gouden scepter- die ze had meegenomen uit Ho!land en gebruikte bil' haar spiritueel werk. Ze leek
heel wat zo dacht Fred die haar lapga gewaad bewonderde dat tot aan haar voeten reikte achter
twee vuren die ze had aangelegd .
De dorpshoofden wierpen zich ter aarde en de
anderen volgden. Moeder Natuur stond op en
sprak voor hen een volkomen vreemde taal maar
dat maakte l'uist des to meer indruk . De koPpen
nog dichter naar de grond gebracht .
"Ik ben hier, o vreemdelingen, om samen met u
het geloof to beli' en- wil' eten allen van Moeder
Aarde en ik Moeder Natuur sIee1 daarbil ' een grote
rol . Ik wil dat u samen met mi)' bidt en uw ogen ten
hemel slaat om to danken voor al het goede dat ons
is overkomen . Ik wil dat u miJ' eert en door mi)' de
hele Natuur ." Ze zweeg amechtig. Voor haar was
het ook een gro ots moment . Ze vervolgde: "Ik wil
dat u hier dageliJ'ks bil' miJ' komt om de Geest van
het Grote Heelal to eren ." Woorden die Fred als
vertaalde hil' ze, in de harten van de mensen legde .
Een grote mensentaal gesproken- de taal van alle
mensen, de taal van het hart .
Men knikte en begon to )'uichen . "0 Moeder, o
Moeder, o schoonste alley Moeders " klonk hun
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lied . En zil' herhaalden deze woorden vele malen .
Tot de vuren begonnen to doven en de dorPelingen
terngkeerden naar hun dorP . Zil' sPraken verwonderd over wat ziJ ' hadden gezien .
De gezamenli'ke
1 insPanning van hun geesteli'r
ke krachten om de godheid aan to roePen zou Kaldoba in staat stellen meer macht uit to oefenen over
het geestelil'k veld dat Fred voor haar moest gaan
veroveren . Hil ' moest, als de stemming goed was
in contact treden met grote geesten van overledenen en samen met hen het plan smeden om deze
aarde over to nemen . 0P elke geest zou een geest
komen to zitten en alien zouden gemdoctrineerd
worden .
Als alle neuzen een richting op wezen f zou Kaldoba tevoorschiJ'n komen . En terwil'1 niemand west
hoe dat in z'n werk ging, aan haar onderworPen
raken . Landen zouden zich aaneenrilg' en en de wereld een worden . Onder haar heerschaPPii' f legers
oP gerukt tegen de afvalligen wiens geest niet was
bemvloed .
En Fred? Hil' keek ernaar, hiJ' west het niet . Hi'l
zocht alleen maar een goed moment om to ontsnaPPen en terng to keren in z'n lichaam . Terugkeren biJ' z'n geliefde Alice. HiJ' merkte jets togenstril'digs in zichzelf. Hil' begon wat hil' deed leuk to
vinden sterker nog, er waren momenten dat hi'J
dacht: 'Ik hoef helemaal niet zo nodeg terng naar
Alice waarom zou ik niet samen met Kaldoba over
de wereld heersen?' Andere momenten deed hi' l
dit of als de verleiding waaraan hiJ' blootstond . De
verleiding die ezus in de woestil'n ervoer- de verleiding die elk mens altil'd en overal op z'n we g
vindt . Dat hil' zich zo als togenstril'dig ervoer, twil'felachtig, baarde hem zorgen . Nog even en hiJ' was
letterlil'k en figuurlil'k overgenomen door Kaldoba
een verlengstuk van haar geworden, een ePigoon
zonder een ePigoon to willen zil'n . Hil' merkte hoe
zil'n wil tot stri' en verzwakte daar de kans om to
ontsnaPPen maar klein was en voortdurend alert
blil'ven, zoals Kaldoba deed om hem gevangen to
houden voor hem welhaast onmogeliJ'k was . Er
waren wel momenten dat hiJ' kon ontsnaPPen alleen zag hiJ' ze niet, moe als hil' was, gemdoctrineerd gekleineerd, geconditioneerd . Was er no g
hulP, moest hiJ' het dan allemaal alleen doers?
Als de nood op z'n hoogst is, is de reddeng nabi1' .
'Als alles al ofgeloPen schiJ'nt, komen er altil'd weer
krachten to hulP die maken dat J'e waarliJ'k leeft' .
Fred kende al deze zinsneden zo goed, maar hi'l
was er reeds lang voorbil' . Hil' vroeg zich of wat zil'n
karma was wat hiJ' mee moest maken voor hiJ' een
gerel'Pto ziel was . Misschien was dit inderdaad een

beProeving die hil' mee moest maken maar God . . .
Elke dag kwamen de dorPelfingen Kaldoba eer bewiJ'zen, ziJ' namen geschenken mee en ook Kaldoba
reikte geschenken uit- zo zegende zil' ieder Persoonlil'k, zorgde voor hen als een herder voor ziJ'n
schaPen . UiteindeliJ'k vertrouwde men haar, de
geesten werden een gebundelde kracht omhoog .
Voor Fred het moment om contacten to leggen tot
in de uithoeken van het heelal gagaan om geesten
to vinden die sterk genoeg waren, en dat in het
verleden hadden uit gaProbeerd om de wereld
over to nemen . In zif'n hart welde een ggibed of liever gezegd een song :
Bli1' bi1' mi1' Heer
want de avond is nabi'l
de da8 verduisterd
Here bli1' bi1' mi1'
als andere hulp ontbreekt
8eluk m'ontvliedt
der hulpeloze hulp
verlaat mi1' niet

's Morggins vroeg begon het rommelen, dieP in de
aarde ongeloof en geloof streden om het hardst .
Kaldoba die zich voor de grot koesterde in de zon ,
dacht direct aan een vulkaanuitbarsting die zou
volgen, waar moest ze met heel haar hebben en
houden heen? Ze vroeg Fred om raad, om P°ls hoogto to gaan nemen . Deze kwam terng en zee inderdaad de aarde staat op uitbarsten, er geen
doekJ'es om gewonden . Hil' kon haar wel laten zitten waar ze zat en hoPen dat ze bil' een eventuele
uitbarsteng om zou komen en hil' vriJ' zou ziJ'n viij
h wat een vreemd woord - maar zo was hil' niet.
Niet dat hiJ' haar niet het ergste gunde, zodat hi'l
zich weer bil' z'n geliefde Alice kon aansluiten
maar hiJ' wilde z'n eigen ziel geen schade berokkenen. Hoezeer hil' dergelil'ke krachten dan ook oPgeroePen had die stonden to gebeuren, hiJ' wachtte er
op tot de loop van de gebeurtenissen zouden bePalen wanneer hil ' vril' zou zil'n .
Het was een mooie middag en niets wees giroP dat
er een drama in de lucht heng- toch was Kaldoba
ongerust . Het rommelen als het getrommel van
trommels werd luider en luider, en ziJ' wenste even
dat niet Fred maar zil' de geest was die boven elk
onheil uit zou wiPPen- boven het aardse geweld
uit . ZiJ' Pakte de gouden scepter en lieP de bergwand af. De dor lingen die reeds lang wisten wat
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hen to wachten stond hadden zich ternggetrokken
in het oerwoud . Ze dachten : "Misschien is Moeder
Natuur wel boos en doet zo van hasr woede bli'r
ken ." Helemaal alleen kwam ze aan de voet van de
berg . Fred die niet aan ontsnapen
dacht, maar nu
p
de concentratie op hem verminderd was dat we!
kon volgde haar op de voet . In de lucht hing hi)' om
haar heen, hi)' wilde niets van de aflooP van de gebeurtenissen missen .
"Fred," klaagde Martin, "ik heb zo'n pil'n in
m'n benen ik ben dat topen niet gewend op oneffen terrein . Kun)'e me niet naar vei!iger oorden dragen?"
Fred die geen zin had om tachtig kilo schoon
aan de hack to tillen als hi' dat al zou kunnen zei :
"wacht ." En zweefde naar de do ~elfinSen teneinde dragers to gaan halen die Kaldoba, tussen zich
in op stokken gezeten op een gevlochten bed, in
veiligheid konden brengen . Voor hil' echter terngkwam was het Serommel in de aarde zo toegenomen ineens spoot er een steekvlam uit de grot
waar Martin had gebivakkeerd een tot in de verre
omtrek verzenSende vlam . Toen kwam de lava- als
een traga stroom modder de bergwand of dichter
en dichter bil' Martin .
De dorpelingen haastten zich door het oerwoud
op haar of hun schreden begeleid door Fred die
hen tot spoed maande maar hat was al to laat . Ka1doba had haar schoenen uit gedaan en was gaan
rennen gooide haar scepter weg, struikelend en
vallend voorwaarts gagaan . Het was pi)'nlil'k om to
zien hoe als in een vertraaSde film de lava als een
monster dichterbil' kwam . Niets kon hat monster
togenhouden en dat besefte Martin maar a1 to
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goed . Ze klampto zich vast aan een boom en begon
to klimmen . De lava stroomde onder haar door en
even dacht zil' gelukkig, als de lava zich niet oPhooPto en bil' de takken kwam waarop zi)' zat . Fred
en z'n helpers was inmiddels het voortgaan belet .
Zodat hi)' alleen verder ging- redden wat er to redden vie! .
Hi)' was no$ net op ti' om to zien hoe Kaldoba in
de lavastroom verdween handen geheven naar
God den Vader, ten hemel geslagen, toen de lava
sissend een eind aan haar leven maakte .
Aan de lanSe tafel zat Alice bezig met haar dageli)'kse portie liefkozingen die moesten maken dat
Fred terngkwam . Fred tot z'n lichaam Senaderd
zag dat aan en wist niet hoe gauw hil' in z'n lichaam
moest komen want hil' brak.
Na eniga minuten sloeg hi)' de ogen op en verbaasde Alice met z'n aanweziSheid, diep dieP in
de popel
eyes van de ogen gekeken van elkaar .
Een paar dagen en Fred was weer geheel de
oude na z'n angstig avontuur . "Yoehoe " klonk het
in de ruimte om hem heen, hi)' zat alleen thuis, Alice was boodschappen aan het doen .
"Toch niet weer )'il', he," kreette hil ' uit en keek
naar de geast van Kaldoba, die zich bil' hem gemeld
had .
"1k wou l'e even dag zeggen " zei ze onschuldig .
Fred knikte ze had alle macht over hem verloren . "Doe de groetenmaar,~
"zeihil' . En 'ng naar de
keuken voor de afwas . Drie maanden had hil' zich
met haar beziggehouden, hi)' had schoon genoe S
van haar .
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Vo orwoord
De rol die de lourna listieke media binnen verschillende kunstdisciplines speelt is vooral de laatste 1'aren steeds groter geworde n.
Daarnaast is ook hat artistieke medium waarvan ears kunstdiscipline gebruik maakt minder vanzelfsprekend geworden . Liter,
atuur,
film beeldende kunst en muziek hebben in langere of korte re tradities eigen procedes ontwikkeld. Hoe langer hoe meer liken
de
l
grenzen tussen de gescheiden vormen to vervagen . Kunstenaars
makers nu gebruik van eikaars medium : binnen afzonderliJ'ke disciplines worden de territoria van hun specifieke middelen niet meer
als strikt ofgebakende gebieden beschouwd .
Dit is hat uitgangspunt van waaruit de auteurs in dit nummer
aan de slag zi)'n gagaan. Daze verschi)'nselen zil'n vervat in de term
intermedialiteit .
In Frans Ruiters bil'drage'Between the control-key cracks' wordt
naar aanleiding van M . Perloffs Radical Artifice : Writing poetry in
the Age o Media de vraag gesteld hoe de poezie veranderd is onder
de invloed van de aan belang en draggkracht winnende andere
media. Welke zi'n de conse9uenties van die veranderingen voor
de verhoudingen tussen 'high' en 'low-art'? Ook in hat artikel 'Literatuur is ears gemediatiseerd medium' van Wilbert Smulders staat
de gewil'zigde positie van hat medium literatuur in hat ti' Park
van televisie reclame en supermarkten centraal .
Twee artikelen over film en literatuur laten zien dat de auteurs
al in de la'ren '20 en '30 vraagtekens plaatsten bil' de traditionele
Srenzen van hun medium . In Hans Antens bil'draga 'Film en Literatuur in hat interbellum' en Thomas Vaessens' 'De star van ears
ongekend medium' wordt ingagaan op de po8'ngen
tot wisselwer~
king tussen de technieken en rocedes van literatoren en cineasten.
De raceme Nederlandse literatuur wordt vanuit hat persPectief
van de intermedialiteit bezien in stukken over K . Schippers Armando Gerrit Komri1', Remco Campart en Willem Jan Otters .
Daze en andere artikelen in dit nummer vormen zo ears PIatte8rond van de kunst en omstreken .
De redactie

Gra 'sche vorm8evin 8
Michiel Goosen
Logo: Richard Annaars
Druk: Krips R~ro MePly 1

m Vooys, Utrecht, juli 1993
ISSN 0921-3961

'ioos

129

Inhoud
Between the control-key cracks :

132

Over intermedialiteit en postmoderne poezie
Frans Ruiter
Episch theater; over intermedialiteit in de oudheid
Rijk Schipper

138

De ster van een ongekend medium

146

Chaplin als boegbeeld van een nieuwe kunstenaarslichting
Thomas Vaessens
Symbiose of een karikatuur van een sythese

163

Film en literahzur in het interbellum
Hans Anten
Literatuur is een gemediatiseerd medium
Wilbert Smulders

169

De tragiek der herhaling

183

Video-art als synthese van de kunst
Toef Iaeser
Ik ook niet van jullie
Collumn van Ronald Giphart

192

"II faut tout dire en trois minutes"

194

De gezongen poezie van Jacques Brel
Hans Sehellekens

203

Traps

Wat kunst is; De oppervlakte van de popster
De intermediaal kunstenaar K . Schippers
Inez meurs en Taco Stolk

209

Het Gesamtkunstwerk als ideaal

217

Over de verhouding tussen verschillende kunstdisciplines
bij Armando
Annemarie van den Berg
Medium van machtsmisbruik en masochisme

223

De televisiekritiek van Gerrit Komrij
Helleke van den Braber
Een kameleon in de Nederlandse literatuur

231

Remco Campert
Maaike Sips

1 30

aar9ang 11, nummer 314

Het verbeelde bewustzijn van Willem Jan Otten
Iris Pronk

236

(Z)Onder

241

oor en

Notifies over ~
" ie en visualiserin g
Dirk de Geest
ecensies

246

Boek voor de instabiele media Tom van Deel Rob Kroes
Boudewiln Buch, oost Zwagerman
Ter verheldering

257

Reactie
D . Fokkema
e enis is een a eu enis

259

Interview met Ernst van AlPhen over De toekomst der herinnerin g,
neerlandistiek roterpretatiekaders en visualiteit
Nicolien Herblot en Yasco Hors man

\joos

1 31

Between the control-key cracks :
Over intermedialiteit en postmoderne poezie

Franc Ruiter

1 . Leslie Fiedler, 'Cross the Border,
Qose the Gap: Postmodernism' . In :
M. Cunliffe (ed.) . American Literature
since 1900 . London 1975, p . 344-366.
2 . Qlarles Jencks, The Language of
Post-Madern Architecture . London, z .' .
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Film, opera, ballet, videocliP zil'n hYbride constructies waarin separate zogenaamde zuivere kunsten met elkaar gemengd worden .
Het zit'n multimediale kunstvormen waarin de kunstenaar of Producent doelbewust de moSelil'kheden van verschillende media benut om een artistieke boodschaP over to brengen . Bladert men
door Marl'orie Perloffs Radical Artifice : Writing Poetry
~ in the Age o
Media een studie over hedendaagse poezie, dan is de eerste indruk dat zil' op deze vorm van intermedialiteit in zal an . Het
boek is riJ'keliJ'k voorzien van Plaa 'es van allerlei uitingen die zich
bedienen van meer dan een medium t elil'k
: reclameboodschap~
en
met
beelden
tekstelementen,
gedichten
in
een exorbitante tYP
ie,
schilderil'en
waarin
toelichtende
tekst
is verwerkt conP°of
~'
scientieus uitgewerkte Partituren voor multimediale performances
enzovoort. Al lezende wordt echter duideliJ'k dat het Perloff to
doen is om de wiJ'ze waaroP het ene medium in dit geval 1o~zie
zich aan de concurrerende aanwezigheld van andere media heeft
aangepast. Het accent ligt dus niet op de multimediale krachtenbundeling, maar op intermediate wedil'ver . Perloff stelt zich de
vraag of de I"zie in het ti'd erk van televisie, reclame en computer niet ~'ondig veranderd is. Haar antwoord is bevestigend : door
de massale versPreiding van de nieuwe media is de vertrouwde
modernistische Poezie Postmodernistisch geworden .
Poezie en Postmodernisme worden niet zo heel vaak met elkaar
in verband gebracht Postmodernisme en de media des to meer . Bes ie elfingen over de medialisering van de werkelil'kheid tref l'e in
veel verhandelingen over het Postmodernisme aan . Een van de terugkerende observaties daarbiJ' is dat de massamedia die in elke
uithoek van ons bestaan zil'n doorgedrongen, voor een enorme culturele nivellering hebben SezorSd . Het yroeger zo vanzelfsprekende onderscheid tussen low-culture en high-culture zou in hoog temP° tot een anachronisms ziln geworden . 0 merkelil'k is dat het
Postmodernisme-be ~P van Perloff deze connotatie niet heeft. Bi'l
haar treffen we geen utoPische Profetieen aan over het sluiten van
de kloof tussen het PoPulaire en het elitaire, zoals biJ' Leslie A .
Fiedler 1 . En ook geen zonnige oPvattmgen a~ la Charles encks 2
over de dubbele codering van postmodernistische kunstwerken
die zowel de veeleisende modernistische fil'nProevers als de minder eavanceerde en meer traditioneel gerichte cultuurconsumenten aan ziJ'n trekken laat komen . Niets van dat alles . De gedichten
vaa~ k li'kt 'teksten' een betere aanduidin van Amerikaanse dichters die Perloff ais t ische exponenten van het postmodernisme
heef t geselecteerd behoren stuk voor stuk tot de moeili'kste en onleesbaarste van dit moment . Niet voor nets maakt Perloff re elmaaar9an9 11, nummar 314

fig melding van verzuchtingen
van studenten die zij' in de
29
crYP tische wereld van deze
ezie heeft Proberen in te wil'I
den . Voor de Nederlandse lezer is het Engels bil ' deze toch
al veeleisende teksten een exwroth with twone nathandJoe
3
tra struikelblok. Maar Perlof f
A
Malt
doet
er alles aan haar lezers
jhEm
Shen
voor deze P"zie
to winnen.
~
pftJwhute
Zi)' becommentarieert met veel
solid man
that the humptYhillhad of humself
verve onder meer de radicale
is at the knock out
in the park
taalexperimenten van John
Jiccup
Cage, de zogenaamde 'taal4
the fAther
Most
P°ezie' van Charles Berman
hEaven
en de concrete Poezie van
Skystgn
Steve McCaf ferY . Wat al deze
Judges
Or
exPerimenten met elkaar gedeuteronomY
watsCh
meen hebben, volgens Perlof,f,
futurE
is dat ze (op verschillende mapentschanJeuchy
chAp
nieren maar wel allemaal even
Mighty
radicaal 8ekunsteld zijn. John
cEment
and edifsceS
Cage bedenkt comPlexe procethe Jebel anc'the
dures om zil'n gedichten een
crOpherb
flYday
'toevalli karakter to geven.
and she alICasually
ansars hElpers
Wat yroeger de schePPin sdaad genoemd werd wordt zo
gedelegeerd aan formele proceDie certikale Zahlenreihe gibt die Seiten des Finnegans Wake con James Joyce an . Die fiber die Textseiten
dures. In de taalPoezie van
neestreuten Interpunktionszeichen warden aus dem Originaltext heeausgelost .
The margin numbers indicate the pages of Finnegans Wake by James Joyce . The scattered punctuation
Berman wordt met i)'zeren conmarks were extracted from the original text .
sequentie de referentsaliteit
van de woorden om zeeP ge holPen: het zal nset verbazen
dat taal "zie is ontstaan in
het kielzog van het deconstructivssme . En in de concrete Poezie tenslotte wordt de traps aJohn Cage, Roaratorio, p.29
rantse van de betekenis overwoekerd door de nadruk o de matersaliteit van het gedrukte teken .
Waarom is dit nu allemaal stmodernistssche poezie? En wat
heeft het to makers met het tsl'dPerk van de media? Volgens Per1off
is het kenmerk van de Postmodernsstssche Poezie dat dasrin het eigen medium de taal wordt gaproblematsseerd . Dat is een verschsl
met modernsstische dichters, die zich weliswaar uiterst bewust
waren van het materssal waarmee ze werkten masr tegel"~ kerbij d
grote waarde bleven hechten aan de band tussen het woord en het
object . Niet omdat zij' een mimetssche ezie nastreefden, maar
omdat zij met en in de toa1 sets ais ears autonome dichterh)"ke werkeli'kheid wilden creeren zoals bi)' ons bi)'voorbeeld Nil'ho f .Dat
kon alleen a1s de taa1 in zil'n veelkanti a betekenisvolheid werd e res ecteerd . Modernisten hadden er ears belan bs)' het commu nicateve vermo en van taat oPzettelilk to verstoren, wel wildn
e ze
de in de dagelil'kse omgan onbenut gebleven mogelfl' kheden van
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3. Sumon Vestdi De8lanunde kiemcel;
6esdhouwin8en over P'~ie .
Amsterdam, 1964 .
4. Andrews HuYssen, After the Great
Divide: Modernism, Mass Culture and
Postmodernism. Hampshire and
London, 1986.
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de woorden maximaal uitbuiten. Een speciale voorkeur hadden de
modernisten ook voor het scherpe beeld, de directe beeldspraak
die zonder verder commentaar de betekenis van het gedicht mcest
toner . In ons land verkondigde Vestdijk in De glanzende laemcel dat
het beeld de essentie van bet gedicht is : bet is belangrijker dan de
klank en de gedachte . "Het dichterlijke beeid is de meest adequate,
meest gelukkige objectivering van de intentie van de dichtef'~
Wil een dichterlijk beeld kunnen ontstaan, dan is daarvoor referentialiteit van de taal vereist . De explosieve verspreiding van de
nieuwe media heeft daaraan natuurlijk niets afgedaan, maar tech
is er wel hit een en ander veranderd . Wat sans als natuurlijke, onproblematische taal gold, is door de babbelbox van de televisie volledig gecorrumpeerd, en expressieve beelden gaan in de constants
beeldruis hopeloos kopje onder. Hedendaagse dichter kunnen op
dit snort noties onmogelijk nog een poetics funderen Waar hat eigenlijk op near komt, is dat door de invloed van de media de zuivere taal en hit zuivere beeld zijn verdwenen . Allen is inauthentiek geworden . Dat brengt de hedendaagse kunstenaar in een
bijzonder mceilijk parket, omdat zuiverheid, echtheid en originaliteit Binds de romantiek hat waarmerk van de echte kunst zijn geweest. Dat ping nauw samen met de maatschappelijke positie van
de kunstenaar in de moderns maatschappij . Net als ieder ander
mcest hij zich met zijn produkt op de vrije markt begeven, maar
toch zag hij niet graag dat zijn kunst voor ordinaire handelswaar
ward aangezien. Het kunstwerk was niet gemaakt omdat hat maatschappelijk nuttig was, en al helemaal niet omdat hit financieel gewin beloofde . Het kunstwerk bestond zuiver om zichzelf .
Tegenwoordig is er volgens Perloff geen betere manier om jezelf
to verkopen dan door hit simuleren van oorspronkelijkheid en echtheid. Vooral de televisie mcet hit bij Perloff op dat punt ontgelden . In de ontelbare tv-talkshows waar alles in hat werk gesteld
wordt om aan gasten spontane, ongekunstelde readies to ontlokken, blijkt al snel dat de reacties perfect op hatformat van hat medium zijn toegesneden . Alle expressie is tegenwoordig onderworpen
aan de 'bemiddeling' van de media . Perloff geeft mooie voorbeelden hoe zelfs hit dagelijkse gedrag'buiten beeld' zich meer en
meer aan de belevisie conformeert : advocaten die bij televisie-acteurs van rechtbankseries in de leer gaan in plaats van andersom.
Bestaat er voor de poezie nog wel een au dehors den media? Is, nu
een overtuigend bercep op zuiverheid en transparaniie van de taai
en hit beeld niet langer mogelijk is, poezie niet tot machteloosheid
veroordeeld? Perloff is niet de enige die uitkomt op de heikele
kwestie van de corrumpering van de kunst in hat postmoderne
mediageweld . Veil intellectuelen die graag iets pmgressiefs in hat
postmodemisme zouden ontdekken, lopen bier vast. De neo-marxisten Andrews Huyssen4 en Frederic Jameson zijn er duidelijk
voorbeelden van, en zij worden door Perloff ook gencemd . In zijn
bekende boek After the Great Divide constateert Huyssen tevreden
dat in hit postmodernisme hit onderscheid tussen high-art en massacultuur niet langer to handhaven valt . Maar dat rcept wel problemen op. De oppositie hoog versus laag moge dan een niet geheel
belangeloze uitvinding van een maatschappelijke elite zijn geweest, er kon zo tenminste nog wel onderscheiden worden tussen
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5. Frederic Jameson, 'Reification and
Utopia in Mass Culture' . In : Social
Text 1(1979),P .140 .
6 . Dirk van Bastelaere,'Rifbouw (een
klein abc)' . In Yang 25 (1989) 144, p .
56-62 .

moose en 1eh"jke zuivere en commercisle, v erheffende en do m makende kunst .
K an er na de stmoderne GIe~'chschaltun8 van h e en la a cultuur nog jets ais kwaliteitscriterium diene of staan we met lege
handen en ziln we overgeleverd aan wat er aan pulp over o rts
wordt uit estort . In het relahvisme
'
van het anything-goes bhlkt
HuYssen zich bil pader inzien toch niet to willen schikken. N
nauwelil'ks heeft hil' met instemming de verdwil'nng van het onderscheid
' tussen ho og en laag beSroet, of hi'~ onderscheidt al w eer een
gemakzuchti maatschaPibevesl
tigend postmodernsme en een
P
kritisch pro
~' essie Postmodernisme . Het kritische postmodernisme wordt door hem gelocaliseerd in culturele uitingen van allerlei
minderheidsgr'oepen die daarmee, tegen de dominants cultuur in
een 'eigen stem' willen laten horen. Eigen stem? Dat klinkt bekend
romantisch in de oren. Ook Frederic ameson ziet de authentieke
cultuur bep erkt tot "the marginal pockets of social life of the world
system which have not yet been full penetrated by the market sYstern and by the commodity system"' . Perloff gelooft helemaal niet
dat met dit beroeP op onderdrukte minderheids~'oePen of o P
'marginal pockets of social life' de authenticiteit van de cultuur to
redden valt . Vlil'mscherP is haar riposte : "minority status itself has
become a kind of commodity, a salable quantity in the marketplace, provided it is judged sufficiently representative b the dominant culture" . Het zal duideli k ziln dat in de optrek van Perloff
voor de postmodernistische cultuur elk beroeP op een of andere
vorm van authenticiteit is ofgesneden . Postmodernistische "zie
- om dasr naar terug to keren - rest dan ook nets anders dan
nadrukkelil'k kunstmati to zil'n . Zil' zal voortdurend alles dat
zweemt naar trapsParantie saboteren door nadruk op
o de poSr'afie door het uitschakelen van de mdividuele scheppm
aad,
door de referentialiteit van de taal to deconstrueren enzovoort .
Ook in Nederland en Vlaanderen zil'n een aantal dichters to noemen die verveant ziJ'n met de door Perloff econstoteerde ontwikkelipg : Dirk van Bastelaere Erik SpinoYMarc Reugenbrink, Huub
Beurskens en a nderen . Perloffs 'radical articif ice' heet bi'
~ Dirk van
Bastelaere ultramanerisme : "Het postmodernisme is een ultramanerisme. Het is de rfecte antipode van het snort neo-klassiek
dat zich beroePt op orde maatgevoel helderheid metrum, structuur etc . zil'n Patroop: Nil'hoff, zil'n motto: 'Het leven ordenen!'
„6
zi n edra scode bescheidenheid . Alleen de radicals mtrans arantie het'radica1 artifice', het ultramanierisme kan no recht
doen aan de huidi a situatie . Het is welbeschouwd een paradox
waar Perloff uiteindelil'k op uitkomt : in een wereld waar authenticiteit door de media tot een farce is gswordsn, verwerft het overduideli'k
~ kun sti a de eerli'ke
kunstmati eid de aura van de au~
thenticiteit . Perloff levert met deze visie een on~'nele bil'dra a aan
het Postmodernisme-debat.
Dat neemt niet weg dat er wel wat kanttekenngen bil' haar betoog zi'n
~ te 1aatsen. De "zie die Perloff ais belan ekkende
p0stmodernistisChe cultuuruitin en beschouwt, is een ontmoedigend mar 8~as1 verschil'nsel ten opzichte van het mediafenomeen
waaroP zil' een reactie heet to zil'n . De oPkomst van de media hebben net alleen de vorm en de inhoud van de "zie veranderd
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7. Dirk de Geest, '5 april 1989 : Hugo
Qaus viert zijn zestlgste verjaardag.
Poezie, poezie-opvattmgen en
publieke belangstelling in
Vlaanderen' . In : Nederlandse
literatuur, een gesrhiedenIs . Gronmgen
1993, p . 867-872.
8. Louis Stiller, 'Machine die het lied

bevat . Italo Calvin en de literatuurmachine' . In : Stiller e .a ., De l&er
tussen woord en bedd: drie essays en
een scenario. 1991, p . 9-72 .
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iets waar Perlof f haar aandacht op n'cht ze hebben ook het culturele belang van de
zie behoorhlk onderaven . Niemand weet
wasr togenwoordig het zwaartePunt van de culturele vernieuwin g
gezocht moet worden, maar het lil'kt onwaarschil'nlil'k dat het in
het soort poe"zie dat Perloff omhelst, to vinden valt . Het is vreemd
dat Perloff zich nauwelil'ks verdiePt in de veranderde betekenis
van P"zie
~ en in ruimere zin van literatuur, als culturele uitingsvorm temidden van sndere uitin vormen . Ook dat is een aspect
van intermedialiteit . De P0e"zie die Perloff behandelt kenmerkt
zich door een overdreven aanrakingsangst ten aanzien van de massamedia en heef t zich helemaal ternggetrokken op het medium
schrif t. Maar er is ook een andere P"zie,
die heel anders op de
~
massamedia reageert en die met evenveel recht op de naam Post modernistisch cans rack zou kunnen maken . Ik doel op de ~ ormerPo~zie zoals die in Nederland door ules Decider en Bart Chabot en in Vlaanderen door Tom LanoYa ten tonele wordt gebracht .
Het is een t eli'k orale en spectaculaire
"zie die aansluit bil' de
smack van een met de massamedia 8ootgeworden
publiek . De
~'
deconstructivistische Postmodernist Dirk van Bastelaere moet nets hebben van deze
Pectaculaire Postmodernisten . Van Bastelaere : "De media zorgen voor een nieuwe
hierarchic binnen de literatuur. Schril'vers die zich in hun schril'fPraktil'k conf ormeren can de eisen van de media maken veel sneller een kans om in de media-canon to worden oPgenomen . Het geschreven woord als essentie van literatuur wordt door de mediaideol~ a 8emverteerd .
Of de dichter zich in zi'n radical artifice nu monkelend afkeert
van de media of zich al performend prostitueert voor Louis Stiller maakt het allemaal
weinig uit. In zil'n in 1991 bekroonde essay
'Machine die het lied bevat: Italo Calvin en
de literatuurmachme verdiePt hil' zich in de
relatie tussen literatuur en computer . Hil' last
er weinig twil'fel over bestaan dat can de
bloei riode van de literatuur met de komst
van de computer een erode is gekomen. Een
vreedzame sYmbiose 'boeken o CD-Rom'
`lezen op het beeldscherm' acht hil' uit esloten . Literatuur als exPressievorm was ten
nauwste verbonden asn de boekdrukkunst ,
en zij zal zich nooit can de nieuwe technologi een kunnen canPassen . "Literatuur houdt
op literatuur to zil'n, zodra zij' haar traditionele technolo 'sche basis verlaat . Of we het willen of niet een elektronsche oPvolger van de
op dit moment zo vaak dood8ewaande roman, zal nooit eenzelfde invloed en bereik
krilg' en als de gedrukte vorm om de eenvoudie reden dat hi' de otentie van de computer ter nooit oPtimaal zal bruiken zoals de roman in de 18e eeuw wel de tentie van
druktechnologie optlmaal benutte „8. En aanezien de computer de toekomst heeft zu1high-cultural
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9 . John Fiske- Understanding
finders
Mass-Me dut.
Boston 1988.

Frans Ruiter is verbonden aan
de Ri suniversiteit van Leiden.
In 1991 verscheen zil'n Proefschrift over de recePtie van het
Amerikaans postmodernisme
in Nederland en Ihutsland.

1en de tradihonele literairea w anden verdronen worden . Het zi'n
met name de unieke rnteractieve en muitimediaIe dimensies van de
computer die geheel nieuwe vergezichten voor de menselil'ke verbeelding oPenen .
Ook op een ander punt ziln Shllers besPiegelfingen 'Postmodernei' en wat mi l betreft inspirerender
render dan die van Perloff: hil" is
gofvceerd op ehtaire esthetische exPerimenten zoais Perloff.
De arhsiheke exPlorahe van nr euwe verbeeldingsvormen windt
volgens Stiller Plaats in de tow culture van de com PutersPelle 's.
De stmoderne avant-garde houdt zich met andere woorden o P
in de kinderkamer. Perloffs voorkeur voor hermetische an radicale
Pcezie rraadt een aanzienli"l k traditionelere ki1'k op de avant-garde .. Die sPoort vol ledig met haar weinig genuanceerde oPvattin g
van de massamediawasrin zij' alleen maar stereo ering en gePrefabnceerde formules wee t to ontwaren . Terecht bekritiseert zij
HuYssen en ameso~ omdat d eze auteurs er bli1'k van geven in een
"ln
steken als zij' hun 'marginal
romanhsch Paradi a to ziblil'ven
~
pockets of social life als een soort 1astste verzetskernen tegen een
vershkkende cultu rele nivellering in het geweer brengen . Maar
Perloff zelf tuimeIt a1 eveneer in de romantische valkuil als zij' in
een onbewaakt ogenb 1ik schril'ft dat de Postmodernistische dichter
zich bil voorkeur oPhoudt'between the control-key cracks' van de
computer . In een romanhsch gebasr wordt zo weer aan de kunstenaar de taak toegekend d e ziel van mensheid to redden van een
ontzielde Postmoderne di tale technolo 'e. Hiermee is in een hedendasse
sle de oude dicho tomie tussen burger en dichter weer
gla
hersteld . Alsof voor gewone mensen in hun omgang met de massamedia alleen masr de rol van willoos slachtoffer is w eggelegd, en
er voor hen weinig a nders oPzit dan braaf de control-keys in to
drukken . Louis Shllers be toog over het interactieve gebruik van de
Computer wi st in een heel andere richtin g . En vanuit sociolo~'sche
hoek beef t bilvoorbeeld John Fiska in Understanding Mass Media
een Prikkelende analyse gageven van het veel vormiga en anarchistische gebruik dat er door gawon e mensen en hens niet alleen
door kunstenasrs van de eindeloze emanatie der massa-media gemaakt wordt. Al met a 1 geef t Perloff een merkwasrdi vertekend
beeld van het Postmo derne media-1andschap . Systematisch overtvormen en onderschat zij' de
schat zil het belang van ehire kunsto
weerstondsmogelilkheden van de modale ebruikers van de massa-media en de crea heve imPulsen die van die nieuwe media uitgaan.
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Episch theater ; over
intermedialiteit in de oud held
Rijk Schipper

Intermedialiteit

1 . F.J. Albersmeier: Theater, Film and
Literatur in Frankreirh . Darmstadt
1992, p.1-2. [Vertahng van Duitse
dtaten in dit artikel zal steeds van
mijn hand zijn; R .S.]

Wat is m termedialiteit? Voor welke task ziet iemand zich gaPlaatst
die do't verschil'nsel beschril'ft? Franz- osef Albersmeier formuleert
het in zijn boek over de verhouding van theater, film en literatuur
in Frankrijk aldus1 ,, "flier wordt ondernomen de drie media in
hun wederzil'dse verstrengelfing to Presenteren : het scenische medium theyter, het elektronische medium film en het gedrukte medium van het boek" . Deze verstrengelfing most worden voorgesteld
als 'media-overschri' end' , "Ons staat een 8einte8reerde theaterfilm-literatuurgeschiedenis voor ogen, een intermediaal overzicht
van lange til'd gescheiden onderzochte uitdrukkingsvormen, waarin de wetenschaPPeli1'k gezien onvruchtbare wedil'ver van autonoom oPgevatte afzonderlil'ke media most wil'ken voor de analyse
van de wederkeriga afhankelil'kheidsverhoudingen,"
deze volzin last Albersmeier de waarschuwing volgen dat een bePaald medium heden ten daga niet meer op zich zelf kan worden verstaan
maar dat het wordt beinvloed door zijn verhouding tot de andere
media .
Het onderzoek naar intermedialiteit heef t echter nog geen ~'ote
vorderingen gemaakt, Vanwega "de algemene stand van het onderzoek van de verschil'ningsvormen van intermedialiteit" kan Albersmeiers "project van een 8einte8reerde mediageschiedenis vooralsnog slechts fragmentarisc in een bePerkt aantal asPecten
worden uitgevoerd Het monoPolie van het edrukte medium
van het boek in de literatuurwetenschaP is weinig anders dan een
anachronisms . "0P de toekomst georienteerd onderzoek is no g
slechts zinvol als het interdisci linair en discipline-overschri' end
is en haaks staat op de huidiga vakgrenzen."
Uit Albersmeiers uiteenzetting wil ik de vol ends termen naar
~ e en wederkeri eid, Zi1'n oProeP tot een
voren halen: rotegatie
gemte ~'
eerde, interdisci P
linaire aanPak van onderzoek
li'kt mi'
l
niet nieuw. Dit verlangen is veeleer uit de )'aren'60 afkomsti of
nog ouder. Maar op zich genomen is zijn standPunt joist
: onderzoek naar intermedialiteit stelt verschillende disciplines in werking.
Interessanter is zijn gebruik van de term 'wederkeri eid' reciProciteit , Dit is het brandPunt van elk onderzoek naar intermedialiteit: de wederzil'dse beinvloeding van de betrokken media . Wederkeri eid veronderstelt zelfstondi heid, Als een van de media
in kwestie onderontwikkeld is kan er bezwaarlil'k sPrake ziln van
reciProciteit . Dan is het Produkt in wezen eenzil'dig samengesteld
en loop tt het ene medium bi' het andere in de as . Voora1 in de be-
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$'ntil'd
van de film bezat de $eschreven literatuur no$ een domi~
mute Positie: de filmer vol$de slaaf s de intenties en vorm$evin
van de auteur . Ook flu no ver het ote creativiteit om van een
roman een acce tabele film to maken, die werkelik~ iets toevoe
aan het on 'neel . Een filmer of dramatur$ za 1 zijn yak $oed mceten beheerseri, wil hi1' zich zetten aan het bewerken van een roman
of edicht .
Een voorbeeld van een $ebrekki$ dramatisch vermo$en biedt in
veel gevallen het socialistisch `leertheater' . Zozeer wordt de oPvae rin$ bePaald door de weer$ave van de maatscPPel
ha
like realiteit
in marxistisch-leninistische termen dat men aan toneelsPel niet
meer toekomt . In dat geval is het medium drama to zwak om het
informatiebombardement to doors taan.
We kunnen alleen van intermedialiteit sPreken ais elk medium
een zelfstandi$a bil'dra a levert . En we1 op z o'n mane'e r dat de
media ook weer naar elkaar tern erwi'zen
~
. Een bewerkin$ voor
toneel zal niet $eheel en al oP$aan in ei$en dramatiek maar zal
rekenin$ blil'ven houden met het on ~
' neel of dat on'$'peel nu afkomstig is uit de geschreven literatuur, uit de eschiedschn"vi
l nS
of uit de l'°urnalistiek. Selectie en bewerkin$ o grand van dram atische criteria bePalen op hun beurt hoe de 'sPeeltekst' er uit komt
to zien .
Sprekend over het begriP intermedialiteit stuiten we no$ 0P een
Probleem . Ons taal$ebruik verstaat onder'media' ' runair de
kraut de televisie radio enzovoort. Eigenl"
ijk zouden we in dat $eval mceten sPreken van het medium van de informatieve rstrekkin . Maar ik wil mi ~ in het onderstaande niet to ver van het gewone sPrank$ebruik verwi' eren . Daarom za1 het meervoud 'media'
door$aans betrekkin$ hebben o $enoemde i nformatiekanalen .
rec s 'epische theater'

2 Bertolt Brecht : Schri en zum Theater.
Frankfurt 1989, P .b0-73 .

In een beschouwin$ over 'Amusementstheater of leertheater' zet
Bertolt Brecht zijn visie o het ideale t oneel uiteen .z Ihtt za1 bestaan
in aPisch theater, dat wil ze$$en : toneel dat uit$aat van de reahteit
en daarvan een $edramatiseerde weer$a v e $eef t . De ene component noemt hil''ePiek' de andere'drama' . Helass zil' n deze twee al
sinds Aristoteles $escheiden we$en $egaan niet alleen omdat epos
en drama op verschillende wine
$eProdu ceerd worden --- het eerl
ste via het boek het tweede door acteurs - mas r spec'aal
~
omdat
beide aan verschillende structuurwetten beantwoorden . Wel zi n
er alti1'd dramatische elementen vo or ekomen m ePische
'
werken,
en ook het om$ekeerde is het $eval . Zo ontwikkelt de bur$erhlke
"
roman uit de voriga eeuw een flinke hcev eelheid dramatrek,
'
deze
wordt dan ezien in de sterke concentratia van een verhaal een
moment waaro alle afzonderlil'ke delen o el kaar aan ewezen
zi'n
~ . Voe$ daarbil ' een zekere hartstochtel" ilkheid van voordracht ,
het aandikken van de o el kaar botsende krachten en het 'dramatische' is eboren. Toch bleef de kloo f tussen de genres bestaan .
Brecht noemt enkele factoren wasrdoor die kloof overbru baar
is $ewodden: de ~'otere mo elil'kheden van de s eeloer
lv
dankzi l
technische hulPmiddelen' het $ebruik van de film waardoor nieuwe verhalende elementen worden in$evcerd . Het decor en het
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doek vertellen een verhas1 o zich. Inzet van ziljn bet
is dat het
theater weer'ePisch' moet worden net als in de tijd vbbr Aristoteles. Voor het goede
iP van de gebeurtenissen op het tonal is
het nodig dat het decor een taal spreekt zoals men de achtergrand
van een samenleving moet kennen om de ontwikkelin en daarin
to kunnen
lP" en en beoordelen.
Als ik Brecht goed
l , bedoelt hil' met 'e iek' niet zozeer een
kunst enre ais wel de actuele gebeurtenissen van onze ti' . Deze dienen in dramatische vorm op het toneel to worden gebracht en niet
brouwsels van de fantasie. Voor de fantasie is een andere rol w
legd dan het leveren van dramatische thema's ; ze kan hoogstens he!pen bilj het vormgeven van de ongefantaseerde stof.
Aan de ene kant is er dus non-fictie, aan de andere kant dramatische vormgeving . Informatiekanalen als de eschiedschril'vinS en
>°urnalistiek staan naast de vril'e fantasie van de dramaturg . Kortom : de toneelschril'ver ontleent ziljn stof aan'de' media .
Volg
l ens deze linen wil ik op zoek an naar vormen van intermedialiteit in de Oudheid in het bizonder
~
naar de wisselwerkin
van media en toneelliteratuur. Mi1'n doe! is bereikt als kan worden
asngetoond da t toneelschri'vers
hun stof aan de media ontlenen
~
en op hun beurt ook die media trachten to beinvloeden . Vooral
een schriver
~ belooft veel als het gaat om de wederkeri eid van
non-fiche en toneel : AeschYlus .

Een gepolitiseerde tijd

Het dramatische werk van Aeschylus (525-456 v .C.) geeft blijk van
een grote politieke betrokkenheid . Niet alleen in het stuk De Perzen, dat handelt over een van de Perzische expedities tegen Griekenland, maar in zijn hele oeuvre komen we toespelingen tegen op
Athenes politieke situatie .
In de Griekse geschiedenis spelen de Perzische Oorlogen een
belangrijke rol . De Griekse stadstaten (poleis), die tot dan toe een
onsamenhangend geheel vormden, zagen zich gedwongen to gaan
samenwerken en militair de handen ineen to slaan . Ondanks rivaliteit tussen Athene en Sparta slaagden zij er in de Perzen tweemaal
terug to slaan .
Tijdens de Perzische Oorlogen heeft Aeschylus als soldaat gediend . Zo nam hij deel aan de slag bij Marathon (480 v .C .); de
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3 . C. Meier : Die poiitische Kunst der
griechischen Trag&Lie. Munchen 1988 .
4 . Herman Gorter: De grote Dichters.
Amsterdam 1935, p .73.
5 . Ibidem.

bode van het ovorwinningsbericht had zoveel haast om Athene te
bereiken dat hil van ui uttin g stierf . In datzelfd e l'aar streed AeschYlus ook bil' Salamis aan Griekse zi' e,' opnieuw behaalden de
Grieken een ve letterende overwinnin waardoor het Perzische
gevaar definitief geweken was . Xerxes de Perzische ko rung
' die
het onzalige plan opvatte om Griekenland aan to vallen, zou de
hoofdPersoon worden van AeschYlus' De Perzen .
Door de Iolitieke verwikkelingen werd ook het toneel beinvl
. Christian Meier le een direct verband tussen pohh
' 'ek en to3
neelliteratuur in de klassieke ti'd
van
Athene
.
In
de
verhi
tte ohl
tieke debatten van die til'd was een hoga ~'sad aan rationahteit
vereist' ondoordachte opivies werden niet gewaardeerd . De tragedie hood een geschikt forum om het aloude m hische denken en
de nieuwe rationaliteit met elkaar to confronteren . Met enige distantie kon men in het theater zil'n gedachten laten gsan over de ingetreden politieke situatie na de overwinningen in de Perzische
Oorlogen . "I-let politieke was voor deze burgeril' niet minder dan
lief gewichtigste levenselement • het eiste een massa aan krachten
voor zich op'~ en hiervoor werden alle bereiken ing eschakeld dan
wel veronachtzaamd" Meier, p .11 . Iemand als Brecht zou zich in
deze gap
l olitiseerde ti'd zeker thuis hebben gevoeld .
Wat betekent dit alles voor het onderzoek naar het voorkomen
van intermedialiteit in de Oudheid? Do politieke betrokkenheid in
het Athene van de vil'fde eeuw was dermate gr'oot, dat het gre
ootste
deel van de burgers goed op de hoogto was van de actuele ontwikkelingen. De deelname aan het politieke bedri)'f was ~'
oot : eenp
o
de veer Atheense burgers bekleedde een Politieke functie . 4 Alhcht
besef ten de toneelschri'vers dat zil' aan deze interesse van de burgei' niet voorbil' konden gaan . Actuele gebeurtenissen verwerkten
rl
zil' direct of indirect in hun drama's . Actuele politiek als bron voor
toneelliteratuur : ziedaar Brechts 'episch theater' .
Precisering is evenwel gewenst . Tussen Politieke ontwikkelingen en de kennis daarvan bil ' de bevolking staan de media . Zeker
in modern ~en is dat het geval: we zi)'n niet zelf aanwezi~maar
worden door radio kraut en televisie op de hoogto gebracht . Een
procedure die allerlei problemen met zich meebrengt : is de verslaggever wel obl'ectief of heef t zil'n kraut een bePaalde kleur? Bevat de
selectie van het nieuws alleen al geen sub>'ectieve elementen? Wie
zegt dat een ander nieuwsorgaan geen volkomen ander beeld van
de actualiteit zou schetsen? Zo bezien is het functioneren van de
media heel wat minder democratisch dan wel wordt voor esteld .
Za'~ staan tussen de ebeurtenis en de gemf ormeerde in en belemmeren niet zelden het l'uiste zicht op wat werkelil'k is geschied .
In de klassiek Griekse til'd kende men deze problemen bil ' de
nieuwsvergaring niet . En wel om een zeer eenvoudiga reden:
kleinschaligheid . Ga masr na: de bevolking van Athene en het omringende land Attics telde niet meer dan 44.000 zielen wasrvan
35 .000 volwassenen . 5 Voor ons niet meer dan een provinciePlasts .
In zo'n kleinschaliga gemeenschap kan men geen omvsn il'k mediabestel verwachten . Voorzover er berichten op schrif t werden
verspread, kunnen zil niet van ~' oot gewicht ziln geweest. Mondelinge overdracht was de belangn"kste
bron van informatie ; daarl
buiten bestond geen grote behoefte aan andere vormen van
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rueuwsverga nn$In het $eva1 van AeschYlus kunnen we daaraan
aanwezi$ is $eweest bil de $evechten te$en
toevoe$en dat hil "elf
z
de Perzische a essor . Welke andere bronnen had hil' n08 nodi$
voor zil'n informatie?
Een an ander betekent dat we het bestaan van een ontwikkeld
media-apparast in de Oudheid moeten uitsluiten . Zeker in Griekenland waar het leven in de stadstaten in alle afzonderin$ zil'n
gang Sr'n$ . Pas in de Hellenistische ti' als Alexander de Grote
zil'n wereldril'k heeft $esticht mogen we meer van het bestaan van
'de media' verwachten.
Tussen P°litiek en kennis daarvan bil' de burgers topen in het
klassieke Griekenla nd dus zeer directe linen.
1
De vraag die resteert
is deze: in hoeverre werd het politieke bewustzil'n beinvloed door
de liceratuur, in het bil'zonder de dramatur$r'e? Want zoals ik eerder heb $eze$d, van intermedialiteit is slechts sPrake als media elkaar wederzilds beinvloeden, niet in het $eval van eenrichtin erkeer. Ontleent een dramatur$ alleen maar zil'n stof aan de
actualiteit en de daarbil' behorende informatiekanalen, of kaatst hi'l
de bal ook tern$? Zil'n zil'n stukken eroP bedacht om bil' to dra$en
aan de Politieke menin$svormin$? Deze vraa$ tracht ik te beantwoorden aan de hand van De Perzen een stuk dat AeschYlus in
472 v.C. schreef . De Perzische Oorlo$en la$en no$ vers in het $eheu$en en de toneelschril'ver was oo$$etui$a $eweest van de $evechten . Hoe $eef t hil' $estalte aan zil'n 'epische' stof?

De erzen : an see en wer e ii

6, 1k vol8 hierbi1' de overzichten van
Meter (P.76-82) en 0. Warner:
Aeschyias; TraSddien und Fragment en.
Munchen 1988, p .729-732.
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Een kort overzicht van de inhoud van het stuk kan al iets verraden
over AeschYlus werkwilze .6 Plaats van handehn$ is de hoofdstad
van het Perzische ri1'k 1 Susa. Het in de Griekse tragedies $ebruikelike
koor wordt $evormd door oude stadsbewoners . Zil' uiten banl
e
vermoedens
over de of looP van de expeditie die hun konin $
$
heeft o$ezet. Zullen hil' en zil'n helpers behouden tern$keren uit
het overzeese land? Ook de koningi nmoeder Atossa heef t bange
voor$evoelens . Zil' heeft nare dromen $ehad ondermeer over een
schone Grieks $eklede vrouw, die het door Xerxes oP$ele$de 1'uk
afschudde en hem daarmee ten val bracht .
Iedereen wacht nu op het nieuws uit Griekenland, en inderdaad : een bode betreedt het toneel . Niets dan rampsIoed bren$t
hil' met zich mee : de Perzische le$ermacht is vernieti end verslaen • de konin$ heef t zich op een eilandl'e moeten tern ekken en
$~
uiteindelil'k een smadelil'ke aftocht $ eblazen. In zee driven
l de lil'ken van Perzische legeraanvoerders en soldaten,; een demon moat
het op de Perzen hebben $emunt . Ook Atossa en het koor denken
aan een in$"n Pen van h°$erhand .
Bil' een offer aan Darius, de vori$a heerser van hat Perzische wereldril'k, verschil'nt dims $east . Als hil' van Atossa, zil'n ei$en echt$m ote, de ram sPa'ed van de exPeditie verneemt, barst hil ' los in
>a mmerklachten en verwil'ten . In zil'n l'eu$di a overmoed heeft
Xerxes het ewaa$d de zee to trotseren en Hellas aan to vallen . Hij
is een stervelin die zil'n mast to buiten $aat . Ook het koor beil'vert
zich in verwil'ten aan hat adres van Xerxes en voorspalt de onder$an$ van hat Perzische ril'k.
I'aar9an9 11, nummer 314

Tragische maskers . Detail van
Herakleitosmozaik ca . 123 na Chr.
Rome, Muse! Vaticani

Tenslotte verschi)'nt de veelgaPlaagde koning zelf . Hil' beklaa
zich over zijn lot en de demon die hem vi'
la ndig ezind is geweest .
0p de vragen van het koor naar het lot van zijn mannen moet hi'l
antwoorden dat hi)' ze allemaal heeft verloren . Hi)' toont een lege
koker : geen pi)'1 heef t hi)' meer over . De toeschouwer beseft: het is
gedaan met de zo onwankelbaar schi)'nende Perzische wereldheerschapPil' . Door het kleine, nietiga, onderling verdeelde Griekenland is het aanzicht van de wereld in Ini)'pend gewil'zigd . Aan het
slot van het stuk wordt de dapperheid van de Grieken nog eens
uitvoerig geroemd.
Bil' het schri)'ven van zijn drama moest AeschYlus zich wel howden aan de historische feiten of hi' wilde of niet . De Perzische expedities lagen immers nog vers in het geheugen en geen toeschouwer zou een afwil'king van de ware toedracht ontgaan . Welke
vril'heden veroorlooft Aesch lus zich dan wel om zijn werk een
dramatisch karakter to even? Als men het werk nader beziet
blil'kt al spoedig dat de schri)'ver zich aardig aan de bef aamde eenheden van ti' , plaats en handeling heeft gehouden . Het drama
voltrekt zich binnen de til'dsruimte van een dag . Er is een plaats :
het koninklil'k paleis to Susa, hoofdstad van het vil'andelil'ke ril'k .
De handeling kan worden gesitueerd vlak voor de terngkeer van
de onfortuinlil'ke koning . Door het koor, de konin~'nmoeder en de
geest van haar gestorven echtgenoot Darius wordt de komst van
Xerxes uitvoerig voorbereid . De handeling vormt eveneens een
eenheid: alles cirkelt rond het rampzaliga besluit van Xerxes om
het overzeese Griekenland aan to vallen . Zowel in terngblik als
vooruitblik worden de copsequenties van dit besluit geschilderd .
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Bovenstaa nde overwe 'ngen
zi1'n nog slechts van formele aard.
~
Studie van de karakters leert dat we hier niet to maken hebben met
louter historische personages
es ; eerder staan zil' voor be aalde 8estaiten in de menselilke geschiedenis . Atossa bhnkt uit door motherlike
l bezorgdheid om haar zoon ~• Darius is behalve een strenga vader een kundig heerser, die zich nooit aan de overmoed van zil'n
zoon zou hebben bezondigd . Toonbeeld van hYbris is konin g
Xerxes die in zil'n l'eugdiga bevloSenheid de balans van het wereldbestel heef t verstoord . Dramatisch wordt het verschil tussen vader
en zoon weargageven door het verschil in kleding : Darius met een
gouden kroon, zich voortbew~end op PurPerkleuriga schoene n,
zil'n zoon verfomfaaid na de nederlaag en de lange refs.
Voor de toeschouwers m ~e het duidelil'k zil'n dat menselil'ke
overmoed wordt bestraft. Daarvoor zorgt de demon ofwel hat lot .
De Atheners dienen to beseffen dat ~'ootse Plannen voor exPansie
wel eens een dergelil'k lot beschoren zouden kunnen zil'n . En zeker
waren er ondernemende geesten to Athena die zich wilden waSen
aan ondernemingen als die van Xerxes . AeschYlus hemelt de heldendaden van zil'n yolksgenoten en de Griekse vril'heidsdrang op,
maar last zil'n lof aasrd
gp
gaa n met een wasrschuwing .
orters misvatn

7 . Warner, p.732
8 . Herman Gorter, o .c ., p.40 .
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AeschYlus hanteert de geschiedenis van zil'n dagen als apische stof
voor zil'n tragedies . Tussen geschiedschril'ving en dichtwerk toPen
bil' hem zeer korte linen
. Hil' Put uit eigen ervaringen en die van
l
zil'n til'dgenoten. Non-fictie en tonal li en dicht bil'een .
Omgekeerd last de schril'ver zich niet onbetuigd in het Politieke
debat van zil'n stad. Hil' sPreekt zich uit over de actualiteit en interPreteert daze, zo men wil op een die per niveau . Vril'heidsdran g
wordt geroemd, exPansieve ambities gehekeld .
Hoe verwonderlil'k is het dan om Herman Gorter to horen spreken over het'zuiver geestelil'ke' karakter van de Griekse dramatur~'e! Hil' schetst ons hat beeld van een maatschappil ' die zich van
agrarische gemeenschaP tot stad ontwikkelt ~• daarbil ' raakt de burgerlilke klasse geheel los van de materiele Produktie . De burgerklasse en haar dichters, niet stoffelil'k werkend leven slechts
geestelil'k. Zil' weten niet dat dit geestelil'k leven op stoffelil'ke arbeid van anderen berust en beschouwen het geestelil'k leven dus
ook hun kunst als los, als vril' . Voor hen is het geestelil'k leven hat
eni bestaande" (p .41) . Aesch lus' werk acht hil' een oed voorbeeld van 'alleen geestelil'ke' schril'versactiviteit : "Zil'n wereld die
van het ~'ote drama, van de eerste ote burgerlil'ke l"zie
~ op aarde . . . is als grote poezie voor hat eerst los van de materiele produktie . Zil' is alleen gevoel, alleen hartstocht, alleen geast" (p .42) .
Ook de Personen van hat drama hebben een in il'Pende vergeestelil'king ondergaan : "Alle
rsonen van hat 1el
drama zin allean geestelil'ke krachten, alleen geestelil'k bezig. Hun geast is
hoofdzaak hun gevoel hun hart . . . Dit alleen-geestelike,
hoe
~
schoon is het! Als kristal is het geestelil'k leven ofgezonderd van
het laga voile, stoffelil'ke" (p .44) . Pas in de communistische heilstaat ziet Gorter de eenheid van stof en geast hersteld, • "en de heerlil'kheid van stoffelil'ke en geestelil'ke arbeid tezamen zal door de
aar9an9 11, nummer 3!4

1"zie
worden bezongen" p .48 .
~
~' and van mil'n uiteenzettingen meen ik to moSen stellen
dat Gorter bier de lank misslaat . AeschYlus' dichtwerk wemelt
van de toespelfingen op ~'ofstoffeli'lke aangelegenheden als oorto1~ edruis en litiek . Zil'n stukken zullen heel wat stof hebben
doen opwasien onder de Atheense bevolking, die steevast in
ten gstale bil' opvoeringen aanwezi was. Allesbehalve 'alleen
geestelil'ke' ~
I"zie ontvloeide zil'n n.
Enig meded en is east : in Herman Gorter moeten wi' een
denkende dichter zien die behoefte heeft aan een historisch-dialectisch kader. Marxistisch eschoold als hil ' is, ontdekt hil' wetten in
de geschiedenis die in een ander niet zouden zil'n o ekomen .
M elil'k is hil' ook bet slachtoffer van 'classicistische intimidatie~
'om nogmaals een term van Bertolt Brecht to hanteren .9 Kort
gezegd : klassieke stukken worden routineus l~
speeld effectbel'a
g
viert boo "l en bet leven ebt langzaam uit de drama's weg . Hiertegenover staan vitals uitvoeringen waarin de werkelil'ke conflictsn,
zowel menselil'k als maatschaPlil'k, naar boven worden gebracht .
Maar zou Gorter zonder deze'intimidatie' een ander zicht o
de geschiedenis en ~
I" ie van Griekenland hebben ontwikkeld?
De toeomst van e eisc e theater

9. Bertolt Brecht, o.c ., p.124-127.

Het a ische theater, ook in Brechtiaanse zin beef t oude wortels . Al
bi'~ Aeschylus staat bet maatschppelil'ke
a
en litieke debat centraal . Is deze vorm van toneelschril'ven trouwens niet bet meest levenskrachtig? Zonder dat we bet neerdalen van de communistische heilstaat hoeven to bezin en kunnen we toch wel deg~
eli'k
'epische' stof tot uitSanSspunt nemen .
oslavie relaties, de
ver wording van bet nieuwe Europa . . . Alles beter dan bleekneuzig estheticisme en narcistisch'toneel over bet toneel' .
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Chaplin als boegbeeld van een nieuwe kunstenaarslichting?

Thomas Vaessens

i . Vgl. R Koszarski, History of the
Cinema. [Part] 3: An et~enbig's
Entertainment: The Age of the Silent
Feature Picture 1915-1928 . New York
etc. 1990 (p.263) ; H. Blotkamp e.a.,
Film m beeldende kunst 1900-1930 .
[Catalogus Centraal Museum
Utrecht] . Z .p1.,1979 (p.19, p29 en
p.49) ; J . Paech, Literatur and Film.
Stuttgart 1988 (p142) .
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Charles ChaPlin maakte in de l'aren na 1914 een 8r'oot aantal korto, sprin$err$e sPeelfilms die in de Vereni$de Staten onmiddellil'k op $ro te Publieke belan$stellin$ en bewonderin$ konden rekenen . Nauwelil'ks later bracht hil ' met shorts als The Tramp,
Triple Trouble en A Dog's Lie ook het publiek in de Euro se cinema's nema's in vervoerin$ . De wereldwil'de ze$etocht van het etl'e
met bolhoed $rote schoenen, snorret)'e en stok be$on met inmiddels haast ver$eten films, die o$enschil'nlil'k vrrl ' zil'n van elke artrstreke Pretentie. Onder ChaPlips eerste bewonderaars schaarden zich ook veel van de verte$enwoordi$ers van de toenmali$e
literaire avant-garde . GePreoccuPeerd als deze auteurs waren
van de mo$elil'kheden en de drag$kracht van hun ei$en medium, za$en zi) ' dat de $renzen die door de literatuur moeizaam en
slechts sPoradisch werden overschreden voor ChaPlin $een enkele belemmerrn schenen to vormen .
In 1921 schreef Paul van Ostail'en zil'n verhaal De bankroet-jazz . De
tekst heef t de vorm van een f ilmscenario waarin derhalve niet alleen de verhaalgebeurtenissen, maar ook aanwil'zingen voor de cineast zil'n weergageven . In het scenario wordt een wereldrevolutie
in gang 8ezet door toedoen van de dada en de jazz . Dc illusie van
een esthetische heilstaat lil'kt in de verbeelding van de film werkelil'kheid to worden. Dada en jazz ziJ'n plots zaken die de hele wereld aang~ aan ; het alledaagse leven wordt erdoor beinvloed. Zelfs
de klerken laten zich achter hun lessenaars vandaan lokken door
de "zegevierende jazz", want "DEJAZZ VERZOENT DE VOLKEN" en
"DADA REDT EUROPA" . Er vindt een rigoureuze omverwe in$ van
~
het gezag Plaats . Als de ministers uit hun zetels verdreven zil'n, als
de revolutie is geslaagd dan verschiJ'nt het nieuwe staatshoofd o
het bordes. De menigto op de Grote Markt in Brussel J'oeIt en
J'uicht . Zoals de Keizer der Fransen zil'n steek schril'lings op het
hoofd Plaatste, zo draa ook het nieuwe staatshoofd zil'n ronde
hoed . Hil ' luistert naar de naam Charlie ChaPlin .
Het is niet verbazin$wekkend dat Van Ostail'en in 1921 l'uist
ChaPlin tot staatshoofd kroont van een door de kunst bestuurde
wereld. De statuur van Napoleon past bil ' de toen al wereldberoemde acteur cineast die door veel avant- rdistische beoefenaren
van oudere kunstdisciplines met bewondermg weld gadegeslaen. Tot dit gezelschap van vroega Chaplin-adeP ten behoren bi-l
g1
voorbeeld Darius Milhaud e .e. cummings, Fernand Leger, Geor g
Grosz Louis Aragon, Yvan Goll Franz Kafka Blaise Cendrars, Victor van Vriesland Gerald Brunin H . Marsman en Constant van
Wessem . Een aantal van deze kunstenaars kunnen gerekend worden tot wat doorgaans de Historische Avant- rdebew~g
'n
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wordt gencemd.Z De reaches van vertegenwoordigers van deze beweging op het fenomeen Chaplin staan in dit essay centraal .

an

2. Ik beschouw hier Historische
Avant-garde (cf . bijv . P. Burger,
Theone der Avantgarde . Frankfurt
1974) en Modernisme/High
Madernism (cL bijv . D . Fokkema en
E. lbseh, Het Modernisme in de
Europese letterkunde . Amsterdam
1954) als verschillende'faces of
Modernity', die afhankelijk van
elkaar to bestuderen zijn (vgl. bijv .
A . Huyssen, After the great divide .
London 1986) . De node avant-garde
([+vernieuwingsgezindheid]) is op
beide tYPologieen van toepassing .
3 . Geciteerd naar C .W .E . Bi8sbY, Dada
and surrealism . London 1972, p.6.
4 . Paul van Ostaijen, Verzameld werk,
dl .4 . Amsterdam 1979, p.23.
5 . Een voorbeeld hiervan: Herwart
Walden, de voorman van Der Sturm,
keerde zich begin jaren'20 fel tegen
alle vormen van doorgedreven
idealisme ( bijv. in zijn bijdrage aan
Het overzieht 15 (1923), p.40), our
vervolgens 1932, bevangen door
Stalins ideologie, naar de Sovjetunie
to emigreren.
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Veel Historischa Avant- rdisten hadden in de eerste decennia .
van de twintigste eeuw het gevoel op de diem 1 van een nieuw
kunstti'Perk to staan . Zil' verveachtten dat de nieuwe, til'd Pische
kunst van de >'°nge g enerati e ertoe zou bidragen
dat het dagelil' ks
l
levee veranderd werd. De oude mastschPPelil'ke
a
orde wend door
de vooruitstrevende kunstenaars verafschuwd, en het was de
kunst die uitdrukking ga f asn het modern leveesgevoel dat aan
de basis zou moeten staan van een nieuwe wereld. De dadaist
Hans ArP, our maar een van de velen aan to balm, meende til'dens
de Eerste Wereldoorlog zelfs met de kunst de wereld to kunnen
redden : "We zochten een elementaire kunst die de mensheid kon
redden van de curieuze gekte van deze til'd", zo herinnert hil' zich
later. 3 Arp zocht dus ruet alleen naar een nieuwe esthetics maar
ook naar een nieuwe til'd . Zil'n streven werd door veel t'on e kunstenaars gedeeld . Men 8r'ng zich over de kunst uitlaten in termen
van een wereldrevolutie . Provocerend werd ten stride
getrokken
l
tegen alles wat met het verleden to maken had . De vele be8r'nselverklaringen staan bol van de dreig ende taal•~ Marinetti was in zil'n
beruchte manifesten een van de toonzetters .
Het warm de stormachtiga ontwikkelingen van hue media die
de kunstenaars tot enorm oPtimisme brachten over de dragg- en
ze~
' nSskracht van hue werk. De nieuwe mogeli'kheden werden
ij n~'oot geacht : men veronderstelde een verband tussen de in 1~1Pe
de vormvernieuwingen die in de verschillende kunstdisciPlines
werden doorgevoerd en de stormachtiga technoloSr'sche ontwikkelingen . De bewondering van de Historische Avant-garde voor de
dYnamische manifestaties van de nieuwe eeuw de ~'ote stad industrie vliegtuigen kwam niet alleen voort uit verheerlijking van
het nieuwe het 'onge en modern,maar werd ook evoed door de
hooPvoile verwachting dat de wereld kleiner, en daarmee het bereik van de kunst oter zou worden . In de technolo 'sche vooruitgang zagen kunstenaars een ondersteuning van hue sours revolutionair- litieke en esthetische claims .
Hiermee is natuurli'k
~ nietg ezeg d dat alle~ 'one
g avant ardisten
begin deze eeuw een uitg esProken P°
litieke kunst voorstonden .
Een aantal van de belan l" kste onder hen in Nederland : de ' nge
Marsman Van Ostail'en keerden zich zelf s a pert te8en zulk ra matisch werk. De pretenties ook van deze dichters waren er echter niet minder our : men meende middels een esthetiek een kunst
die "met de til'd gelil'kwaardig dYnamisch beweegt" zoals Van Ostail'en het in 1917 uitdrukte,4 bil to dragen aan een nieuwe wereld
- overigens vaak zonder er blil'k van to geven over werkelik
l
standvsstiga en consistento idBeen to beschikken over de ' mvulling
van zo n samenlevmg.5
Desa lniettemin lieten veel ' n e auteurs - ook zi'~ die slechts
een zeer kleI'n taalebied
bestreken en hue werk m ui terst kleine
g
"
de Eerste Wereldoorlo g
oPlagen zgen
a verscluleen - zich tildens
vol
en
hoo
dr vend uit over de
en in de 'aren
daarna
u1'terst
hoop
vol
1
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eh kheden en verantwoordehJ"kheden van de dichters van hun
mogl
generahe . De Poehcale Pro~' amma's van de kunstenaars van de
Historische Avant-garde hebben het verlangen gemeen naar een
nieuwe maatschaPil' waarin de kunstenaar en zil'n kunst op na•n werk d ienden
tuurhlke tinlze gemt eerd zln
i .6 Dedichtrnz~'
l
niet boven wereld en werkelil'kheid verheven to zin
l maar zi' l
moesten midden in de s amenlevin stann om daarin een d ynamische toonaangevende rol to spelen.
Maar de wereld gaf zich uiteraard met zonder slag of stout gewonnen voor de nieuwe avant-garde. Er werd door de kunstemars dan ook actief gewerkt aan verbetering van het kunstklimast. ZiJ ' sPanden zich in om het klankbord voor de nieuwe kunst
zo ~'
out mogeliJ'k to maken . Zo Probeerde men het ubliek bewust
to maken van haar eigen esthetisch oordeel . Fen bekend kunstobl'ect uit deze Periode, DuchamPs fietswiel zet de beschouwer ervan aan tot denken over esthetische normen' het t kunstdiscussie op to roePen. Ook cumPonisten toonden zich 8asg
bereid
~'
het Publiek 'op to voeden' tot de nieuwe muziek . Eind 1918 hadden Arnold Schonberg en zil'n leerling Alban Berg in Wenen de Verein fur musikalische Privatauffuhrungen oPgericht. Deze vereniS'ng
~ stelde zichzelf tot duel til'dens biJ'zondere concerten de
muziek van biJ'voorbeeld Ireger, Schonberg en Bartok to
ankelikl
• ~
to maken. 7 In Nederland gebeurde hetzelfde . Ook leer
werkten
kunstenaars aan de verbetering van het klimaat waarin hun kunst
moest bloeien . Zo schotelde I.K . Bonset Theo van Doesburg zil'n
lezers nPhono-gYmnastiekn voor,8 waarmee hil hen wilde leren abstracte klankwaarden to verstaan .

a in : clown, star n uns enaar

6. Vgl. biJ v. P. Burger, Tlleorie der
Avantgarde (zie noot 2), p.67; passim .
7 . Er werden biw . vereenvoudi de
piano-arrangementen van orkeststukken $espeeld, waarmee beoo$d
werd de essentie van de stukken aan
het Publiek to tonen. Zie M. Carner,
Alban Berg. The Man and the Work.
London 1975, p .46.

8 . Zie 1K . Bonset,'Grondsla$en tot een
nieuwe versbeelding' . In: De sti1'i 4-7,
1921, p.101 .
9 . U . Gre or en E . Patalas, Gesrhichie des
Films 1 . Munchen 1986, p .47.
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Kunstenaars die zich zoveel moeite getroostten het Publiek te winnen voor de Goede Zaak zullen verbisterd
gezien hebben hoe een
l
van hun collegae in ziJ'n een 'e kon bewerkstelligen dat milJ'oenen
mensen kennis namen van zil'n werk . Het schil'nbare gemak waarmee ChaPlin in zil'n films een als duizelin ekkend ervaren dYnamiek op zin
l Publiek overbracht moat veel schilders en dichters
met stomheid geslagen hebben . Bovendien schenen een aantal lonter Praktische bePerkingen van de literatuur taal
~' enzen en de
Plastische kunst de gebondenheid ervan aan een bePaalde Plaats
ChaPlin niet of nauweliJ'ks to belemmeren in ziJ'n succesvolle opmars over de wereld . De ChaP lin-coinedys en de andere films van
maatschaPPlien uit Hollywood en Berlin die in de ote EuroPese
steden werden vertoond oefenden op hat publiek een groto asn•
trekkmgskracht
uit . 9 De verschilnmg van ChaPhn werd wereld_
wil'd gezien en zil'n besnorde creatie kon worden tot een arche Pische bekendheid .
Dit gl ' antische bereik van de acteur cineast en ziJ'n kunst fascineerde de vertegenwoordigers van de Historische Avant-garde in
de literatuur . Een van hun doelstellingen was immers om hat heel
eenvoudig to stellen, het vinden van gehoor . Men zocht hat Publiek,
l biJ'voorbeeld door hat in to widen in de nieuwe kunst . De afstand die er had bestaan tussen de maatschaPiJ ' en zich ais buitenstaander profilerende auteurs als Flaubert Hugo Baudelaire en
aar9an9 11, nummer 314
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Het seasYmbool Asta Nielsen . In
EuroPa gmoot haar bekoorli e
verschil'ning een bekendheid die
de roem van ChaPlin evenaarde

hun werk diende overbrugd to worden . 10 Veel geciteerd is can
Paul Sartres visie op de houdmg van de last ne entiende-eeuwse
literatoren. Hi'~ stelt in west-ce que la litterature? 1969 dat deze
auteurs hun publiek feiteli ~•k minachtten: liever miskend dan beroemd aldus Sartre daar warm de schril'vers het onderling over
eens . En succes til'dens het leven berustte op een misverstand .
De auteurs van de Historische Avant-garde wisten dat zil' binfen hun discipline, de literatuur, een revolutie op Poten moesten
zetten om de kloof tussen auteur en maatschaPPil to dichten . Chap-

10 . Vgl. W. Wehle, 'Avantgarde : emn
historisch-systematisches Paradigma
'moderner' Literatur and Kunst'. In:
R Warning, W. Wehle (Hrs8.), Lyrik
and Malerei der Avantgarde. Munchen
1982, p .12.
11 . Zie voor statistieken over de
populariteit van de stars R .
Koszarski, History of the Cinema etc.
(zie foot 1), p.259 e.v.

lin had in zil'n nog traditieloze kunstvorm zo'n revolutie fist nodig. De ruimten waarin het p ubliek met zi'n
~ films in aanrakin
kwam de cinema, de music hall, warm bovendien fist specifiek
aan de 'hogere' kunst elieerd . Het verscheiden ubliek bewonderde er een nieuw fenomeen : de stars . In de Verenigde Staten waref acteurs als Earls Williams Mar Pickford en Florence Lawrence in 1914 a1 nationals bekendhederyen in Europa kende tien
tot vil'ftien l•a ar later iedereen Douglas Fairbanks Rudolph Valentino Asta Nielsen en vooral ChaPhn.11
Deze beroemdheden vormden een nieuw echelon in de wereld
van de artiesten was ~ rvoor bi'zondere wetten schenen to gelden.
Marsman was als de dichter van het'rode boek'e' Verzen 1923
een be8nP onder gelil'kgestemde l'°ngeren . Van Ostailen, de dichter van Music hail werd ti' ens de oorlog door zil•n t'on e bewonderasrs we1 ver eleken met Baudelaire die vil'fti l'aar na zil'n dood
voor velen een romantisch sYmbool van het dichterschap geworden was . Maar warm Marsman en Van Ostai •e n m

hische fi -
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ren in eigen kring, hun eneratiegenoot Cha lin was een m the
veer de hele wereld . Niet alleen kunstenasrs, maar iedereen kende
zijn werk en zijn Iersoon . Gebruik makend van de technolo 'sche
ontwikkelin en waaroP de dichters en de schilders hun hoop ge•s d hadden, west deze star een ongekend 8root en universeel 12
vestg
ubliek veer zijn werk to winnen .
Desalniettemin werd de maker van succesvolle shorts ais The
Tramp (1915), A Dog's Life 1918 en The Kid 1920 door zijn schril'vende colle$aa sans rancune als kunstenaar beschouwd . Onder
meer daarin onderscheidde hil' zich volgens de literatoren van Publiekslievelingen sexsYmbolen als Fairbanks en Valentine. Gerard
Bruning noemde ChaPlin in 1926 bil'voorbeeld "een van de weinigen die veer de film werken en kunstenaar zls• •n" . 13
Als kunstenaar kwam ChaPlin dan ook in Van Ostail'ens verhaal
De bankroet-jazz terecht. Hil' treedt in het scenario zelf s op als het
staatshoofd van een door kunstenaars gediri eerde orde . Toch yinden we Charlie over het algemeen in zijn hoedanigheid van clown
van variete-artiest terng in de literatuur van deze Pen ode . Bil'voorbeeld in een aantal Sedichten van de surrealist Louis Aragon of in
het vers 'Die Kinodichtun 1920 van Yvan Goll waarbil' L~ger
enkele ChaPlin-illustraties maakte . ChaPlips clowneske verschil'ning sleet aan bil' de ontwikkeling van een betrekkelil'k nieuw thematisch aandachtsgebied van kunstenaars uit verschillende disciplines . Eerder al had bi'voorbeeld Toulouse-Lautrec de schilder
van Montmartre zich echarmeerd getoond van circust an, en
ook in de sYmbolistische ezie doken veelvuldig clownsf iguren
op, maar dit betrof steeds de droefgeestiga Pierrot waarover ook
Nil'hoff dichtte in De wandelaar 1916
En ik zei weer : 'Iaten wi1 ' samen steroen,
Vrouw, mi1'n naam is Pierrot -' 1k vroe8 den hare.
Wi1' dansten samen owe dronken waren .
En mi1'n stuk hart rammelde van de scherven .

12. R 5tephenson en J.R Debrix, The
Cinema as Art . Harmondsworth
1970, p.233 .
13 . Gerard Brunin&'CharleY ChaPlin' .
In : dez., Verontrust 8eweten . Z.P1., z .1'.
(essay wt 1926), p .110 . Van de
houdin$ van de literatoren toy .
wereldberoemde seasYmbolen kri1'$t
men een indruk in Van Ostai1'ens
gedicht'Asta Nielsen' (Verrameld
werk 2, Amsterdam 1979, P.111-118),
waarin de dichter m.b .v . irome
afstand neemt an z'n eigen
gevoelens van bewonderin .
14. Dit werd oP$emerkt door Jaa P
Goedegebuure, die schreef over
reacties van Nederlandse literatoren
op ChaPlin in de bijdra$e
'ChaPlinade' in : EeP Francken e .a .
(red), Voor H.A . Gomperts,
Amsterdam 1980, p.167-171 .
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Niet deze pierrot, maar een nieuw type wend in de literatuur van
de eerste generatie van Chaplin-bewonderaars het boegbeeld van
wat Van Wessem wel 'de nieuwe gevceligheid' noemde .14 Met dit
type was men in aanraking gekomen in de music hall, het vari~t~,
de cinema - moderne gelegenheden die door kunstenaars in Londen, Parijs, Berlijn, Antwerpen gefrequenteerd werden . Ook in de
Nederlandse literatuur doken omstreeks 1920 plotseling vari~t~-artiesten, acrobaten, kino's en danseresjes op . Zo schreef F. Chasalle
(Van Wessem) in het verhaal 'Het variety varieert zichzelY uit De
clowns en de fantasten (1924) :
In de circusruimte staat een Kerstklokkentoren o'8esteld . De klokken beieren.
De kiePels werden oPeens kleine clowns, l die, dri1'vend op hun weide broeken
bol ads 8asbaldons, we8zweven, zich sturend met vler es 8root als
kinderhand1'es . II Beneden staat August de Domme en shat zich op de heuPen,
en bi1' iedere lackSit vdie8t zijn
l~ nthoed omhoo8 j . .,j.

De twee citaten van Ni'hoff en Van Wessem geven een indruk van
een interessame shift in cie vroeg twintigste-eeuwse literatuur . Van-
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zelf sPrekend eigenden de vertegenwoordigers van de 'nieuwe gevoeligheid' zich de ChaPlie-figuur toe. Deze clown hoort tot de inboedel van de music ball; Chaplie is deel van bet decor van de
nieuwe literaire avant-garde .
Niet alleen de clown, maar ook de kunstenaar ChaPlie zagen de
l'onge dichters ais volmaakte rePresentant van de nieuwe til'dgeest .
Van Wessem beschouwde hem in zil'n uitgebreide ChaPlie-monoafie als de vertegenwoordiger en sPreekbuis van "de modern
generatie„ 15 en ook Marsman legde 1n 1926 bet verband tussen
ChaPlie en het leveesgevoel van de >'°ngeren . Hil ' noemde
ChaPlies verschi1'ning "de volmaakte, sYnthetische drager van den
modernen g
. Hil ' is meer dan dat•~est meer dan de incorPoratie van
een mentaliteit meer dan de samenvattin van kenmerken . Hi' is
de volkomen organisch modern mens" . 1

De kunst van de toekomst

15 . Ik steer bier en in bet vervolg de
herdruk van de monografie Charlie
Chaplin, z .pl ., z .j . [1953], p.24-25 .
16 . H. Marsman, 'Charlie Chaplin' (De
stem, 1926) . Niet opgenomen in
Verzameld werk, geciteerd naar Jaa P
Goedegebuure, Op zoek naar een
bexield verband . Deel 2 . Documenten,
brieven en verspreide publicakaties van
H . Marsman . Amsterdam 1981,
p.295. Zie voor de kopPelfin g
Chaplin-tijdgeest ook Helmut
Lethen, Neue Sarhlichkeit 19241932 .
Studien zur Literatur des ' Weissen
Sozialismus' . Stuttgart 1970, p.187 .
17. Gedteerd naar H . Blotkamp Film en
beeldende kunst 1900-1930 (zie foot
1), p .49. Accentuering van mij.
18 . Zie voor Kafka : W .H. Sokel, The
writer in extremis . Stanford, 1959,
p.43, en voor Marsman : J. Steep,
'Magisch realisten en tijdgenoten',
in: J . Brand en K. Broos (red .),
MaSisch realisten en tijdgenoten in de
verzamelin8 van hat gemeentemuseum
Anthem. Zwolle 1992, p.11 . Zie voor
de wi'~ a waaroP Nederlandse
Prozaisten in een latere fase (jaren
'30) gebruik maakten van
filmtechnieken Hans Antens artikel
'Film en literatuur in bet
interbellum', elders in sit nummer .

Ook het nieuwe medium waarin deze "sYnthetische drager van
den modernen geest" Pionierde, werd in de >'aren'20 door de dichters van de Historische Avant-garde gezien als een verschil'nsel dat
mede vorm g
l of aan de ti'dgeest . De cinema bracht een kunstvorm
waarin met nieuwe middelen werd gewerkt . Van deze middelen
koesterden de l'onge auteurs hoge verwachtingen . Aragon, bil'voorbeeld toont zich oPgetogen, wanner hil ' schril'ft : "vbor bet verschil'nen van de cinemato
~' aaf hebben kunstenaars zich nauwelil'ks durven bedienen van de wan-harmonie van machines en de
obsederende schoonheid van commerciele oPschrif ton, van af fiches . . . . Alleen de cinema die direct tot de mensen spreekt kan deze
nieuwe bronnen van menselil'ke Pyacht oPdripgen aan een rebelse
mensheid„ .17
Het is niet verbazin ekkend sat de technische Procedes van
de film al binnensloPen in de literatuur voordat midden >'aren'20
een brede theoretische discussie over de avant- rdistische kunstfilm op gang kwam . In een Penode waarin de dichters van de
avant-garde uitdrukkelil'k blil'k
l~ ven van ontvankelil'kheid voor
alle technische verworvenheden, kon een vroega wisselwerkin g
tossan fi1mische ee literaire technieken niet uitblil'ven.
een heel
basaal fiveau zil'n van die wisselwerking de sporen zichtbaar in
teksten als De bankroet-jazz of Cendrars' Le 'lm de la 'n du monde
1919 die voor wat betref t vorm en mhoud sterk doen denken aan
filmscenario's. In een meer verwerkte vorm zi)'n de nieuwe filmProcedes uit de vroega l'aren'20 to herkennen in bil'voorbeeld Kafka's novellen en ook Marsmans aan oris Ivens oPgedragen gedicht'Salto mortale' 1926 is wel met de nieuwe filmtechnieken in
verband gebracht . 18
De bewondering voor de kunstenaar ChaPlie is natuurhl "k niet
los to zien van sit enthousiasme over bet nieuwe medium wasrvan hi' een van de eerste besPelers was . Zo worst in de reach'es
van de ' n e kunstenaars die door bet Duitse avant- ardeti"dschrif t Das Kunstblatt in 1922 gevraagd was hoe zil ' dachton sat de
toekomstiga kunst eruit zou 8aan zien, aan de film een belan
~l"ke
rol toebedacht. Georg Grosz schreef bil'voorbeeld :. '
Film fist die
a er 'Diehat
modrnstBbeurhapt, 'ede d n mische, simulto~
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ne and futuristische Mo ichkeit.1st es emn Wunder dass ChaPlin
lebendiger wirkt ais die beste Kunstausstellun ? - Her lie
auch die Kunst der Zukunf tX' .19
Ook in Nederland acht men de ti'd
~ ri'p
~ voor bet nieuwe medi. Er worden h~e verwachtingen van 'de kunst van de toeum
komst' ekoesterd . Van Wessem schreef in 1926 in een themanummer dat De
n de filmkunst wi'dde: "De mens zelf
verandert niet maar zil'n gevoeligheid verandert . Iedere nieuwe
ti1'd schePt ears nieuwe gevoeligheid en die van de onze is die voor
het'draadloze', bet ~thmische bet bew ende . . . . Een mededeelin middel kril ziln waarde zoodra bet verstaan kan worden .
De 'verstaanbare' film ward door de auteurs in dit themanummer
als ears buiten ewoon ad uaat medium ezien . Ad uater zelfs
zo lief bet zich aanzien, dan de literatuur. .F. Often verklaarde bil'voorbeeld in zil'n bi' ra e : "mil' is in diversis cinemis bet besef geoeid dat bet bewegen van ears lichaam bet s 1 van de handen
en de mimiek van ears gelaat bet hart kunnen voeren naar ears
strand, dat welhaast niet van daze streken is . En voor mi' ~ levers
reeds Boeddha en Gopa, Manors en des Grieux in ears sfeer die niet
meer aan de boeken toebehoort" . 21
Deze voor de literatuur niet al to blil'de boodschaP sPreekt ook
uit de eerder aangehaalde stelling van de dichter Aragon, dat „alleers de cinema die direct tot de mensen spreekt" in staat was de
nieuwe "menseli1'ke pracht" over to brangen . Chalin bas eelt bet
medium dat t0e8ang heeft tot de mensen: de reikwil'dte van zil'n
kunst is ~'oot. Het is dit ongekende aspect van bet fenomeen
Chaplin dat begin l'aren'20 door veal kunstenaars uit andere disciplines wordt benadrukt . In Cha lips kielzog haastten literatoren
zich dan ook aansluiting to zoeken bij' de ontwikkeling van bet
nieuwe medium . Sprekend over de yroega Chaplin-films wil'st
Van Wessem in zil'n mono ~'
afie bil'voorbeeld o nieuwe m ~elil'kheden om ears universeel publiek to bereiken, die "wil' . .] met behulP van de film hebben ontdekt" (p .107) . Veelz end over bet
enthousiasme van de literatoren voor bet nieuwe medium is ook
de tekst die de redactie van De vri1'e bladen bij' wil'ze van motto
plaatste op de eerste ap~'na van bet film-themanummer : "Wil' gelooven in den film . .] omdat hil' 'long
is; omdat hil' bewezen heeft
ears kracht to bezitten die bestaat . . . • omdat hi1' de l'on ere generatie tar harte 8aat uit de overtui ' n dat den film ears specif iek
20ste-eeuwsche uitdrukkin skunst asn bet worden is die asndacht toewi' in en schePpin8skracht verdient" .
Veel dichters beeldend kunstenaars en componisten van de
toenmaliga avant-garde dachten er zo over . Een aantal van hen
zou dan ook daadwerkelil'k "toewi'din en schepin kracht" in
de nieuwe kunstdisci line investeren . Zo sPeelden I~
'c asso Man
Ray en Eric Satie ears rol in Mareel l'Herbiers film I'Inhumai ne,
waarvoor Darius Milhaud de muziek schreef . Andere kunstenaars toonden zich meer op of stand betrokken bij ' de ontwikkelingen van de film . Zo ubliceerden de redacties van De sti'i en
uerschnitt wel afbeeldingen van filmdecors . De produkten van
bet ' nge metier der cineasten worden intussen steeds vaker in literaire til'dschriften besproken . Wanner de eerste verbil'stering over
de m elil'kheden van bet nieuwe medium is geluwd ontwikkelen
F

. .]

vri1'e bladen as

~

19. Gedteerd near Uwe M. Schneede,
Die zwunzigei Jaltre. Mani(este and
Dokumerte deufsrha KUnsUa.
Hsrausgege6at and korrtmmtiert von
(-] . KSIn 1979, p.l I6.
20 . Constant van Wessem, 'De invloed
van de cinema op de moderne
literatuur' . In: De vrije bladrn
37/8/9,1926, p.245 .
n . 1 .F. otten, •Autonomie'. In: De vrije
Wcdtn 37/S/9,1926, p.240.
71. Zie H. Blotkamp, Film rn buldende
kunst 1900-1930 (zie foot 1), p21 .
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een aantal kunstenaa rs uit oudere disciplines zich als sPecialisten
op het nieuwe terrem - m Nederland bi'voorbeeld Ter Braak .
deTer Brask, die al surds emd 1925 aan hdsc
lhriften is
a De vri'e
~ blen en i 10 bi raen leverde over de filmkunst1 'n in de penode
1929-1931 met re$elmaat films r ecenseren voor De nieuwe Rottenamsche courant . Ook de bcekuit$even van zil"n bekendefraaie essays Cinema militans (1929) en De absolute 'lm 1931 dateren uit
deze ren. Ter Braa k ontwikkelde z ich1 evenals zil'n latere bent$enoot >a
Du Perr o o dat moment tot een v an de in Nederland dominante hteratoren 1 die asnsluihn$ zochten bil een main stream in de
EuroPese hteratuu r die nu met de term Modernisme wordt aan$eduid .
De verteenwoo rdi $ers van
in deze intellectualistische, chique bew'egin$ too nd an voor Cha P1 , de star met een monsterachti
oot Pubhek aanmerkeh kl minder belan stellin dan de dichters
van de Histonsche Avant-garde . Hun kanttekenin en bil ' het fenomeen ChPhn
a waren als ze al over hem schreve ntameli'k de. Hcewel bi"voorbeeld Ter Braak zich voornameli1'k
Pecierend
r
nchtte to$en d e onbenulli$a 1 strikt onkunstzinni a amusementsfilm, kon de Forum-voorman toch ook niet werkeli'k enthousiast raken over ChaP1ins The Gold Rush .24 Du Perrons oordeel was zelfs
Wie uit de d$boekaantekenin$en
a
van Krisuit $esProk en nehef.
$a
tiaan WatteYn - Du Perrons alter ego in Len voorbereiding - wil
oPmakers dat de ton$e Du P errors in zil'n avant- rdistisch streven
$echanneerd was $eweest van Chahn 1 ken in een brief van de auteur aan Van Vnesland uit 19301ezen hoe Du Perron dit herroePt .
Hil schn fl t dat hi jl v
Chj aplin nooit "maar dan ook nooit!" iets
heef t$ evoeld 25
Ter Braak Du Perron en de andere ventegenwoordigers van het
Modernistische echelon bewaarden omstreeks 1930 in princi a afstond tot de rodukten van de filmindustrie . Ter Braak bes rak
niet Chahas
PoPulaire werk 1 masr avant- rdistische 1 niet a prioP
ri toegankel
h ke kunstfilms van bi'voorbeeld Rene Clair1 Fritz
Lang, Eisenstein en Poedovkin .
e wi a oe verwezen r e p ea en

23. In verzamelingen van het beschouwend Proza, de aantekeningen, de
bneven van bijvoorbeeld Thomas
Mann, Musil, Nijhoff vmdt men
weinig of nets over Chaplin.
24 . Zie bi>'voorbeeld Menno ten Braak,
De Proprw Curesartikelen 1923-1925 .
's-Gravenhaga 1978, p285 en dez.,
Verwmeld werk, d1.2, Amsterdam
1980, p.443 . Zie voor Ter Breaks
howling tegenover de
amusementsfilm o .a. Hens Anten,
Van realisme near zakelijkheid .
Pram-opuattingen tussen 1916 en
1932 . Utrecht 1982, p.49-50.
25 . Zie Du Perrons Verzameld werk, dl .2.
Amsterdam 1955, p .251 en zijn
Brieven d1.2. Amsterdam 1978, p .180 .

Wanneer in Nederlandse hterair e ti1'dschrif ten uitgebreid o dit
type kunst film wordt $ere flecteerd1 maskt Chaplin
P inmiddels
ziln $t'otere klassiek. $aworden films . City Lights, Modern Times en
The Great Dictator bra chten in resPectievelil'k 1931, 1936 en 1940 natuurhlk ruet meer de cultuurschok tewe
die veel t'on$e EuroPese
kunstena ars begin ren '20 hadden ervaren toen zi' ~ in de cinema
voor het eerst ChaPlips vroega stomme films vertoond zagen . In
deze eerdere fase van de ontwikkelin$ van de nieuwe kunstvorm
film toonden met name de Historische Avant-$ardisten een o eto$enheid wasrvan een Modernist ais Ter Braak nooit bli'kl zou
$e. De auteurs van de Histonsche Avant-garde , die zich zo actief
yen
toonden our hun ideaal van de in een nieuwe maatschaPil ' $emteChaPlips vroege filmprakeerde kunst to verwezenh"kenzullen
l
til k en het enorme Pubh'eke succes daarvan niet andens hebben
asnschouwd dan in relatie tot hun ei$en ambities en pretenties .
Chaplin
met zil'n kunst een afsPie$elfin van het esP
P imlanteende
153

pr it
it nouveau in de beleving van een massaal publiek .

26 . J. Goedegebuure, 'ChaPlinade' (zie
foot 14), p .170 ; J . Paech, Literatur
and Film (zie foot 1), p.153.
27. La Ruee vers l'Or: ChaPlins film The
Gold Rush, 1925.
28. Robert Wohl, The8eneration of 1914 .
Cambridge, Massachusetts 1981,
p.210-212 ; W . Wehle,'Avantgarde. . .'
etc. (zie foot 10), p .30-35.
29. H . Marsman, 'Charlie ChaPlin' (zie
foot 16), p.295-296.
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belangr~i'kste Nederlandse vertolker van het enthousiasme
over ChaPlies yr
a films Van Wessem schreef in zil'n mono afie : "hil' heeft tot collectieve Sevoelens . .] gesProken" bil'voorbeeld door op to treden "in ons baan 'e van kantoorkler bediende in de bank van Lening, metselaar etc ." (p .22-23). Van Wessem
benadrukt een zeker emanciPatorisch aspect van Cha lips kunstenaarschap . Zoals Van Ostail'en in De bankroet-jazz de klerken achter
hun lessenaars vandaan sleurt en hen betrekt in de nieuwe
kunstorde die hem in het scenario voor ogen stond zo maakt
ChaPlin hen deel moot van zil'n kunst . De 1'°nge dichters van de
Historische Avant-garde wisten dat een der eli'ke verbredin van
het kuns ubliek noodzakelil'k was . Hans ArP had immers Pretentieus maar illustratief het streven van een belan il'k
l~ deel van zil'n
kunstenaarsgeneratie verwoord, toen hil ' schreef dat hil' en zil'n collegae zochten naar "een elementaire kunst die de mensheid kon
redden van de curieuze gekte van deze til'd" . In deze oPtiek kon
kunst niet langer het zondag se ti'dverdri'fl'f
van bourgeoisintellectul
elen en salonbezoekers zil'n .
De verte enwoordi ers van de Historische Avant-garde wilden
ChaPlin zien als hun bondgm oot in de stril'd tegen de gevestigde
maatschaPelilke orde . 26 Marsman, bilvoorbeeld beschouwde
hem in de eerste Plaats als recalcitrant kunstenaar . Dit blil'kt wel
uit het teks 'e dat hil' als motto Plaatste boven zil'n eerder genoemde artikel over ChaPlin in De stem : "Au dernier u8ement . Charlie :
Voulez-vows me Pardonner, Sei eur, parce ue
q l'jai fait 'La Ruee
vers 1 Or ~ Le Bon Dieu . Non„ . 7
Ook Van Wessem l~f er blil'k van in ChaPlin een medestander
to herkennen in de stril'd van de l'on ere generatie~t en de waarden van de gevestigde orde. In zil'n ChaPlin-mono~'afie maakt hi'l
gewag van de "sociale dril'fveer" van de komiek . Hil' ziet in hem de
belichaming van het verzet van de onmachtigen tegen de autoriteiten het ezag, de geldmachten : "ChaPlin geef t een schoP tegen
het achterste van het monster, dat ons maar zou doodkni'~ en als
wil' het niet van ti'd
in een kalk-bak lieten vallen" zo
l tot ti'd
l
schril'ft hil' (p .25) . Van Wessem, die immers "wil'" schril'f t, identificeert zich met Charlie's underdo8P°sitie.
Het gevoel de underdog to zil'n, behoorde ongetwi)'feld tot het generatiebesef van de dichters van de Historische Avant-garde . De
~'ongeren die het modern leven zoveel beter 'asnvoelden' dan de
generatie van hun ouders moesten desalniettemin vechten t en
de hardnekkig heid waarmee zij~ veronderstelden dat deze ouderen
vasthielden aan een hopeloos verouderde inrichting van de maatschaPpil' . De nieuwe kunst belichaamde het verlangen naar een
open samenlevin • naar vril'heid • naar bewe8'ngsruimte
voor het
~
longe) mdividu . ChaPhn was zo n individu . Als vertegenwoor
diger van zia'n g eneratie rekende hi'~ af met "de late, borne sfeer
der serres chaudes . . . Hil' doorbreekt naar de kernen den gesluierden schi'n" aldus Marsman in 1926 • en daarmee "stoot ChaPhn
het vertraa de hart van de wereld in $an 29
De verwachtingen die de kunstenaars van de Historische Avantgarde koesterden van hun kunst zagen zij' in ChPlips
>'°nge kunsta
vorm verwezenli'kt
~ . De kunstenaar die het "vertraag de hart van
1'aar9ang 11, nummer 3/4

de wereld" speller deed kloPpan, kon gelders als boegbeeld van
een nieuw kunstenaarsPe. Wat in de literatuur op uiteenloPend
intellectueel niveau werd gapresenteerd aan gescheiden ~'oePen
lezersr scheen door de eerste kunstenaar star van een on ekend
medium to worden voorgeschoteld aan een universeel publiek.
Geen wonder dat Chaplies clowneske verschil'ning en de procedes
van zil'n eigenti' se kunstdisciPline in de vroeg twintigste-eeuwse
literatuur binnendrongen .

30 .J . Paech, Literatur and Film (zie foot
1), p .158 ; H. BlotkamP, Film en
beeldende kunst 1900-1930 (zie foot
1), P .21 . Enkele citaten waarin
vertegenwoordigers van de
Historische Avant-garde verantwoordin$ afle$8en van hun veranderde houdin8 toy. het type
films dat Chaplin maakte, 8eef ik in
een volgende Para8raaf .
31 . J. Goede8ebuure, Op zoek naar een
bezield verband. Ded 1 . De literaire en
maatschaPpeli1ke opvattin8en van H .
Marsman in de context van zi1'n ti1d .

Amsterdam 1981, p.349 .

Merkwaardig genoeg is echter de collectieve euforie over het fenomeen ChaPlip en de mogelil'kheden van zil'n nieuwe kunstvorm onder de kunstenaars van de Historische Avant-garde met van lange
duur gebleken . Evenals Ter Braakr die begin l'aren'30 schreef over
Clair r Lang, Eisenstei nr Poedovkin r richtten vertegenwoordigers
van de Historische Avant-garde zich in de loop van de jaren '20
steeds nadrukkelil'ker op de presti8ieuze kunstfilm r die slechts
voor weinigen t °~ankelil'k was en niet voor een ~' oot publiek
werd vertoond . De cinematografische experimenten van bil'voorbeeld Fernand Leger en dims collega-kunstfilmproducenten kwamen in het centrum van de belangstellinS van de Historische
Avant-gardisten to staan . Veel auteurs die de vroege Cha Plinfilms met een mengsel van verbil'stering en bewondering hadden
8adegeslagan, bleken uiteindelil'k meer gemteresseerd in een geheel ander type film .30
Terwil'1 ChaPlip als besPeler van een nieuw en adequaat medium een aantal van de belangril'kste idealen van de Historische
Avant-garde in p rakti'k
~ scheen to brengen keerden kunstenasrs
die deze idealen koesterden zich van het cinemofenomeen af . In
Nederland bil'voorbeeld, zwil'gt niet alleen de Modernist T er Braak
over ChaPlip maar ook Marsman verliest eind }'aren'20 zil'n interesse voor de acteur cineast. De vraag werpt zich op hoe deze
merkwaardige manoeuvre to verklarep is . Wanpeer Goedegebuure in zi1'n proef schrif t opmerkt dat de figuur Chaplip tot Marsmans
vitahstische Pepode behoortr 31 h l kt de link ChaPhn-vitahsme een
to 'sche verklaring voor Marsmans veranderde houdmg ten o pzichte van het fenomeen . Toch vend 1k deze anato a ais verk1ann g
weinig bevredigend . Ik denk dat deo veree nkomsten van het werk
en e oPvattinSen van de l°nge Marsman met de gebruikelilke to 'e van de His tonsche Avant-garde een vraaS oProePt die tot
P°~
een andere verklaring leiden kan. Is uiteind ehlk de reakhe van de
Historische Avant-1~rdisten op het succes van Cha n en ziln medium ver eli'kbaar
dium
met de houdin gdie kunstenasrs uit een heel
~
ander odernistisch echelon aannamen togm ove r de pulaire
films en hun sterren .

re en yes en eru
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De copse9uenties van een bevestiSend antwoord op deze vraa g
zi'n
~ interessant. Een van de onderscheidende factoren van de categorieen Modernisme en Historische Avant-garde zouden er zeker
niet voor het eerst door op de helling komen to staan . Andreas
Hu ssen be ' nt zil'n studie After the great Divide
~ (1986) met de constatering dat het Modernisme in de kunst wordt gek enmerkt door

\joo .s
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32. A. HuYssen, After the great Divide
(zie foot 2), p.vii.
33. lk cheer steeds tilt de Nederlandse
vertalin8 : [Charles ChaPlin], chaPiin.
De autobiogr .'s-GravenhaSa 1993 .
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een bewuste uitsluitin$ van 'lagere' cultuurvormen . De Modernist
staat vi}andig to enover de massacultuur en waakt ervoor dat de
zuivere, hogere kunst fist door het alledaagse, het banale wordt
'bevuild' . Hat sinds het 'n de siecle in de literatuur dominants discours dat vasthoudt asn een strikt onderscheid tussen hoge en
1ge cultuurvormen - het discours dat Hu Yssen als 'the great divide' omscbreef - kenmerkt het werk van de Modernisten . Zil' gayen "new strength and vitality to the old dichotomy", aldus Hu yssen . 32
De door de Modernisten geeerbiedigde dichotomie zou tezelfder tid
l' onder impuls van de Historische Avant-garde een venil'nige asnva1 hebben moeten verduren. Vertegenwoordigers van de
bewe8' ~ng wilden Chaplin die toch een voorbeeldi g
a representant
was van deze aanval desalniettemin slechts voor korte tia'd als
bo ~
beeld van een nieuwe lichtinS kunstenaars beschouwen . Waren de Historische Avant- rdisten fist de eerste kunstenaars die
tornden aan het oude axioms dat slechts het Hogere het Ware tot
Kunst kon worden gesmeed? Ondernamen zil ' geen P1~
o ' ngen om
the great divide to doorbreken? Trachtte men fist verandering to
brengen in het in-zichzelf~esloten karakter van de kunst?
De uiteindelil'k toch weifelende houding togenover ChaPlin zou
de waarachtiSheid van deze pogo'ngen enigszins twi1'felachtig maken . Toen ook de kunstenaars van de Historische Avant-garde
zich eind >a
'ren '20 8~'ngen bezighouden met de kunstfilm trokken
zil' zich immers weer terng in de schulP van een ontoegankelil'ke,
hogere kunstvorm . Een kunstvorm voor enkelen . Het lil'kt eroP dat
ook deze bevlogen idealisten uiteindeli1'k bet grote ubliek schuwden. Hun ideaal van een in de maatschaPpil' gsiftsgreerde kunst
ten spil't, geloof ik dat de aanvankelil'ke bewondering voor bet fenomeen ChaPlin inderdaad aan bet wankelen werd gebracht door
bet fenomenale succes van zil'n films en zil'n tYPs'e . Chaplies~enschil'nlil'k moeiteloze verovering van bet Publiek steekt Potsierlil'k
of tegen bet moeizame gevecht van de Historische Avant- rdisten om een volwaardiga Plasts in bet zich verbredende scala van
door een ~'
oot publiek genoten kunstuitingen .
Helaas is een toeSankelil'ke verzameling van de essays en de
brieven van veel heel veel van de auteurs van de Historische
Avant-garde niet voor handen . Een min of meer re resentotieve en
controleerbare documentaire over de bekoelin van de Chalinliefde van deze auteurs kan dan ook in bet be rkte bestek van dit essay fist gageven worden . De gestelde hYPothese wint desalniettemin aan aannemelil'kheid wanner we Proberen het verschil'nsel to
verklaren uit til'd pische oPvattingen over het dichterschapdie
door een aantal van de vroega ChaPlin-adsPten werden uit edragen. Groot is bet contrast tussen deze hoogdravende ideeen en de
laconieke opvattingen die ChaPlin koesterde over de films die hi' l
in zil'n beg'~ nPeriode maakte . Een vergelil'king last zien hoe en
waarom de w en van de kunstenaars zich scheidden .
Een aardi a in an tot Chalies
P ideeen over bet filmkunstenasrscbap is diens in 1964 ga ubhceerde autobio
fie . Voor wie vertrouwd is met het ecom liceerde P°s"ticaal jargon van dichters of
met de manifesten van avant- rdistische beeldend kunstenaars ,
kan bet lezen van Chalies uitlatingen over de ins en outs van zil'n
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34 . Zie bijv. P. Miles en M. Smith,
Cinema, Literature & Society . Elite and
Mass Culture in Interwar Britain .
London etc. 1987, p .163-167.
35.Ook over evt. politieke'bedoelingen' last Chaplin zich nauwelijks
uit . De hoogst enkele keer dat hij jets
last doorschemeren dat ljjkt op de
bujten-literajre pretenties van
djchtende tijdgenoten, dan betreft
dat zijn wens om "een satire op de
voorujtgang" to maken (p245) .
Madern times (1936) is zo'n satire .
36 . Alleen Frjtz Lang 'draaide' nog
'ruimer' (1 :149 in Metropolis, 1926) .
Zie Th . Leeflang, De wereld van de
comedy . Houten 1986, p.1122

' 'er een vreemde gawaarwordin zil'n . Deze kunstenaar eeft er
meh
geen enke1e blil'k van verheven denkbeelden to koesteren . Waar
di smeedden aan hun beschoudichters in deze node zor
wend oeuvre, waaruit comPlexe P0e"tica's of to leiden zi'n
~ daar bediem ChPlin
a
zich van ongecomPliceerde bewoordingan,
p
waaro
een term ais ' "tica' veel minder van toepassing is dan de en else
wtdrukki ng to talk shop . Steekwoorden in zijn film>'argon zil'n : sentiment, stemming, ap, clownerie lachsucces . Chaplin is een komiek en wil zeker niet de indruk wekken pretenties to hebben, die
bi' dat imago niet assen . De retentieloosheid van zijn uitlatin en
steken schrit af bij de commentoren op zi'n
~ werk, die literatoren in
hun tiJ'dschrif ten lieten drukken .
Wat zouden deza dichters bil'voorbeeld gedacht hebben van de
lulli eid van het advies dat ChaPlin in zijn autobi ~ fie geeft
aan filmmakers : "ik zou de volgende raad kunnen geven : neem
een onderwerp da t u zou kunnen stimuleren beki'k~ het van alle
'nkanten, werk het uit, en als u merkt dat u er nets mee kunt be ~
nen, dank het dan sf en neem een ander" P .246 .Of enkele regels
verder : "het was voor mil ' niet nodi boeken to lezen om to weten
to komen da t het leven hoofdzakeli'k~ bestaat uit conflicten en leed .
Mil'n geheee clownerie was daar instinctief op gebaseerd" . Hoewel
hil' verklaart een ~'ondiga of keen to hebben van de met "trues en
tien mill'oen dollars" P.292-293 tot stand gebrachte amusementson
film, die Hollywood midden l'aren '10 aan de topende band
to Produceren, doet Chaphn het voorkomen alsof zijn mhoudelilke criteria samengevat kunnen worden in een zin : als het publiek
zijn lack en zijn traan maar kan voelen zie bijv . pp . 178-181 en
279) .
Uitgebreider last ChaPlin zich uit over de techniek van het flumen . SPeelfilmProduktie schil'nt hil' als een ambacht te beschouwen. De bekeken wil'ze waaroP zijn bestudeerde bew ~'ngen in
beeld worden gebracht, verraden hoe zor ~'uldig de cineast to
werk ~
'ng . Ook zijn ~'ote bereidheid tot het aannemen van een kritische houding ten oPzichte van zijn werk duidt hieroP . Van elke
driekwart meter film die hil' voor The kid draaide, gebruikte hil' uitemdelilk slechts een centimeter .
deze Precisie gaat ChaPhn
als de beoefenaar van kunst n'verheid .
prat
De dichters onder ChaPlips ti' genoten lieten zie zoals we zagen, wel anders uit over hun metier . De Problematiek van de P°si tie van de auteur in de maatschaPPh
i' van de functie van zijn werk
was voor de literatoren zelfs van nagenoeg existentiele aard . De
ideeen van Kandinsk y, die voor veel dichters van de Historische
Avant-garde mastgevend warm, laten dit zien . KandinskY had in
het eerste deel van zijn befaamde llber das Geisti8e in der Kunst
1912 met een metafoor duidelil'k gemaakt hoe hil' zich de rol van
de kunstenaars in de wereld voorstelde . Hi' beschreef de ontwikkehng van het immateriele, het geestelilk leven als een omh00g schuivende driehoek. In de smalle spits van deze driehoek stelde hi' l
zich de kunstenaars voor . Met de kunstiga middelen die tot hun
beschikking staan, sturen zil' de vooruitgang . De middelen van de
kunstenaar voor de dichters : de taal geven volgens Kandinsk Y
het meest adequast uitdrukking aan neuwe impulsen, die van het
tot een elite behorend individu of komsti zi'n .
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37. M. Nijho , Verzameld werk 2 . Kritiseh
en verhalend prow. Amsterdam 1982,
p.98-100 .
38. Vg1L bijv. Van Ostaijens oordeel over
de toegankelijke, eenduidig
referentiele en populaire (!) poezie
van Moens . Zie bijv . Verzameld werk
4, p.162 en P328-329 .
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Het feit dat de dichters van de Historische Avant-garde doelen
stelden die de gr'enzen van het individu ruimschoots to buiten
ga~a~weerhield hen er niet van Kandinsk s oPvattingen to delen .
Ook zil' zagen hun instrument het woord als de speerpunt in de
strid
l om de verwezenliJ'king van hun idealen . Dichters als Van Ostail'en en I .K . Bonset rePten exPliciet van een 'schePPende taal' die
PersPectieven bieden kon op het nog-niet-bestaande . Toen Chaplin aan de EuroPese dichters een aantal )'aar na de verschil'ning van
Uber das Geisti8a in der Kunst ongekende middelen toonde waarmee een kunstenaar midden in de maatschaPPil van zil'n til'd kon
komen to staan bleven zil' uiteindelil'k volharden in hun hoge verwachtingen van het woord . Weliswaar Probeerde I .K . Bonset ziJ'n
Publiek door middel van "Phononastiek" vertrouwd to maken met abstracts klankwaarden, maar zil'n LetterkIank- en X beelden kunnen onmogelil'k door velen ziJ'n verstaan . En de vraa g of
Van Doesburg met deze gedichten bewerkstelligd heef t dat Kandinsk s driehoek een stukJ'e hoger schoof, hoef t nauweliks
l Sesteld to worden .
ChaPlin won moeiteloos de wereld met behulP van ziJ'n nieuwe
medium maar de Poezie werd in feite alleen maar ont
ankelil'ker . Van dit lot van de dichters, die hun hoop gevestigd hadden
op een schePPends taal, waren enkele van hen zich overigens wel
bewust . Msrtinus Nihof,
over de Prowl f, bil'voorbeeld . Schrivend
l
gedichten van Bertrand en Rimbaud legde Nil'hoff in 1921 enkele
essentiele kenmerken van de gecomPliceerde oezie van veel
vroeg twintigste-eeuwse dichters bloot . Het is, aldus Nihoff,
de
l
dichters niet to doen om het beschri1'ven van "wat reeds bestaat en
wat wil' alien reeds kenden" . Het woord, zo schril'ft NiJ'hoff, wordt
door hen niet "slechts als middel gebezigd" maar : "de onafhankelike
J en verantwoordelil'ke task van de dichter is het hanteren van
de natuur der taal . . . . Zinl beheersing en beeldvorming schePt andere overzichten nieuwe duidingen die wi)' uit het leven en uit de
werkelil'kheid nog niet vermochten to ontraadselen" . Natuurlil'k,
dit is allemaal heel mooi. Maar, zo bliJ'kt Nil'hof f to besef fen, dergelike
P~"tische initiatieven ziJ'n gedoemd to stranden in de goede
l
bedoeling
en van de auteur . Hil' schrif
l t weliswaar dat de schePPen de taal van Bertrand en Rimbaud lees : moderns
"zie "nieuwe
duidin en" biedt maar scherP constateert hiJ ' ook: "daar nu eenmaal voor de meesten onder ons de taal meer een mededelingsmiddel dan een naar eigen natuur to beheersen materie is zal dit
Proza nimmer PoPulair, nimmer gemeengoed worden. Het blil'ft
een 'curiosite esthetique' voor enkelen telkens weer, die het zullen
ontdekken„ .37
Lang niet alle dichters waren zo 'wil's' zich bil' Nihoffs
constatel
ring neer to 1 ~en . De dichters van de Historische Avant-garde
bleven het Poetische woord, het 'curiosite esthetique' in stellin g
brengen in de stril'd om verwezenlil'king van maatschaPlyllike idealen. De belan~'il'kste Nederlandse dichters wier denkbeelden
voor een aanzienlil'k deel op Kandinsk s esthetics terng to voeren
zi'n - Van Doesbur Marsman Van Ostai'en - zochten een oter gehoor dan de 'enkelen' waarvan Nihofl f rep tt .. Evenmin als Nihoff wilden zil' echter zwichten voor een to~ankeli. .l ke kunst. 38 Tot
een knieval voor het Publiek waren de dichters niet bereid . Wel

1'aar9ang 11, nummer 314

koesterden zi)' de illusie de samenleving dusdanig to kunnen transformeren de "phono-gymnastiek", dat hun nieuwe kunst dasri n
een vanzelf sprekende P laats zou krigen.
l
De statuur van een voornaam

39 . Constant van Wessem, 'Charlie
Chaplin' . In : De vrije bladen 3-7/8/9,
1926, p.234.
40. Gerard Bruning, 'Charley Chaplin'
(zie noot 13), p.111 .

tier

De stugga volharding van veel auteurs van de Historische Avantgarde in hun geloof in de kracht van het dichterlil'ke woord sleeIt
mi'ns inziens een belan ~)
"ke rot bil' hun receptie van het fenomeen
Chaptin. De >'°nge vertegenwoordiSers van de oude respectabele
kunstvorm literatuur bleken uiteindeli)'k niet bereid Chaplins adequate weg naar het publiek als de l'uiste weg to accepteren .
Vanuit dit perspectief bezien, verraden zelfs vroega, no lovende reaches van literatoren op Chaptin-films tussen de regels door
eniga of8unst . Wanner Van Wessem- tech een verstokt Chaplinbewonderaar in 1926 The Gold Rush bespreekt - Chaplips inmiddels volkomen gecanoniseerde eerste grotere film -, geef t hil' blil'k
van enkele bedenkingen . Hil' schri1'f t: "wanner Chaplin, 'acteur de
mouvement' stilstand wit anders dan als inleiding voor een volgende exp losie van dolle bewe ~' ngen . . . , wanner hi een
l 'dichterlike' scene wit geven", dan doet hil' dingen "waartoe hi)' niet heelemaal in staat is" .39 Nadat de ademloze bewondermg voor de
verschining
van deze representant van een nieuw kunstenaarstYl
pe op het al even nieuwe witte doek eni 1~ zips is geluwd kan Van
Wessem niet nalaten Chaptin in zekere zin een halt toe to roepen
middels een deprecierende kanttekening in de trant van 'schoenmaker blil'f bi)' )'e leest' . . .
Hier is een literator aan het woord die wanhopig Probeert nog
jets van het aura van zil'n metier to redden : de hogere waarden in
de kunst in het leven door Van Wessem hier aangeduid met de
term 'het dichterlil'ke', blil'f t tech het domein van de literatuur . Ook
een Nederlandse auteur van geheel andere signatuur Gerard Bruning/ last jets dergeli)'ks doorschemeren1 wanner hi lin 1926 over
Chaptin schri)'ft . ChaPtins kunst, aldus Bruning, is "in haar essentiele elementen . .] samengesteld uit droef heid uit een lucide besluiteloosheid ten opzichte van het leven en een zeer verwoestende ironie en in al deze dingen
eef gt lhi die prachtiga snelheden
waarvan de buitenkant voor elkeen en de binnenkant voor enketen is" .40 Dit is een serieuze bedenkmS van een serieus auteur, die
sprekend over een populaire kunstvorm niet nalaat er blil'k van to
geven dat de ware kunst niet voor het grote
ote publiek weSgelegd is .
binnenkant" van "de prachtiga snelheden" wat dat ook moge
zi)'n, acht hil' immers slechts geschikt voor enkelen .
Van Wessems de prediker van de 'nieuwe gevoeligheid' en
mede-initiator van de kleine Historische Avant-gardebew 'ng
in Nederland reaSeerde njet zonder bedenkingen op The Gold
Rush een van C ha has oto o
c mmerciele s uccessen. Het is veelzeSgend dat zil'n oordeel sterk li)'kt op het commentaar van Bruning - deze katholiek wiens fascinatie voor de Middeleeuwse cultuur veel groter was dsn zi 'n
l betangstelling voor een esprit
nouveau.
merkeli)'ker nog is de constatering dat Van Wessem als
vertegenwoordiger van de Historische Avant-garde in zil'n kanttekening hetzelfde geluid last horen dat ook in de fitmknh
' 'eken van
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41 . Zie R Koszarski, History~of the
Cinema etc. (zie foot 1), p.263 .
42. Gedteerd naar H . BlotkamP, Film en
beeldende kunst 1900-1930 (zie foot
1), P .21 . Eerste accentuerin8 van mi' .
43 . Gedteerd naar U .M. Schneede, Die
zwanzi er Jahre etc. (zie soot 19),
p.127 .
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Modernisten inderdasd) ais Ter Braak klonk .
Van Wessem houdt vast asn de verheven positie, die de kunstelike buitenstaannaars in de n entiende eeuw tot maatschaPPel
ders had gemaskt . Analoog hieraan is de volharding van andere
Van
avant ardistische kunstenaars als Kandinsky, Van Ostai'en,
~
Doesburg en Marsman in hun streven om middels de hogere
kunst de ont~ankelil'ke esthetiek een d Ynamische rol to spelen
in de vooruitgang . Hun angst voor het'verval' van de kunst tot
een massa-aangelegenheid was sterker dan de idealen van een in
de nieuwe maatschaPpil' geinte~'eerde kunst . Chaplin die de vertogenwoordigers van deze nieuwe maatschaPpil' met zil'n dYnamische kunst bereikte moest het uiteindeli'k stellen met een tinder
Publiek, dat van het Publiek van de kunstenaars strikt gescheiden
was .
De kunstenaars van de Historische Avant-garde hadden zich zoals gezegd inmiddels - evenals de Modernist Ter Braak - gericht
op een heel tinder pa film . Hun vlucht naar het exclusieve domein van de kunstfilm was een reactie op het bil' nader inzien toch
als al to eenvoudig beschouwde succes van ChaPlin en de andere
stars die het Publiek voor zich gewonnen hadden . Veel Historische Avant-b'a rdisten hebben er exPliciet blil'k van gageven zich
van het reactieve karakter van hun veranderde houding bewust to
zil'n . Fernand Leger, een van de vroega bewonderaars van ChaPhn 41 schreef bilvoorbeeld .. 'het verhaal van de avantgarde-films is
heel simPel . Het is een directe reactie tegen films met scenario's en
sterren. Ze bieden verbeelding en sPel in togenstelling tot de commerciele natuur van alle soorten films . Dat is niet alles. Ze zil'n de
wrack van de schilders en dichters . Dezen moeten zichzelf verdedigen en bewil'zen dat de kunst van de verbeeldin8, die gedeSadeerd
~'
was tot accessoire helemaal in haar een ' met eigen middelen . .]
films kon construeren door het het bewe8ende beeld als hoo drolspeler
to behandelen".42
Schilders en dichters names wrack op het succes van ChaPlin .
De bewondering was omgeslagen in het besef dat het prestige van
de oude metiers was aangetast door de opmars van de film . Ook
een lange en belan ~'
il'ke Pro8rammatische tekst uit 1925, Die Kunst
ist in Ge ahr (1925), geef t daar blil'k van . De ondertekenaars van het
manifest wares Grosz en Herzfelde . Wa
~ardestzichnkel
'aren eerder in Das Kunstblatt nog lovend over Chaplin had uitgelaton, menen de auteurs nu to moeten waarschuwen tegen de gevaren van de amusementsfilm en komen zil ' en passant op voor de
oude cultuurwaarden : "mit der Erfindung der Photographie benn die Dammerun der Kunst. Sie 'n ihrer Rolle ais
,~ Berichterstatterm verlustigen. . . . ChaPhn schla Rembrandt' .
Twee vertegenwoordigers van de Berli'nse
~
dada-bew ~ 'n
1~ die
in ti'dschriften
als Die Pleite en edermann sein ei8ener FussbalI ge~
p left hadden voor een anti-kunst, semen het op voor een in chi9ue
institutes tentoongesteld schilder, die door de "Dammerung der
Kunst" ChaPlin c .s) bedreigd wordt. Blil'kbaar nooPt de oPkomst
van een kunst die de hele wereld bestri'kt Grosz en Herzfelde tot
verzet. Dit onverwachte verzet wordt uit al even onverwachte
hoek gesteund : zelfs Bertolt Brecht die toch als weinig a nderen
zil'n politieke en sociale hoop had gevestigd op de massacul tour
stir9an9 11, summer 314

toonde zich m 1931 knhsch ten opzichto van Cha Plin. Zi'ln ideologisch getinte verwilt luidde . "Cha Plin weiss genau dass er
'menschhch das heisst splessi g sein muss um auch anderes zu
durn,
f a and a ndert zu diesem Z week gelegentlich ziemlich skru1ellos semen Stil„ .44
" : he t prototype van de Historische Avant- rdist beNatuurh1k
staat rue t . Het oeuvre en dichtorscha van auteurs als Marsman
Van Wessem en Van Ostailen - om me maa r tot enkele Nederta ndto
s ligen to bePerken - zi'n zeer wel to bezien vanuit een Modernis tisch kader . Toch geeft de wi ze wasro veel kunstenaars
van de Histonsche Avant-garde zich uiteindeli'k
l van Cha lips
rueuwe kunst distantieren aanleiding de scheidslil'n tussen Historische Avant-garde en High Modernism niet to absoluut op to vatten.
Bankroet?

rto t rec t, S n en zur
Literatuur and Kunst 1,1920-1932 .
Z.pl . [Frankfurt], 1967, p .183 .
45 . Zie bijv . Theo D'Haen, Paul van
Ostaijen's Modernism' . In :
Neophilologus 73-4,1989, p.481-500.
46 . De (blanke) jazz was in Europa in
1921 nog niet de experimentele
muziek, die zij in de jaren'30 en '40
zou worden (zie hierover J .L.
Collier, The Making of Jazz. A
Comprehensive History. New York
1978, p3-15) . Vgl . de Chaplin-fi1ms :
de vroege jazzmuziek werd in niet
specfiek aan de kunst geheerde
gelegenheden (music hall, cinema)
met succes ten gehore gebracht .

Keren w1 " tot slot terng bil' De bankroet-jazz, Van Ostail'ens scenario
voor een ru'euwe orde wasrin de kunstenaars, die de touw 'es in
handen hebben Chalin
beeld kozen . We verlieten onze
p ais
held toen hi jl ten overstaaHoe
van een l'uichende menigto als staatshoofd het bord es betrad .
verging het deze nieuwe Na Poleon?
Wat gebeurde er m de esthetische heilstaat op het witte doek?
Natuurh lk . het ~ngg helemas1 mis. Het zag er allemaal ook veel
to moos' uit. Uitgerekend Charlie
Char
Cha pli~die op het moment dat
Van Ostailen De bankroet-1azz schreef werd beschouwd als de nieuwe kunstenasr bi' uitstek vervult de meest prominente rol in Van
Ostai lens utoPische filmwereld die de kunstenaars naar hun hand
hebben gezet: "de jazz kringt rond de kwezels" schri)'f t Van Ostai)'en.
Maar het is de mentoliteit van diezelf de kwezels, die in het scenario uitemdeh kl tot het bankroet van de utoPie leidt . Als op de
Grote Markt de abdicate'e van de oude r~ering gevierd wordt
blil'kt de menigto van het nieuwe gezag nets anders to verlangen
dan de "realisering van hun levensmaxiem" : luid wordt de lens
"elk burger een rentenier" gescandeerd . Dada en jazz zil'n net be1angri)'k meer, noch zi)'n de klerken en de kwezels in de kunstenaar
onnen met zil'n inaugeinteresseerd . Charlie Chaplin is nog net
gurele toesprask, of de mengto roept luidkeels om de minister
van financien . . .
Wie Van Ostai)'ens De bankroet-jazz
~
in 1993 leest, zou kunnen o merken dat de auteur ten onrechte 'voorspelt' dat Chaplin door de
massa naar huffs ezonden wordt . Wa t de dada in De bankroet-jazz
~
to beschouwen als pars ~'o toto voor de kunst van de Historische
4b niet lukte dat is Chapten wel gelukt . De acteur ciAvant-grde
a
neast werd weliswasr geen staatshoofd maar zi)'n kunst had een
geweldiga impact . Hi) onderSr'n zeker niet hetzelfde lot als de
dichters die andanks alle goede bedoelin en de of stand tussen
hun werk en het publiek net kleiner zagen worden . Van Ostail'en
die in 1928 overleed, za1 zelf nog hebben kunnen constateren dat
hi" in ziln scenario
sc
uit 1920 Chalin
p wat dit betreft ten onrechte
met dada over een kam geschoren had .
Interessanter is een ander met de werkeli)'kheid van de )'aren'20
'stn"l di g' aspect van De bankroet-Jazz. En dat is een'on uistheid'
l

'ioos

161

47. Burger (Theorie der AvantSarde, zie
foot 2) acht de missie van de
Historische Avant-garde uiteindelijk
mislukt omdat haar
anti institutionele bedoelingen door
de mstituties werden
geincorporeerd . lk defk dat niet
alleen de instituties (behorende tot
het publiek), maar zeker ook de
auteurs zelf sterk hebben bijgedragen
aan het voorlopige failliet van hun
idealen in de jaren '20 .

waarvan Van Ostail'en zich waarschi1'nli1'k nooit bewust eworden
is . Ten onrechte veronderstelt hil' in het scenario dat het de kwezels warm die de mislukking van een kunstenaarsrevolutie zouden veroorzaken. AccePtabeler lil'kt mil' de veronderstelling dat
niet de kwezels maar de kunstenaars zelf verantwoordelik
l warm
voor het failliet van hun utoP ie . Zil verraadden dit in hun uiteindelike
l reacties op ChaPlips nieuwe maar toch al overheersende
kunstmedium . Dit medium bond een toegankelil'ke cultuurvorm
die de Histonsche Avant-garde vooralsnog to min bleek to ziln .47
Dichters zaSen met lede o8en aan hoe de verworvenheden van
hun lo~zie door de cmeasten werden aangewend . Van Wessem
constateerde bil'voorbeeld hoe ChaPlin in een van zil'n films een
'dichterlil'ke' scene gof.. Van Wessem schril'f t hierover met dedain
misschien wel omdat hil moest constateren dat de oude claim van
de dichters dat zil met de 1'0e"tische taal exclusief to~ang hadden
tot de Walhalla's van de Schoonheid de Waarheid het Onderbewuste et cetera er fief reeler op werd . Van die claim wilde hi'l
geen of stand doen . De kunstenaars van zil'n generatie warm no g
niet toe aan Charlie ChaPlin .

Thomas Vaessens werkt aan een onderzoek naar Van OstaiJ'ens oeuvre
en dichterschap in de context van de moderniteit. In het na)'aar verschi>'nt biJ' uitgeveriJ' Kwadraat zil'n boek De lichte waanzin van het onmo8elike;
Paul van Ostai1'en en het dichterschap .
1
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Film en Iiteratuur in het interbellum :

symbiose of een
karikatuur van een synthese
Hans Anten

IIja Ehrenburg getekend in 1946
door Henri Matisse

l . Menno ter braak, 'EhrenburS maakt
school' . In : Verzameid werk dl. 5.
Amsterdam 1949, p .138 .

25 maart 1934 o ende Menno ter Braak zil'n wekelikse
boekbel
sPreking voor Het Vaderland met een oPmerkelil'ke stellinS: "Voor
de litteratuur-historici van het )aar 2000 - en trouwens reeds daarvoor - die er zich toe gaan zetten om uit to maken welke firen
de Nederlandse letterkunde van 1933 en omSeving hebben beheerst za1 "n
ee nama met reclamea chti a duide1il'kheid asnsto nds
naar voren sPringen: Ill'a Ehrenburg . Als deze litteratuur-historici
een scherPa news hebben, zullen zil' in die letterkunde twee til'dvakken kunnen onderscheiden : bet til'dvak voor en bet til'dvak n bet
„1
.
verschilnen van Het Leven der Autos. Ofschoon Ter Braak zli nn bewering in een ironische context zet en de status van deze Russische schril'ver in de Nederlandse literatuurgeschiedscbril'ving inmiddels drastisch is gemar 'naliseerd,
illustreert deze uitsPrack
~
toch treffend de belevin van veel a uteurs in die ti'd.
l
l De verschining van de Nederlandse vertaling van 10 PK- het leveen der auto's
1929 in 1931 is stellig een belan il'k l ik unt geweest voor bet roza tussen de twee wereldoorloSen. Deze oPzienbarende roman
werd in de literaire til'dschrif ten druk besProken, en Ehrenbur g
maakte school . Immers een aantal Nederlandse romans uit bet be8'n
~ van de 1'aren '30 is qua stil'1, comPositie en inhoud onmiskenbaar gemodelleerd naar bet voorbeeld van 10 P1< . Dat dit boek
voor scbri'vers een bron van ins iratie was is to
ilP' en in bet
licht van bet streven naar vernieuwing van bet verbalend ro za,
een vernieuwing in een ricbtin$ waarover al zo'n vi)'f tien l'aar intensief werd getheoretiseerd, terwil
l eslaagde Proeven van dat nieuwe Proza uitbleven .
Met 1OPK nu Presenteerde Ehrenburg een roman die in to1 van
opzichten to emoet kwam aan de wensen van degenen die zich afzetten teen bet post-naturalistiscbe realisme . Zil' bestreden een
voor hen volstrekt achterbaalde traditie die haar neersla g vond in
bet bil' bet ~'ote leesPubliek zo PoPulaire 'huffskamerrealisme' van
Herman Robbers ohan de Meester en vele andere vooral vrouwelike
l auteurs . Hun bezwaren richtten zich vooral op de omvan
de breedsPrakiga Plcturale beschrilvingan, de uitvoeriga en oPPor vlakki e ps cholo 'scbe ex licaties en de be erktheid van visie
die tot uiting kwamen in een stofkeuze wasrin bet bu ~
erlil'k'Ho1lands binner huis'e'
~ centraal staat .
Ehrenbur s roman bevatte nets van dat alles . In plaais van een
intrisa met een cbronoloS'sch
handelinssverlooP is het structure~
rende rincipa van deze tekst de montage van korte scenes wat
niet alleen de illusie van dYnamiek masr ook van simultoneiteit
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tot stand brengt. De caleidoscopische structuur confronteert de lezer in snel tempo en veelal zonder overgangen met een ~'ote hoeveelheid korte handelingen die zich op de meest uiteenloPende
laatsen gelil'ktil'dig afspelen . Kenmerkend is verder de eenvoudige identieke sYntaxis van de bondiSa scenario-achti a zinnen, het
gebruik van de onvoltooid togenwoordiga ti' , de afwezigheid
van PsYcholo8'serend
commentaar in de vertellerstekst het noe~
men van veel namen van bestaande lersonen, instellingen en lokaties het refereren aan'echte' feiten en gebeurtenissen uit de actualiteit en, niet het mint, het maatschapPelil'k engagement . Het
ideolo~'sch standpunt dat de roman bestuurt evoceert de wereld
van de automobielindustrie waarin arbeiders het slachtoffer zijn
van onmenselil'ke en winstbeluste industrielen .

Aim en ioscoo
Zoals uit de bovenstaande opsomming blil'kt, zijn de in
~' edienten
van wat het Ehrenburg-procede zou gaan heten, ~'otendeels ontleend aan de kraut en de film . Vooral de fra
entarische structuur
en de snelle opeenvol 'ng van passages zonder verbindende hissenfasen zijn to relateren aan het filmisch compositieprincipa van
de montage zoais dat was toegeast in het werk van Russische cineasten als Poedovkin en Eisenstein . Hun films werden in de l'aren
'20 met root enthousiasme ontvangan, en niet alleen door toeschouwers die de communistische be 'nselen van de cineasten waren toegedaan . Ook andersdenkende kuntenaars en intellectuelen
raakten door films als Eisensteins Pantserkruiser Potemkin 1925 en
Poedovkins De moeder 1926 geboeid, niet in de laatste plaats vanwege de nieuwe esthetische mogelil'kheden die de montagetechniek bond .
Het artistieke niveau van deze films staat in schril contrast met
de films die men doorgaans in de bioscoop kon zien . Het verschil
werd uitgedrukt in de benaming: 'kunstfilm' versus 'bioscoopfilm' . De in 1921 opgerichte Nederlandse Bioscoopbond dicteerde
wat vertoond kon worden . Dat warm hoofdzakeli 'k "Holl woodprodukten", commerciele Amerikaanse publieksfilms door kunstliefhebbers getYpeerd als "de Schund der totale onbenulligheid" .
Wanner de overheid openbare vertoning van De moeder verbiedt
vanwega communistische propaganda nemen onder anderen Ter
Braak en Dick Binnendil'k het initiatief de film in besloten kring to
draaien en de Filmliga op to richten . De doelstellingen worden duidelil'k geformuleerd in het Amsterdamse filmmanifest :
"Eens op de honderd keer zien wiJ' : de film . Voor de rest zien
wil' bioscoop . De kudde, het commerciele regime, Amerika Kitsch .
In dit stadium zijn film en bioscoop elkaars natuurlil'ke vil'anden .
Ons geloof in de zuivere autonome film de film als kunst en als
toekomst is nutteloos als wil' niet zelf de zaak ter hand nemen.
Wil' willen dat . WiJ' willen zien wat er in de werkplaatsen der Fransche, Duitsche en Russische avant-garde geexperimenteerd en bereikt is .
De voorstellingen van de liga en het door haar uit g~even tiJ'dschrif t Fiimii a hebben er veel toe bi 'gedragen dat het Nederlandse
'
filmklunaat ten gunste van de film als een seneus
to nemen zelfl

2 . Jon's Ivens, Autob;ografie van
Amsterdam etc., z .j., p .17.

een frlmer .

$
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standi a ku nstvorm veranderde . Het is bier van belng op to merken g wie de redactie vormde van Filmli8a : mast de cineast oris
Ivens en de fi lmcriticus L. . ordaan zil'n dat de schril'vers Ter
Brask, Henrik Scholte en Constant van Wessem .

Film en literaire theorie

3. Menno ter Braak,'Werkelillcheid' . In :
De Piopria Curesartikelen 1923-1925 .
Den Haag 1978, p. 334 .
4. Zie bijv . 'Manifest R van "De Stiji" .
In : De Stijl 3 (1920), p . 49-50 .
5 . Jules Sonnenfeldt, Roman en film'. In:
De vrije bladen 3 (1926), p . 48-49 .

De invloed van de kunstfilm o de theorievorming over bet proza
komt bet duideh kst
l naar voren in de Poeticale verhandelingen die
Van Wessem Publiceerde in bet til'dschrif t waarvan hi'b evenals
Bmnendi kl redacteur wa s : De vri'e
1 bladen 1924-1931 . In deze l'aren is dit hteraire l'°ngerenti' schrif t bet meest toonaangevende podium voor het modernistische ideeengoed . Als vertolker daarvan
ventileerde Van Wessem vanaf 1912 zil'n opvattingen over vernieuwing van bet pr ozaeerst in de til'dschrif ten Den 8ulden winckel en
Het 8eti1', daarna in De vri'e
bladen .
J
Ais gezegd resulteerden reflecties op Prozavernieuwing vooralsnog rust in volwasrdiga alternatieven voor bet gewraakte Psycho~ bloeit' bet
to 'sch realisme. In 1925 erkent Ter Braak : "Nogalti'd
realisme ais de bleke plant van bet romanpsycholo 'sme, die zich
ni et wenst to 1aten uitroeien" .3 Dat nu van de pas ontdekte kunstfilm een stimulans kon uitgaan om tot prozavernieuwing to komen is bi' nader inzien niet vreemd . De veranderde werkelil'kheidsbeleving die de internationals avant-garde
in de ' ren'20
verbond is pregnant in enkele tref woorden to vatten : leven, bewe~
~' n~d Ynamiek snelheid, spanning . Deze dyn amische werkeli'kheidservaring had onder andere tot gevolg dat de traditionele hantoring van de begnppen tijd en ruimte werd of ewezen4 . Met bet
verwerpen van bet mimetische principa, dat ten $rondslag lag aan
de realistische literatuur en de conventionele film kwam bet accent op de psYchische til'd en ruimte to liggen, en daarmee op bet
atogi sche irra tionele en simultane . Het zal duideli'k
~ zi'n
~ dat de
nieuwe filmkunst een adsquater medium dan literatuur is om dergelil'ke elementen tot bun recht to laten komen . Niet alleen films
van de Russische avant-garde ook werk van Duitse en Franse cineastep laten dat overtuigend zien . Ik noem in dit verband Das Kabinett des Dr Cali8ari 1920 van Robert Wiene, Die Nibelun8en 1924
van Fritz Lang, Berlin, Symphonie einer Gr stadt 192 van Walter
Ruttmann r Entr'acte 1924 van Rene Clair en Francis Picabia en un
chien andalou 1929 van Bunuel en Dali .
In 1926 verschi'nt
~ in De vri1'e bladen bet korte artikel 'Roman en
film' van ales Sonnenfeldt . Daarin wordt de schri'vers voor bet
eerst voorgehouden hoe nutti bet is om filmische rocedes to bestuderen in bet kader van bet verzet tegen bet verouderd realisme .
"Geen medische kronieken . Geen picturale milieu-teekeningen .
Geen ontledingen van zielstoestanden . . . . Leven willen wi' . Bewegi n ' dasrom "Schri'f
~ t uw romans met de techniek der film . Deze
is wereldveroverend . Eenvoudig . Componeer korte scenes. Zorg
voor krachtiga direct aansprekende handeling . Kort en krachtig.
Zonder bladzi'denvullende overdaad" .5
Eveneens in 1926 vo en De vrije bladen drie afleveringen samen
tot een sPeciaa1 nummer dat geheelewi'd
g~ is aan de film . Het bevat naast beschouwingen van initiatiefnemer Van Wessem bi'dra~
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en van onder anderen Ter Braak ordasn en Marsm an. Het nummer wordt eo nd met het credo "Wi' geloove n m den film", omdat "hil' )'°ng is" en "omdat hil' de t'ongere generatie ter harte gaat
uit de overtui 'n dat in den film een sPecifiek 20ste-eeuwsche
uitdrukkin kunst aan het worden is die aandacht, toewil'ding en
schePPmgskracht verdient". Voor dit artikel is voora1 Van Wessems bil'draga over 'De invloed van de cinema op de moderne literatuur' van belang. Evenals Sonnenfeldt le Van Wessem een direct verband tussen het moderne d namische levens evoel en de
film als eschikt medium dasrvoor : "Iedere ni euwa is d sche t een
nieuwe evoeligheid en die van de onze is die voor het 'draadlooze' het rythmische het bewegende. . . . De cinema heef t ons een
nieuw snort mededeelin$smiddel oPgeleverd voor onze emotionaliteit" . Voor Van Wessem betekent de film voor alles een bevn"
ding van verschillende soorten "literatuurba11ast" : de edetoi1leerde beschril'ving, de sYcholo~'sche exPliea tie en de mi mehsche
gerichtheid . De cinema bren bevri)'ding "van de tYrannie van het
waarschi)'nli)'ke" . Doordat in de film overgangen en uitleg ontbreken „smelten realiteit en irrealiteit samen„ en behoort het onwasr schi)'nli)'ke niet meer tot een andere wereld dan het wasrschi)'nli)'ke .
Met instemming citeert Van Wessem dan ook ules SuPervielle :
"De cinema geeft ons weer vertrouwen in onze droomen" . Aldus
heef t de film meegeholpen "de moderne literatour to steunen i n
haar eerste verzet teen in de kunst ingedron en voortvloeise is
der to8'sch
ontwikkelde bewustheid : het naturahsme en de sY~
cholo$'e".
VooruitloPend
wi)'s ik er op d at theorie en Prakti)k o P
~
het punt van de mimesis aanzienli'k uiteenloPen . In d e les die vofgens Van Wessem de cinema voor het Proza inhoudt vaIt de nadruk op de suggestie het ritme en de bo ndigheid van het filmische
vertellen door middel van de montage . Vnor de moderne roman
betekent dat: "door middel van korte z kelil'ke w a
, z aar met su estie eladen noteeringen het drama oProePen, zonder biYbesPiegelingen of sti)'lversieringan, 'sans fil' draa dloos 'm een thme berekend op de spanning, op het emotioneele h
ePunt Plotsehn g,
klaar, verpletterend„ . ~
Film en Iiteratuur

6 . De vrije 6laden 3(1926), p.177.
7. Constant van Wessem, 'De invloed

van de cinema op de moderne
literatuuf . In : De vrije blalen 3
(1926), p . 245-249.
8 . Idem, p. 247.

9 . G. W. 's-Gravesande, 'Sport-KunstFilm; een onderhoud met A . den
Doolaard' . In: Lkn golden winckel 28
(1929), p. 7-9.
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Wat hebben dergeli)'ke aansporingen voor de romanPraktil'k oPgeleverd? Zonder to kunnen z
en dat het roza rechtstreeks door
poeticale verhandelingen is beinvloed, kan geconstateerd worden
dat omstreeks 1930 tal van romans verse hilnen
"
waarm de film min
of meer resoneert . Dat de meeste 'cin emato f ische romans niet
in de canon zi'n
~ opgenomen heef t onder andere to maken met artistieke manco's die het evolg zi)'n van een al to schoolse toe assing van filmische Procedes in de literatuur . Van Wessem waarschuwde daar al voor: ais de f itmis the schn fwi ze tot methode
wordt verheven, li het gevasr van ee n geforceerde shlt oP de
loer . 8
Een goed voorbeeld van een weinig gesl asged sYmbiose tussen
film en literatour is A . den Doolaar ds romandebuut De laatste ronde, roman van l' de en andere noodlotti gheden uit 1929 . In een interview hchtte de schn ver toe wat hil wilder 'Het moet een roman
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10 . E . du Perron, 'Het razende moderne
tempo . De whiskey puur van bet
leven' . In: Den gulden winckel 29
(1930), p. 7-9.
11 . An ., 'Met schrijven moet je de mens
bereiken'. In: Drentsche en Asser
courant, 23 aug .1966. (interview)
12 . Anton van Duinkerken, 'M . Revis' .
In: Twintig tijd g enoten; Nederlandsrh
proza na 1930 . Schiedam, z .j., p .
215-221 .
13 . F . Bordewijk, 'Kracht van bet
zwijgen' . In: Verzameld werk, d1.12 .
Amsterdam 1989, p . 428-431 .

zijn mat een razend tempo, masr l'uist dit tempo wil ik sYcholo'sch verantwoorden . Het moet bet tempo zijn van dezen til'd en
deze )'eugd die rolt van de eene bar in de andere van bet eene
feest in bet andere" . En inderdaad : drank vrouwen en sport zijn
de 'attributen' die in bet duizelin ekkende tempo "van een 8-cYTinder racewagen" via taferelen als filmbeelden voorbi)'schieten.
Terecht veroordeelde de kritiek bet would-be modernisme in stofkeuze en adatatie
van de close-up-techniek, waardoor de roman to
p
veel op een filmscenario lil'kt en de beschril'ving weer wordt binnengehaald . In zijn besprekinS van Den Doolaards roman wees
Du Perron er op dat er in bet verhalend Proza geen handeling kan
zijn zonder Personen, "maar een zinsnede door een personage uitgesproken, kan ons vollediger doen zien dan drie bladzi' en beschril'vingen van zijn blikken, zijn glimlachl'es en zijn schouderbewegmgen . 10
Veel positiever was de ontvan st van M. Revis' eerste roman
8.100 .000 m3 zand 1932 waarvoor de schrilver zich naar ei en
zeggen 11 had laten inspireren door de film . Deze korte roman over
een zandexPloitatiemaatschappi) ' is als bet ware een montage van
een 8root aantal beeldende scenes, die de illusie van tempo, no
versterkt door de uiterst eserreerde zinne 'es, oproept . Het overwegend milde oordeel over Zand ban samen met bet gageven
dat men in deze roman een oprechte 1oging tot prozavernieuwin g
zag . Zo laakt Anton van Duinkerken de opname van bet vele cil'fermateriaal dat als bet niet wordt geintegr'eerd in de handelin l~ bet
verhaal doet verdrogen als'zand' . Maar hil' heeft waardering voor
bet experiment: "In ieder geval kondigt Edit boekl'e naar inhoud
en vorm een verruiming van de Nederlandsche romankunst aan
en deze is heusch
eerenswaardi nu drie kwart van de verschil'nende romans ho loos veel liJ'kt op bil'na veer kwart van de
verschenen romans „ .1 Omdat de volgende boeken van Revis met
dezelfde filmische en reportage-achti e kunstl~' epen zijn samengesteld wordt zijn werk in de literaire kritiek niet ten onrechte ais
vaardig Ehrenburg-ePigonisme besproken .
Dat oordeel trof niet de roman die de meest eslaa de sYmbiose
van film en literatuur to zien Seeft: F. Bordewil'ks Blokken 1931 . In
deze anti-utopie past Bordewi)'k weliswaar bet stil'1procede van de
montage toe, maar de def ictionaliserende reportage-elementen ontbreken, zodat de roman geen gefictionaliseerde documentoire is
zoals Ehrenburg en Revis die schreven . Dat Bordewi)'k gerrspireerd zo niet beinvloed werd door de film blil'kt ook uit de oPdracht aan'filmcomponist' Eisenstein die dasr een'meester der
verschrikkin wordt genoemd. Ongetwil'feld refereert BordewiJ'k
bier aan Pantserkruiser Potemkin waarin terreur een dominant thema is . Dat de montagetechniek Bordewil'k aansprak, is mede van.uit zijn poeticale o vattingen to verklaren . Doordat in de film overgan8en tussen de scenes ontbreken, wordt de verbeeldinS van de
toeschouwer geactiveerd . Dit gegeven is in verband to brengen
met Bordewil'ks overtui ~'ng dat een schri)'ver doordrongen diem to
zijn van de "kracht van bet zwil'gen" . Het achterwega laten van expliciete sycholo 'sche verklarengen komt de suggestiviteit van
bet proza ten gce de en zet de lezer aan tot een aandachtiga en actieve houdmg.13

'ioos
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Het aantal filmische roman $r'oeide in het begin van de jaren
'30 zo $estadi$ dat van een mode esproken kan worden. Zo verschil'nt in 1932 Harten en brood van Albert Kuyle, $ebaseerd op een
$elil• knami$ scenario.14 Eveneens uit 1932 is Stad van Ben Stroman
een collage van 'momentopnamen' over het d
ische Rotterdam. Verder verdienen in dit verband vermeldin Brood 1932
van Maurits Dekker Branding 1930 en Zuiderzee 1934 van of
Last S1'an8hai 1933 en VoorioPiBe balans 1934 van W.A. Wa$ener .
In het al$emeen kan van deze roman eze d worden dat ze als
literatuur weini$ overtui$en . De toePassin$ van technieken die
ontleend waren asn de cinema verstarde weldra in een formule,
die niet alleen modieus maakwerk maar ook een rueuw snort realisme oPleverde de theorie ten spil't . 'Vertaalde' film resulteerde
immers dikwil'ls in nieuw-zakelil•k bondi$a beschril'vin$en van de
buiten nt het uiterli'k.
Ter Braak, die zich in de 'ren '20 sterk had emaskt voor de autonomie van de film als kunst, 15 gaat nu voorop in het verzet te-

14 . Aldus het colofon van

Hmten en

brood .

15. Zie Menno ter Braak, Dc absolute
film . In: Vtnamefd wesk . dl. 2
Amsterdam 1950, p. 523-557 .
16 . Zie noot 1, p.138-144. Zie ook
Menno ter Braak, 'I-let schrijverspaleY. In: Verramdd wak dl . 3 .
Amsterdam 1949, p . 400-418 .

Hans Anten is universiteir
docent Modern Nederlandse Letterkunde aan de Uni
versiteit van Utrecht
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$en het filmische proza . Wie schilderkunsti$a middelen, als de
nude realisten of filmische middelen als de nieuwe realisten, ebruikt anderscha t het woord en zi'n
. Vr,
er, al~ mo eli'kheden
~
zil'n ideeenarmoede achter
dus Ter Brask, ma skeerde de schri'ver
~
picturale effecten ; thans verber$t hil ' dat door' oris Ivens in de letterkunde" to sPelen . Het over$nl"pen van kunsten op elkaars ebied leidt in de re$el tot een "caricatuur van een s nthese" tot een
h bridisch rodukt dat noch als roman noch als document $eslag d kan heten. Omdat de formule bil' een bePaalde cate$orie lezers aanslaat, fabriceren "de roman urnalisten, die de film hebben mis$elo1?en" hun boeken. Ze schril'ven voor het "$Totestadspubliek dat film verlan$t in plaats van moeizame $edachten$an$en en montage in plaats van psYcholo$'e
~ . Wellicht is dit hetpubliek van de toekomst • maar dat is no een reden om het honing
om de mond to smeren" . 16 Dat Ter Braaks verwilt $e and was bewees bil'voorbeeld Helma Wolf-Catz . In het voorwoord van haar
roman Mar1an- film van een 1'eu8d 1934 stelt de schri'fster dat ze
"in deze til'd van $erin a belan$stellin$ voor het boek in het al$emeen" naar de lezer toe wil komen. Daarom heef t ze haar roman
"$eschreven in filmbeelden" .
AdaPtie van filmische technieke meestal in combinatie met
asn de >'°urnalistiek ontleende elementerybetekende on etwil'feld
een vernieuwin van het verhalend roza . Vanwega de ver ande
ne$atie van vi$erende romanconventies artistieke tekortkomin$en en de vernieti$ende reaches van toonaangevende critici als
Marsman Du Perron en Ter Braak liep deze richtin$ echter weldra dood. Bovendien verscheen in deze til'd roza dat wel een volwaardi$ alternatief voor het traditionele realisme vormde : de romans en verhalen van Vestdil'k, Bordewil'k, Walschap, Du Perron
en Slauerhoff .
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Literatuur is een
gemediatiseerd medium
Wilert mu1 ers

De modern Literatuur, die in de tweede helf t van de negentiende
eeuw aanvan , is een medium maar waarvan is zij
~ het medium
en wiens medium is zil'? Het is oPmerkeli'1k dat de moderne literatuur outstaat in dezelfde Penode waarin ook een ander medium
ontstaat: de pers . Toen in 1869 het dagbladze el werd o eheven
werd het veel gemakkelil'ker om een kraut uit to geven . Vanaf het
erode van de negentiende eeuw sPeLen kranten en belanSril'ke rol
in het oeenbare leven, ook al is die rol no miniem to noemen wanneer we deze vergelil'ken met die van wat to enwoordi 'de media' heet. De modern Literatuur heef t dus altil'd een belangel" k medium naast zich gehad .
Was er sprake van eniga 'intermedialiteit' tussen deze beide vormen van openbare communicatie? Ik zou zegSen van niet . Toen er
na 1864 meer kranten 'nSen
verschil'ne~kregen schril'vers auto~
matisch ook meer kans bil' een kraut geld to verdienen, bil'voorbeeld door het schri'ven
~
van feuilletons . Maar behalve die van
Couperas hebben slechts weinig f euilletons de Literatuur eschiede- .
nis gehaald .
De Literatuur rond de eeuwwisseling speelde zich of in til'dschriften! romans1 verzenbundels en lemieken . De Literatuur uit die
tijd keerde zich of van de werkelil'kheid . In de 1enode dat de werkelil'kheid in versnelde ontwikkelin be on to raken rond 1890),
bouwden Kloos Leopold, Boutens en vele anderen een " 'sche
Eiffeltoren . In deze van ragfil'ne materiaLen opgetrokken, 'escape
tower' klommen zij' tenminste zo hoog, dat er een wolkenlaag zou
kunnen schuiven tussen henzelf en het gewriemel in de werkeh l" kheid diep beneden hen . De uitbreiding van Amsterdam? De sociale kwestie? De schoolstril'd? Duizend masl liever dan brj dr' t snort
banaliteiten verkeerden zij~ met de sterren in de wolken . Niet a1leen Kloos' verzen verhieven zich hoog boven a1 het asrdse gedruis! waarover men in feuilletons kan lezen . Ook de natoralisten,
de socialistische schril'vers verhieven zich boven de ellende die zijl
beschreven, sim1elweg doordat zij' in staat bleken erover to schri'ven
1 .
En de ha
ew rond 1900 die de literatuur van hun trl"d lazenverhieven zich ho boven hun werkelil'kheid, sim1elwe doordat zijl
de roman, verzen en lemieken konden Iezen . Aan ezien rond
1900 nog slechts een klein Sedeelte van de bevolking in staat was
vlot to lezen, bevonden zij' die de Literatuur van hun til'd schreven
en lazen, zich onvermil'delil'k in een soort'suPerwerkelil'kheid' . Literatuur was een 'su1ermedium' het medium bil' uitstek . Andere
media waren er wel, maar vergeleken bil ' de Literatuur 'bestonden'
zij' niet.
Wie de Literatuur van rond 1900 leest, hanteert dus een zeer se-
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lect medium en stot derhalve automatisch in een'su erwerkelil'kheid' van die ti' . Dit wordt niet alleen veroorzaakt doordat vele
van de schril'vers rond 1900 hun werkelijkheid bewust esthetiseerden met het ooSmerk de lelil'kheid en ellende to ontvluchten die
l'uist in deze ti'd
zichtbaar be~ 'nt to worden' ook de schril'vers die
l
dit niet deden, konden met hun
' ng tot directe, rauwe beschril'ving van de werkelijkheid het exclusieve en selecte karakter van
het medium dat zi)' hanteerden, niet tenet doers.
Wie weleens in de Derde Wereld is weest kept de illoze
kloof die de westerlin scheidt van de bevolking ter p1astse . Of de
westerling nu naar westerse maatstaven al dan net ri)'k, a1 dan niet
geletterd of al dan niet machti is, in de oSen van de bevolkinS ter
plaatse is hil' zil' eo ipso schatril'k oneindig geleerd en buitengewoon machtig. Zil' die rond 1900 lazen en schril'ven warden door
een Derde-wereldkloof gescheiden van het ovargrote gedeelte van
hun medeburSers . In 1900 lag de Derde wereld om de hoek van de
straat. Deze Derde wereld om de hoek van de straat' is rond 1900
ongelooflil'k uitSestrekt en onherbergzasm . Zi)' is een'onderwerkelil'kheid' van armoede, ongeletterdheid en volstrekte o nmacht . Via
de Literatuur rond 1900 komt men die 'onderwerkelil'kheid' net
binnen . Wil men er binnenkomen dan moat men het medium literatuur verlaten.
Een voorbeeld om dit engszins to ondersteunen . Wil' schril'ven
1911 . Hoe ziet de werkelijkheid
~
er dan in Nederland uit? Aan de
Literatuur uit die ti)'d hebben we in dit opzicht weirsg . Wasrasn
hebben we wel wat? Ik zou een geschiedensboek kunnen rasdPlegen om daaruit cil'fers en andere gagevens to halen die een beeld
kunnen oProepen van de toenmaliga werkelil'kheid . Dat is een mogelil'kheid maar die ver veal moeite en bovendien v eel plaatsruimte. Ik doe dat niet . Ik kies een ander medium een plag . Zie afbeelding 1 op a 'na 170) .
Deze foto is gemaakt in 1911 en Bunt ons een blik op de 2e Goudsblcemdwarsstraat. Ik geef nog een plaatje . (Zie afbeelding 2 op pagina 172).
Deze foto werd gemaakt in het Spoorwegmuseum l . Zij beeldt een
coupe of in een tweedeklaswagon, die in 1902 werd gebouwd en
vele kilometers door Nederland heeft gemaakt . Tweede klas! Ik
geef nog een ander plaatje . (Zie afbeelding 3 op paging 173) .

1 . De afbeeldin8 staat op een ansichtkaart, die in een winkel van dit
museum to kooP is .
2 . lllustratie werd over8enomen wt E .H.
Gombnch, The story of art. Oxford,
New York 1972 (2e druk), p. 425 .

Deze foto geef t ons een indruk van de trap in de een hues aan de
Rue de Turin to Brussels de trap is in 1893 ontwor n door Horta2 .
Wat valt nou het meeste op gars het eerste plas'a? W at mil het
meeste opvalt is dat het zo druk is in deze steeg . Wie de person en
op dit Plag 'e zou willen tellen, zal het niet Semakkel"
i)k hebben .
Kinderen, volwassenen en ouden van daSen lo pen door el kaar.
Rechts barsgt de was buiten en li handel of is het vui1nis?o P
straat . Links is een man iets aan het verstellen asn de ga v elwand .
De mensen zi n in donkere kleuren ekleed . Het kan niet koud
zi'n maar toch is een ieder - de l'°Cbias op de v oorSTand ruet
' uitgezonderd - van top tot teen bedekt met textiel . Er bars een
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vlag met wim1e1 uit: volkswil'ken waren
altil'd buitengewoon oranl' e8ezind~• P°pulairder dan onder de paupers kon de konin ~
'n niet zil'n .
Als bet op straat al zo druk is dan last
zich raden hoe volgaPakt de woonlagen
van de smalle huizen aan weerskanten
wel niet zullen zil'n . Men ziet geen enkel
voertuiS, zelfs geen fiets . Veel herrie zal
er dus niet geweest zil'n . Maar rumoer des
to meer. Het is haast ondenkbaar dat bet
in dit straa 'e ooit stil is geweest.
Zo druk en rumoerig als bet in dit
straa 'e geweest zal zil'n, zo gering zal
ook wel de mate van hygiene zijn geweest: geen waterleidinlr n w .c • voor
velen op een smeriga koer, met Pasen in
bad nodig of niet , eenzil'diga voedin g,
hoge kindersterfte en veel t .b .c .
Wie in dit straa 'e geboren werd zal
niet veel kans hebben had ooit veel to
leren. Scholin8 zal bier even schaars zijn
geweest als privacy, stilte en hygiene .
Wie in dit steegl'e geboren was kwam er
derhalve nooit meer uit .
Een aanzienli'k edeelte van de Amsterdamse bevolkin woonde in 1911 in
dit snort omstandigheden.

Atbeelding 2
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Wat valt nu op aan bet tweede 1as'e?
De coupebank is mooi en duurzasm . De
bekleding is solide en elegant . Er bevinden zich in de coupa biJ'na geen onderdelen die niet met zorg zijn
versierd . Aan elke bank is veel houtsnil'werk verricht, de lamp is
een kostbaarheid op zich en de ranke bloemen op de p1afondpnea
len zijn met smack en aand acht as n ebracht . Deze cou s vervoerden de enkelin gen, niet eens die der haplyew, want die reden natuurliJ'k eersteklas .
Uit de hele coupa stiJ'gt een sf eer op wasrin precies datgene
overheerst wat in de steeg geheel ontbreekt : privacy, stilte, hygiene, scholing en mobiliteit . Hoe is bet mogelil'k zo kan men zich afvragen, dat de fabricsga van zo'n prachtig vervoersmiddel, die a' n
die tiJ'd immers voor een~'not gedeelte nog ha ndm ahg Plaatsvond betaalbaar was? Het antwoord is heel eenvoudig : omdat srbeid zo goedkoop was . Dat arbeid in die til'd onvoorstelbasr goedkoop moet zijn geweest toont de ~'oezeli heid van bet stee a uit
bet eerste plaa 'e • Men kan dan ook ze en •. bet stee8la zit' m de
coupa verdisconteerd.
De foto's van bet steegg'e en die van de tweedeklascowpa zil'n
dus onverbrekelil'k met elkaar verbonden . Zonder de e ne scene i s
de andere niet denkbaar . In bet stee 'e woonden de liede n die
voor een pcar centen zeeen van arbeidstiJ'd beschikbaar stelden
waarmee deze schitterende wagon tot stand werd gebracht . De
aar9an9 11, nummer 314

dame die zich o he t oen velours liet vervoeren vond dit zo vanzelfsprekend da t ze er geen moment bil' stilstond;~ en de paupers
ult het stoegl'e wisten ook niet beter . Het is dit inmiddels onvoorstelbare contrast, dat het p1as'e van het ste ~J'e zo aan~il'Pend en
dat de wagon zo verbhndend maakt . Als een trein met deze wagon in 1911 vanaf het Centras1 Station to Amsterdam richtin g
Haarlem reed, passeerde zij' na enkele minuten de 2e Goudsbloemdwarsstraat op een steenworp of stand . Een steenworp over een
peillqze afgrand tussen werelden van verschil .

Afbeelding 3
De trap van Horta uit het derde hlaa 'e geeft hetzelfde contrast
aan. De trap is een sp rookl'e in ~'eti'zer.
De beroemde ontwerper
l
heeft in de hall van het ril'ke bourgeoishuis, waar deze trap staat
de gefortuneerde bewoners een duurzame droom verschaft : elke
keer dat zij ' in hun huffs van etaga verwisselen, kunnen zij' zich inbeelden lanSs de twil'gen van een geboomte ten hemel to varen of
ter aarde dalen . Maar to elil'k spreekt uit dit fijnzinnige specimen
van toeSaPaste kunst al een zekere onrust een onrust die in de
veel klassieker vormen van de treincoupa nog geheel ontbreekt .
Het ontwerp van de trap mist de zelfzekerheid van de solide negentiende-eeuwer . Het nerveuze il'zerwerk is niet alleen tot trap gebogen, maar wil togeliJ'kerti'd
l jets anders dan trap zil'n: de illusie
van een natuurvorm . Dit togenstri' ige iJ'zerwerk - en haar sI'ieSe ling in de wanddecoratie - verraadt al jets van de ~'
ote kwellin
g
die de bourgeoistraptopers de komende decennia to wachten staat :
het besef van de orde der standen, en - op grand van dat besef
het vreselil'ke vermoeden dat die orde niet eeuwig is en wellicht zal moeten plaatsmaken voor de horreur der njvellering .
De trap bestaat uit talloze onderdelen, die alle of zonderlil'k Sago ten zil'n en ter plaatse gemonteerd . Hoe is het mogelil'k, zo vraa
men zich weer of dat de aanschaf van zo'n trap in die ti'd
) voor
p articulieren betaalbaar was? Wie weet hoe de omstandi eden in
de il'zer
rond 1900 warm kept het antwoord . Men kan
~ 'eteri'en
)
zich daarbiJ' wel voorstellen welke aan il'pende
plaa 'es er feitelil'k
~'
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verdisconteerd zitten in het Plaa'e van deze verrukkelil'ke HortatraP .

Onder redactie
van Cecile van der Harten, Siebrand
Krul, Geert Mak e .a . Amsterdam,
[1991] . Afl. 9:'Honderd ar
Amsterdam, de Amsterdammers en
hun buurten', p . 225 .
4 . Van het eerste deal van De Jordaan
warden vijfduizend exemPlaren
verkocht.
3 . Ais de dag txtn gisteren .
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De Literatuur uit die til'd verhoudt zich tot de werkelil'kheid van
die ti' zoals de steeg tot de wagonstoel en zoals de Horta-trap
uit de riJ'ke huizen tot de traPt'es naar de kelderwoningen uit het
stee~
' . Het bestaan van Literatuur vooronderstelt namelil'k datgene wat in het steegl'e volkomen ontbreekt en wat de coupe' en de
trap J'uist kenmerkt : privacy, stilte hygiene, mobiliteit en vooral :
scholing . Literatuur kan alleen maar daar ontstaan waar al deze
'goederen' togelil'kertiJ'd voorradig zil'n : aan de top van de orde.
Daaronder is Literatuur zelf s niet denkbaar .
Maar, zo zal men nogmaals togenwerPan, hoe zit het dan met
fel-realistische en geengageerde literaire stromingen ais het naturalisme de avant-garde en het socias1 realisme? Antwoord : dat
maakt geen PrinciPieel verschil . Om dat to ondersteunen keer ik
oPnieuw naar het eerste Plaa 'e terng . Het toeval wil namelil'k dat
de bron van miln eerste Plaa a3 vermeldt dat Is .
erido in 1911
op nummer 17 van deze 2e Goudsbloemstraat een kamer 'e had gehuurd dat hem moest dienen als uitkil'kPost voor het verzamelen
van materiaal voor zijn fel-realistische roman De ordaan . In deze
roman wordt het leven in de armoebuurten naar het leven getekend . Na Pubhkatie was de roman nogal succesvol 4. Succesvol bli~ •
wie? Bil' degenen die konden lezen, natuurlil'k . Dat wil ze en: bi'l
hen die de privacy, de stilte de hygiene, de mobiliteit en de scholing hadden gm oten, die hen behalve het Nirwana der welstand
ook het Walhalla van het LITERAIRE LEZEN had ingevoerd .
Laten wiJ' Proberen ons voor to stellen hoe
erido in dat kamer'e heef t gezeten . Temidden van de vuili eid zat hiJ' ordelil'k na to
denken over die vuiligheid . HiJ' had nooit rust er was voortdurend
rumoer om hem heen. Hil' hoorde altil'd gel'engel, geruzie 1 elach
en zatte kerels op straat. Maar temidden daarvan zat hil' to broaden
op een verhaal dat dit inferno exemP1arisch uit kon beelden.
Ik wil helemaal niet bestri' en dat erido de baste bedoelingen zal hebben gehad met zijn op 'research' ebaseerde literaire
schePPing, waarin hil' zoveel mogeliJ'k 'straatrumoer' wilde laten
doorklinken. Maar het blil'ft onloochenbaar dat hiJ ' in dat kamer 'e
zat als een antroPolo8r'sche voyeur bil' een wilde stam of als iemand die in de jungle een schuilhut heeft gebouwd om van daaruit het edrga der wilde dieren onbesPied to kunnen deslaan.
erido's werkwiJ'ze om via literatuur een brug to slasn naar een
wereld waar zoiets als Literatuur no volsterkt niet doorgedrovgen was, verraadt de peilloze ofgr .and die hem scheidde van zijn literaire materiaal. De missionaire aard van zijn project kon niet verhinderen dat zijn armoedig huurkame 'e meteen al na zijn intrek
veranderde in een intellectueel 1aboratorium in een kortstondi g
bruggehoofd van de 'beschaafde wereld' .
Er zijn ook andere dan'missionaire' P°Sr'ngen gedaan om de onbeschaafde wereld der armoebuurten via hat medium Literatuur
in beeld to brangen . Ferdinand Bordewil'ks verhas1 'Huissens • een
climacterium' 1934 is daarvan een goed voorbeeld . Het is een verhaal waarin een armoebuurt de hoofdrol s eelt masr wasr toch
elke missionaire intentie aan ontbreekt . De stiJ'1 van dit verbas1 ver1'aar9ang 11, nummer 314

raadt de dezelfde nervositeit en onzekerheid die ook uit Horta's
trap spreekt. In Bordewil'ks verhaal
eef t een gapromoveerd letterkundiga zich per ongeluk in een volkswil'k en ondergsat daar
voor korte til'd een metomorfose : hi)' wordt gerold en uitgekleed en
raskt er precies datgene kwi)'t, wat hem tot 'beschaaf d mens'
maskt . Dit is aan de ene kant heel zielig, maar het verhaal legt er
zwaar de nadruk op dat de metamorfose vanuit een ander oogpunt gezien l'uist heel verri1'kend is . De 8esunken intellectueel
wordt,
, zo sugSereert het verbaal in de onbeschaafde buurt namelil'k in feite gereinigd . Gereinigd wasrvan? Van de vervreemding die
zil'n gewenning aan de beschaving bil ' hem teweeg heeft gebracht .
Doordat de intellectueel voor korte til'd beroofd wordt van zil'n privacy, ondergedompeld wordt in rumoer, geweld stank en vuil ,
doordat hil' korte til'd van zil'n scholing wordt ofgesneden hi) ' verliest sprank en herinnering, komt hi' ~aldus het verhaal, eindelil'k
weer eens in harmonie met zichzelf.
Bordewi)'ks verhaal drukt dus de heimelil'ke l'aloezie uit die de
beschaafde lieden voelen l'egens'het yolk' . Eenmaal beschaafd realiseert de burger zich dat privacy, stilte, hygiene en scholinS ook
een pril's hebben: eenzaamheid, Sebrek aan gemeenzaamheid . Zi)'n
hang naar de gemeenzaamheid, die gefrustreerd is door zil'n met
zoveel moeite veroverde privacy, pro>'ecteert de beschaafde burger
op het yolk . 'Die gore paupers zil'n eigenlil'k hemels gelukki
mokt de dame op haar eenzame wagonbank van groen velours, 'alleers weten ze het niet!'
In Bordewil'ks verhaal komt een personage voor dat de Selukzalige staat van het onbeschaafd-zil'n in miniatuurvorm verbeeldt :
Klein Herber 'e. Deze naam behoort toe aan een heel vuil en doofstom l'onge 'e, dat in de loop van het verhaal sterven zal . Klein Herber 'e is erg lief, maar berust waarschil'nlil'k niet op 'research' : Bordewil'k heeft hem, denk ik, l'uist volledig verzonnen. In Bordewil'ks
brein zou nooit het idee zil'n opgekomen om zich zoals
erido,
voor het schril'ven van zil'n verhalen een observatiepost to verschaffen door een kamertl'e in een achterbuurt to huren. Misschien is
Bordewil'k wel nooit in een achterbuurt geweest .
Ik keer terng naar het eerste plaa ' : de steeS. Laten wi)' ons voorstellen dat dit geen foto is, maar een still uit een film . We voeren
dus ti1'd in in dit plaa 'e. Til'd invoeren betekent dat we dit buur 'e
aan verandering en asn geschiedenis blootstellen.
De til'den veranderen : in het voetspoor van
erido Gorter
Adams van 5cheltema Wibaut Theo Thi'ssen en andere goedmenende edele lieden ontstaat er in de doodlopende tunnel, die deze
steeg is een aarzelend lick un ' : de kans voor enkele beas
g fde
kinderen om'oP to klimmen' . Ze worden'ontdekt' door een bovenmeester of ze hebben zoveel karakter dat ze zichz elf ontdekken.
We nemen het meest linkse )'°nge 'e van het drietol dat op d e
voor and staat ofgebeeld . Laten we ons inbeelden dat dit Katadreuffe is dat kan heel goed want hi)' was in 1911 onSeveer even
oud als hetl'onge 'e op de foto . Wil' zien hier Katadreuffe dus: hi)'
is op weg van school naar huffs waar oba op hem wacht
We weten hoe het Katadreuffe is vergaan : hi)' emancipeert maar
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emancipeert alleen zichzelf . Hil laat de steeg achter zic maar de
steeg bh lft de steeg. Kata dreuf fe verwerft zich inderdaad privacy,
stilte hygiene en voora1 scholing. Masr ten koste van wat? Aan het
einde van de roman constoteert hil' dat zil'n karakter hem in een totaa1 isolement heeft gebracht : de weg terng naar de steeg is ofgesloton, masr zelf s in de tweedeklascoupe hoort hi'~' nog steeds niet
thuis.
We geven de projector een klap en draaien de film van het stee8l'e
nu in versneld tempo af. De ordaan raast door de depressie door
de oorlog en door de vil'ftiger 1'aren . De emancipatie van de pau'nnen pittoresk to worden . De buurt is
pers is hard gagaan: ze
op weg een romantisch woonoord to worden voor studenten en andere belangl'i!'ke mensen . Het gemiddelde aantal bewoners Irer
pand daalt daardoor enorm .5 Het restant van de oorspronkehlke
ordaanpopulatie maakt zich op om to verhuizen naar de verschrikkelil'ke privacy, shlte en hygiene van de neuwbouw in De
Bil'lmer of Almere. De pril's van de emancipatie is, zoals gezegd ,
'het comfort der vervreemdin . Dit twil'felachtiga comfort sprak
reeds uit Le Corbusiers monotone maar hYgl'enische woonblokken en het spreekt nog steeds uit de Bil'lmerflats en de Almerese
woonerven . Niets gaat voor nets, alles heeft zil'n pril's . In de frisgekalkte stapelwoningen steekt een onstelPbare weemoed de kop op :
postal 'e naar deal dan niet achteraf verzonnen saamhori eid
in de kommer van voorheen: Stiefbeen en zoon Zangeres zonder
naam Johnny ordaan .
Iedereen kan nu vlot lezen en schril'ven . Daarmee is het over~'o to gedeelte van de bevolkmg binnen twee generaties massaal tot
'cultureel emigrant' geworden . In Hildebrands til'd was een'parvenu' nog iets bil'zonders, in de tweede helf t van de volgende eeuw
is bil'na niemand niet 'parvenu' .
Iedereen heeft nu ook een douche een inkomer4een televisie en
een auto . De Auto! ToPPunt van zelfstandi eid! Wat is een beter
bewi1's van de totale emanciPatie dan de hY sterische bevli ~'ng der
algehele automobiliteit? De auto in de file is het ~l"nzende sYmboo! van de modernteit: emancipatie die zichzelf verstopt heef t .
De auto in de file vertegenwoordigt het exacte gemiddelde tussen
een steeg en een eersteklaswagon . Iedereen apart, opgesloten in
een ongeloofli'k
geavanceerde en kostbare machine masr nie~
mand kan meer vooruit of achteruit . Verlamming door automobiliteit : de postmoderniteit is in voile gang.

5 . Rond 1900 woonden er negentigduizend mensen in de Jordaan;
daarmee was de buurt de dichtbevolkste wijk van Europa. In de
jaren vijftig woonden er veerti8duizend mensen, 8emiddeld 22
personen per pand, 3 per woning.
Nu woven er nog slechts 1,36
mensen per pand enb de buurt telt
flu negentienduizend inwoners . Zie:
Geert Mak, De en8eI van Amsterdam .
Amsterdam 1992, blz .120-121 .
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Wat is er ondertussen met de Literatuur ebeurd? Vinden w"i de
film van ons ste 'e gedocumenteerd in romans en verzen ~. Nee!
De beroemdste dichter uit de naoorlo8sa literatuur Lucebert, is geboren en getogen in de ordaan, maar wie zou dat op ~'and van
zi'n verzen kunnen vermoeden?
Literatuur weerspiegelt onze stee ilm dus allerminst in die zm
dat ze dit historische proces geenszins beschri)'ft . Integendeel . In
plaats van dit historische p roces to beschri'ven,
wordt Literatuur
l
er als het ware door beschreven . In plaats van dit historisc he roces in kaart to brengen wordt ze er zelf door herordend . Li teratuur is niet het medium van dit proces maar is een van de onder-
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delen ervan . Het medium van dit proces is niet de Literatuur,
maar: de pocket en de televisie .
Bewi)'s hiervoor is moeilil'k to leveren . Ik kan slechts Proberen
een voorbeeld to 8even dat overtuigen kan door zijn vermogen
exemplarisch to zil'n . Oat voorbeeld is an Cremer. De Publikatie
van Ik Jan Cremer betekende een radicale cesuur en maakte Literstuur in een klap tot literatuur . Niet wat het boek beschri)ft, maakt
het tot een werk van historisch belang . Wat het wel tot een historisch werk maakt is het feit dat het niet alleen gapubliceerd maar
ook nog be1'ubeld werd, en dat het niet alleen door an en Allem art
maar ook door Tout Ie Monde
erig werd gelezen. Met Ik Jan Cremer blil'kt ineens dat de 1oPart in Nederland een belangril'ke plaais
in de schrif teli)'ke cultuur heeft ingenomen . Het boek heef t alles
wat lipart kenmerkt : het is op een slimme manier banaal en 8Tof,
het is instant het verblindt voor een ogenblik maar is bi'~ nader inzien buitengewoon saai. Met dit snort kunst is de rumoeriga platheid doorgedrongen in het selecte en exclusieve medium dat voorheen Literatuur heette . Want Ik Jan Cremer verscheen niet bil' een
obscuur uitgeveril' 'e voor derdehands prullen . Nee : Ik Jan Cremer
hulde zich in het 'la sl'e van een uitgeveri)' van Literatuur De Bezige
Bil' en kreeg warme aanbevelingen van schril'vers van Literatuur
onder wie R . Campert en W .F. Hermans .
Jan Cremer is het doof stomme Klein Herber 'e uit Bordewil'ks
'Huissens' dat tot spreken is gekomen . Doofstom was hi)' lief, nu
hil' zijn mond opendoet, is hi)' niet meer zo aandoenlil'k . Jan Cremer
is de literaire Frankenstein uit uerido's ordaan :
erido heeft
hem beschreven maar nu zet hil' de
erido's van zijn til'd te kakken .
Jan Cremers boek werd Sr'not in een ti)'d waarin boeken verbruiksartikelen werden; verbruiksartikelen waarmee de sterk toegenomen vril'e til'd gevuld moest worden. Jan Cremer spekte De Beziga Bi)', hi)' kwam op de televisie hi) ' trad op in de pers . En hi)' was
niet de enige . Hil' is exemP1arisch. Jan vercremerde de Literatuur.
Bracht Literatuur voorheen boeken die in koortsiga eenzaamheid
geschreven, slechts bedoeld warm voor de eeuwigheid de vele
an Cremers sinds an Cremer zijn de Nederlandse schepigrs van
boeken die in de schetterende gemeenzasmheid der culturele supermarkt gemaakt worden en die ais warme broodl'es de winkel uitvli en. Sinds Jan Cremer is menigeen de schellen van de oen evallen: 'Aan cultuur valt to verdienen!'
De popularisatie en de commercialisering van de c ultuur beef t de
Literatuur een heel ander asm ien gageven . Srods de l'aren zesh
zo zou men kunnen ze en is de Literatuur g~
e'ordaniseerd . In reactie op deze t'ordanisering hebben enkelin an, die zich ru' et over
wensten to geven, de Literatuur geacademiseerd.
Men kan de ontwikkeling in het volgende Ikarische beeld vatten . Terwil'1 de Zwaan der Literatuur, hevig aan schoten donr de
an Cremers > estaa naar beneden stortte > maakte zich uit hasr
koP een kwieke zwaluw los, die il'lsnel de avondlucht moviekte .
de rechtervleugel van dit vogel 'e zat Gerrit Krol op de linkervleugel Willem Brakman en aan zijn nekveren klemde zi ch ac 9
Firmin Vogelaar vast die het dier 'e alsmaar rasdsets o pf
ga . Bene-

1 7 7

denop de ~and wierp de vleu$elsl$a van dit il'le bees 'e vluchti$e
schaduwen. En m die onzekere schaduwplekken staan de verP laatsbare bureau es der promovendi die de zinderende koers
van de zwaluw in de software van hun tekstverwerkers trachten
vast to le en.Maar de wervelin$en .van deze zwaluw konden
het $eda ver van de vlie
mp der Literaire Zwaan niet aan het
oo$ van het Pu bliek onttrekken . Het edele $evaarte stortte dan ook
op spectaculaire wilze neer. Nauweli'ks was het veron elukt of de
literaire ecolo 'e nam zil'n loop : een horde columnisten krooP vlie$ensvlu$ toe om de restanten op to ruimen. Ze vraten het ril'ke
vlees in een mum van til'd weg en lieten voor de toeschouwers
sletht het schoon karkas li en. Dit feesteli'kel'ke $a1 emaal werd bekroond met het niet-uitreiken van de P .C . Hooftpri)'s in 1984 aan
de kortestuk1'es-kampioen H . Brandt Corstius
Men zou uit dit beeld abusievelil'k of kunnen leiden dat de Literatuur in de >a'ren zeventi$ een zachte deed $estorven is . Deze conclusie zou even treuri$ als overzichteli)'k zil'n. Maar zi)' is onl'uist .
Want de Literatuur en het an$staan)'a$ende, niet $emeenzame
zich verheffende en zich isolerende verschi'nsel 'Schri'ver' bestaat
namelil'k no$ steeds .
Want Literatuur - het an$staanl'a$ende zich verheffende en zich
isolerende verschil'nsel 'Schri)'ver' - bestaat wonder boven wonder no$ steeds . Er is zelf s meer aandacht voor dan ooit! Zil ' heeft
een ereplek in de supermarkt $ekre$en . Het is uiterst merkwaardi$ en verrassend, maar de Literatuur heeft haar natuurli)'ke sterfdatum - het moment waarop zi)' niet meer het medium bil'-uitstek
was - ansri)'k weten to overleven . Hoe meer hapklare en onverteerbare schril've 'es er kwamen, hoe meer het explosieve fenomeen 'Grote Schril'ver' in ere bleek to worden $ehouden . Dat wat
to$enwoordi$ 'de media' heet, heeft zich meester $emaakt van de
Literatuur als onderwerp . En het blil'kt een $ouden onderwerP to
zi)'n. 'Literature makes a smashing story', is een van de eerste regels die men to$enwoordi$ op de Scholen voor ournalistiek uit
het hoofd meet leren.
Hoe dit allemaal Precies in z'n werk is $a$aan, is een belan$ril'ke vraa$, waaroP ik het antwoord niet precies weet . Ik kan de cornbinatie van vraa$antwoord wel tonen . En als ik het wil tone n,
heb ik weer een paar plaa 'es nodi$ .
Het eerste plaa 'e hoef ik niet to toners: ik kan het in woorden beschrilven, aan ezien het via de media zo bekend is eworden dat
het op het netvlies van mill'oenen $e$n' f t staat . Ik bedoel 'de kus
van Gerard van het Reve aan Minister Klom1''
~ in 1967 . De schri)'ver $ebruikte zil'n rechte
~ ols nu eens niet voor het hanteren van
de kroon 'esp~
en ; hil' maakte er dit keer een veel lucratiever, cremeriaans $ebruik van. Hil ' wrong de rechterpols van de minister, die
hem kwam lauweren, onverwachts op zo'n manier, dat Hare Excelentie een moment uit haar evenwicht raakte en zich het vol ende
moment volkomen beduusd, gekust wist door de kersverse P .C.
Hoof ri)'swinnaar . Door de minister to kussen op het moment dat
hi)' er zeker van ken zil'n dat vele camera's snorden en knipten
bracht Van het Reve het fenomeen Autoriteit o lee wi)'ze een van
de doodsteken toe waar dat fenomeen in die )a'ren een abonne178
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Afbeelding 4

,

r

ment op had . Door Van het Reve nuet to vervolgen maar alleen gevleid to blozen heef t Minister Klompa de zich vercremerende hteratuur zonder het to willen of to w eten m een snort adelstand verheven . 'Als die vieze schnlver zomasr onze Minister mag kussen
zonder dat de marechaus see hem onmiddelhlk op ziln nek
sprin zo moeten de honderduizenden Teie8ras ezers en Varsleden achter de buffs to Al mere Oldenzaal en Sclun o p Geul gedacht
hebben 'zou Liter atuur dan mrsschien t och . . .'
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Afbeelding 5

Het tweede p1as'e is veel recenter . Afbeelding 4) . Het is een
foto van de aankomst van W .F. Hermans bil' het Amstelhotel to
Amsterdam, wasr hi'l het door hem eschreven boekenweek eschenk 1993 ten doop za1 gaan houden . De ofbeeldin is in zekere
zin een 'uitver otin van de Kus van Van het Reve . Dit is immers geen foto van een schn"ver meer, masr van een staatshoofd .
de foto is te zien hoe het staatshoofd van de Vreemde Mogendheid der Literatuur een staatsbezoek komt of leggen . Enkele l'aren
is het oortog geweest tussen Amsterdam en dit staatshoofd en nu
wordt de vrede gesloten . De foto is een kunststukl'e want zi')
bren een hh
' 'ek-cu1toreel beladen moment garaffineerd in
beeld : de frach'e van een seconde namelil'k voordat de schril'ver
weer'voet zet op' Amsterdamse bodem . Te zien is hoe de schri'ver
zich ui t de limousine werkt - let op de zwarte lak, op het ga lil'sto staa1 van het stervonniga wiel! - en hoe zil'n glimmend gepoet~.
ste schoenen nog net de grand niet raken .
de achtergand
ziet
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to
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men de erewacht van de leislaven der 'media' die door hun aanwezigheid mal'esteitelil'ke glaps verlenen aan de gebeurtenis : de gel'aagde cameramannen en de zenuwachtig hengelende geluidstechnici .'5 Avonds is dit ceremonieel moment Plus een paar fra8menten van de persconf erentie, die het conflict tussen Amsterdam en
de Schri)'ver apaisseerde op vier netten to zien, waarna Mart
Smeets er in Nova nog eens op zi)'n gemak nader op in zal gaan .
Men vergewisse zich: dit stond op de voorP~
a 'na van NRC Handeisbiad van 1 februari 1993, op de plek waar een paar da en tevoren een foto stond van Kanselier Kohl die zich van zi)'n limmende Mercedes ontdeed . En onze eigen Minister-president de echte?
Precies een week later stond hil' als volgt op de voorp~
a 'na van dezelfde kwaliteitskrant : Afbeelding 5) .
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Lubbers als Prins Carnaval! Het onderschrif t luidt : "Ake 8 februari . Minister-president Lubbers heeft zaterdagavond de Orde
TeSen de Dodelil'ke Ernst ontvangen uit handen van Ptins Hubert
de Tweede van de Akener Karnavalsverein . 'Ritter Roet' fotoo 'e
rechts was in Aken middelPunt van een avondvullend feest eorganiseerd door de Elfenrat onder voorzitter Georg Helg midden
op de foto links) . In zijn dankrede liet de premier zich kennen als
een mo PIE ntapPer : 'Oche Alaaf' ." De echte Minister-president als
nar, de schrijver als staatshoofd : men zou het niet hebben durven
verzinnen!
Beki'ken
~
we het W .F.H :kranteknipsel verder, dan zien we daaronder een verslag van de commotie ontstaan doordat het Auschwitz-monument beschadigd is, nog voordat het officieel geoPend
was . En wie ontwierP dit monument? De Schril'ver Jan Wolkers .
Volgend plaa 'e ditmaal van een g edeelte van de voo ~~
a na van
De Volkskrant van 21 '
la nuari 10 daSen eerder dus . A.fbeeldmg 6) .
i

De Bezige Bij in nood
na dreigement Mulisch
Van ooze verslaggever
MICHEL MAAS
AMSTERDAM - `Vindt u het
goed als ik er nu geen commentaar o P
geef? Ik doe echt liever flu geen uitspraak, om onszelf niet in de vingers
to snU" den . Ik kan er nets over zeggen, dat is echt to link.' Bij De Bezige
Bij breekt het angstzweet uit, als `de
affaire' aan de orde komt .
Harry Mulisch, wiens boek De ontdekking van de hemel de uitgeverij
een miljoenenomzet heeft gebracht,
dreigt De Bezige Bij to verlaten als die
nog werk van Stephan Sanders uitgeeft, of in ieder geval de column
waarin Sanders hem aanvalt .
En dat wil men bij De Bij koste was
kost vo9rkomen dat Mulisch wegloops, maar ook jat de jonge schrijver
en columnist Sanders moat vertrekken . Dit vraagt om subtiele diplomatie . Redacteur Eric Menkveld : `Ik
moet eerst een aantal gesprekken organseren. Misschien dat we over
twee dagen meet kunnen zeggen .'
De woede van de schrijver richt
zich op de columns van Sanders in de
Volkskrant van 24 oktober . Daarin
kritiseerda Sanders Mulisch' houdin g

ten aanzien van het communistische
bewind in Cuba. Mulisch zou zelfs het
gevangen houden van de Cubaanse
schrijver Padilla hebben verdedigd,
was volgens de schrijver pertinent onwaar is.
Mulisch: `Sanders heeft mu van onmenselijkheid beticht! Er is een grens .
Ze kunnen heel veel over me ze en
ik ben niet zo gauw op n ijn teentjes
getraFt, maar dit gaat to vet . Dit is
over de streep. Als iemand me van
onmenselijkheid beticht dan kan ik
dat niet acceFteren . Dat kan ik voor
mijn kinderen niet verantwoorden,
be " t u? Dus ik heb teen De B j
gezegd: als julhe een boekje uitgeven
waar dat stuk in staat dan ga ik natuurlijk naar een andere uitgever omzien. Natuurlijk doe ik dat .'
d

Sanders schreef in zijn column : `Op
het moment dat de Cubaanse dichter
Padilla een vets had geschreven dat
Fidel Castro ontriefde, moedigde Mulisch zijn
Aannemer (Castro, red .) aan
~
door to bouwen aan diens aardse paradijs en geen- gratie to verlenen aan
saboteurs en stakers.

Zie verder pagina 7, kolom 7

Afbeelding 6
Ditmaal is het niet Keizer Hermans of Grootvorst Wolkers maar
Koning Mulisch die aan den volke van zich doet horen . Hil' voert
een 'rose garden'-tactiek, waar de Presidenten uit hat Witte Huis
zo bekend om zil'n : vanuit zijn schril'f kabinet verldcart hi j" De Bezige Bil' de literaire oorlog. Onderwerp : aantil' 'n tot 'co11aboratie'
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Wilbert Smulders is docent aan
de Universiteit Utrecht en zit tevens in de redactiecommissie
van Vooys.

in Cuba . Nog wekenlang zal hil ' via de media ziJ'n t~enstanders de
duimschroeven aandraaien, totdat uiteindelil'k de vrede binnenskamers zal worden geregeld .
Alle vier de schril'vers Reve, Hermans, Wolkers, Mulisch genieten AOW. Alle vier situeren hun thema's in de onmiddellil'ke nabil'heid van het eniga werkelil'ke drama dat de Nederlandse samenleving de ofgelopen tweehonderd >'aar heef t meegemaskt : de
Tweede Wereldoorlog. Alle vier worden ze om die reden omstraald door het aura van de Literatuur met een 8rote L . Alle vier
ziJ'n ze publicitair onui uttelil'k aantrekkelil'k. Want alle vier personifieren ze dat element in de kunst d tdea
kern van het Modernisme vormde en dat in het postmodernisme perifeer is geworden .
Ik bedoel het element: strijd. StriJ'd, niet om het sPel masr om de
knikkers . Stril'd op leven en dood dus .
Fens was de Literatuur het medium bil' uitstek . Nu is zil' dat ruet
meer, aangezien in medialand alle media automatisch media-biJ'uitstek ziJ'n . Niets steekt meer uit . Want zodra iets uitsteekt wordt
het onmiddelil'k gecolumniseerd.
Literatuur is dus nieuws geworden . Hasr presti 'euze ver1 eden
staat er garant voor dat zil' doorlopend een item is in 'de media' . Li teratuur is veranderd in een coverst
zonder erode .
Literatuur is dus niet alleen gemediaIiseerd' zil' is tev ens gemediatiseerd .

aargang 11, nummer

314

9N
a
r

Ar

N

y
t

h

ly,

r9
b. N
e

A

u

~I~Tj{~14~ ~ Ipl ~ .lp{ Il ~Hf pl ~ 1 i'` I rhI~INHr f' -~ ~~Nh4iq ,.. .

NN
i

IYI~i r ~ iN~a9.:~

I

De

tragiek

der

herhaling

Video-art als synthese van de kunst

Toef jaeger

"Pete and Repeat were sitting on a fence . Pete fell off. Who was
left? Repeat! Pete and Repeat were . . ." Deze herhaling is de tra8'ek
~
van de clown in het videokunstwerk 'Mean Clown Welcome'
1985 van Bruce Naumann . Een kenmerk van hedendaagse videoart is dat bewe8'n~til'd
~
en ruimte door middel van de techniek
bemvloed worden. Boven enoemd kunstwerk illustreert dit door
de ti'd de herhalin hetzelfde to laten, en de ruimte voortdurend
to veranderen . De verandering van de ruimte staat bier dus los van
de ti' terwil'1 elke verandering til'd impliceert . De 'kenverm ns'
van de mens namelil'k til'd en ruimte worden door de videotechniek emani uleerd.
Een ander voorbeeld is eveneens in bet werk van Naumann to
vinden in de installatie 'Feed me Help me Eat me, Hurt me'
1991 waarin een kale man aan een stuk door schreeuwt. Hier is
niet alleen bet schilderi) ' van Edvard Munch De schreeuw' in bewe ~
' ng gezet, maar wordt wederom SesPeeld met de ruimte . De
kale man draait sours met de kruin naar boven en sours met de
kruin naar beneden. Het is niet de monitor die door de laatseli)'ke
\joos
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museumportier wordt omgedraaid, maar hit is de ruimte binnen
de monitor zelf die op de kop wordt genet .
Bill Viola werkt wear op geheel andere wijze met tijd en ruimte .
In 'Hatsu-Yume First Dream' (1982) loopt een grcep toeristen om
een rots heen. l In hit begin is de opname zes maal versneld, vervolgens wordt dit alles in gewoon tempo afgedraaid om uiteindelijk in slow motion over to gaan . De toeschouwer is met in staat de
tijd bij to houden en verkeert daarbij in twijfel of de rots nu groter
of kleiner is dan de toeristen. Het beeld is vertekend : de ruimte en
tijd zijn onkenbaar, alleen de herhaling blijfk
Dat de elementen van tijd, ruimte en herhaling in de video-art
nauw verbonden zijn aan de ontwikkeling van de videotechniek,
mag blijken uit de videoresultaten van de jaren '60 . Tcen in daze jaren de video-art opkwam, was de kunstenaar, die gebruik maakte
van video-art, niet in staat tijd en ruimte op enigerlei wijze to manipuleren De tijdsduur van de tape kwam nog overeen met de tijd
die de handeling had ingenomen . Plaats van handeling en ruimte
bleven eveneens onveranderd . Herhaling was er wel, maar dan in
de worm van verveling.
De video-art is in de )'aren'60
onnen als een vorm van antikunst: hat omverwerPen van de oude kunst die bilj een door de
'anti-kunstenaars' verwor1en maatschaPPil' hoorde zoals de dadaisten en DuchamP al eerder $aPoo$d hadden . Het ' n niet om
de esthetische $ewaarwordin8, maar om een wear ave van de alledaa se realiteit . De Amerikaanse stromin$ Fiuxus - die zichzelf
beschouwde als een su oeP van de PoPart en waarin meerdere
kunstdisciPlines verte$enwoordi$d warm - maakte als eerste ebruik van de videotechniek . Fiuxus was een bew 'n van antikunst> kunstnihilisme en concretisme die een nauwe onverbrekeli'-~
ke band wilde realiseren tussen kunst en leven . In een manifest
van George Maciunas 1963 warden drie asPecten van de bewe$'n$
~ toegelicht: Fiuxus a1s revolutie die de wisselwerkin tussen
kunst en leven za1 bewerkstelligen,• als'zuivere buitens ri a ontlastin en als katalysator in hat verenigd front van socio- ohtieke
revolutionairen . De doelstellin en warm daarbij meer van sociale
dan van esthetische aard.2 Als bronnen van insPiratie warden hat
dadaisme en de ready-mades van Marcel Ducham beschouwd .
Het was hat vernieuwende en de daarbij behorende breuk met de
tradities door hat dadaisme en hat $ewone dat tot kunst was verheyen bij
~ Ducham dat de Fluxus-kunstenaars aans rak .
Vemieuwing, tijd en techniek

l . R Pern€e,'Bill Viola en de
waarneming'. In: Kunstbuld sept
1984, p.5657.
2 W. Martens, Ik Amaikaanst repetitienc
muzidc. Bierbeek 1980, p27.
3 . Zie voor verdere uitwerking hiervan
bijv . J.J . Oversteegen Vorm of vent.
Amsterdam 1969, p.59-70.

Het dadaisme wilde de kunst vernieuwen door de ficeschouwer en
de kunstenaar op een lijn to zetten . Het grog dus niet meer om de
identificatie van de toeschouwer met de kunstenaar, maar om de
wisselwerking tussen beiden .3 Deze stroming wilde zich afzetten
tegen de traditionele kunst . Een voorbeeld van dit verzet is te vinden in hit tijdschrift Mecano, een 'ultra-individualistisch' tijdschrift
tar verbreiding van neo-dadaistische denkbeelden en'geestelijke
hygiene'. Hierin worden voorgangers als Jezus, Boeddha, Dante,
Heine en Nietzsche 'bespuwd en beklodderd' . Het zijn echter ruet
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alleen voorga ngers masr ook ti' genoten van de dadaisten die bet
.
zwas r to verduren kn.~g en. Zo schn.t
~ f t de zich noemende v . H:4
De heer Roland Holst, die zi1'n kunstsalade 8arneert met de klie 'es der
Renaissance, der bourgeois-kultuur, de restant1'es van Biedermeier, Tooroh en . . .
de Sti1'l, houdt er, behalve zi1'n Kunst, n08 de kanabalistisehe lie bberi1' op na,
to T"~'
Sen de modernisten (voor hem 8especialiseerd in den >soon van Van
Doesbur8) met huid en boar op to >~euzelen . Het 8elukte hem echter ~8 niet
den 8apantserden schedd van Van Doesbur8 in to slaan .
De beer R .H . nicest zich dienten8evol8a tevreden stellen met v. D's
exerementen . Maar ook deze li88en hem als stenen in de maaS . De beer v. D, is
voornemens den beer R .H . (Holland op z'n hoist) een nieuw 8ebit en een pear
nieuwe hoe jzers
ten 8eschenke to 8even .
1

4. Tableau Dada' . In : Merano 45, jrg .
1922/23, p.9.
5. LK. Bonset, Tot een constructieve
dichtkunsY. In Mernno 4-5, jrg .
1922/23, p.10 .
6. L.D. Steefel, 'Marce1 Duchamp and
the machine'. Z .j, zp. p .71 .
7. W. Kotte, Marcd Duchamp als
hjdmachine . Utrecht 1987, p.56 .

De kunst moest niet alleen pretentieloos zil'n en van bet elitaire karakter ontdaan worden ook de maatschappil' moest daarbil' geheel
gereinigd worden . Een direct contact met de toeschouwer was dus
van bet ~'ootste belang . Het middel bil ' uitstek hiervoor was bet
woord . Geheel pretentieloos waren de theorieen echter met : "De
konstruktivistische dichter schePt zich uit bet alfabet een nieuwe
taal: de sprack der Srote afstanden, van diePto en boo a en door
middel dezer scheplende taal overwint hi1' ruimte-ti' -bewegang.
Het overwinnen van bew ~'n~ti'd
l en bet pretentieloze is eerder terng to vinden in de kunstwerken van Duchamp . Deze beschouwde de machine als een scharnier tussen ruimte en til'd . Zil'n
machines drukken in eerste instantie een bewe8in8 uit. Zo goat bet
in 'Moulin a caft' om de krin oop van bet wiel. Het fietswiel o p
de kruk heeft eenzelfde effect . De bew~'ng herhaalt zich voortdurend en de til'd is een illusie geworden: "this small panel is a kind
of premonitory manifesto of what Duchamp himself turned out to
be: a freewheeling operative of elusive inconsistency whose molion in space and time was centered on himself .
De machines worden later verfilmd in 'Anemic Cinema' 1921
door Duchamp en Man Ray . Het idee was om een driedimensionale film to maken to bezichtigen door een rode en ~'oene bril .
Acht 'oar
~
nadat hi'~ 'Moulin a cafe' maakte agf Duchamp de
'Mona Lisa' een nieuw aangezicht. Door bet toevo en van een
board en een snor aan bet beroemde schilderil ' wend een gerespecteerd kunstwerk omgevormd tot een anti-kunstwerk : "Met de
overschildering van de Mona Lisa wil Duchamp een eind maken
aan de esthetische ens en verle hi' de til'd en ruimte . Hil ' verwil'st bet verleden naar zil'n eigen s eelruimte en schePt zodoende
nieuwe leefruimte voor bet modern esthetische bewustzijn .
De popart werd veeleer gerrspireerd door Duchamp en as twerwante kunstenaars met bun verwi'zing
naar bet hedendasse,
don
~
g
door bet dadaisme. Wat over enomen werd van bet dadai"sme in
de l'oren'60 was de tabula rasa en de vril'heid o m seder object en onderwerP ais uit n s unt to nemen, die de dadai" sten eP
d
hadden in bun kunst to bewerkstelligen . Duchamp wer d in de 'a~
ren'60 als de uitvoerder van deze ideeen gezien . Zowel Ducham
als Fernand L~ er hadden gebruik emaakt van ob' ten in bun
met
kunst die rePresentatief waren voor bun til'd . Duchamp
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8. Het'meuw realisme' is een strontin 8
in de beeldende kunst, ontstaan als
reactie op abstract expressionistische sti en . De kunstwerken van
hat nieuw realisme zi 1 oP$ebouwd
uit alledaagse gebruiksvoorwe
die een sP'eciale bewerkin8 hebben
onder$aan. Zo bran8t Tin8uel Y
objecten in beweSmB, anderen
daarentegen verPakken ze
(bi'
N oorbeeld Christo) of voe8en ze
in sculptuur samen (Arman).
9. 0. Fahlstrom, 'A Game of Character',
8eciteerd naar L.R LiPPard in: Pop
art. London 1977, p .180 .
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ziln ready-mades het alledaagse object tot kunst to verheffen en
Ikger maskte m zijn kunst
ldende kunst, films onder andere
Sebruck van reclame an mechanica . Het alledaagse object werd o P
deze wi'ze
~ eveneens geisoleerd en tot kunst verheven .
Ingaand op de rueuwste techru'eken en communicatiemiddelen
bleek de kunst o peens zeer til'dgebonden to zil'n geworden . Door
de sYmboliekwasrvan in vroegere kunstwerken gebruik ward gemaakt to vervan en door alledaaSse onderwerPen en ob' ten is
de kunst vergankelil'ker eworden en daarmee Pretentielozer . De
ready-mades van DuchamP warden echter pas in de l'aren'60 0 P
waarde 8eschat. Jasper Johns 1964 zette de ready-males om in
schilderi en en het nieuw-reahsme breekt in deze 1a
ran met alle
historisch-avant8ardistische tradities, behalve met de kunstoPvattingen van DuchamP.
27 oktober 1960 vindt er in Paril's een tentoonstelling Plaats met de
erende titel : '40 au-dessus de Dada' .
Exposanten waren onder andere Yves Klein A .F. Arman en Jean
TinSuelY . Doelstelling van deze exPositie was to breken met de traditie van dadaisme en surrealisme en alledaa se voorwer n te bewerken. De ready-mades van DuchamP bleven dan ook Sehandhaafd, gezien zil'n keuze van alledaagse obl'ecten .
Het is met name Tin8uelY die door DuchamP is $einsPireerd .
Bil' eerstgenoemde gant het echter niet maar om de o 'ecten oP
zichzelf, maar om een frag mentarische wear ave van een object.
~
Het object
~
is zo niet louter getransformeerd tot kunst masr hat
kunstobl'ect wordt ook zelf gede-automatiseerd de alledaagse realiteit fungeert als uitgangsPunt, maar wordt op vervreemde wil'ze
weargageven . In zil'n'Meta-matic'<omPosities zil'n hat de machines die in samenwerkinS met de toeschouwer het kunstwerk maken. Door bil'voorbeeld op een knoP to drukken zet een stift zich
in bew A'nS op een wit vel PaPier . Zolang de machine draait
wordt er gecreeerd . Het kunstwerk wordt gevormd door een zich
voortdurend herhalende bew 'ng. Het tra ~
'sche van lit alles is
de roekeloosheid van de machine waarmee getekend wordt . De
machine kil'kt namelil'k niet op of om naar haar creatie maar krast
gestaag door . ToPPunt van tra~'ek voor hat gecreeerde is de museumPorder die na sluitingstil'd hat PaPier afscheurt waaroP alle creaties van die daS to vinden zil'n, hat PaPier in de Prullenmand
war t o at hat roces de volgende dag wear o nieuw kan be 'nnen. De tekening - al til'den lan als volwaardiga kunst gezien blil'kt nets maar waard . Het resultant is on eldi masr hat roces
van het maken van kunst is het belanSnl"kste Seworden .
Daze
achte wordt door de beeldend kunstenaar 0. Fa.
g
hlstromm als vol onder woorden gebracht :
A game structure means neither the one-sidedness o realism, nor the formalism
abstract art, nor the symbolic relationship in surrealistic pictures, nor the
balanced unrelationship in 'neo-dadaist' works .. . The arrangement grows out
a combination o the rules (the chance actor) and
intentions, and is
shown in a 'score' or 'scenario' (in the m a drawing, photographs, or small
paintings) . The isolated elements are thus not paintings, but machinery to make
paintings. Picture-organ .
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$eheel andere wil'ze werden de ideeen van Duchamp uitgewerkt door Fluxus . Deze oeP, die met name belan$nJ"k was in bet
begin van de ')aren'60 wilde het retentieloze en alledaa se van
Duchamp overnemen. Niet omwille van de kunst, maar omwille
van de mensheid in bet al$emeen. In de beeldende kunst werd de
video-art een belan$"
~) k medium . Met de video dacht men apes obctief vast to kunnen le en. Een aantal decennia eleden was dit
a1 gedaan door de foto afie masr deze was inmiddels volledi
$eincorPereerd door de 'high-art' -- voor Fluxus verte$enwoordi$d in apes wat maar eni szins esthetisch verantwoord is - en
een nieuwe vorm om bet ~'otere Publiek to bereiken leek noodzakeli'k .
De eerste die $ebruik maakte van video-installaties was NJ .
Paik die in de ' ren'60 nauw verbonden was met de Fluxus bewe$'n$
~ . Zil'n video's moesten weerSeven wat er Po straatS ebeurde .
Hil' filmde straatbendes, verrottin$ en afval, het$een niet altil'd
even esthetisch verantwoord is . De trend bleek $ezet voor Fluxus :
alle Fluxus-kunst werd $ericht op een'obJ'ectieve' weer$ave van
maatschapPeli)'ke wantoestanden . Deze weer$ave zou moeten leiden tot een rein 'n$ van de maatschaPl
Pil' . Door middel van deze
orm van kunst zou de toeschouwer meer met de news op de wantoestanden binnen de maatschaPPil' $edrukt worden en daardoor
meer open staan voor maatscha pI'e like
veranderin$.
J
Hetzelfde beoo$de men in de muziekwereld. Zo 'comP°neerde'
La Monte-Young een com sitie voor de vlinder : een vlinder werd
bil' aanvan$ van het concert los$elaten, vervol$ens werd een raampl'e oIen$ezet en bet concert was of$elo 1'en op bet moment dal de
vlinder uit bet raam $evlo$en was . Een zeer visueel stuk temeer
daar er $een noot $esPeeld wordt en alleen bet $efladder van de
vlinder'te horen' oftewel zichtbaar is . Bil' de concerten van La
Monte-Young wordt de toehoorder ten zeerste o de Proef $esteld .
Zo wordt in Two Sounds een half uur lan$ n toon aan$ehouden
en in Composition 1960 Nr. 4 weet bet Publiek absoluut net wanneer het stuk be~'nt. In het 1aatstgenoemde stuk worden apeen de
lichten uit $edaan en na een ti'l'e weer aan $edaan . Aan bet Publiek wordt dan mee$edeeld dal bet onderwerP van bet stuk nets
anders is dan bet uitwerken van de handelin en en de reacties van
het Publiek. Een duidelil'ke wisselwerkin$ tussen uitvoerders en
Publiek dus . Voor Composition 1960 Nr. 6 eeft La Monte-Young de
vol$ende comP°sitie :
The performers (any number) sit on the stage watching and listening to the
audience in the same way the audience usually looks at and listens to
performers . I in an auditorium, the performers should be seated in rows on
chairs or benches ; but i in a bar, r instance, the performers mi8might have tables
on sta8a and drinking as is the audience,

10. Geateerd naar : De Amerikaanse
repetitieve muzie k p.30 .

Er is biJ' La Monte-Young dus duidelil'k sprake van een direct contact met het ubliek . Dit is echter niet het eni e wat oPvalt de
kunst li'kt daarnaast ook voor wat betreft de techruek tameli'k
J retentieloos to zi)'n : een conservatoriumoPleidin is immers niet
meer nodi . Hetzelfde is tern$ to zien biJ' de beeldersd kunstenaars .
Ook bier is een o leidin$ net noodzakelil'k : bet hauteren van een
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videocamera voor het filmen van afval is geen hogere wiskunde .
Het Pub liek is aanvankelil'k wel geinteresseerd in dit snort eigemaardigheden, maar bli'kt sPoedig verveeld . De tentoonstellingen
van Fiuxus-kunstenaars b1i1'ven
na genoeg onbezocht en worde
1
verP1aatst naar een zo klein mogeli'ke ruimte in een buitenwi'k .
De concertzalen blil'ven eveneens le totdat de subsidie op is en
de muzi ek van Fluxus com nisten niet meer uitgevoerd wordt .
De veranderingen die de maatschaPPi1 ' sinds de 1'aren'60 hebben
onder an, zil'n dan ook niet door de Fluxus-kunstenaars in gang
gezet, alle idealen ten sPil't .
Is an i• uns

re en ie oos

Net zo min als het dadaisme waren DuchamP, TinguelY en Fluxus
Pretentieloos . Het dadaisme en Fluxus waren gericht op interactie
tussen de maker van een kunstwerk en zil'n Publiek . Dit apes zou
moeten leiden tot een verbetering van de maatschaPP~il' • een zwaardere task is bil'na niet mogelil'k . Voor het Publiek werden de kunstwerken echter met toegankelil'ker . De gedichten van .
I K . Bonset
zil'n moeilil'k leesbaar, de installaties en voorstellingen van Fluxus
vergen van het Publiek to veel geduld om niet uiteindeli'kl'k verveling teweeg to brengen .
De obl'ecten van Duchamp en Tinguel lil'ken in eerste instantie
Pretentieloos . Het gewone wordt omgevormd tot kunst en de
kunst zelf is een illusie . Niets is minder waar : de 'anti-kunst' van
Duchamp en Poart zil'n 1'uist gericht op de kunst . Zonder kunst
immers geen anti-kunst . Duchamp had dan ook eniga moeite met
de PoPart toen deze in navolSing van hem aan de toPende band reproduceerbare kunst~'ng maken. Voor Duchamp was dit apes bi'l
de beesten af : "Mallarme was a eat figure. This is the direction in
which art should turn: to an intellectual expression rather than to
an animal expression." 1I
Voor TinguelY geldt hetzelfde . Zil'n machines die kunst Produceren - die in de Prullenbak eindigt - hebben een die ere betekenis dan in eerste instantie lil'kt . In zil'n lezing 'Static static static!'
stelt Tin1~elY dat kunst richt moet zil'n op deze ti' : een ti'd
l van
toenemende bewe 'ng
~ en verandering : "BePart of movement!
Only in movement do we find the true essence of thins . Today we
can no longer believe in permanent laws, defined religions, durable architecture or eternal kingdoms . Immutability does not exist .
All is movement. "12
Het vernieuwde

11 . Marcel Duchamp 8eateerd maar
Lawrence D. Steefel in 'Marcel
Duchamp and the machine', p .69.
12. J. Tinguely, 'Static, static . static' . In:
P. Hulten Jean Tinguely, A Magic
Stronger than Death . New York 1987,
p.67. Cursivering is van mi' (F.J.) .

1 8 8

'iQQ to

Vroeger was binnen de kunst no sPrake van een een op een relatie wanner het over de werkeli'kheid
~
en de weergave dasrvan
~'ng. Vandaag de dag is dit niet meer m elil'k, misschien wel omdat we de middelen hebben om met meerdere werelden kennis to
maken en de daarbi'~ behorende werkeli'kheid
~
. Een wee ave van
de werkelil'kheid blil'kt een illusie. Het is dan mo elil'k om de werkelil'kheid als verminkt weer to geven zoals Ducham en Ti nguelY
doen: beiden g even even een bewerkin van ti'd en ruimte . Do dadaisten en Fluxus richten zich l'uist o de werkelil'kheid en wille n door
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middel van participatie met publiek in het kunstwerk een maatschaplylil'ke'reini~'n .
In de video-art van de 1'aren'80 en '90 komen veel thema's uit
voorafgaande perioden terng . In de hedendaagse video-art is er zowel sPrake van ti)'d- en ruimtemaniPulatie, als van gerichtheid o p
het publiek en weerSave van de maatschaPpil' . Duchamp en TinguelY wisten de til'd al in hun kunst to bewerken alleen al door
deze ter discussie to stellen . In de video-art Sebeurt dit ook maar
daaraan worden de ideeen van het dadaisme en FIuxus toegevoeSd. Er vindt als het ware een snort s Ynthese tussen de verschillende kunsten van de voorgangers laats .
Het ob'ectieve
~
van Fluxus zoals het filmen van afval is nu verdwenen maar komt veeleer terng in een ondubbelzinniga kritiek
op de politiek . Zo maakt Carlos Anzaldua 'It's a Dictatorship, Eat'
1983 waarin direct kritiek wordt geleverd op de politiek van de
Reagan-administratie . In zil'n video-installaties komen eveneens sociale en politieke as1ecten duidelil'k naar voren . Ook minder op
litiek gerichte kunstenaars behouden impliciet een lolitieke veroordeling in hun kunstwerken . In bil'voorbeeld de videokunst van
Naumann vinden dialogen plaats die niet alleen het absurde en
de frustratie in zil'n algemeenheid moeten weergeven maar ook de
terreur in de maatschappil' : de toeschouwer identificeert zich met
de ervaringen van de kunstenaar . In deze werken wordt niet zozeer een moraal uitgedragen of een maatschapp~
eli'ke 'hygiene' bewerkstelligd, maar is het de maatschappij' en haar verhoudingen
die in het kunstwerk verwerkt worden . Datgene wat zich op dat
moment in de maatschappij' of speelt - en veelal niet alleen de
kunstenaar bezi oudt maar ook de toeschouwer - wordt ais het
ware in een context binnen de kunst Saplaatst .
Om de maatschappij
pil' - en alles wat daarmee verbonden is dus
ok de kunst in zil'n algemeenheid - in beeld to kunnen bren en
is het voor de video-artkunstenaar noodzakelil'k in to s len op de
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massamedia en de toeschouwer :
"The relation with the audience defines and also constrains the personal ization
image in terms o
m (style) and content (discourse) ; this adjustment is
particularly true when obvious consequences (especially oIitical
or economic)
P
are involved .
Referring in a general, generic way to the 'Image Industry' (cinema
television, advertisement, publishing, and in its most commercial circles - we
could include the art market), it is evident that there is the need to gain an
audience: readers, consumers, public, rates, sales . . . This is the great challenge,
the great competition orchestrated by the mass media . A complex and
13
problematic issue ."

De rol van de massamedia is in het dadaisme
"
de popart en bi l
DuchamP ook al een Probleem geweest . Zowel DuchamP als beide
bewe ~
'ngen wilden de kunst toega nk ehl~Cer voor de massa mak en .
Echter op het moment dal de massamedi a daadwerkelilk
ij in de
kunst naar voren kwamen trokken de kunstenars zich terug. Het
dadaisme wilde nets weten van fen omenen die bij
" de massa 1oPu lair waren 14 en DuchamP verzette zich togen de PoPart toen deze
~'oeP in navol81'ng van hem reProduceer bare kunst ~gng maken .
Ook binnen de pop art bleek de k unst niet bePaald reProduceerbaar en op de consumPtiemaatschaPPiI' gericht . Toen halverw e
de ')a ren'60 een muurschildering van Roy Li chtenstein gewit
werd stonden alle popart-kunstenasrs en met name Lichtenstein
zelf op hun achterste benen . Wellicht bleek alles toch niet zo reProduceerbaar als aanvankelil'k beoogd werd.
Elke nieuwe 81'oeP maakt gebruik van of zet zich luist of togen
de idealen van voorgangers. Zo herleefde bil de PoPart de oorsPronkelil'ke ideeen van het dadaisme en Duc hamPmaar belde
wordt het elitaire karakter ontzegd . Niettemin ontwikkelde de P° Part uiteindeli)'k eenzelfde elitoire houding . Kortom . op de momenten dat er daadwerkeli'k van de massamedl' a gebruik gemaskt k an
worden laten de kunstenars het af weten .

13. Muntadas, 'Behind the Image' . In :
D . Hall & S .J . Filer illuminating
Video, New York 1990 P317 .
14 . Zie Thomas Vaessens, 'De ster van
een ongekend medium' . In : Vooys
3-4, l'rg1993.
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In de video-art gebruikt men wederom de massamedia deze komen naar voren in het gebruik van televisie film en video . T~elilkerti'd worden deze media van de massa zeer geco mpliceerd uitgewerkt. Is bil'voorbeeld de televisie voornmelilk bedoeld als
aangenaam til'dverdril'f en meestal niet confronterend de video-art
is uit op confrontatie om zo de wisselwerking tussen kunstenasr
en toeschouwer to versterken .
Veel video-artkunstenasrs maken gebruik van literatour . Ook
deze wordt niet asn enaam oorgelezen,
v
maar is sterk aan een beaalde - ontluisterende - interPretotie ebonden . Zo maskt Naumann gebruik van de toneelstukken van Samuel Beckett. Daze tekstep zil'n vaak op zich al gecomPliceerd ge nceg, maar in de
video-installaties van Naumann worden d e teksten ook nog eens
gof luisterd . Het enige wat de t ceschouwer to zien knlgt
" is een
mond • gezichtsuitdrukkingen en gabaren ontbreken dus .
deze
manier wordt er veel van de kil'ker geeist : hil'diem
'
concentrahe oP
to brengen en een eigen interPretotie van het geheel to geven.
Door zowel gebruik to maken van de mas samedia film televi-
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sie , als van 'high art' beeldende kunst en literatuur is de videoart een mix van verschillende disciplines binnen een be aald
kunstwerk. De mastschai)'-gerichtheid
en de prticiptie
a
a van het
p
publiek van het dadaisme en FIuxus en de gerichtheid op de techniek machine van DuchamP en TinguelY worden als het ware in
de video-art bil'een g ebracht. Alles van yr~ger ti'den
is terng to
)
vinden, op de anti-kunst na : de massamedia gebruiken niet de video-art, maar de video-art weet gebruik to maken van de masssmedia: "Work produced by me the last few years (audiovisual construction) has used a variety of media and situations series of
photographs, ininstallations, videotapes, billboards, publications) ;
these constitute observations/commentaries on contemporary
facts, particularly on the mass media as subject, form, and content .
Context is considered an integral part of this work .
Het intermediate aspect van video- art is dan ook Selegen ' m net
in beeld brengen van datgene wat op dat moment s eelt zonder
dat bepaalde tradities radi caal omver gewo en worden. De ideaten van dada Duchamp, TinguelY en FIuxus worden m bew ng
binnen net kunstwerk ezet : zowel de bew ~'ngen binnen de
kunstwerken van Duchamp en Tinguel , ais de verandenngen binnen de maatschappil' . Dit alles omwille van de kunst zelf, niet in esthetische zin al is net naar mi'
)n mening de video-art net meest esthetisch verantwoorde dat er is masr in de zin van alles wat
kunst al eerder gaPoog
~dheftonw 'ng en de ti'd
) zel
Kortom video-art als sYnthese van alle kunsten : beeldende kunst,
film, literatuur, masr ook maatschappi)' en media gericht, of tewel .
video-art als plattegrand van de kunst .
~~15

15. Muntadas, Behind the Image',
p .320 .
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1 : 'In feite is het boek een ~'ote
et onaardigste van de recensie over mil'n
Frieswikl schn'ft
boek GiPh van Arthur Frieswik1 in de voniaanval op datgene wat Brouwers yrceg er bil uitge Vooys - om het in deze column maar
stek voor Giphart vertegenwoordigde, namelil'k :
weer meteen over mezelf to hebben - vond ik de
bezielin roePing, ernst .' Mil'n vraag is : hoe weet
schaamteloze verwisseling van hoofdPersoon en
Fneswil'k dat? Hoe weet hil' wat Brouwers yroeger
schriver
.
Die
Frieswil'k
is
toch
een
neerlandicus-invoor mil'bil ' uitstek vertegenwoordigde'? Ik kan
l
spe1 verdomme? Laat ik de lezers die de recensie
mil' niet hennneren ooit ene Fneswil'k to hebben
van Fneswil'k en zelf s welontmoet. Fneswil'k venwart
licht mil'n roman niet hebmil' hier wedenom met mil'n
hers gelezen geef t nets
protagonist .
hoor even uitleggen waan
'In GiPh wondt een nieuw
het om
at. In het laatste
snort geloof gepnedikt en
hoofdstuk van het boek ontwel Leukheid,' gaat Friesmoet mil'n hoofdPersoon
wil'k vender. 'Alleen wanGiph op een fees 'e bil' een
neen iets Leuk is, is het de
uitgeven'l zil'n litenaire
moeite waard voor de rest
voorbeeld van weleer emcet en gewoon niet wonGiphart
roen Brouwers . Wat schriJf t
den gezeurd . Zo luidt de
Fnieswil'k? 'GiPhart cursiboodschap die GiPhart in
venng van mi'
GiPh uitdnaa .' Alleen al
h RG ontmoet Brouwers namelik bil
uit de stelligheid waarmee
Sub Rosa . . . ze wonders
Frieswil'k deze stellin g Podronken en vervolgens knapt Giphart totaa1 of op
neert, bli,'kt de onzin . Ten eerste luidt de bondde melancholische sentimentaliteit die Brouwers
schap die Giphart uitdnaagt helemaal niet zo 1 want
blil'kt to kenmerken.' Ik wil nets zeggen hoop lenergens in het boek is ook maar een fonmulening to
zees! maar de hoofdP ersoon van min
vinden die en zil'delings op lil'kt 1 ten tweede schreef
l boek heet
GiPh en uitgeven'l Sub Rosa bestaat net eens! GiPh
Mulisch tenecht dat een schri'ver
~
geen boodschapis namelif'k een roman, het personage Giph is fiepenl'ongen is of zoiets . Als ik wetenschapper-intief! 'a
wording was zou ik me envoor schamen een nol zelfs het personage eroen Brouwers is in
GiPh fictief net als overigens m de boeken van
man van ruim tweehonderdtwintig bladzil'den
Brouwers zel . Zonder hierover ook maar een oPmet zo een onbenulliga bewening samen to vatten .
merking to makers verandert Frieswilijk onbeMeningen en uitspraken van personages, zil'n 66k
schaamd de hoofdp ersoon in de schn'ven.
Dit
is
personages aldus Hermans geloof ik - en dasrl
een misser van de bovenste plank. Niet Giphart
uit m°gen geen andere meningen en uitspra ken
maar Gipharts hoofdpersoon ontmoet Brouwers .
worden gofilterd om die vervolgens op het conto
Voontdunend neemt Fneswil'k mil' de uitspmken
van de auteur to schnl'ven . Ik, GiPhard vind heleen gedra8'~ ngen van mil'n hoof d ersoon kwalil'k
maal niet dat iets alleen de moeite waard is al s het
terwi'l
~ ik dacht dat de Neerlandistiek en zo 1angzaleuk is en dat en voor de rest 'niet zo mcet won den
merhand wel achter was dat dit niet de bedoehn g
gezeurd' last ik dat nadrukkelil'k onderstrepen .
is zelf s niet of misschien we!, hinthint 'uist niet
'
Het eniga wat mil'n hoofdpersoon over dit
iP
als een personage zoals Giph zegt een heke1 to
'leuk' en dus niet over het door Frieswil'k gebruikhebben aan zich achter hun personages verschui to, irntante 'Leuk' met een hoofdletter to zeggen
lende schri'vers. Fnieswi'k vindt miln hoofdperheef t staat in het laatste hoofdstuk : 2o vind ik dat
soon 'een hopeloos annogame, gebonneerde en
schriven
pnmo ten eerste en a!leers masr Ieuk mcet
l
egostische sic aansteller' en ais hil' een stukl'e yenzin
.
.
.
'
.
Dit is voor Giph een Persoonlil'k dogma :
l
erop met not gemak Giph en mi lverwisselt
voor hem moet schril'ven leuk zil'n om to doers . Dit
duidt dat en op dat hil' dit o0k van mil vindt. Met
is ook een Provocerend-ioeticale uitspraa en ik
andere woorden: Fneswi k is iem d die een towil best toegeven/ hoewel dit en wederom niets toe
neelvoorstellin bil de arhestenuitgang de ploert
dcet, dat ik deze opvatting in zeker oPzicht d eel
uit het stuk gaat opwachten om hem eens een lesl' e
zie mil'n column in Vo~s 11-1) .
to leren. Overigens hen ik Prive inderdaad een hoFrieswi'k
~ heef t besloten dat het mi'n
~ hoodsch a p
1eloos arnome gebonneerde en 'egostische' aanis to allen tide
l Leuk to zil'n / en dus probeert hil' mi'l
steller! maar dat doet en in het geheel net toe .
daar bil ' voortdunng op to aPkken. 'GiPh is v coral

H

Ikookniet
van jullie
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Leuk bedoeld,' weet hil' . 'ot zover is Giph indexdaad Leuk niet meer maar ook niet minder' vindt
hil' een stukl'e verderop. 'Helaas heef t Giphart meer
willen doen,' kept hil' mil'n bewee8redenen. Bi'l
monde van Giph scheldt hil' = Giphart de gehele
"Nederlandse Toiletteren" de huid vol vele pagl'na's lang.' Afgezien van het feit dat dit eenvoudigweg niet waar is hooguit vier ap~' na's in de hele
roman is Giph wat grover van toon als pet our literatuur ggat , rekent Frieswil'k mil ' alweer de uitspraken van Giph aan . 'De behandeling die eroen
Brouwers aan pet slot van GiPh ten deel valt . .] is
helemaal niet Leuk meer' merkt Frieswil'k tenslotto terecht op - en misschien was dat zomaar een
optie 'e poor, ook niet de bedoeling .
Die Frieswi'k verzint namelil'k ewoon maar
wat en hangt daar vervolgens een heel boek aan
op . Nu doet in wezen iedere recensent dit maar
Frieswil'k slaat echter de plank voortdurend aanwil'sbaar mis . Niet alleen ben ik mil'n hoofdpersoon
niet noch is pet mil'n intentie alleen maar Leuk to
zil'n, over mil'n debuut Ik ook van 1'ou doet Frieswil'k
de hilarische uitsp
: '. . . bovendien ~rack 'ng de
hoofdPersoon ondanks zil'n l'eugdige branie de Literatuur en de Liefde met dezelfde vastberadenheid en dezelfde ernst to lil'f als veel van Brouwers'
.
alter ego's
Ik oak van 'ou leek dan ook geschreve n
door pet lieve zoon 'e van Brouwers .' Mil'n god
zou Frieswil'k dat boek wel gelezen hebben vraag
ik mil' schaterlachend of, zou hil' Brouwers' boeken
wel gelezen hebben? 'Met dezelfde ernst' 'pet lieye zoon 'e van Brouwers' : wat zou Tom van Deel
mil'n g1'ootste bestri' er, van zulke onzinnige beweringen vinden?
Dit bren mil' bil' de vraag waar pet mil' eigenlil'k
our gaat : waarom Vooys een nonsensrecensie als
deze plaatst . Natuurlil'k moet een columnist in zijn
eigen blad kunnen worden gekraskt dat llkt
i
me
$ezond . Daarbil ' vind ik pet eerlil'k ezegd volkomen to 'sch en terecht dat schn"vers
ais i k m een
l
blad als Voays negatief worden besproken. Steeds
als ik nameli l'k in een nieuwe Vooy s blader en da t
'steeds' slaat dan op de ofgelopen keren dat ik een
column in pet blad schree bekruipen mil ' drie
prangende vragen. Een. Wat is in godsnaam de reden van de redactie geweest our uitgerekend mil' to
vragen als columnist? Twee . Wat zouden de abonnees losse kopers en medewerkers ais Arthur
Frieswii'k die Vooys klasl
rbli'kelil'k voor pun plezier lezen er van vinden dat ik erin schril'f? Drie .

En wat is in godsnaam voor mi' ~ de reden our kosteloos en een voile werkdag verspiliend twee panas to vullen van een blad waarmee ik geen enkele maar dan ook geen enkele of ' 'teit voel? lk
heb op mil'n eigen columns en een stukkie over
VonneSut na, in de ofgelo en drie nummers van
VaoJs met een artikel gelezen zelf s met n apnea
waardoor ik ook maar op enigerlei wil'ze aangenaam werd geroerd . Sterker nog: ik erger me pet
godgans ais ik in V~s blader, ik lees uit pure verveling sours slechts alleen de slagpverwekkende
intro's en als pet niet zo tergend onbeholpen en
rammelend geschreven was, zou ik misschien no g
kunnen imlachen our zoveel pretentieuze overbodi eid van zichzelf veel to serieus nemende letterkundigen in sPe als Arthur Frieswil'k . Laten
we elkaar geen mie 'e noemen : er is werkelil'k nets
dat Vooys aan mil' bindt en andersom , en van dat
laatste getuigt de recensie over mil'n boek . Prima
zo zou ik zeggen .
Waarom ik dan doorga met columns te schril'yen voor een blad waar ik niet thuishoor, vraag ik
mil' of. Waarom ik er uberhaupt aan begonnen ben .
Dat kwam waarschil'nlil'k door de imlach van
toenmalig redacteur Iris Pron our van de gedachten aan wilde seksnachten met toenmalig redactielid Thomas Vaessens maar to zwi'lgen . Pronk en
Vaessens ziln echter beiden weS ~• thans word ik in
alle vro a uit mil'n bed gebeld door een meisl'e dat
mil' 'met klem' vraagt of ik vooral columnist voor
V~Js wil blil'ven. Waarom zou ik willen weten.
Waarom zou de redactie dat wille en waarom ik?
Maar goed, ik heb mil'zelf natuurlil'k al genoe g
laten kennen door in een column boos to worden
en in to gaan op een negatieve recensie • ik wil niet
ook nog eens kinderachtig roepen dat ik die hele
verdomde rotcolumn pet lief st aan de wilgen
hang. Ik wil best columnist blil'ven, redactieleden,
lezers als l'ullie maar wel weten dat ik er geen moer
aan vied aan dat blad vanl'ullie . Dat 1astste wist ik
uiteraard al langer, maar ik zaggeen reden our pet
'verbaal to maken' . Na pet voriga nummer kan ik
echter verongelil'kt roepen : you shed first blood. De
eniga reden waarom ik vanaf nu Vo~s ~1 olenslaan is our mil'n eigen teks 'es to bekil'ken . Mil'n eigen vril'haven 'e in een bittere Pce1 wetenschaPsellende .

Ronald Giphart
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"II taut tout dire en trois minutes"'
De gezongen poezie van Jacques Brel

Hares Schellekens

1 . Jacques Brel aangehaald (uit een
interview dat hid in 1964 gaf) in:
Bruno Hongre & Paul Lidsky,
Chansons Jacques Brel . Paris 1976 .

Profil dune oeuvre 52 . P .45.
2. Zie ook : Sabine Lichtenstein, 'De
dodelijke beet van een toondichter' .
In : Hollands maandblad 543, februan
1993, P .8-11 .
3. Vreemd genoeg komt Ernst van
Altena in de h vi$a Brel-blografie
van Olivier Todd in het geheel niet
voor . In Van Apollinaire tot Wa eekind
(Bussum 1981), een bloemlezing van
de poezie die Van Altena tussen zijn
achttiende en achtenveertigste
vertaalde, ziln vijfenveerti g hederen
van Brel oPgenomen. De Nederlandstalige regels in 'Marieke' uit
I%I ('Zonder liefde, warme liefde/
Waait de wind, de stomme wind .. .')
schreef Brel ovengens wel zelf.
4 . De ene musical, L'Homme de la
Mancha, was een oorspronkelijk
Amenkaanse produktie uit 1965,
waarvan Brel een bewerkte vertalin g
gemaakt heeft . Tussen 1963 en 1969
treedt Brel met deze voorstelling op
(in de rol van Don Quichotte) . De
andere is een kindermusical uit
1970, Le vmJa8e sur la lone of Ce qui
s'est rEellement passa le 21 7'uillet 1969
d 2 h 56 T. U., die ondanks de

indrukwekkende titel echter nooit is
opgevoerd.
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Een lied kan $ezon$en worden zonder muzikale be$eleidin $,
maar liederen en sommi$a andere muziekstukken kunnen niet
zonder tekst. Veel Poezie is om deze reden dare ook $ebruikt om to
dienen als een snort eraamte voor een muziekstuk . De inhoud
van de tekst werd daarbil' naar de achter$r'and verwezen ten behoeve van de muziek en de tekst was bil' uitvoerin$ dare ook veelal onverstaanbaar. De dichters heef t men echter zelden horen kla$en . Inte$endeel ;~ zij ' warm - uitzonderin$en daar$elaten - maar
wat $evleid wanner hen werd $evraa$d of hun teksten voor muzikale doelemden ebruikt mochten worden .2
Nu was de Poezie die in de voor$aande eeuwen werd $eschreven, natuurli'k
~ vaak bedoeld om to worden voorgelezen, edeclameerd of to worden $ezon$en. Deze $edichten leenden zich door
hun ritme metriek, ril'm retorische opbouw en inhoud in ieder geval uitstekend voor deze doeleinden zelf s al warm ze er niet sPeciaal voor $eschreven . Pas aan het eind van de vori$a eeuw is er
aan de vanzelf sPrekendheid van die orale traditie een einde $ekomen. Het tot zich nemen van Poezie werd een aan$el enheid die
men in z'n een 'e bedreef• een gedicht werd jets om to lezen, niet
om naar to luisteren . Natuurli1'k zil'n er no$ steeds avonden en zelfs
nachten waaroP Poezie door dichters wordt voor$elezen . Deze
evenementen worden bovendien druk bezocht . Het zou echter to
ver voeren om to stellen dat de laten we ze en: westerse "zie
hierdoor no steeds in een orale traditie staat.
De eni$a Pn"zie die men no$ als voordrachts$edichten zou kunnen zien vindt men op platenhoezen en in cd-omslagen. Liedtekstep zia'n naar vorm en mhoud steeds verder verwil'derd $eraakt
van wat als'Poezie' beschouwd wordt ~; zij ' worden over het al$emeen ook niet in boekvorm $a$oten. Fen uitzonderin$ op deze regel vormt het Prachti$ uit ageven Oeuvre integrace van de Brusselse chansonnier acques Brel .
ac9ues Brel schreef in de derti$ 'par dat hil' als tekstschri)'ver actief
was bi1'na tweehonderd chansons, die hj1' voor het grootste deel
ook zelf vertolkt heef t. Er zi'n heel wat liederen van hem in het Nederlands ezon$en waarvan enkele door hem zelf. De - bewerkto - vertalin en die Brel heef t ezon$an, warm emaakt door
Ernst van Altena die hem no$ Persoonlil'k heeft $eholPen met de
Nederlandse uits p rack . 3 Het Oeuvre ante8race waar de Nederlandse vertalin$en overi$ens niet in voorkomen, verschil'nt Postuum in
1982 en bevat naast de afdelin$ 'chansons' die alle o Plast zil'n
oP$enomen en voor dat doel ook warm $eschreven no to1 van
andere teksten waaronder twee musicals , 4 een sYmPhonisch ejaargang 11, nummer 314

dicht5 filmliedjesb en liederen die Brel schreef toen hij nog erg
jong was, toen hij bijna dood was - hij stierf in 1978 - en liederen die hij om andere redenen nooit op de plaat heeft gezet .
Brel deed zelf nogal laatdunkend over zijn dichterlijke capaciteiten . In 1954, aan het prille begin van zijn dan nog niet succusvol to
noemen carriere als cliansonnier, heeft hij nog wel enig zelfvertrouwen; 'excusez-moi, mais je me crois po~te', schrijft hij vanuit Parijs
aan zijn vrouw . lien jaar later is hij bier danig op teruggekomen;
7e ne suis pas un po~te, je ne suis qu'un chanteur de vari~t~s; zegt
hij, wanneer hij hoort dat er plannen zijn om een blcemlezing van
zijn teksten uit to brengen .7 Dat Brel zich geen dichter voelde, zal
zeker to maken hebben gehad met het feit dat bet schrijven voor
hem maar een beperkt onderdeel uitmaakte van zijn leven als artiest . 'Chansons de variety' stonden, hoe populair ze ook waxen bij
het grote publiek, niet bepaald in hoog aanzien bij de France beau
monde; deze zag duidelijk onderscheid tussen een chansonnier en
een dichter .
5 . Dit sYmfonisch 8edicht, 'Les trois
histoires de Jean de bru8es', schreef
Brel in 1962 voor Francois Rauber,
voor diens examen muzikale compositie aan het Conservatorium to
Parijs . (Rauber verzor8de voor de
meeste chansons van Brel de
orkestbegeleiding .) Brel mocht het
voor deze gelegenheid echter niet
zelf zingen; daarvoor werd een
'echte' bariton aan8etrokken . In '63
werd het wel in een door Brel
gezongen uitvoering op plaat gezet,
maar deze is nooit op de markt
gebracht.
6 . Hij schreef enkele lied'es voor in
totaal zes films . In 1967 neemt Brel
afscheid van het podium ; hij heeft
sindsdien niet meer als zanger
opgetreden. Hit legt zich onder
andere toe op de film . In datzelfde
jaar is hij to zien in zijn eerste film,
'Lea ris es du metier' van Andre
Cayatte . Vier )'aar later maakt hil' zi')n
eerste eigen film, 'Franz' (waarin hi'l
ook to zien is, naast zangeres
Barbara).
7. Olivier Todd, Jaeques Brd, une vie .
Paris 1984, p .56-57.
8. Graag zou ik hierbi' een fraaie
Nederlandse vertalin8 8even . Het
vertalen van Poezie is echter een
yak, dat ik helaas met beheers . De
voor deze gelegenheid mislukte
poging om dat toch to doen, zal ik u
besparen ; u zult het zonder Nederlandse liedtekst moeten stellen .
Waar dat mogehlk is, zal ik bit de
France teksten de - bewerkte vertalingen germ van Ernst van
Altena. De on81'nets teksten komen
uit: Jaeques Brel, Oeuvre integrate,
Ed. completes, rev. et corn . Paris
1986 .

Zonder daarmee eenzelfde waardeverschil to willen hanteren li'kt
het me hier zinnig om een onderscheid to maken tussen geschreyen en ezongen "zie . Gezon en "zie bedient zich van bePaalde structuren, die in Poezie niet nodi zijn omdat zil' niet vertolkt
hoef t to worden . Poezie' betekent immers eschreven en door enkelingen gelezen P"zie
~ .
Het is niet verwonderli'k dat de chansons van Brel qua vorm
reel overeenkomsten vertonen met traditionele edichten ze g
maar: de Poezie van vroeSer ; al wat er op 8ericht is een gedicht to
laten klinken vindt men er in tern . Wat het ri'm betreft is dit meteen al duidelijk wanneer men de chansons leest. Het refrein van
'La valse a mine temps uit 1959, dat ik hier in z 'n gsheet cheer,is
een waar klankensPel :
Une valse a trots temps
ui s'o a encore le temps
ui s'o a encore le temps
De s'o it des detours
Du tote de l'amour
Comme c'est charmant
Une valse d quatre temps
C'est beaucoup moms dansant
C'est beaucoup moms dansant
Mais tout aussi eharmant
u'une raise a trois temps
Une valse d 9uatre temps
Une valse d vin8t temps
C'est beaucouY Plus troublant
C'est beaucoup plus troublant
Mais beaucoup plus charmant
u'une valse d trots temps
Une valse d vin8t temps

Une valse a cent temps
Une valse d cent temps
Une valse ~a s'entend
A cheque came ur
Vans Paris 9ue l'amour
Ra atchit au printernps
Une valse d mile tern Ps
Une valse d mine temps
Une valse a mis le tern Ps
De patienter vin8t ans
Pour 9ue to aies vin8t ans
Et pour R'ue 1''aie vin8t ans
Une valse d mine temps
Une valse d mine tern ps
Une valse d mine tern Ps
a seul aux amants
Trois cent trente-trots is le tern ps
De bdtir un roman

op twee

rijmparen na, eindigt elke regel van dit ongewoon lange
refrein op dezelfde klank . Het verschil tussen "une valse a cent
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temps" en "tine valse ~a s'entend" is niet to horen, tenzil' men zeer
duideliJ'k articuleert. Hetzelfde geldt voor "une valse a mule
temps" en "une valse a mis le temps" . Wanner Brel het zin is
het verschil niet to horen . Een extreem voorbeeld van klankovereenkomst is to vinden in de o een na 1astste regel' een minder
zelfverzekerde zanger zou zoiets schier omitsp reekb aars zeker
niet in zijn tekst opnemen .
Metrum en ritme zijn aan de tekst veel minder gemakkeli)'k of to
lezen . Elisies worden in Oeuvre inte8rale 1ang n iet alts')•d weergageve waar ze op grand van de uitsprack in de chansons wel to geyen ziJ'n . Dit maakt het lastig een eventueel metrum to achterh ale n,
al is het aan de andere kant masr gelukkig . Dit zou namelil'k betekenen dat de helf t van alle letters 'e' veryangen was door een apostrof wat de leesbaarheid niet echt ten goede zou komen . Het
hangt maar net van de regel of of Brel de 'stomme e' uitspreekt of
niet line valse a trois temps" togenover "Un' vals' a 9uatre
temps") . Van een woord als "vie" maakt hil ' sours twee letter en' "vie-' " .
Een andere moeiliJ'kheid our het metrum to achterhalen zoais
Hj dat zelf aanhoudt tenminste is bet feit dat Brel de klemtoon
niet alti'd op de fonetisch meest to~'sche p1asis legt "be'aucouP"
in plaats van "beaucoup" . Hi)' gaat in zijn teksten niet uit van een
strak metrum • zijn meeste chansons zijn o gebouwd uit letter~' eepverzen . Zo bestaat elke regel in het bovenstaande refrein o p
een enkele regel na uit zes letter8repen zonder dat er sPrake is
van een echt metrum • de intonatie is even metrisch als gewone
spreektaal . De eniSa gestructureerde klemtoon valt telkens op bet
ril'mwoord .
Belangril'ker dan een metrum, dat immers iets gekunstelds
heeft, is in een lied het ritme . Brel scbreef in de meeste gevallen
zelf de muziek voor zijn chansons; bet ritme van de tekst en van
de muziek zijn meestal sterk op elkasr afge stemd. Het ntme m 'La
valse a mille temps' is sterk afbankeliJ'k van bet tempo, dat behoorliJ'k oploop~t• de eerst keer dat bet refrein w ordt gezongan, beef t
Brel hiervoor ongeveer twee keer zo veel til'd nodig als de 1astste
keer, waarin de Ovals is versneld tot een ondansbaar tempo .
u een en re reinen

Het deel van 'La valse a mille temps' d at luerboven is eciteerd
geef t meteen bet meest voor de hand li ende onderscheid aan tussen een gedicht en een liedtekst . Het is nameli)'k een refrein . Een refrein dient doordat bet herhaaldelil'k voorkomt, ais een he rkenningspunt maar ook als een rus unt tussen twee coupletten .
Tussen bet refrein en de couPletten bestaat een beasld
verband •
p
bet refrein Seef t bil'voorbeeld de kern weer van wat in d e coupletten wordt gezegd, bet geef t er een samenuatting van of vomit er
een togenstelling mee zoals in een van de allereerste chansons van
Brel 'Ii y a', uit 1953 :
Iiy a Cant de brouillard daps les ports, au matin
u'il n'y a de 'lies daps le coeur des marins
IIy a taut de nuaSes 9ui voJa8ent ld-haut
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u'il n'y a d'oiseaux
1 . . .)
(re ein ;)
Mais i1 y a taut de bleu daps les yeux de ma mie
Ii y a daps ses yeux taut de vie
II y a Bans ses cheveux un Peu d'eternite
Sur sa lwre taut de 8aiete

Dergeh le
k een vouga
di chansons, bestaand uit coupletten die of$ewisseld worden met het refrein, heeft Brel maar weinig geschreven . Indien men al kan spreken van een refrein in zi'n teksten dan
wordt dit na de versclullende couPletten zelden in dezelf de vorm
herhaald . Een ander chanson uit 1953, 'La f oire' be ~' nt met het refrein :
1 'aime is oire ou pour trois sons
L'on Peut se faire tourney la tete
Sur les mane8es aux chevaux roux
Au son dune musi ue bete

In twee coup 1etten wordt vervolgens beschreven wat er zoal op de
kermis to zien, to ruiken to eten en to beleven valt, waarna in het
derde en 1astste couplet wordt gezegd wat men doet indien men
geen sou meer heeft :
Et iors9ue l'on n'a plus de sons
Pour se faire tourney la tete
Sur les mane8es aux cheveaux roux
Au son dune mus~9' ue bete
On rentre chez soi lentement
Et tout en re8ardant les cieux
On se demande simPlement
S'il n'existe rien de mieux

De kermis is voorbi1"- I'n seder geval voor degene die geen geld
meer heef t. Het laatste refrein staat in de verleden tzjd :
'aimais la ire oil pour trois sons
L'on Pouvait se faire tourney la ttte
Sur les mane8es aux cheveaux roux
Au son dune musi9ue bete
La, la, ia, la .

J

9. Dit hcht gewijzigde refrem staat niet
in Oeuvre integrate.

Dat'La foire' een vroega tekst van Brel is is to zien aan de wat onbeholpen vorm . De woorden "lentement" en vooral "simplenient"
dienen voora1 ais stoplap omwille van het ril'm en de ritmiek. Omdat "ciel" niet ril'mt op "mieux" is hiervan maar meervoud gemaakt, en ten beh oeve van het ritme is in diezelfde reel het
woord tout dat voor de inhoud volkomen onnodi is toegevoegd .
Het laatste couplet eef t duidelil'k een snort van moraal : als
geld op is valt er op de kermis niet veel meer to beleven • men gaat
dus naar hues en kilkend naar de hemel vraagt men zich af , of er
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niet lets beters bestaat . Het laatste couplet kri'lgt oak een zekere a 1emeeneldigheid doordat wordt Sesproken van 'men' in plaats
van ~''k' zoals in de voora
gande twee cou letten.
De soms wat a1 to exPliciete - christeli'keJ'ke - moraal die men in
veel van Brels vroege chansons aantref t leverde hem zeer tegen
zijn zm de bil"naam "abbe Brel" op . Helemaal on
J"pelil'k is deze
bi)'asm
overigens
met;
'le
bon
Dieu'
duikt
in
wel
erg
veel van zijn
n
teksten op . Mn de andere kant heef t hiJ' zich later oak ganadeloos
ofezet
g
tegen het katholicisme en met name teen de clerus . De
hast-liefdeverhouding die Brel had met het geloof, met 'ziJ'n Vlaanderenland' en zijn bewoners, de mens in het algemeen en zichzelf
in het bil'zonder, zijn familie de andere sexe en tal van andere zaken hebben alle hun neerslag gevonden in zijn thematiek .

er ain

10. Dit lied heeft Ernst van Altena aP
zeer beeldende wi1za vertaald . De
laatste strafe luidt aldus:
Havenstad Amsterdam
wear de zeelui gaan zuipen
en maar zuipen en zuipen
en dan ndg een keen zuipen .
Zuipen op het geluk
van een hoer van de Wallen
of een Hambur8se hoer . ..
nou Ja . .. van een 8oed stuk . ..
Van een std die zidrzelf
en hear deugd h~gesrhonken
voor een golden °f df . . .
En dan zijn zegoed dronken
en met wankle li1' ven
lozen ziJ' dan hun drank,
zoals ik1ank
)
op de ontrouw der wil'ven!
Havenstad Amsterdam .. .
Havaistad Amsterdam .. .
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e enste in en crescendo

Brel had de neiSinS iets over to brengen of dat nou een gevoel was
of - zoals vooral in zijn yr
ere liederen - een boodschap . Een
lied biedt echter maar beperkte ruimte our dit to doen • men heeft
niet meer dan een minuut of drie vier, viJ'f de tiJ'd .
De twee meest voor de hand liggende stil'lmiddelen die men ter
beschikking heeft our jets over to brengan, zijn on etwiJ'feld de herhaling en de t enstelling. Herhaling maakt veel duideliJ k; in Sezongen P0e"zie is het onmisbaar en niet alleen op klankniveau . In
het refrein van 'La valse a mule temps', dat zelf uiteraard al meerdere keren in het lied tern our komen tal van herhalingen voor,
sours met kleine varieties de woordspelinSen bil'voorbeeld . Tegenstellingen vindt men in het iteerde refrein van dit lied
slechts op zinsniveau "C'est beaucoup moms dansant plus troublant Mais tout aussi charmant beaucoup plus charmant" . Een
duideli'ker tegenstelling is, zoais we hiervoor zaaryte
vinden tusg
sen de cou letten en het refrein in 'Ii a' .
Het refrein vorm zoals al gesteld werd, vaak een togenstellin g
met de coupletten. In de meeste chansons van Brel ontbreekt een
traditioneel refrein echter . Deze chansons bestaan uit verschillende
coupletten, waarin een bepaalde regel of aanhef telkens tern keert. Een voorbeeld hiervan is 'Amsterdam' uit
' 1964, waann Brel
met veel overtui 'ng beschri'ft
hoe de matrozen in de Amsterdaml
se haven zin en dansen sla n sterven eten et cetera. In het lastste couplet komt deze beschnJvin tot een climax .
Dens le P'~'t d'Amsterdam
Y a des marins 9ui boivent
EL ui boivent et reboivent
Et 9ui reboivent encore
us boivent d is sante
Des tains d'Amsterdam
De Hambour8 ou d'ailleurs
En in us boivent au dames
ui leur donnent leurjoli corps
ui leer donnent leer vertu
Pour one piPce en or
Et 9uand ils ant bien bu
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Se plantent le nez au ciel
Se mouchent daps les etoiles
Et it pissent commel'e pleure
Sur les femmes infideles
Vans le port d'Amsterdam
Vans le port d'Amsterdam .

'Amsterdam' be8'nt
'nt met de
~ erg ingetogen . Elk cou Plet
woorden'dans le port d'Amsterdam' die ook op bet einde tern komen . Het tempo en de vurigheid van de beschril'ving worden
per couplet o evoerd ; het eerste'dans le port d'Amsterdam'
klinkt melodieus het 1astste wordt bi)'na uit es uu d .
Voor dergelil'ke liederen, waarbil' naar een h
ePunt wordt toegewerkt en waarbil' het refrein veelal is vervangen door een anafoor
• Baton de term 'chansons-crescendoX .11
in de couPletten, gebrulkt
Hil' Past de term 'crescendo' nadrukkelil'k toe op de teksten van
Brel. Ook Hone~'en LidskY gebruiken deze term, al maken zil' niet
helemaal duidelil'k of ze deze term reserveren voor bet in toon oPklimmen van de muziek of ook van toePassing achten op de tekstep . Zil' zien het crescendo, de herhaling en de togenstelling in ieder geval als de drie Pfillers van bet chanson, "qui lui Brel
Permettent de tout mettre en ret • X12
rye en

ramatie

De yr a liederen van Brel r zoals bi)'voorbeeld 'Ii y a' en 'La foire' r
maar ook een later lied als 'Amsterdam' wil'ken in een belangelk
"
oPzicht of van een chanson als bet bekende 'Ne me quitte pas' uit
1959 . In de eerste categone chansons wordt iets beschreven of bezongen. Als er al sPrake is van een ik-persoon, dan is deze bet 1 risch subject . Men kan bier sPreken van 1Yrische liederen.
In een lied als 'Ne me quitte pas' li dat iets anders . Dit chanson is een smeekbede in vil'f coup
letten
~• de zanger trekt alle registers open our zil'n geliefde aan zich to binders. Er wordt niet gezongen over een liefde die is verg~
aan; elk couplet is op to vatten als
een scene in bet drama dat een in de steek gelaten man oPwart r
waarbil' hi'l zich tot ongekende diePto verlaagt :
1 . . .1
Laisse-moi devenir
L'ombre de ton ombre
L'ombre de to main
L'ombre de ton chien
Ne me 9uitte pas
Ne me 9uitte pas
Ne me quitte pas
Ne me uitte s .
11 . Hoewel de herhaling van zinsneden
slechts zelden plaatsvindt in o P
elkaar volgende regels, spreekt
Baton toch van anaforen. (Patrick
Baton, p .30.)
12 . Hongre & Lidsk}', p.54 .

Men kan bet in alle oPzichten een dramatisch lied noemen. Dramatische liederen staan in togenstelling tot 1Yrische liederen, alti)'d in
de to enwoordi a ti' ' de til'd die nodig is our een couplet to zingen, is gelil'k aan de gezongen til'd . Sours is er sPrake van een dia-

1 99

1
waarbi lde to$ensPeler - of vooral to$ensPeelster - ontbreekt de zan$er rea$eert op het $edra$ of op de woorden van de
" direct aans Preekt . Het personage dat
denkbeeldi a tweede 1 die hil
een dramatisch lied zin 1 wordt uiteraard vertolkt door Brel zelf .
Hier nei het lied naar een cabareteske voorstellin • de zan er is
een personage en dasrmee een acteur geworden . Brel verdraait in
deze hederen sours zil'n stem our dit duidelil'k to maken . Vaak is
a of ronduit een karikatuur, al is dat bi) ' 'Ne
het personage een
me quitte pas'
a niet of veel minder duideli)'k het geval . Dit is dan
ook duideh ker
l te illustreren asn de hand van een ander lied .
In Oeuvre into'grate i s een in Brussels dialect $eschreven tekst uit
1977 oP$enome~ die eerder bedoeld is our to worden ehoord
dan to worden $elezen. Het drag$t de titel 'Histoire Fran~aise' .
Brel vertelt hi erin over een Paril'zenaar 1 die een of s rack heef t met
een meisl'e en ze : "Mademoiselle, j e, j e, j e, j e, )'e vows avais a P P°rte des bonbons
Prce
a que ''ai, l''ai Prefere ~a que de vows
aPPorter des fleurs Prce
a
que . . . ha . ., les fleurs ~a est rissable."
In Les bonbons' uit 1964 worden deze woorden in iets andere
vorm neer$ele$d in de mond van de ik-figuur :
e vows ai a
to des bonbons
Parce ue les eurs c'est
issable
Puffs les bonbons c'est tellement bon
Bien 9ue les eurs soient plus Presentables
Surtout 9uand elles sont en boutons
Mais 1'e vows ai apportd des bonbons
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Het is het leukst om Brel dit lied net alleen to horen zingen maar
ook to zien vertolken . Met veel overtui8ing zet hi)' een sul van het
zuiverste water neer, die een denkbeeldig zak)'e snoePl 'es voor zich
uit houdt . In het tweede couplet leutert deze figuur wat over het
mooie weer en hooPt hi)' dat het meisl'e voor wie de snoePl 'es zijn
met hem mag gaan wandelen 'A huit heures moi )'e vows ramenerai' . Even later looPt hil' inderdaad trots als een Pauw met haar
aan zijn arm, onderwil'1 tegen haar slil'mend dat Germaine toch
echt niet aan haar kan ti PPen:
Oh! oui! Germaine est moms bien 9ue vous
Oh oui! Germaine elle est moms belle
C'est vrai 9ue Germaine a des cheveux roux
C'est vrai Rue Germaine elle est cruelle
vous mule is raisons
e vows ai apporte des bonbons

Het geluk kan echter niet blil'ven duren . Bi)' de muziektent aangekomen duikt een concurrent op ; de minnaar met zijn snoeP>'es
druiPt of. ' 'avais aPPorte des bonbons . . ." Dit betekent nog niet
het eind van het lied want er volgt - zoals in elk dramatisch chanson - een verrassende wending : "Mais bonl our Mademoiselle
Germaine"! In rap tempo wordt de eerste strofe herhaald .
In 1967 komt er een vervolg op 'Les bonbons' . Brel neemt hierin
afstand van het door hem eschaPen personage, of liever gezegd :
hil' maakt de sul met zijn snoeP>'es tot een andere karikatuur . Hi'l
heef t zijn haar lang laten ~'oeien, Protesteert tegen de oorlog in
Vietnam en woont togenwoordig in een modieus Pari)s hotel .13
.
Maintenant 1'e suis un autre 8arcon
J 'habite a l'h8tel George-V
J'ai lerdu 1'accent bruxellois
D'ailleurs plus personne n'a cet accent-la
Sau Brei a la telwision
e viens rechercher mes bonbons

ic er zan er com nis en ac eur

13. Het'Geor$a doq' was in die til'd een
verzamelplaats voor h'
bo~'$eois1'0n$eren ; Brel sPreekt de
naam uit als'George
'George vee', waarmee
Hj het soon bezoekers van dit hotel
typeert en to kakken zet.

Het Oeuvre integrate gas t voorb"l
i asn de toneelvaardi
g heden van
de zanger, zoals het ook voorbil' ga at aan de muzikale com Posities
die de teksten begeleiden .
Deze zijn alleen to genieten wanneer men Brel ziet en be1u'stem.
i
De muziek is natuurlil'k meer dan enkel
eleiding . Zeker asn het
eind van een lied is de interactie tussen tekst en muziek duidelil'k
to besPeuren • de toonzetting van de muziek kan in overeenstemming zijn met de tekst of)'uist niet . De muziek heef t een sterk suggestieve werkin en bePasIt hierdoor mede de into retatie van de
tekst. Het lied 'Zan8Ta' uit 1962 bil'voorbeeld, dat de ongelukkige
levensloo schetst van een militair die een gelukkige carriere doorlooPt, maar pas aan de liefde denkt wanner het voor hem to last
is besluit Brel met een snik in zijn stem - in de rol van Zangra
met de woorden "l'e ne serai pas
a heros" . De muziek eindigt echter
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Seenszins in mineur ; de vrolil'ke noten, waar het lied mee be8on,
worden in versneld tempo herhaald . Zo triest zal het einde van de
oude Zan a~'dus wel niet zijn . . .

14 . Voor een analyse van de retorische
muddelen die Brel gebruikt, verwils
1k naar het derde hoofdstuk van
Patrick Baton .
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In het bovenstaande ben ik niet inSegaan op de vraag waarom de
teksten van Brel uberhaup t in - een zo fraaie - boekvorm zijn
~
uitSebracht . Ik heb slechts iets willen zeS8en over de bil'zondere
aard van deze teksten, zonder het daarbi1' to hebben over de "tische kwaliteiten ervan . Zonder het, met andere woorden, to hebben over de vraa8 wat het de moeite waard maakt om deze tekstep o zich zelf to lezen in Plaats van de chansons to beluisteren .
De thematiek kwam heel even aan de orde, evenals de vaak kunstiSa vorm vin$ ril'm, woordsPelinSan, klankovereenkomsten en
derSeli e . Over de uitdrukkin8svormen die Brel hanteert de metaforen verg~
eli'kingen, parabolen, antithesen, paradoxen et cetera,
kortom over zil'n'Pce"tisch universum' is daarmee bil'zonder wei14
•
niS gezegd. uist de manier waaroP Brel zli n ideeen en gevoelens
over tal van zaken waaronder het ouder worden vriendscha p,
zijn Vlaanderenland en zijn inwoners, het geloof en vooral de liefde, heeft vormgaSeven mas kt zijn teksten bi'zonder
~
in hun soon .
zich zijn ze daarmee nog geen Poezie, maar als zodaniS zijn ze
ook niet bedoeld . Wanner Brel zich zelf echter afdoet als'un chanteur de varietes' doet hil' zich in dit opzicht zeker tekort.
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Wat kunst is
"De vraaS was kunst is, is noS nimmer bevrediSend beantwoord ."
Zo
nt H .J.M .F . Lodewick
ziJ'n eertiJ'ds biJ ' veel middelbare
scholieren bekende boek Literaire
kunst . Toch wil hiJ' de lezer ziJ'n antwoord op die vraaS niet onthouden .
"Kunst is", aldus Lodewick, "het
schePPen van een nieuwe, een gemtensiveerde werkeliJ'kheid die ons
overtujSt en ontroert, en die bliJ'vende waarde bezjt ." Lodewick
maS dan veili eidshalve oPmerken dat we deze omschrjJ'vinS van
kunst vooral niet als
initie moeten oPvatten, was miJ' betreft toont
zij' vooral de J'ujstheid van de openjnSszjn van ziJ'n boek aan .
In djt artjkel zal ik Po8en ujteen
to zetten was volSens miJ' kunst is .
Daarmee is miJ'n antwoord op die
vraaS in ieder Seval Ian8er dan dat
van Lodewick . Verder zal ik maar
vertellen dat dit antwoord zowel tameliJ'k willekeurjS, want een van
vele, als noSal filosofisch van aard
zal zjJ'n. Het heeft echter als voordeel dat het verklaart waarom onze
communjcatje over kunst altjJ'd zo
moeizaam verl°opt en we het daarover zo zelden eens worden.
Uit het feit dat de vraaS was kunst is
noS nooit bevredjSend is beantwoord zou men kunnen afleiden
dat het noSal moeiliJ'k, wellicht onmoSeliJ'k is om een defmitie van

kunst to Seven . 1k zou willen voorstellen om van deze nood een deuSd
to maken en de Problemen die men
heeft om kunst op rationele wiJ'ze to
beschriJ'ven, op to vatten als het
meest wezenliJ'ke kenmerk ervan .
Kunst is in deze oPvattinS intrinsiek raadselachtiS
en
' ~ciPieel
onbenoembaar. Dit liJ'kt op het eerste Sezicht misschien een beetJ'e
SoedkoPe oPlossinS, maar er is wel
jets voor to zeSSen .
In de inleidinS van ziJ'n bloemlezinS Met twee inaten . De kern van
vi' iS J'aar Nederlandse Poezie
8ei'soleerd en exPerimenteel 8esPlitst 1956 zet Paul Rodenko zjJ'n
oPvattjnSen over ex P~entele
Pn"zje uiteen . SamenSevat komen
die er oPneer dat hjJ' dit snortPce"zie
oPvat als eenPoSinS het onzeSbare
het Totaal Andere onder woorden
to brenSen. Uiteraard mislukt deze
PoSinS het onmoSeliJ'ke te bewerkstelliSen : welke dichter is nu in
staat `de doden tot leven te b enSen' of `het water van de zee naar
de berSen to doen stromen'? Rodenko sPreeks in djt verband dan
ook van `de Pce"zje van echec' . TeSeliJ'k is het voor deze dichters echter hun Srootste trjomf als zij' er in
slaSen jets van het onzeSbare mee
to later kljnken in hun Sedjchten en
zo al is het altjJ'd slechts een onSnJPbaar kort moment deel to hebben aan dat Totaal Andere.
Kunst is in deze oPvattinS nauw
verbonden met het sublieme . ZjJ' is,
in de woorden van de Franse filo-

soof LYotard, "de ultieme PoSin S
het feit toPresenteren dat het onPresenteerbare bestaat". ZiJ ' Probeert
Srenzen to overschriJ'den en woorden en beelden to Sebruiken die
Seen deel uitmaken van welk tar!sPe1 of welke sociale institutie dan
ook. In het slot van ziJ'n Sedicht
`Thebe' beenSt Gerrit Achterber S
dit heroische streven naar het onmoSeliJ'ke, en het onvermiJ'deliJ'ke
echec ervan als volgt onder woorden:
Len taal waarvoor 8een teken is
in dit heelal,
verstond ik voor de laatste maal .
Maar had 8een adem meer 8enoe8
en ben 8evlucht in dit 8edicht :
noodtraPPen naar het mor8enlicht,
vervaald en veel to vroe8 .

Het onzeSbare zeSSen het onbenoembare benoemen : dat lukt natuurliJ'k njemand. Wat ex Perimentele djchters en met hen vele
modern kunstenaars beogen, is
dan ook veeleer om met behulP van
hun kunst jets van dat Totaal Andere dat onzegbaar is op to vangen ,
een SlimP van het sublieme te ervaren. Het Sedjcht het kunstwerk
wordt op deze manier eerder middel dan doe!: `een soort zesde zjntujg', zoals Rodenko het noemt,
waarmee de tekens van het onujtsPrekeliJ'ke kunnen worden oPSe vangen .
KenneliJ'k Saat het in deze oPvat-
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tinS van kunst niet of althans niet
alleen om de materiele eigenschaPPen van het kunstwerk. Een
Sedicht is meet dan de woorden
waar het nit bestaat een schilderi'J
meet dan klodders verf op canvas .
In ziJ'n PhilosoPhische Untersuchun8en besteedt LudwiS Wittgenstein uitSebreid aandacht aan
dit verschiJ'nsel. Ter verduideliJ'kinS van ziJ'n denkbeelden neemt
Wittgenstein in ziJ'n boek de volSende of beeldinS op :

Deze zoSenaamde 'Hase- ntekoPf'
-E-Kop net men ofwel
als hags waarbiJ' de twee uitsteeksels links de oren vormen, ofwel als
eend waarbiJ ' die uitsteeksels als
snavel Sezien warden. Wittgenstein noemt dit verschiJ'nsel aspectwaarnemin8 . Naar aanleidinS van
dit PlaatJ'e merkt Wittgenstein onder andere op dat men, Seconfronteerd met deze of beeldinSzou kunnen antwoorden: "Nu zie ik het als
een eend" of "Voor miJ' is het nu een
hags" of "Het zou oak een eend
kunnen ziJ'n" .
De moSeliJ'kheid om op deze
manier verbaal to teaSeren is volSens Wittgenstein essentieel verbonden met het verschiJ'nsel asPectwaarneminS . Zo zal men biJ'voorbeeld biJ' de aanblik van een mes en
vork en gevraagd naar was men
ziet niet antwoorden : "Het zou oak
een 1epe1 kunnen ziJ'n" of biJ' het
zien van een PlaatJ'e van een koniJ'n :
"Nu zie ik het als een koniJ'n" . De
woorden 'zien als . . .' kunnen alleen
zinvol Sebruikt warden als er sPrake is van aspect-waarneminS, dat
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wil zeSSen als men een en hetzelfde
ding oPverschillende manieren kan
zien.
Wat in het kader van dit artikel
vooral van belanS is, is dat het feit
dat men het PlaatJ'e van de H-EKopf de ene keen als een hags en de
andere keer als een eend ziet niet
veroorzaakt words door de materiele eiSenschaPPen van datPlaatJ'e : de
linen
J waar dat PlaatJ'e nit bestaat,
veranderen biJ' zo'n asPect-wisselinS niet. Met andere woorden : asPect-wisselinS is Seen ei8enschaP
van het PlaatJ'e, maar `Sebeurt' in
het hoofd van de waarnemer .
In miJ'n oPvattinS van kunst is asPect-waarneminS een metafoor
voor was kunst ten diePste is . Dat
houdt nameliJ'k in dat kunst 'in J'e
hoofd Sebeurt' . Hierdoor words het
al stuk beSriJ'PeliJ'ker waarom we
zoveel moeite hebben er een definitie van to Seven. Deze visie houdt
ook in dat een kunstwerk altiJ'd een
moS eliJ'kheid tot interPretatie in
zich betSt: men moet het kunnen
'zien als . . .' TeSen deze achter~'and warden sommiSa dinSen een
stuk duideliJ'ker. BiJ'voorbeeld was
we Precies bedoelen als we bePaalde muziek'droeviS' noemen of een
schilderiJ' 'somber' . We bedoelen
natuurliJ'k niet dat die kunstwerken
werkeliJ'k droeviS of somber ziJ'n ;
kunstwerken hebben Seen Sevoel .
We bedoelen oak niet dat we door
die muziek of door dat schilderi'J
droeviS of somber Sestemd worden althans niet 'echt' : we vinden
het nameliJ'k oak mooie muziek en
een moos schilderiJ . Wat we bedoelen is dat wiJ ' die kunstwerken'zien
als' droeviS of somber . We beschriJ'ven met andere woorden, een
aspect ervan, dat Seen deel nitmaakt van de materiele eiSenschaPn van het kunstwerk en een interPretatie ervan veronderstelt .
DuideliJ'ker words wellicht oak
was Martinus NiJ'hoff kan bedoelen
met een zin als:

Lees maar, er staat niet was er
staat.

Deze zin die voorkomt in het gedicht 'Awater' en sevens de titel
vormt van een bloemlezinS nit NiJ'hoffs Sedichten li'ktJ'kt to suSSereren
dat het biJ' het lezen van P"zie
~ niet
of althans niet alleen, om de letterlike
J betekenis vanhet Sedicht Saat
maar oak noS om iets anders . Jets
was weliswaar door de woorden
van het Sedicht wordt oPSeroePen
maar die woorden toSeliJ'kertiJ'd
overstiJS' t omdat het er niet in nitSedrukt kan warden . Je zou kunnen
zeSSen dat NiJ'hoff de lezer attent
Probeert to maken op de verschillende asPecten van ziJ'n Pce"zie die
daar Seen materiele eiS enscha PPen
van ziJ'n, maar `Sebeuren' in het
hoofd van de lezer .
De essentie van kunst maS dan ziJ'n
dat 'het in J'e hoofd Sebeurt' dat
verklaart misschien noS niet afdoende waarom kunst intrinsiek
raadselachtiS zou ziJ'n . Waarom
zou het met moSeliJ'k ziJ'n om 'inJ'e
hoofd' via introspectie, meet van
dat raadselachtiga verschiJ'nsel aan
de weet to komen het to defmieren
wellicht?
Ook op dit punt verschaft Wittgenstein ons weer veel duideliJ'kheid.
bladziJ'de 537 van ziJ'n
PhilosoPhische

Untersuchun8en

drukt hiJ' de lezer nadrukkeliJ'k o P
het hart niet voor de verleidinS van
introspectie to bezwiJ'ken: "Versuche nicht in dir selbst das Erlebnis zu analYsieren!" Wat heeft
Wittgenstein eiSenliJ'k toSen introtie?
Om deze vraaS to kunnen beantwoorden moet ik eerst het onderscheid tussen een eerste- en een
derde-PersoonsstandPunt introduceren. Vanuit een eerste-PersoonsstandPunt heb ik onmiddelliJ'ke, dat
wil zeSSen niet door miJ'n zintuiSen
bemiddelde kennis van was er 'in
miJ'n hoofd Sebeurt' . Het feit dat ik
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Pi'n
J liJ'd of jets mooi vied weet ik
vanuit dit standPant gewoon en
staat vender njet ten djscussje . Vanuit het derde-PersoonsstandPant
verkriJg
' ik daarentegen kennjs door
like waarnemjddel van zintujgJ
ming ; was er in jemands hoofd gebeurt kom ik vanuit djt standPant
slechts indirect dat wil zeggen door
de extern tekens ervan, to weten .
Tk zje biJ'voorbeeld jemand bloeden
en zjJ'n gezjcht in een grimas vertrekken en leid ujt deze zintuigJ
like
waarnemingen of dat deze Persoon
Pi'nJ liJ'dt . Of ik zje iemand met een
verheerljJ'kte glimlach op haar gezjcht naar een schjlderiJ' kjJ'ken en
concludeer daarujt dat ziJ ' het mooj
vindt .
Nu zal het duideliJ'k ziJ'n dat we
voor de beschri1v
' ing van onze innerliJ'ke ervaringen, ook al hebben
we daar vanuit het eerste- rsoonsstandPant djrecte toegang toe, geen
andere dan dje woorden kunnen gebruiken dje het taalsPel waaraan we
geleerd hebben mee to doer ors
verschaft. Dat taalsPe1 kunnen we
echter, aldus Wittgenstein, ujtslujtend leren en sPelen vanuit het derde-PersoonsstandPunt. Kjnderen
kunnen de betekenjs en het gebruik
van biJ'voorbeeld het woord `PiJ'n'
alleen leren doordat mensen hun
PiJ'n op een of andere manier uiten
steunen, gezjcht vertrekken et ccsera), en dus toegankeliJ'k maker
voor het derde-PersoonsstandPant .
Zonder deze ujtingen is een kind
njet in staat to leren ziJ'n PiJ'n `PiJ'n'
to noemen .
Als deze oPvatting J'ujst is dan is
het dus onmogeliJ'k om vanuit een
eerste-PersoonsstandPant over onze private ervaringen to communiceren. Daartoe zouden we nameliJ'k
een private taal moeten ontwikkelen waarbiJ' we aan bePaalde ervaringen bePaalde tekens koPPelen .
Maar nog ofgezien van het feit dat
alleen de bedenker van deze taal de
tekens ervan zou begriJ'Pen, is het
volgen Wittgenstein onmogelijk

om vanuit een eerste- rsoonsstandPunt ooze private ervaringen
to `benoemen' : vanuit dat standpunt ont breekt het orsaan criteria
om en bePaalde ervaring to heridentjficeren als dezelfde ervarin g
die we een dag daarvoor hadden.
We ziJ'n, met andere woorden, niet
in staa t om `op ors zelf' communicabele conePten to vormen van
ooze private ervaringen . Aan elk
concept moet nameliJ'k de eis gesteld worden dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen J'ujste en
onJ'ujste toePassing ervan anders is
het gebruik ervan betekenjsloos .
Djt onderscheid kan alleen gemaakt
worden als het mogeliJ'k is het gebrink dat iemand van een bePaald
concept maakt, to vergeliJ'ken met
de manier waaroP dit concept gebrujkt words in de gemeenschaP
rsoon deel van uit
waar deze
maakt. We hebben Publieke criteria nodjg om een betekenisvol concept to kunnen vormen en hanteren.
Dat betekent dat we ors in het taalsPe1 dat we geleerd hebben to sPelen noodzakeliJ'k op een derde-Persoonsstandeant stellen, want vannit een eerste-PersoonsstandPant
ontbreekt het ors aan dengeliJ'ke cri.
teria
Uit het bovenstaande moga duideljJ'k Seworden zjJ'n waarom Wittgenstein introsPectie als methode
om biJ'voorbeeld esthetische ervaringen to onderzoeken, afwiJ'st . Hi'J
Past dit standPant zelf consequent
toe door rich biJ' ziJ'n analyse een
verschiJ'nsel als asPect-waarneming uitslujtend op een derde-PersoonsstandPant to stellen: hjJ' analYseers de taal die menen in verband
met dit verschiJ'nsel gebruiken en
hoedt rich er voor `in ziJ'n eigen
hoofd' op onderzoek nit to gaan .
Keren we terng naar de ondefinjeerbaarheid van kunst . Wanner we
aspect-waarneming mogen oPvatten als een metafoor voor kunst, dat
wil zeggen dat het de essentie van

kunst is dat zij' zich `in J'e hoofd afsPeelt' en de materiele eigenschaPPen van het kunstwerk transcendeert dan is nu duideijk
waarom kunst intrinsiek raadselachtig is : we kunnen er alleen vannit het eerste-PersoonsstandPant
`biJ'' , terwiJ'1 alles was we over ooze
beleving van kunst zeggen en zelfs
de conePten die we er van vormen
noodzakeliJ'k vanuit het derde-PersoonsstandPunt gedefmieerd worden. Zo beschouwd is er sPrake van
een dilemma.
EnerziJ'ds is daar ooze eerstePersoonservaring van een kunstwerk : we weten was het is om
schoonheid to ervaren een glim P
van het sublieme op to vangen• we
weten hoe dieP ontroerd we zjJ'n
door een schilderiJ', een boek, een
muziekstuk hoe inters deze ervarjng is, hoe bliJ' en oPgetogen zij' ors
kan maker. AnderziJ'ds zjen we
ors willen we zjnvol over dit soon
ervaringen communiceren, genoodzaakt djt to doer vanuit een
derde-PersoonsstandPant.
Maar
elke beschriJ'ving van ooze ervaringen, hoe gedetajlleerd en nauwkeurig ook, doer deze ervarjngen voor
ors 8evoel P~
' ciPieel tekort.
Over de materiele eigenschaPn van kunstwerken kunnen we
Probleemloos met elkaar communjceren . We kunnen biJ'voorbeeld
te8en elkaar zeggen nit hoeveel regels een gedicht bestaat welk metram gehanteerd is en van welk
soon riJ'm er sPrake is; we kunnen
het indelen naar soon en genre het
aantal woorden en lettergrepen tellen en de vormen van beeldsPraak
en stiJ'lfjguren signaleren . We zullen het zelfs in hoge mate met elkaar eens worden zolang we ors
gesPrek
rken tot dit soon waarneembare eigenschaPPen van het
gedicht. Het zal echter duideliJ'k
zjJ'n dat in zo'n soon gesPrek nu net
datgere ontbreekt waarom wiJ' het
gedicht mooi of belan8ri'k
J of aan~' iJ'Pend vinden en dus als kunst be-
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schouwen; dat we hat met andere
woorden niet hebben over onze esthetische ervarin$ .
Fen $esPrek over kunst wil hat
werkeliJ'k een $esPrek ziJ'n, zal $eward moeten worden vanuit hat
derde-PersoonsstandPunt . Anders
be$ri'Pen
we elkaar$swoon njet. In
J
zo'n $esPrek ontbreekt echter
noodzakeliJ'k alles was uitslujtend
vanuit een eerste- rsoonsstandPunt waarneembaar is : de asPattar
van een kunstwerk die daar Seen
materials ei$enschaPPen van ziJ'n
maar inJ'e hoofd `$ebeuren' . En om
die asPecten, dat wil zeSSen : de esthetische ervarjn$, bleak hat bi'J
kunst nu J'ujst to $ aan ;~ kunst sPeels
zich of in J'e hoofd . Geen wonder
dus dat onze SesPrekken over kunst
door$aans no$al onbevredi$end
zjJ'n: hat zijn ofwel $een $esPrekken ofwel hat belanSriJ'kste bliJ'ft
on$enoemd.
Daar komt no$ iets biJ' . We ziJ'n
allemaal vertrouwd met hat verschiJ'nsel snobisme, biJ'voorbeeld
doordat we een snob kennen of omdat we er zelf een zjJ'n. Ben snob is
iemand die van een kunstwerk njet
warm of koud wordt, maar, biJ'voorbeeld vanwe$a de status die dat in
sommj$a krjn$en verschaft, ~'as$
veer een kunstkenner wil door$aan . Daarom zjet hiJ' zich blase als
hjJ' is, $enoodzaakt een esthetische
ervarin$ to simuleren. Door$aans
west een snob veal van kunst: namen, plaatsen, J'aartallen, stromin$en et cetera en ook verhindert de
afwezi$heid van esthetische ervatin$en hem njet esthetjsche waardeoordelen nit to sPreken . Met andare woorden: een snob is
uitstekend in staat deal to nemen
aan hat taalsPe1 zoals dat met betrekking tot de kunst $esPeeld
words : hjJ' heeft $eleerd walks
woorden en zmnen hiJ meet $ebrusken om to su$$enter dat hiJ' esthetische ervarin en heeft . Vanujt een
derde-PersoonsstandPunt is hat on-
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mo$eliJ'k een derSeliJ'k `bedroS' to
ontmaskeren .
Wittgenstein Saat in ziJ'n Lo8 ische Untersuchun8en aan de hand
van een voorbeeld op deze kwestie
in : stel iedereen heeft een doosJ'e
met daarin jets was wiJ' een kever
noemen. Het is dan mo$eliJ'k dat ieder een ander ding in zjJ'n doosJ'e
heeft of dat zo'n din voortdurend
verandert terwiJ'1 hat woodd `kever'
$swoon $ebruikt bliJ'ft worden . Het
is zelfs moSeliJ'k dat de doosJ'es lee g
ziJ'n, zonder dat hat taalsPe1 dat met
hat woodd 'kever' Saspeeld words
daardoor bemvloed words . Zo is hat
ook mo$eliJ'k dat de esthetische ervarin$ van mensen die deelnemen
aan hat taalsPel zoals dat met betrekking tot kunst $esPeeld wordt
`leeS' is.

Men zou kunnen ze$$en dat hat dilemma met betrekkin$ tot onze esthetische ervarin$en voortkomt uit
ons verlanSen naar hat onmoSeliJ'ke: zinvol communiceren over
onze eerste-persoonservarmgen .
Misschien is hat baser dat streven
naar hat onmo$eliJ'ke aan kunstenaars over to later en ors biJ' Wittgenstein aan to sluiten, die zijn
Tractatus to8ice- phi losoPhicus
toePasseliJ'k besloot met de woorden :
"Woven man nicht sPrechen kann,
daruber muss man schwei8en ."
Martin Slagter

De oppervlakte van de popster
Aantekeningen over ras en gender in videoclips

De Nederlandse IoPJ ournalistjek
words alJ'aren $edomineerd door de
Seneratie die oPSreside in de J'aren
'60 . Zowel de recensies in kranten
als in hat muzjektiJ'dschrjft Oor
worden veer een Sroot deal Seschreven door mensen die de Beatles no$ bewust hebben mee$emaakt mensen die oP$roeiden in
de tjJ'd dat fans echt verliefd warden
op hun idolen en Silden dan wel
flauwvielen als ze hen in levende
live
J za$en.
De ideals PoPstar van nu is veer
deze crjtici dezelfde als teen : hj'J
J is oPrecht, Puur, eerliJ'k en
rauw. Het draait veer hen in de PoP muziek om ruwe emoties van een
man man die rich njets aantrekt
van de burSerliJ'ke waarden. Rock
'n Roll is Ruw Ruig en Ongekunsteld. Bands als The Rolling Stones
en Pretty Things Pmberen in muzjek kledinS en haardracht zo on$estileerd moSeliJ'k over to komen .

Met een korte onderbrekjn van de
Slam- en $litterrock in de J'aren '70
is djt steeds de dominants esthetiek
Seweest: van de hippies via de punk
tot hjPhoP en SOS a $eldt : een
PoPstet tut zjch njet op. VerSeef me
• $eneralisatie • ik heb De Periods
zelf natuurljJ'k niet mee$emaakt
maar hat liJ'kt me dat djt PoPsterbeeld tYPisch een manbeeld is : hat
is de vermenSin$ vande Bohemian
• Che Guevara de ruwe bolster
blanks pit en no$ een aantal andere
culturele cliches . De introductie
van een esthetiek van $aPoseerdheid en sestileerdheid van de $lamrock en $litterrock in hat begin van
• J' aren '70 $inS dan ook njet toeva11iS samen met de introductje van
hat motief van de andro$Ynie . David Bowie is hat voorbeeld nit deze
tiJ'd van hat samen Saan van oPmaken en $enderverwarrinS .
aken is de metafoor veer het constructiekarakter van gender.
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Intussen bleef de PoPkritiek manziek . LanSa, diePe interviews moeten de man man achter achter de
PoPster onthullen. In elke echte
PoPster zou nameli'k
J een kern van
een authentiek creatief individu zitten.
De videocliPcultuur liJ'kt ditPoPsterbeeld helemaal to onderSraven .
PoPsterren verrassen ons met telkens andere beelden van zichzelf ;
de videocliP liJ'kt de PoPster te reduceren tot een reeks uiterliJ'ke verschiJ'ninSen, een sPektakel waar J'e
J'e aan kan verSaPen. De echte mens
ontmoeten we nooit . De ster is een
fictie een constructie heel letterliJ'k
in clips van Peter Gabriel en David
BYrne in `Steam' en `She's weird'
waarin we de sterren bewerkt zien
door de computer. Een PoPster
heeft in de videocliP Seen identiteit
maar een imago.
Deze esthetiek van SaPoseerdheid
en Sestileerdheid staat natuurliJ'k
liJ'nrecht toSenover het ruwheidsideaal van de PoPcritici . De PoPkritick verwiJ't de clip dan ook ` oPPervlakkiS
heid'~• de clip zou Seen
diePSanS hebben . Er zou Seen politick belanS ter sPrake ziJjn.
Ik neem dit verwiJ't van oPPervlakkiSheid zo serieus moSeliJ'k .
`Pervlakte' zal de centrale term
van miJ'n betooS ziJjn. Omdat clips
volSens de PoPkritiek een oPPervlakkiS beeld van de PoPster schetsen zal ik letten op de oPPorvlakte
van de PoPster . En met oPPervlakte
bedoel ik echt de oppervlakte : de
huid en de tweede huid van de loP ster : de make-up en de kleding . 1k
zal kiJ'ken naar clips waarin het aP maken en het aankleden Sethematiseerd worden our to zien was deze
clips to melden hebben over de status van de PoPster.

Opmaken en aankleden
Opmaken en aankleden zijn in anze
cultuur verbonden met vrouwelijk-

heid . De verschillende betekenismoSeliJ'khedenvande aankleedmetafoor worden volSens miJ' op een
PrachtiSa wiJ'ze SeexPloreerd in het
liedJ'e `dress' van Polly Harvey van
de L.P.
. In dit liedJ'e words de
constructie van vrouweliJ'kheid in
een even doeltreffende als eenvoudiSa wiJ'ze
verwoord in de mesonY,
mia van de J'urk a 'dress') . UitSaande van het beeld van de J'urk
handelt het liedJ'e over het bekeken
worden het bloot staan aan de
manneliJ'ke blik' . Harvey gebruikt
het woord `dress' op een zeer Seraffmeerde manier. `Dress' betekent
in het EnSels zowel 'J'urk' als `aankleden' ; daarnaast betekent het ook
` sla of vis aanmaken' en in 'toaddress' `richten tot' .
Al deze betekenissen klinken in
het lied door. Door Sebruik to maken van het woord `dress' words
vrouweliJ'kheid SoPresenteerd als
constructie et aankleden `to
dress' moet er aan vooraf Saan .
Het construeren van vrouweliJ'kheid is dan vooral een Seschikter
worden voor consumPtie en daarmee een Sericht ziJjn op iemand andens .
In de clip biJj 'Why' Sebruikt Annie
Lennox het oPmaken op een zelfde
manier als P.J. Harvey het aankleden . In het eerste Sedeelte van de
clip zien we hoe Lennox zich oPmaakt voor een sPieSel . Ze Plakt
valse wimPers op, beschildert haar
oSen en wanSen en doer een boa
our. Dit alles wordt Sefilmd in
sours extreme close ups, waarbi'J
de camera over het alSemeen stilstaat. Fr ziJjn weiniS montages in
voor een videocliP zelfs extreem
weiniS montages) . Het eniSa was to
zien is, is een traSe reSistratie van
Lennox die zich oPmaakt. Het Seheel suSSereert een sfeer van miJ'merinS . Dit words versterkt door de
muziek; 'Why' is een lanSzame
ballad met een sfeer van harmonic .
De focalisatie liSt in dit Sedeelte

aP twee manieren biJ ' Lennox ; ten
eerste is ziJ' deSene die in beeld is
die centraal staat ; door het 8erinSe
aantal montages wordt er een bePaalde onafhankeli'kheidJ'kheid van de
camera SesuSSereerd : ziJ' bePaalt
was er to zien is en niet de camera.
Ten tweede liSt de focalisatie bi'J
Lennox omdat ze voor een sPieSel
zit en haar sPieSelbeeld bekiJ'kt . De
kiJ'ker kriJ'St dus ei8enliJ'k net zoveel to zien als Lennox,• Lennox zit
op de Positie van deSene die kiJ'kt.
De overSanS naar het volSende
Sedeelte van de clip komt als een
schok: op het moment dat Lennox
vollediS oPSemaakt is doer ze haar
boa our schikt ze haarJ'urk en draait
ze zich PlotselinS our our recht de
camera in to kiJ'ken . De duistere blik
die ze de ki)'ker toewerPt contrasteen met het zacht verlichte Sezicht
nit de voriSa shots .
Na dit beeld neemt de zanSeres
in het tweede Sedeelte van de clip
verschillende poses am op een
sofa. We zien haar nu in totaal aanSekleed als een ouderwetse filmdiva comPleer met Pluimen en boa .
De manier waaroP de filmische
middelen Sebruikt warden verschilt totaal van de voriSa scene .
Hier zien we veel snelle korte bedden waaroP Lennox telkens in een
andere klassiek vrouweliJ'ke pose
stil staat . De verschillende montages ziJjn van elkaar Sescheiden door
een flits die het maken van een foto
suggereert .
Lennox liJ'kt in dit Sedeelte totaal
machteloos ten opzichte van de camera. De snelle montage suSSereert een zelfstandi eid van de camera ten opzichte van Lennox die
we alleen maar stil zien staan en een
totale obJ'ectstatus liJ'kt to hebben .
De scene als Seheel contrasteert
met de eerste scene en heeft een zekere aSressie, die onaanSenaam
overkomt.
Aan het eind van de scene zien
we in een aantal korte beelden Lennox haar hoofd weSdraaien van de
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camera en uit het beeld verdwi'
Jn en .
De muziek words in het tweeds Sedeelte steeds harder en de stem van
Lennox words agressiever, dit is
sen liJ'n die in het tweeds Sedeelte
words doorSetrokken .
In het derde en laatste Sedeelte
begins Lennox het lied Plotselin S
mee toPlaYbacken, waarbiJ' ze recht
de camera inkiJ'kt . De camera stoat
stil• er ziJ'n west weinig montages
en de ranSeres stoat midden in het
beeld en kiJ'kt Provocerend de camera in ; wiJ'dbeens, gesticulerend .
Ze draaSt noS steeds de zelfdekleren als in de voriSa scene, maar nu
liken
J ze sen beetJ's onwerkeliJ'k ;~ de
Pluimen kloPPen niet.
De clip li' ktJ'kt dezelfde oPvattin S
over vrouweliJ'kheid ten soon to
stellen als P.J . Harvey. VrouweliJ'kheid is vooral sen constructje die
ontstaat om de manneliJ'ke blik van
• camera to behaSen. Het oPmaken is daarbiJ' sen beeld voor het
constructiekarakter van vrouweliJ'kheid .
Schminken
Het schminkmotief is sen andere
manjer waaroP de oPPervlakte van
de loPstet kan worden Sethematiseerd. Door sen PoPstet to schminken kriJS' t hiJ ' sen andere huidskleur . Een voorbeeld is to vinden in
• clip biJj 'The colour of love' van
Snap.
sen relaxed dansritme
words in dit nummer de bekende
antiracistjsche boodschaP "het doer
er njet toe was voor kleur J'e hebt"
verkondiSd . In de beSeleidende
clip zien we hoe mensen van verschillende rassen in andere kleuren
worden Seschminkt.
Djt schminken is sen omkerinS
van het motief van het schoon of
wit wassen van de neSer nit de no g
was opener racistischer tjJ'den .
• tentoonstellinS "wit over zwart"
van sen Poar J'oar Seleden waren er
verschillende PlaatJ'es to zien waar-
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op sen zwarte neSer blank Sewassen words. Een ander voorbeeld van
dit motief is to vinden in het striPboek Vier avonturen van Robbedoes en Kwabbernoot dot Semaakt
is in de J'aren'30 moat sindsdien is
herdrukt en toSenwoordiS noS altiJ'd in de boekhandel to verkri'Sen
J
is . In dit boek ontmoeten Robbedoes en Kwabbemoot buitenSewoon zwarte PYSmeetJ'es die aan
het einde van het boek lanS niet zo
zwart bliJ'ken to ziJ'n
ooSm't
bruin moor Sswoon onSewassen .
In de clip words het SaSeven van
`het zwarte is er of to wassen' omSedraaid tot : `de huidskleur is er o P
to schminken' waarmee ras ofgebeeld words als jets dot Seconstrueerd kan worden.
Een ander voorbeeld van sen clip
met sen duideliJ'k antiracistische
boodschaP die Sebruik maakt van
het schminkmotief is de clip bi'J
"Hail hail rock'n roll" van Garland
Jeffrey's . Dit nummer vertelt van
racistjsch SedraS van medeburSers
sen taxichauffeur die weiSers sen
zwarte mee to nemen moor even
verderoP sen blanks oPPikt terwiJ'1
in het refrein ail hail rock 'n roll
Jeffrey's SetuiSt van ziJ'n Seloof in
de moSeliJ'kheden van verbroederinS tussen blank en zwart. Het vertrouwen hierjn wordt Sevonden in
het succes van de rock'n roll ; sen
vermen$inS van zwarte en blanks
muzjekstiJ'len.
In de clip zien we beelden van de
ranger 1oPend door de straten van
New York, PlaYbackend met sen
band in de studio en verkleed en Seschminkt als Al Jolson op sen ouderwets televisiescherm .
De manjer waaroP het Al Jolson
motief Sebruikt words boeit me .
Jolson was sen blanks ranger en
entertainer nit de J'aren '20 die rich
voor ziJ'n oPtredens zwart lies
schminken om zo voor neSer to s Pe len. Jolson werd op sen SaSeven
moment zo PoPulair dot hiJ' sen ei-

Sen televisieproSramma kneeS
"The black minstrells show" . Door
• PoPulariteit van Jolson SinSen
veel zwarte artiesten nit deze Perio• er toe over om rich net als Jolson
biJ' het oPtreden zwart to laten
schminken.
Doordat Jeffrey's die zelf sen
halfbloed is rich in deze clip zwart
last schminken als Al Jolson benadrukt hiJ' het constructiekarakter
van de zwarte identiteit,• sen constructie die door blanken als Al
Jolson is Sedefinieerd . Al Jolson
words in deze clip het beeld voor
het feit dot de zwarte rich wil hi'J
succes hebben most aanpassen aan
het beeld dot de blanks van hem
heeft . `Zwartheid' is sen oPSeleSde
identiteit .
Tot slot
Erg vet zit de PoPkritjek er in hun
ides over de clip eigenlijk met
naast; videocliPs zjJ'n inderdaad oPpervlakkiS, in die zjn dat'de oPPervlakte' sen centraal aandachtsSebied is. Alleen de conclusie dot
clips hjerdoor automatisch aPolitiek zouden zjJ'n, is volslaSen onzin.
Misschien is 'de oPPervlakte' njet
van Politjek belanS voor 8esettlede
mannen die SraaS iets zien van de
echte man achter de man.Maar voor
vrouwen en zwarten die rich niet
zo kunnen vinden in de 'ware aard'
die de cultuur hen voorschri'ft,
J is de
oPPervlakte J'uist van uitSesPtoken
Politjek belang . Hun huid, hun aanSerjcht, hun oPPorvlakte is J'arentanS het ProJ'ectiescherm Seweest
waaroP de dominants ras- en sekseideoloSieen zjJ'n SaProJ'ecteerd .
Schminken, opmaken en aankleden zj)'n don de uitSesProken technieken om sen Politjeke strjJ'd op de
eisen huid to voeren . Dat de manneliJ'ke PoPkrjtiek rich daardoor
bedroSen welt verbaast me njets .
Yasco Horsman
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De intermediaal kunstenaar
K . Schippers
Inez Mears an Taco tolk

K . Schippers Pseudoniem van Gerard Sti er is vooral bekend als
redacteur van het ti)'dschrift Barbarber. Daarnaast wordt van zi)'n individuele werk meestal alleen het literaire gedeelte in ogenschouw
genomen . K . Schippers is echter een kunstenaar die op veel meer
terreinen werkzaam is. Zit'n oeuvre omvat uiteenloPende disciplines als literatuur, film beeldende kunst muziek en ballet . In zi'n
werken is er ook regelmatig sPrake van een verstrengelfinS van verschillende media . SchiPPers' werk vertoont een zeer sterke en herkenbare eenheid .
In dit artikel willen wil' het onderscheid tussen multi- en intermedialiteit duidelil'k stellen door deze be~ PPen apart op het
werk van Schippers toe to Passen . Na een beschri)'ving van verschillende asPecten van zil'n werk Proberen wi)' de overeenkomstep die zil'n oeuvre eenheid verschaffen samen to v °~en om to komen tot een omschril'ving van de intermediate stil'lovereenkomsten
van zil'n werk : de kenmerken waaraan het werk to herkennen is als
Pisch SchiPPers', ongeacht het medium waarin het gagoten is .
Muitimedialiteit

Wanner een kunstenaar oPereert binnen meer dap een medium
ongeacht het felt of er verbanden aan to wizen
l zil'n tussen de gebruikte media is er volgens ons sprake van multimedialiteit .
Om een indruk to geven van het werk van K . Schi
rs binnen
verschillende disciplines belichten wiJ' een aantal asPecten hiervan.
Het Proza van Schippers beslaat twee categorieen : een zuiver literaire en een meer beschouwende . Voor de overzichteli)'kheid
worden deze benamin an even aangehouden masr het onder.
scheid is in werkehJ kheid
d minder stnkt 1 .
SchiPPers' beschouwend Proza bestaat onder andere uit De berg en
de steep abriek Museo sentimental en Lb. Deze boeken bevatten korte
essays over zeer uiteenloPende onderwerPen . Schippers beschril'f t
hierin eigen observaties met betrekking tot kunst schilderil'en, literatuur beeldende kunst of asPecten en 8ebeurtenissen uit de realiteit die hem zil'n oPgevallen .
Hi)' schriJ'f t in De berg en de steep abriek bi)'voorbeeld over een winkel in holle multifunctionele wandelstokken, die ais comac
P to
draggtas voor de meest bizarre dingen kunnen fungeren .
In Museo sentimental beschril'ft hil' onder andere een etalaSe waarin een fles st
a at die ga vuld is met kurken een fles dus die gevuld
is met datgene wat normaliter dient om de fles of to sluiten .
De bundel Eb bevat essays over het werk van sclulde
' rs als Tan
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het verhaal van de blinde ohn Hull >
Balthus en Canalettoevenais
>
die zou willen dat bet m zi1n kamer gast regenen zodat hi' l zich
asn de hand van een geluidsafdruk een beeld zou kunnen vormen
van bet interieur .
De onderwe en van de beschouwingen topen dus sterk uiteen ,•
toch zil'n er een aanta1 overeenkomsten in de manier waaroP zil ' beschreven worden. Bi1' de beschril'vinSen is niet gaProbeerd om een
bepaalde mate van obl'ectiviteit to sugg ereren•~ het zil'n duidelil'k
zeer lersoonlil'ke observaties van ding en
en die SchiPers zil'n o gevallen en die hem bevreemden . De beschouwin en komen mede
hierdoor erg literair over;~ er zil'n veel elementen van Schi Pers' literaire Proza en l"zie
~ in terng to vinden.
De ~"zie van K. Schiplyrs kan worden verdeeld in twee ~oe~n :
een 'beschril'vende' en een bewiljzende' ~'oeP.
De 'beschril'vende' gedichten 1~
an over de werkelil'kheid' ~ bet gedicht wordt gebruikt als medium om 'de werkelil'kheid volgens
Schipers' to beschril'ven . Een voorbeeld hiervan is het gedicht'De
ontdekkin
Als1'e%oed
om 1'e heen ki1'kt
zie 1'e dat alles
ekleurd is

in deze versie afkomsti g uit Len vis zwemt uit zi1'n taal%ebied . Het
object is bier de omgeving; bet subject is een willekeuriga kil'ker
de lezer die dient to ontdekken dat zil'n omgeving gekleurd is . In
deze gedichten fungeert de taal als raam of filter op de werkelil'kheid . Vaak nemen deze gedichten de vorm aan van iets dat de lezer zou kunnen uitvoeren : een plan, idee of gebruiksaanwil'zin g,
zoals'Een dons op tafel' uit Verplaatste to els
Een doos op to el zetten .
Uit dezel a hoek vier oto's maken :
doos
dons
doos
dons

die 7 minuten op to el staat
die 12 minuten op to el staat
die 17 minuten
to el staat
die 20 minuten op to el staat

Deze uitvoering kan ook een overweS'~ ng inhouden van een door
SchiPers geschetste observatie, zoals in PrederiksPlein 's middags' uit Verplaatste to els
Kun 1'e bi1' 15 %raden boven nul
en als bet 29 da en
niet beet evroren
toch over dooi
reken?

De 'bewijzende' gedichten hebben zichzelf als onderwerp, waardoor onderwerp en medium tot een geheel versmelten . Deze ge210
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dichten zijn
~ het bewil's van zichzelf' ze beschri'ven een werkeli'kheld maar zijn een werkelil'kheid in zichzelf. Een goed voorbeeld
hiervan is het gedicht 'Het voor- en na-effect bil' de ontdekking van
tussen bekende interpuntie met aanwezi a tekst' uit Sonatines

door het open raam
(7'e ziet lets niet)
(
)
(1'e za8 lets niet)

Sours staan deze gedichten niet op zichzelf, maar dienen ze in de
context van andere gedichten en of teksten gelezen to worden.
Het
icht'Zonder titel 1' biJ'voorbeeld:
Paril's
(8eschreven in Stornow ~ op het eiland Lewis,
een van de Outer Hebrides)

Enveloppe

EnveloPPa waarin foto enveloPPe

Achterin de bundel waarin dit
icht verscheen Sonatines door
het open raam staat een aantekenin die vermeldt dat de eerste versie van dit gedicht verloren is ga aan in Londen waarna een nieuwe versie is eschreven in Amsterdam en over ePt in Bergen
aan Zee . De aantekening besluit met de opmerking dat de lezer
voor zichzelf kan nagaan in welke laais en hil' het gedicht leest .
de twee ap~'na's na het gedicht volgen dan'Zonder titel 2' en
'Zonder titel 3' waarin lets snortgeli)'ks gebeurt met res
tievelil'k
een datum en de oPmerking "ik zit op een stns1
i"' ds comPlest
met aantekeningen achterin .
deze manier bouwt Schi Pers
een uiterst complex netwerk van koP pelfingen en terngkoPPa1'n~
a
wat van deza ioformagen. Uiteindelil'k kan de lezer zich afvrgen
tie waar is en in hoeverre dat relevant is .
Sours robeert SchiPers een sYnthese tussen deze twee verschi1lends uitgangspunten to bereiken . HiJ' robeert tot
ichten to komen die to elil'kertil'd de werkelil'kheid 1aten zi en n over zichzelf
gaan . Dit effect bereikt hiJ' biJ'voorbeeld door het gebruik van foto's
in zij n l"zie,
zoals 'Introspectie' uit Len vis zwemt uit zijn taal8e~
bled . Zie de ofbeeldingen hiernasst .
Door het toepassen van deze ongebruikelil'ke methods west
SchiPpers het verschil tussen ref erentialiteit en zelfreflech'e to overbruggen .
SchipPers heeft zich o twee manieren bezig gehouden met beeldende kunst. Enerzil'ds op een'passieve' mane'er door erover to
schriJ'ven'
~ anderzil'ds actief door het o rSani seren van tentoonstelhngen.
Hi' heef t in NRC Handeisblad eschreven ais medewerker beeldende kunst;~ hiJ' is redacteur geweest van het mededehngenblad
van het Centraal Museum Utrecht en zijn beschouwend werk gaat
voor een Snot
deel over beeldende kunst .
~'
Daarnaast was hiJ' organisator van de Wereldtentoonstellin8 de
AI8emene tentoonstellin8 en de tentoonstelh'ng L il'nen . In 1964 werd
in de 'Moderns Boekhandel Bas' in Amsterdam de wereld tentnongesteld door K . SchiPlyrs en Philip Mechanicus . Bil deze ele en-

ipp~S

2 1 1

heid werd gestreefd naar bet tewee renSen van een bewustwordinS van alle triviale Sebeurtenissen die overa1 toSelil'kartil'd plaatsvinden door een selectie aan gewone beelden uit de wereld samen
to brenSen in een ruimte . De tentoonstellinS werd inSeleid door
an Hanlo.
De Algemene tentoonstelling werd in 1965 in Enkhuizen SeorSaniseerd . Hier warm schilderil'en, tekeninSen, obl'ecten en teksten to
zien.
Li1'nen 1966 was een tentoonstellinS waarbil' Sestreefd werd
naar een minimum aan persoonli1'kheid en een maximum aan Selil'kvormiSheid . K. Schippers had een asntol kunstenasrs S evras Sd
om lanSs een liniaal met hetzelfde
a potlood dezelfde lil'n to
trekken . De resultaten hiervan werden tentoongesteld was~
rbi' een
'radioversie' van 'De schoenen van de dirigent' van Bernlef to horen was en tevens een verfilminS van Schippers' Sedicht De autobezitter' door Bob LanSestraat to zien was . Deze tentoonstellin S
was erop Sericht vraSen op to roepen over de onS'naliteit
en de
~
uniciteit van kunstwerken .

Films
In samenwerking met de filmer Kees Hin heeft Schipers een asntal films Semaakt. Een deel hiervan bestaat uit'kunstfilms' die onder andere in het NOS-programma Beeldsprack zil'n uitSezonden,•
een ander deel bestaat uit'opdrachtfilms' die onder andere Semaakt werden voor het Nederlandse Rode Kruis, de provincie Zeeland, de Nederlandse Aardolie MaatschaPpil' . SchiPpers zelf beef t
eniSa til'd Seleden in een interview met Ischa Meil'er voor de VPROradio naar aanleidinS van een nieuwe film : Het schaduwri1'k de
ontwikkelinS in zil'n films omschreven als een Slil'dende schaal be1~'nnend bil ' documentaire en lanSzaam overlopend in volkomen
fictionele films .
De films worden Sekenmerkt door een zeer ontraditionele aanpak, waarbil' er op aanSestuurd wordt de toeschouwer to activeren . Een hoSe mate van inspanninS is vereist om de films to kunnen
ilp' en . Hieronder vol een aantal voorbeelden .
Het view bond1'e The Mutt is een film naar een verhasl van an
Hanlo. Het verhaal is niet verfilmd • bet uitSetYpto draaiboek
wordt zin voor zin door de camera vanuit een vast standPunt Sevolgd. Compleet met vermeldinS van camerabeweS'nen,
muziek
~
en tekst verschi'nen
~
de opnames niet in beelden masr in letters .
In De 8evoeli8a Plast wordt een portrettenSaleril ' Sevormd van
p°rtretten uit bet atelier van de foto~'aaf . Merkelbach en zil'n
dochter . Via een rekenkundiSa ordeninS worden zo'n 1200 foto's
Setoond die elk een paar seconden in beeld blil'ven . Er ontstaat
een zwilS' ende film van ruim een uur die ondanks of dankzil' de
of weziSheid van commentaar, kleur en muziek een heel dramatisch effect heeft en de toeschouwer constant boeit.
De enkele laren uit8estelde dood van ac9ues Ri%aut is een surrealistische film waarin teksten van de dadaist Ri aut worders voorgele zen en op een losstaande bil'na onsamenhanSende wil'ze verfilmd .
De Nieuwe Gemeenschap en bet ideaal is een documentoire over
bet roomskatholieke ti'dschrif t De Nieuwe Gemeenscha p dat m 1934
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werd opgericht uit onvrede met het
til'dschrift De GemeenschaP en dat zich
al snel ontwikkelde in de richtin g
van het anti-semitisme en fascisme .
Schippers confronteert als interviewer de oud-medewerkers en sYmpathisanten van het til'dschrif t veerti g
)aar later met dit deel van hun verleden. Het wordt aan de kil'ker overgelaten om conclusies to trekken uit de
zeer uiteenloIende reacties van deze
mensen.
Ook op het gebied van muziek en
ballet heeft Schippers zich gemanifesteerd . In 1969 nam de VPRO een lange conpositie voor piano van hem
op : Gebroken wit . Het stuk is niet
meer to beluisteren omdat het in de
l'aren zeventig gewist is . Door een
kleur to koPPelen aan een muziekstuk is er sprake van sYnesthesie .
Eind l'aren '80 schreef Schippers enkele teksten bil' choreo ~'
of ieen .

Intermedialiteit

Onder intermedialiteit verstaan wi'
de verstrengelfing van verschillende
media binnen een oeuvre of een
kunstwerk waarbil' elk gebruikt medium bil'draagt aan de totstandkoming van de betekenis van het geheel . Hiervan is een ~'oot aantat voorbeelden aan to wizen
in het werk van SchipPers .
l

K. Schippers

SchiPpers' literaire Proza is veelal taal- filosofisch van aard . Een
duidelit'k voorbeeld hiervan is de roman Bewi1'smateriaal . In deze roman verwerkt Schippers overigens ook zil'n eigen ~
I"zie . De uitsprack "als l'e goed om l'e heen kil'kt, zie l'e dat alles gekleurd is"
wordt hier aangehaald . In Len avond in Amsterdam wordt een verhaal dat door middel van interviewtechnieken gemaakt is als een
roman gaPresenteerd .
Het beschouwend Proza van Schippers heeft zoals hierboven al
is aangageven, een literair karakter~• zil'n observaties van de werkelil'kheid en de kunst werkt hil' uit aan de hand van dezelf de ideeen
die de basis vormen van zil'n literaire werk .
In de Poezie van K. Schip
~ verschillende intermediate kenp ers zi'n
merken waar to nemen: ten eerste het gebruik van foto's, illustraties en beeld sYmbolen in gedichten. Dat we in deze gevallen no g
kunnen spreken van poezie en niet van beeldende kunst heeft to
maken met het feit dat deze beeldende middelen in de eerste
Plaats op semantisch niveau genterpreteerd moeten worden . De
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visuele techniek speelt een ondergeschikte rol. Anders gezegd : het
gaat om wat er op de foto's staat, en (bijna) niet om hoe ze er uit
zien .
In een ander geval gebruikt Schippers presentatiemethoden die
gebruikelijk zijn in de beeldende kunst . In de bundel Verplaatste tafels staan bij ieder gedicht de gebruikte materialen vermeld, zoals
bij schilderijen en plastische kunst gebruikelijk is (bijvoorbeeld
'podood op muziekpapier' en 'karton en hour) .
Veel van Schippers' gedichten zijn op to vatten als 'voorstellen'
voor bee:dende kunstwerken, zoals 'Onopvallende reductie'(uit
Verplnatste tafels) :
Een vlak in ieder8eval jets
reduceren tot de su88estie van dat vlak .
Maar het toch intact taten,
niet beschadi8en .

Bij de tentoonstellingen die Schippers heeft georganiseerd is er ook
sprake van intermedialiteit. Hcewel er beeldende kunst tentoongesteld wend, zou je toch ook kunnen spreken van literaire evenementen. Dit wend allereerst veroorzaakt door het (triviale) felt dat
de meeste medewerkers en mede-0rganisatoren schrijvers waxen .
Jan Hanlo benadrukte in zijn opening van de WereWtentoonstelling
de literaire inhoud van het getoonde; hij omschreef deze als "het
absurde van het niet-absurde" . Op de AIgemene Tentoonstelling
werd werk tentoongesteld van medewerkers van Barbarber. Bij Lijnen werd mast werk van beeldend kunstenaars de verfilming van
Schippers' gedicht'De autobezitter' vertoond . Deze tentoonstelling vertoont in het achterliggende concept en de uitwerking daarvan overigens een sterke gelijkenis met de conceptuele poezie van
Schippers .
Het medium film heeft in zichzelf al een intermediaal karakter . Er
wordt immers gebruik gemaakt van beeld, tekst en getuid . De intermedialiteit in de films van Schippers en Hin heeft mast deze basis nog een ander karakter .
Schippers en Hin hebben een aantal documentaires gemaakt in
opdracht van verschillende instanties . Een voorbeeld hiervan is
Onderaards, gemaakt in opdracht van de Nederlandse Aardolie
Maatschappij. Het commentaar bij deze film is van een hoog literair gehalte . Een zin als "Vanuit hun werkkamers plaatsen zij de
boortorens als schaakstukken op het land . .. Voortdurend bereiden
zij nieuwe zetten voor." zou in een roman of gedicht niet misstaan .
Het view hondje (The Mutt) is een literaire film in de meest extreme worm . Zoals hierboven al is besproken, is deze film - letterlijk
een letterlijke verfilming van een verhaal van Jan Hanlo .
In de film De enkele jaren uitgestelde dood van jacques Rigaut worden aantekeningen van Rigaut sec als tekst gebruikt . Bovendien
blijkt uit de films dat deze teksten het belangrijkste uitgangspunt
zijn geweest bij het scenario . Dit heeft geleid tot een zeer poetisch
resultaat.
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Uit al deze voorbee1den blil'kt dat K . Schipigrs een intermediaal
kunstenaar is. Hil ' bantoert niet voor ieder medium dat hi' ex loreert eena prto
op bet medium toege snedan sti1l maar een sti)'1
a
die bet ekozen medium oversti' . Het is Schiprs' manier van
ki)'ken die zi)'n werk, of bet nu literatuur, film, beeldende kunst of
muziek betreft herkenbaar maakt .
In een film als De8evoeli8a plast bi)'voorbeeld vinden we dezelfde werkelil'kheidspercePtie als in de stelling "als l'e goed om
been ki)'kt zie l'e dat alles gekleurd is" . Door de foto's uit bet Merkelbach-arcbief op de gekozen manier obl'ectief, in een rustig tern1o)to laten zien wordt de ki)'ker in een situatie gebracht waarin hi' )
de werkelil'kheid achter de foto's als vanzelf gaat ervaren ; hi)' gaat
als bet ware zien dat de zwart-wit foto's 'gekleurd' ziI' n .
In Het view hondl'e zien we een soongeli)'ke kopling
met Schipl~
1"zie: door bet scenario niet to verfilmen maar letterlil'k to
l~rs' ~
filmen worden vragen gesteld over wat de werkelil'kheid is die een
kunstwerk in zich draagt -- de geref lecteerde werkeli)'kheid of de
werkelil'kheid van bet kunstwerk zeif . Ook in veel van zijn~
1"zie
last Schippers deze twee werkelil'kheden samenvallen : beschouw
bi)'voorbeeld bet gedicht a is 'Het voor- en na-effect bi'
~ de ontdekking van tussen bekende interpuntie niet aanwezi a tekst' . Schi I'ers scbetst bier geen voorbeeld van wat hi) ' wil z~e~hil' last bet
gedicht zelf bet voorbeeld zil'n .
Om een duidelil'k beeld to kril'gen van de stil'1 die kenmerkend is
voor SchiPPers' wer is bet nodi zijn werk to beschouwen o p
drie verscbillende niveaus .
Het eerste niveau betreft SchiPrs'
1~ werkelil'kheidsconceptie en
denkwil'ze ten aanzien van de wereld om hem been . Schiplyrs
ageert als bet ware teSen de su 'ectieve werkelil'kheid die wil ' zien .
Als wil' waarnemen ki)'ken we voor bet gemak over een groot aanto1 din en been . Dit beeft een raktische reden : anders zouden we
to veel informatie binnenkrilg' en om er n ~ wil's uit to worden. We
zijn
~ als bet ware geconditioneerd om alleen dat to zien en op to nemen waarvan we denken dat bet relevant is . Schi rs is ecbter
van mening dat ons op die manier veel interessante dingen ont8aan. Hi)' streeft daarom naar een 'democratische zienswi)'ze'
waarin alles even veel aa ndacht kri'~ . Een voorbeeld hiervan is,
zoals door SchiPpers vaak is aan ekaart de 'le e' ruimte tussen
ons oog en bet object
dat we zien . We an altil'd voorbi)' asn de
~
ruimte die zich tussen ons oo en een object bevindt, terwil'1 die
ruimte toch noodzakelil'k is om bet object to kunnen waarnemen .
De andere twee niveaus zijn ericht op de sche
nde as ten
van SchiPpers' werk . Het eerste hiervan is bet cone tueel sche Iend niveau dit is een zeer belanSn)"k anderdeel in zi n werk.
Schippers is een concetuee1
kunstenasr, wat i nhoudt dat de
P
ideeen die ten grondslag hggen aan een kunstwerk belan~'ilker
zijn dan de materiahsenng ervan . Scuppers eeft zijn ideeen dus
niet in de eerste a1ats vormbinnen een be aalde discipline
zie roza film et cetera maar ais ideeen o zichze1f . Z1 n benaderin van kunst boudt allereerst 'bet creeren van ideee"n~
' 'n. De manier waaro SchiPers bi" voorbeeld zijn 'dem ocratische zienswi'ze'
vo rmgeef t is niet door een totole omkenng v an de gebruike~
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hoot
1 . Hieronder zijn een aantal voorbeelden
van Schippers' literaire proza
samengevat.
Een avond in Amsterdam is een
verzamehn$ van teen interviews met
Ben ten Holter. Alle interviews $aan
over 'een onderwerp: hat erode van
de werkdag van Ten Holter en de
gang van zijn werk naar huffs .
Bew ijsmateriaal is een roman die
speelt in een land waar alle din en
een vaststaande functie hebben. De
hoofdpersonn kriJ'St van staatswege
de geheime opdracht om een
rapport to vervaardigen van alle
staatsgevaarlijke verbeelding en
afdwahngen van de werkehjkheidseonceptie . Tijdens zijn zoektocht
naar de onnuttige mogeli)kheden
van voorwerpen en naar onnuttige
gedachten doorlooPt hi) een aantal
stadia .
verschillende manieren
probeert hij achter de ware aard van
de werkelijkheid to komen, waarbij
hij achtereenvolgens hulp krijgt van
een voorwerPkundi8e, een taalkundige en een down . Uitemdeh
komt hij tot de condusie dat de
meest passende reactie op de
werkeh)kheid een zwijgtaal is en
verdwijnt hij in hat PaPier met
achterlating van de zin : "Atlas is er
en ik hers er niet" .
In Beweegredenen beschn)ft SchiP
P ers
het proces van rote retatie, maar
dan vanuit hat gezichtspunt van
hetgeen geeinterpreteerd wordt . De
hoofdpersoon wordt op een
schilden) vastgele$d wanneer hi1 zit
to vissen en bljkt plotsehng
werkelijk in het schilderi' to zitten .
Door de roterpre taties die verschillende menses van hat sdulderi
makes reist de hoofdpersoon van
hoofd naar hoofd tot hat moment
waarop hij (bi na verdwenen omdat
de roterPretatie van hem vervaaSd
is) toevallig wear in zijn ei8en
$edachten terechtkomt.
SchiPPS Proza wordt $ekenmerkt
door een zeer cons uente uitwerkin8 van de ideeen die eraan ten
grondslag liggen. De personages en
lokaties bli'
N en naamloos ; hierdoor
ontstaat een neutrale basis waarbij
alle aandacht 8ericht wordt op de
handelingen en onbevan8en
observaties .

vml h ke mvalshoek to hastere masr veeleer door een kleine verschuig luervan to bewerkstelhg en . Een voorbeeld is de hierboven al
8enoemde ruimte fusses oog en voorwerp, tosses subject en object. Omdat hil ' zil'n zienswil'ze vormgeef t in ideeen die niet aan een
beaald
P medium ebonden zil'n, heef t zil'n oeuvre door de verschillende disciplines heen een herkenbare stil'l .
Een vog van
1 deze conePtuele barsaderin8 van kunst is dat
binnen SchiPers' oeuvre verschillende ideeen telkens terngkeren .
Het al vaker aangehaalde "als l'e 8oed om >'e hears kil'kt zie l'e dat alles gekleurd is" is bier een voorbeeld van . Daze recursiviteit duidt
op de verwoordin8 van een basisidee zoals hierboven bil ' hat eerste
niveau de werkelil'kheidsconcePtffe, aan de orde is gekomen.
Het laatste niveau betreft de manier waaroP een idee wordt uit8ewerkt : het mediaal schePnd niveau . Een idee op zichzelf kan
niet worden tentoong ~ esteld' er vol als laatste staP de uiting in
een medium . dit niveau vol Schippers steeds dezelfde methode die hil ' uitlegt aan de hand van een uits rack van de bekende
intermediaal kunstenaar Man Ray : "Ik heb nets meer $edaan dan
het sim lste uitdrukkin middel 8ekozen voor ideeen die in mil'n
hoofd zaten" . Schippers kiest dus hat medium dat hat baste past
bil ' het to uiten idee. VervolSens werkt hil ' hat in dat medium uit o P
een vril ' rechtlil'ni a manier . Deze uitwerkin8 kan op twee manieren Plaatsvinden. De arse keer Seef t Schippers aan zil'n ubliek
slechts een idee ter uitvoerinS zoals in 'Een dons op tafel' of een
observatie :er overw~
' ng 'FrederiksPlei~'s middaSs' de andere keer 8eeft hil ' de uitwerkin8 daarvan " lvoorbeeld in 'Het vooren na-effect bil ' de ontdekking van tosses bekende rote untie
net aanweziga tekst' of bil ' de Wereldtentoonsteilin8 . In sommige
werken Probeert Schippers deze twee verschillende manieren van
uitwerking to combineren, zoals in `IntrosPectie' .
Het is duidelil'k dat SchiPIErs' werk voortvloeit uit een werkelil'kheidsconcePtie die gebaseerd is op een onbevooroordeelde wil'ze
van observeren . De coneptuele werkwil'ze die Schippers
1~ hiero P
toeeast leidt enerzil'ds tot de stil'lovereenkomsten die zil'n werk herkenbaar makers en een hechte eenheid verschaffen . Anderzil'ds is
dit de oorzaak van de door Schippers gahanteerde vormen van
mufti- en intermedialiteit.

Inez Meurs studeert moderne Nederlandse en moderne westerse letterkunde aan de Universiteit Utrecht.
Taco Stolk studeert intermediate compositie aan de interfaculteit Beeld
en Gelu d van het Koninkli' Conservatorium to Den Haa8 .
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Het Gesamtkunstwerk als ideaal
Over de verhouding tussen verschillende kunstdisciplines bij Armando

Ann e m ari a van den Berg

1 . S. van Faassen (red.), De Nieuwe Stijl
1959-1966 . Amsterdam. 1989, p.240.

Al vanaf het begin van zijn looPbasn heeft Armando zich met verschillende takken van de kunst beziggehouden . In 1954 had hi'l
zijn eerste solotentoonstellinS in 'Cobra'-galerie Le Canard to Amsterdam, en in datzelfde par debuteerde hi1' met zin I"zie
~ in Podium . Later is Hj ook op het Sebied van beeldhouwen, muziek en acterm in zin
l eigen HerenIeed- Produkties zeer talentvol gebleken .
Armando stond aanvankelik onder
invloed van de Vi)'f tigers en
l
Cobra maar in de ~
' ren zestig sloeg hia' met de Nul-groep en De
Nieuwe Sti1'1- ~'oep een andere richting in . De expressieve werkwil
ze van de Vil'f tigers wend ofgewezen en een 'volledig aanvaarden
van de realiteit' werd er voor in de Plaats gezet . Niet de kunstenaar maar de materie diende to sp reken . In De Nieuwe Sti'1,
~ het
til'dschrift in boekvorm dat in 1964 werd opgericht en waarvan
slechts twee nummers verschenen werden de beeldende kunstenaars ~'oeP 'Nul' en 'de Nieuwe Poezie' die in Card Sivik was geintroduceerd als een stroming gapresenteerd . Beeldende kunst en literatuur werden beschouwd als zelfstandiga disciplines die veel
verwantschap vertoonden 1 zonder dat de ene de andere domineerde.
In 1965 stopto Armando met het maken van beeldende kunst.
De Nul-kunst had voor hem een eindpunt bereikt : het kritiekloos
aanvaarden van de realiteit sprak hem niet langer aan . Hil' wil'dde
zich enkele l'aren uitsluitend aan l'ournalistiek en literatuur . Eind
1967 begon hil' weer to tekenen, schilderen deed hil ' pas weer vanaf
1972. De dichtbundel die vol de o Armando's eerste bundel Verzamelde gedichten ; 1951-1963 1964 was Hemei en aarde,; een heroische
cius in 3 Jden die in 1971 verscheen . Armando: "Ik denk dat het
me had uitgaput1 de realiteit . Dat ik daardoor op den duur eestelil'k zo maSer werd dat ik ermee moest stoppen. En om mezelf
weer op to laden later m'n heil in de romantiek zocht . Daar kwam
Hemei en aarde uit voort1 1971 . 1
Na deze til'd bleef Armando zowel wat betref t zijn beeldende
kunst als zijn literatuur vri
l constant produceren en verwierf hi'l
een oeiende bekendheid . Sinds zin
l verhuizing naar Berlin
1 in
1979 is Hj met zin
beeldende
kunst
internationaal
door
ebroken.
l
Zil'n werk is opgenomen in vele museale collecties en hil' heeft deelSenomen aan ote
~' internationals tentoonstellingen als de Documenta in Kassel in 1982 en de Biennale van Venetie in 1984 .
Armando houdt zich ook nu nog met verschillende kunstdisciplines bezig. Wat deze disciplines met elkaar verbindt is de thematiek die zowel in zijn
~ beeldende kunst als in zin~ literaire werk is
aan to treffen .
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Armando's thematiek is vaak ga peerd als De schoonheid van
het kwasd' . Zil'n fascinatie voor de meerzil'di heid van de mens
staat luermee ' m verband. Schoonheid overstil' de to enstellin g
tussen goed a n kwasd en ook in de mens blilken zich to8enstril'dige karakters to kunnen huisvesten . In een Ausnahmesituation zoals
oorloSstiljd kan zich in de mens een ander gezicht oPenbaren . In
veal schilderil'en en 8ra f iek is daze geboeidheid door uitzonderin situaties als oorlo of door geweld in het al emeeri, duidelil'k
herkenbasr . Armando schilderde geweren 'Das Gewehr' en gof
andare werken titels die voor zich s raken zoals 'Gef echtsfeld',
'Monument voor de daden' en 'Het Sedrag van de vi>'and' . Ook de
'KoPf-serie is een duidelil'k voorbeeld van een uitbeelding van de
fascinatie voor de mens en het geweld dat in hem schuilt . Deze
mensenkop, vaak of beeld als schedel, toont de mens tot op het
bot in ziljn voile naaktheid . Associaties met dood en geweld dienen zich in daze kunstwerken snel aan .
In Armando's literaire werk vindt zijn belangstelling voor de
meerzil'digheid van de mens haar neerslag in het veelvuldig voorkomen van het verschil'nsel dat enschil'nlil'k t~enstril'diga personages
es zich met elkaar identificeren of in elkaar over an . Zo ziljn
het in Dagboek van een dader de daden en het slachtoffer, die op een
be aald moment identiek bli'ken: "Maar weet dat het Offer ook
een Dader wilde zi)jn, maar Ik zal Hi)' worden de Dader wordt het
Offer, de Meester za1 een knecht ziljn ." In de dichtbundel T'ucht
1980 wordt de hiesrchische orde die er tussen mensen kan heersen ontdaan van ziljn absoluutheid . De 'geknielde' die hierarchisch onder de 'ik' stoat, heerst zelf over anderen :
wordt 8evreesd, 8eknielde .
heersers smeden slag uw zwaard.
U

De Onderdaniga en de heerser blil'ken zich in eenzelfde persoon to
kunnen bevinden . Ook het ontbreken van een vastomli'nd kader
voor het be ~p
grip
staat hiermee in verband .
Het blijkt onmogelijk de mens ongenuanceerd 'dader' of 'slachtoffer', 'heerser' of 'slaaf', ofwel 'schuldig' of 'onschuldig' to ncemen .
Daarom wordt het antwoord op de voor de mens blijkbaar belangrijke schuldvraag in Armando's werk verplaatst naar iets buitenmenselijks : de natuur . Schuldige bomen, schuldige landschappen
en schuldige bosranden zijn zowel in Armando's literaire werk als
in zijn beeldende kunst veelvuldig aan to wijzen. De natuur is
schuldig op 'plekken' waar zich iets gruwelijks heeft afgespeeld .
De natuur, die net zoals de kunst amoreel blijkt, groeit ongestoord
vender. Deze benoeming van 'schuldige natuur' is niet alleen de
verwlling van de behoefte ergens een schuld to leggen, maar is bovenal een uiting van ongenoegen over de voortsnelling van de tijd
waar niemand grip op heeft . Het fait dat er op een plek waar ooit
een veldslag woedde of een concentratiekamp stond later wear onbekommerd grassprietjes, struiken en bomen groeien, toont aan
dat de tijd zich voortzet, ongeacht wat er is gebeurd .
Doordat de tijd maar voortgaat terwijl hit verleden door de herinnering zo'n grote rol in hit heden speelt, ontstaat hit verlangen
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de til'd vast to houden . 'Gisteren heerst in alle da en' staat er in Het
Sevecht 1976 . Het verleden houdt bet heden in ziJ'n greap, maar
bil een po8'ng
~ dat verleden to benaderen is bet de voortsnellende
tiJ'd die togenwerkt.
Een aanto1 van Armando's verslagen uit Berlin
) van die in bet
begin van de ' ren'80 wekeli)'ks in NRC-Handelsblad verschenen, is
to zien ais oP~'ng om bet verleden vast to leggen en een teloor8ung door de voortdenderende til'd to besParen. Armando sPrak
daartoe vele Duitsers die de oorl hadden meegemaakt en noteerde bun ervaringen. In zil'n beeldend werk heeft hiJ' deze S'ng
~ gevisualiseerd in de vorm van een wiel Das lZad' . "Dat wiel is voor
mil' een visioen van de voorbil'snellende til'd / de vergankelil'kheid
die ik even tot stilstand heb kunnen brengen1! .2

2 Niels Swinkels, 'Armando: 'In vrolijke
tijden kan ik niet werken", In : De
Stem 3 januari 1992.

De thematische verwantschap binnen Armando's werk maakt bet
tot een hechte eenheid. Behalve binnen zil'n eigen werk le hi)' via
zi)'n thematiek ook een link met werk van andere kunstenaars .
ZiJ'n keuzen voor de omslagen van zin
J bundels en romans $even
bier blil'k van.
verschillende boeken ziJ'n schildenlen ofgebeeld
van bekende schilders uit verschillende 1erioden van de kunstgeschiedenis. Zo is er voor DaS boek van een dader 1973 bet schilderil
'Chasseur im Walde' van de Duitse romanticus CasPar David
Friedrich gebruikt waarop de onmacht van de mens ten oPzichte
van de immense natuur tot uitdrukkin komt . In bet Da8boek at
de hoofdpersoon op zoek naar de medemens en naar zich zelf en
wordt Hj op die zoektocht geconfronteerd met de macht van de natuur : "Een Sroot gevoel babep t mi.
l Hier sta ik tussen hogel schuldige bossen. Dit zal de Macht zil'n waarover men veal boom . De
Macht kan zo brutaal zil'n, zo bedreven. Laat de machten tot mil' komen! in mi)' vervloeien, zodat ik1 dood of levend1 een ban met alles .
Maar hoe dan toch ."
Is er nu behalve een thematische eenheid ook een vermen 'n to
vinden van de verschillende disciplines die Armando beoefent?
De uitgaven van Vorstin der machtelozen en Het gevecht doen op bet
eerste gezicht vermoeden dat dit bet geval is : behalve tekst zil'n er
fragmenten van een tekening en bewerkte foto's in to vinden .
In bet in 1972 of zonderli)'k verschenen gedicht Vorstin der machtelozen zi'n uitver ote onderdelen of edrukt van een door Armando speciaal voor die uitgave gemaakte tekenin . Ook in Het 8eyacht 1976 zi"n
l tussen de tekst afbeeldingen e 1astst van
bewerkte foto's uit de reeksen De onbekende soldaat' en 'Schuldi g
landschaP' .
Wanner Vorstin der machtelozen in 1973 in De denkende denkende
doden; herinnerin8en wordt opgenomen, ontbreken de uitvergrotingen van de tekening echter . Hieruit kan worden ofgeleid dat deze
ondergeschikt waren aan de tekst en dat zi) ' geen essentieel onderdeal van de bundel vormden . Ook in Het gevecht is bet niet zo dat
de twee disciplines tot een eenheid komen . De of beeldingen hebben betrekking op de tekst en versterken de werking daarvan 1
maar ze kunnen ook heel goed zelfstandig functioneren, zoals bet
gedicht niet aan waarde verliest wanner de foto's ontbreken .
a 'na's waar tekst staat zil'n geen afbeeldingen to vinden ; bet
P~
overgebleven wit op deze aP~'na's vervult een functie binnen bet
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Deel uit'Schuldiga Landschaft',
1987

gedicht en is daarmee een aspect van de Poezie . 0P de Pa8'na's
~
waar illustraties staan komt geen tekst voor . De scheiding tussen
de ~"zie en de of beeldingen is hiermee evident .
In de boeken The Berlin Years en in 100 tekenin8en, 1952-1984 beide
over Armando's beeldend werk zil'n wel enkele tekeningen to yinden waarin Sebruik wordt gemaakt van woorden .
de tekeningen 'De viand'
(1977), Peindbeobachtun 1979 en 'Ubungsl
gelande' 1979 is de tekst een niet los to koPPelen onderdeel van
het kunstwerk. De ~'lligl
a linen zetten zich voort in het handschrift waarin de gebruikte woorden zil'n geschreven, deze woorden zil'n onderdeel van de comPositie . Dat het hier slechts gaat om
de vermelding van de titel lil'kt mil ' uitgesloten .
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Doordat er woorden zijn $ebruikt, is de ze$$in$skracht van
deze tekenin$en concreter $eworden . Het woord `Feindbeobachtun beef t - doordat bet in een tekenin$ is $ebruikt - bovendien een meerwasrde gekregen die bet binnen een gedicht of
roman niet zou kril$' en . Die meerwaarde li$t hierin dat de tekenin$ op zichzelf ook iets is dat bekeken beobachtet wordt . 'Feindbeobachtun ze$t op deze manier ook iets over de relatie kunstwerk-toeschouwer. Zaken aIs verveachtin$en, onzekerheden of
argvyaan kunnen zowel bil' bet beschouwen van een kunstwerk als
bil' bet beschouwen van 'de vi)'and' een belan$il'ke
rol spelen . Het
~"
blil'f t in deze tekenin$ onduidelil'k of l'e bier als toeschouwer bekiJ'kt
of dat l'e bekeken wordt, ofl'e'Feind' bent of 'Beobachter' . Viand
l
en kunst komen hiermee op hetzelfde plan to staan wat aansluit
bil' Armando's fascinatie voor de schoonheid van bet kwaad .
Behalve de drie bier $enoemde tekenin$en zijn er meer kunstwerken to vinden waaroP Armando met woorden werkt en wel
met zijn ei$en naam . 0P een aantal kunstwerken is de naam Armando zo prominent aanwezi$ dat de term si$natuur hieroP niet
meer van toePassin$ is . De naam neemt sours een ~'oot $edeelte
van bet doek of bet blad in besla$ . Het woord Armando kril' $t
daarmee zoveel lading, dat bet de naamfunctie overstil' . De uit
bet Italiaans afkomsti$a betekenis 'zich waPmend' drie$t zich op .
Dat l'uist in de 'Fahne'-serie zijn naam vaak onderdeel $aat uitmaken van de comPositie is $een toeval . De waPPerende zwarte vla $
die sours sterk aan een biJ'l doet denken, roePt associaties op met
ten stride
trekkende 1e$ers en is dus $oed to vereni$en met de bel
tekenis'zich waPm end' . Armando zelf heeft in verschillende interviews benadrukt dat'Armando' $een Pseudoniem is maar een
naam die hil' op een $a$even moment heeft aan$enomen bet zou
de Italiaanse vorm zijn van zijn oorsPronkelil'ke voornaam Herman) en die ook in zijn PasPoort to vinden is . Zoals bier $ebleken
is staat de betekenis die de naam drag$t, al dan niet toevalli$ in
nauw verband met de thematiek van bet werk .

3. W. Stokvis, Dichterxle srhilders,
srhilderende dichters . Z .p .,1977.

De hierboven $enoemde kunstwerken zijn oPvallend omdat er
binnen bet domein'beeldende kunst' bouwstenen zijn $ebruikt
die traditioneel voor literatuur dienen : woorden . Ik moet hierbil ' direct oPmerken dat bet aantal kunstwerken waarbil ' dit bet $eval is
slechts een heel klein deel van bet oeuvre van Armando beslast .
Voor bet overgrote deel van zijn Produktie $eldt dat er een zeer
strikte scheidin$ tussen de verschillende kunsten bestaat. Hnewel
er in de modern til'd mo$l
elikheden zijn tot vermen8~n$ van deze
kunsten bestaat er binnen Armando's veerk een klassiek onderscheid tussen de verschillende disciplines . Literatuur en beeldende
kunst zijn duidelil'k $escheiden $ebieden ondanks de sterke verbondenheid door de thematiek . W. Stokvis schre efm1977 dat "de
$edichten die Armando schreef en de titels die hil zijn veerk gaf
zil'n haast onontbeerlil'k our zijn beeldend werk op de l 'uiste wil'ze
to kunnen ervaren." 3 Ik meen dat Armando s beeldend werk o P
zich zelf sterk $enoe is our zelf standi$ tebestaan en to worden ervaren. Hierin zit l'uist de kracht van zijn Produktie : bet vormt een
eenheid door de in a1 bet werk door$edron$en thema tiek terwil'l
de werken of zonderlil'k elksar niet nodi hebben our op waarde $e221

4. '1. Heymans in gesprek met
Armando . De onvoltooid verleden
tijd' . In: De Revisor 16 augustus 1989.
5 . idem.
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schat to worden . Het is niet zo dat Armando's tekeningen steunen
op zijn "zie of dat zijn romans een aanvulling vormen o zijn
schilderi'en.
~
Armando zelf acht de verschillende disciplines volwasrdig aan elkaar : de ene acht hiJ' niet hoger, volmaakter of beter
dan de andere, ze staan niet in dienst van elkaar . "Men hoef t niet
al m'n iiteratuur to lezen om m'n schilderil'en beter to kunnen be~' il'pen . Schilderil'en moeten autonoom zil'~- realiteiten voor
zich . En . . . goed geschilderd. Men denkt wel eens dat mil'n schilderiJ'en de decoys vormen voor de belevenissen die ik in mil'n boeken
beschriJ'f.. Dat kan ik met kracht ontkennen. Om biJ'voorbeeld de Sere 'Der Baum' to kunnen waarderen hoef t men niet unbedin to
weten wat mil'n belevenissen met de boom zijn geweest
wat ik
daarover heb geschreven. Dat is een andere reahteit.
Dat hi'~ ondanks de scheidinga~toch hooPt op een uiteindelil'ke
eenheid van zijn werk bliJ'kt uit het volgende citaat : "Misschien
streef ik een romantisch Gesamtkunstwerk na . Dat weet ik niet.
Maar als ik omval dan zou ik wel willen dat m'n werk een mooie
eenheid vormt. Een ~'oot, donkey en plechtig gebouw . Dat zou ik
op pril's stellen ." 5 De schoonheid van het kwaad is het fundament
gebleken waar al een aardig pand op verrezen is.
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de televisiekritiek van Gerrit Komrij

Heleke van an Braer

vallend hoe weini de waarderin van een schril'versoeuvre verandert met de decennia. In mei van dit )a' ar ontving Gerrit Komri'l de
P .C . Hoof ril's voor zijn beschouwend proza maar bil'na twintig ' par
eerder werd van oorsprong dichter en vertaler Komri'l al een ware
volksheld toen hil ' de Nederlandse televisiewereld can de schandpcal
na elde in een serie columnachti a televisiekritieken .
Zil'n wapens waxen ook toen de "ironie sarcasme satire en paradox" die in het l'ur rapport van de P .C . Hoof t 'lur worden geroemdr maar waar zijn bil'tende spot en glasheldere stil'1 hem dit
)a ar vooral geld en erkenning opleverdenr betekenden zijn televisiecolumns in 1976 zijn doorbraak near een~'oot lezerspubliek .
Vobr die til'd was Komri'l alleen in kleine krinS bekend als dichter
en vertaler, onderdelen van zijn oeuvre waar noS steeds veel minder belangstelling voor bestaat .
Voor velen is Komril ' immers op z'n best als hil ' zijn "tics van
de provocatie en de paradox loslaat op een van die mastscha elil'ke of literaire misstanden die 'het bone oog van Komril'' nooit lil'ken to ontgaan: het cultuurbeleidr de literatuurkritiekr het welzil'nswerk of, bil'voorbeeldr de televisiecultuur . Over al deze zaken
verschenen tussen 1976 en 1993 essaYbundelsr waarin Komril's
woede zich richt tegen alle aanstichters van de angst, de heat, de
opervlakki
eidr de onderdanigheid en de rancune .
p
Hierbil ' verhult Komri'
l zijn ongetwil'feld
~' ote maatschaPelil'ke
en literaire betrokkenheid achter een masker van satire en spotlust, hYpocrisie en maskerade: zodra de lezer werkelil'ke bezorgdheid vermoedtr l zor Komri' er voor zijn zogenaamde hYocrisie
en immoraliteit des to duidelil'ker to etaleren . Het zin
l essays met
een dubbele bodem, maar vol van een woede die zo is volgehouden dat hil ' niet gespeeld ken zin
l . Alle overdril'vinga~cultiveringen en paradoxen ten s il't klinkt uit zijn essays en columns een
gekwetstheid die vooral leidt tot wrack : Komril ' kwetst meedogenloos terng.
Dit geldt met name voor de televisiekritieken die Komril ' gedurende het hele l'ear 1976 in NRC Handelsblad publiceerde en die
als Horen zien en zwi18' en. Vreu8detranen over de treurbuis 197 werden gebundeld : wars van het behoedzame tters roza van de
doorsnee televisiecriticus trok Komril ' hard en oorloSszuchti$ ten
stride
l tegen de lang vexgoelil'kte malloti eid en botheid die hi' l
op de 'treurbuis' aantrof . Interessant hierbil ' is in hoeverre Komri'l
zich in de confrontatie met dit massamedium last leiden door zijn
positie als intellectueel en schril'ver : hoe literair zijn de maatstaven
\joo .s
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die hiJ' aanle$t ei$enlil'k, en in hoeverre stelt
hil' zich als 'elite' op te$enover de 'masse' die
dit medium tot zijn publiek kiest? Kortom:
hoe redt Komri zich
uit deze verstren$elfin $
l
van literatuur en televisie?
"Het is een boek $eworden" 1 ze$t Komri'l
over Horen zien en zwilg' en, "waarin de creativiteit en de literatuur wrack nemen op de fan~ 1
tasieloze Gooise slagPpil . WRAAK .„
1Viet alleen met deze stellin$ zet Komril' literatuur en televisie als to$enpolen to$enover elkaar : in veel van zijn televisiekritieken staat literatuur voor de fantasie de oprechtheid, de
moth en het waardevolle terwil l hil' op de televisie alleen het inhoudsloze en zinledi$a 1 risicoloze en on$evaarlil'ke ziet . Zil'n waardeoordeel over de televisie liJ'kt to zijn $ebaseerd o p
zijn literatuuropvattin$ : de televisie zou wet
KomriJ' betreft moeten zijn als de literatuur .
Hiermee wordt duidelil'k hoe literair zijn blik
op de televisie in feite is : deze verstren$elfin$
van waardeoordelen over wet toch twee zeer
verschillende media zijn is nutti$ om in het
achterhoofd to houden als we vorm en inhoud van zijn televisiekritiek bekil'ken .
Aanleidin$ voor zijn intensieve bemoeienis met het massamedium televisie is vol$ens Komri1' het felt dat het een'indrin end' medium is dat vraa$t om een nieuwe 1 compromisloze kritiek.
"Het past een schril'ver niet om over het reilen en zeilen van 'het
medium' to zwiJ$' en" stelt Komril': als intellectueel heeft hil' de task
ten stride
to trekken te$en alles wet de $oede smaak l de schoonJ
held en het $ezonde verstand bedrei . Woede is vaak de aanleidin$ voor zijn essays en columns: "Die TV-pro$aroma's
onder'
n$ ik als re$elrechte a ~'
essie! lk schril'f niet om to $etui$en1 of
gi~
om teru$ to schoppen1 nee, ik schreef uit puur lil'f sbehoud! Die
a essie ervaar J'e overal op de televisie 1 in de architectuur1 de
ambtenari l in de p° litiek1 in alles wet zich opblaast 1 tot in het ~' oteske. „2
Komril' zelf deelt zijn kritieken bovendien in bil' de puur literaire
teksten : zijn televisiekritieken zijn een vorm van wet wel 'ervarin$sliteratuur' $enoemd is : "Wear het me om $'n$,
~ allereerst was
bet schri1'ven over televisie . Er zijn schril'vers die soelaas vinden in
bet noteren van hun ziel in het weergeven van de vreugden van
de Meimaand of in bet verbrokkelen van de toa1- de aanleidin g
is bil'zaak : bier vormde de tv een concreet $a$even" .
Het zijn schetsen, kleine pamfle s 1 die hun aanleidin$ vinden
in een kilkervarin$, maar vaak uit~'oeien tot een autonoom stukle
roza dat weini$ of nets to maken heeft met wet die avond op de
tv to zien was . De rest van bet hierboven a even citaat luidt : "een
concreet $a$even om
to ormuleren een bi ra$a to leveren tot
bet inzicht in de macht die de een uitoefent over de ander 1 bet enie inzicht dat de moeite waard is ."

Komri': Sintra, mei 1993
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1 . Gerrit Komrij in de inleiding van
Horen, zien en zwijgen (Amsterdam
1977). Alle volgende dtaten zijn
afkomstig uit deze bundeling van
zijn televisiekntieken, tenzij anders
vermeld .
2 . Komril• in een interview met Kees
Tops, gepubliceerd in het Haarlems
Dagbled, 31 maart 1979 . ook to
vinden in Over Germ Komnj (Den
Haag 1981).
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Hiermee geef t Komril' aan dat ziJ'n beoordelingscriteria weinig to
maken hebben met 'ty-eigen'-aspecten ais amusementswasrde ,
vakkundigheid info nna tiegehalte of cameravoerm maar alles
met de verhouding kil'ker-televisiemaker : een verhouding die volgens hem sado-masochistisch van aard is waarbil ' de televisiemakeys met 8r'as a de 'sado'-kant voor hun rekening nemen en de
kiJ'kers masochistische behoef to hebben aan bet ga trea' ter en de mjnachting die hen vanuit Hilversum ten deel valt . De televisie ais
machtsspelle 'e: Komril's televisiekritiek blil'kt een voortzetting van
de stril'd tegen de angst, de haat de oppervlakkigheid > de onderdanigheid en de rancune die ook in zil'n andere essYa istisch pro za
zo'n ~'ote rol speelt.
Komri 'l neemt het in Horen, zien en zwi1'8en op voor de moda le tvki'ker de " ote massa die dom Sehouden wordt"m aar scho pt
voortdurend tegen de culturele middenlag,
a een goed oPgeleide
~' oep die meekil'kt geniet van de kitsch en vervolg ens klasgt over
bet peil van de pro
~' aroma's . Zelf deelt hi)' bet televisiepubliek in
drie groepen in : "De teve is voor bet vee en brengt ro
p~' a mma's
die het vee behagen . Dat spreekt en loopt ook vanzelf. Masr er
kiJ'kt eveneens een bovenlaag mee die geniet van de smaak van
de arbeider, zil'n moppen, zi)'n kitsch en zil'n simpelheid die hun ais
jets heel exotisch voorkomt. Ze kwi)'len . In bet cafe gekomen Idagen ze over bet peil van de progTaroma's . Dat is de njeuwe fendale
klasse."
Deze klasse klaagt uit minachting, stelt Komrj' . Hil' deelt z1'chzelf in bil' de derde Sroep, "de kleinst mogelil'ke mondige minderheid" die niet klaagt uit minachting, maar uit mededogen en betrokkenheid . Het is vanuit die betrokkenheid dat Komn"J bet Peil
van de televisie veroordeelt en zich afzet togen het gebrek aan verrassing, uitda8'ng
en vernieuwing . Nadrukkeli)'k houdt hil' Her
~
dus vast aan de kloof tussen massa middenlaa en intellectuele elite: waar hjl' pleft voor meer vernieuwing, sche ~ to en dieP8ang o p
te:
de televisie lil'kt hil' bovendien vaak meer zil'n eigen intellectue1 e
"mondiga minderheid" op bet oog to hebben dan "bet vee" dat
voor hem de massa is.
Toch veroordeelt Komri)' net zozeer deze kiJ'kersmassa . Het is niet
"bet vee" dat voor bet vulles op de buffs zor : onder bet motto "de
televisie bereikt bet peil van de mensen die erover beslissen" ziJn
ij
bet de televisiemakers die persoonlil'k door Komn"l worden aangevallen . "De proSra mma's" zo stelt Komri' ~"zi"
ln een afsp 'iegehn g
van de keuze die belangengroepen voor hun pubhek maken ." the
keuze is volgens Komril' niet gabaseerd op de behoeften van de kilker maar op de Gooise strukturen die gen' cht zln
i' op conhnuteit
'
,
behoud van posihes
' geld en macht . Zelfingenomenheid en een onvoorste re minachting voor de behoef ten van de k1lkers is w at
Komril' achter he t bombardement van spe lle es kwissen irrelevanto actualiteitenru bneken en liedlhows
'ess
op de buss vermoedt .
"Het terrorjsme van de tv, mat hasr op nets gafundeerde ki kci)"l
fers, op njets gof undeerd omdat geen mens immers ooit kan laezen ,
beef t een nieuwe kaste verdrukten gekweekt . U en ik. Ze vomit de
kroon op de dic tatuur van bet geestehka
"l lomIenproletanast . Nee
nu even serieus."
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Dit terronsme van de televisie is voor Komri' in de meeste gevallen $elil'k aan het terrorisme van de vul$ariteit . Hil' tref t het televisic-onbenul waarte$en hil ' stril'dt bil' alle omroePen aan: dwars
door de verzuilin$ heen hekelt hil ' de "zinledi eid en woordvervuilin " die hil' avond aan avond aan zich voorbil' ziet trekken . Er
zil'n voor Komril' $een VARA-Pro$mcoma's, $een TROS-Programma's $een NCRV-Pro$raroma's'~ Pro$raroma's zil'n simPelwe $
$oed of slecht.
Coed en slecht zil'n dus de twee extremen in zil'n waarderin $
an het ene uiterste p1as tst Komri'~ de TROS, voor hem de belichaa an van "de PoPulistische terreur" aan het andere de VPRO > de
eni a omroeP die vol$ens hem de broodnodi$a "intelli$entie en
stekeli$held" to bieden heef t .
Hiermee voldoet Komril' in zil'n culturele oordelen aan wat in de
ren'90
stereotieP en clichemati$ $eworden is: was het in de >'aren
)a
'80 bon ton om met Komril' de VPRO to omarmen en meewari$ het
hoofd to schudden over de "vertrossin$"die term komt merkwaardi$ $enoe$ niet bil' Komril' vandaan , to$enwoordi$ is het onder intellectuelen modieus om l'uist de pulp als'interessant fenomeen' met nieuwe aandacht to bekil'ken .
Zil'n kritiek op de TROS bren$t Komril' in het vol$ende fragment, overi$ens niet uit de bundel afkomstig, uitvoeri en sYstematisch naar voren:
"De TROS hee t ais weini8a naoorlo8se instanties in Nederland (door haar
collectiviteit en massale bereik) bi18' edra8en tot de maatschapPeli1'ke uithollin8,
de minachtinS vaor de democratic, de machtsvormin8 van het 8eesteli1'k
~'oletariaat, de verla8in8 van de kwaliteit van het da8eli1'kse
consumptie-aanbod van miil'oenen Nederlanders, de a rokkelin8 van de
m08eii1'kheden voor vernieuwers en avant-garde, de verdachtmaking van
bevolkin8s8roepen, de mobiiisatie van de '8ezond-denkende' horden, de
Populariteit van de Duitse schla8er, de exploitatie van irrationele an8step, het
ba8atelliseren van wetteli1'ke re8els en behoorli1'ke om8an8svormen, het
maximaliseren van Valse Empties en Commercie, het Ver8uIden van Debiele
Artiesten en het Vernikkelen van Talent, de verioederin8 van taal8ebruik, de
ver8rotinS van het 8evaar van massahJsterie en PoPuiistische terreur . Het
Sebouw van de TROS is Se8rondvest op rancune . "3

3. Het fragment is afkomstig ult een
artiekel van Ad Kooyman, 'De
treurbuis van Gerrit, Komri1 ' als
radio -en televisiefenomeen' . Het
artikele verscheen in Bzzlletin 75
(april 1980, blz . 75-90), een nummer
8eheel 8ewiJ'd aan Komri1'. Komri'J
sprak deze tekst uit tiJ dens een
rechtzaak die de toenmali8e
TROS-directeur Leenman tegen
Gied JasPars aansPande, we8ens
beledi8ende oPmerkinSen die
Jaspars aan het adres van Leenman
en zijn Veronica-collega Out zou
hebben $ euit. Komri J trad in deze
zaak op als 8etuiSe d dechar8e.
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Het hele >a
' ar door PriJ'st Komril' VPRO's Koot en Bie in alle coo$elil'ke bewoordin$en : zonder deze "indrukwekkendste hopgvlie ers
die onze TV ooit heeft o eleverd kon men wat Komril ' betref t
het zaakl'e wel o oeken in Hilversum . Onafhankelil'kheid intelli$entie en inventiviteit: alleen de VPRO voldoet het eisenPakket
van Komril'. De VPRO staat in de o$en van Komril' open voor vernieuwin$ : waar angst en rancune de Pro
~' ammamakers van de
TROS tot het zoveelste sPelPro~'aroma insPireert onttrekt de
VPRO zich moeiteloos aan dit Hilversumse machtssPel .
Voor lovende woorden is in "Horen, zien en zwil'$en echter weini$ ruimte . De meeste Pa$'na's
~
$ ebruikt Komril' om de Nederlandse amusementsp ro coma's met vli'mscherpa
~
satire to lil'f
as :
l to$n
ooral ToPPoP, Wie van de Dne en Een van de Acht moeten het
ont$elden . Komril' besteedt nauweliJ'ks aandacht aan televisiedocumentaires . Het grootste deel van zi'n kritieken at over het telev1'-
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sieamusement in ruime zin : shows kwissen series, spells 'es en
raa ro aroma's met een amusementachtig karakter . In zijn artikel "De treurbuis van Gerrit : Komri' als radio- en telvisiefenomeen" vermoedde Ad KooYman dat televisie voor Komril' "vooral
een audiovisuele kermis is waaro nog wel of en toe serieuze zaken voorkomen die echter niet essentieel zijn voor het medium .
Televisie is daarentegen allereerst een pre ar en dat ark most
hard worden aan evallen, of heel sours worden
e)'uicht ." Meedo enloos is Komri' in zijn beoordelin van co feeen als Mies
Bouwman Hans van Willsgenburg en Albert Mol . Het zijn voor
hem de proto en van het diePa verval waarin de televisie is terechtgekomen, de zinledi eid en de woordvervuiling . Komril' op
2 februari 1976 :
"Hoe kan een land zo verkommerd en aan de rand van de a8rand raken 1 . . .] dat
het dit al 1aren en 1aren verdraa8t en bi1' zich over de vloer toelaat, vender ooit
wiJ'kcomites op to richten ter verwi1derin8 van der8eli1'k omroePonkruid,
der8eli1'k beeldbuisschuim? 1k doel hier natuurli1'k op Albert Mol en Hans van
Willi8enbur8 . De eerste staat model voor de malloot met de constants 8iechel,
die van elks onschuldi8a uitlatin8 iets dubbelzinni8s west to maken j . . .] en de
tweeds voor de Praat8ra8a blaaskaak die no8 maar op de hel van zijn monoloo 8
is als iedereen al ian88illend naar de vlierinS is 8eviucht . j. . .] Hans van
WilliSenbur8- met dat ietwat aan8ebrande
d, dat alti1'd net uit een Teal
tosti-kniIP' er a msti8 ii1'kt, sPant beslist de kroon . [ . . .] Hi1' Presteert het our ons
van tevoren de hele inhoud to vertellen van wat we nag moeten 8aan zien . Hi'1
ze8t 1'e niet alleen dat het echt sPannend, o echt leuk (met zo'n kwieke kni'o8)
P
8aat worden, maar ook Precies hoe het zal a open .1k heb eens een ti1'd lan 8
8eoberdourhet o verstmen, our,telknsal ikderfslderkoPzaPr
8
o uiken, luidkeels schallend to 8aan zin8en, maar moest ook dat oP8even . [.. .]
BiJ ' dit wezen ver8eleken is Albert Mol aandoenliJ'k ."

6 mei 1979 zond de VPRO een door Gerrit Komril ' geschreven
en gapresenteerde talkshow uit. Het was niet het eerste televisieoptreden van Komril' : een l'aar eerder had hil ' de tekst geschreven en
ingesproken voor een documentaire over Wilhelm Busch . De talkshow echter is beroemd geworden, niet in de laatste plaats omdat
Komri' er de keihard in afrekent met voor een deel al eerder genoemde cor feeen als Hans van Willigenbur Mies Bouwman
Son a Barend en Willem DuYs. Deze beroemde step uit het Gooi
die worden na espeeld door onder andere Mensl'e van Keulen Jan
Lenferink Henk Sp asn en Paul Haenen, worden door Komri'y die
Mies Bouwman speelt in de talkshow ontvangen en nader aan de
tand gevoeld . Alle teksten zijn door Komril' geschreven, en zijn
vaak bil'na letterlil'k overgenomen uit zijn televisiekritieken . De
hele show is, zo stelt Ad Kooyman, een andere manier van vorm
geven aan de opvattingan, zoais verwoord in de kritieken . Onder
het motto "Kil'k eerst nog even naar dit pro
1~' aroma, en gooi dan
uw toestel uit het raaml " slaat Komri' zijn gastep our de oren met
vragen als: "Most l'e horen . Fen tv-criticus, zijn naam is me ontschoten, heeft eens van 'tou gezegd dat >'e, en ik citeer, een rochelende ratelslang en een eeuwiga gebedsmolen bent maar ook een uitzinniga mena skisp, een kale snaper, een euvele lulhannes, een
funeste kletsmeier, een klonteriga kwi)'lebabbel een kokette keffer ,
22 8
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een zelfgenoegzeus
ame zwamn
en fen reutelende rammelzak. Dat
is niet mss . Hoe kilk le daar nu tegen aan .
Lil'dend v oorwerp wa s in dit geva1, hoe kan bet anders, Hans
van Willsgenburg . Ernstiger kritiek uit Komril' Mies op hoofd pro~'ammadienst bi l de NOS 1 Ca rel Enkelasr en de voorzitter van de
VARA1 Andre Kloos . De show over bet Hilversumse establishment eindi met de volSende uitsmil'ter :
"Dit warm dan de 8dsten van vanavond, beste ki1'kers. Dit soon mensen zor8t
ervoor dat u dke awed nets to zien kri18' t, behalve bun ei8en domme hood . We
ver8eten die auwekul met Mies Bouwman flu maar. We 8ooien ook Mies
Bouwman op de schroothoop, waar ze thuishoort . Ik spreek maar namens
mezel . Hoe komt het dat 1'e op de treurbuis nooit eens iemand hoort van wie 1'e
oPki1'kt? Dat 1'e alti1'd hetzel de ziet, 1aar in 1aar uit? Dat komt door de
ki1'kei1' ers . Dat komt door de angst van de omroepen voor bet vul8us . L . .I Het
tuff8 van de richel hee t op de buffs 8eze8evierd, en apes wat waardevol, scherp,
diep, aanstoot8m end, onthullend, schokkend, oprecht 8ewoon maar aardi 8
zou kunnen zi1'n, is er volkomen uit8eran8eerd ."

4 . Bil' bet artikel van Ad KooYman in
Bzzlletin 75 is een groot deal van de
tekst van deze talkshow of8edrukt .

De volkshelden van de treurbuis- Komril ' voorspelde ze geen lan g
levee. Achterin Horen zien en zwi18' en nam hil' hoopvol een "vergeetre8'ster"
op : een lange nj namen van televisiesterren die, zo voor~
spelt Komril' de lezers van de toekomst onbekend zullen zi'n . "De
tv is kort masr de kunst is 1ang !" schri'f~ t hil' triomfanteli'k
~ . Onder
de verdoemden in het vergeetr~'ster bevinden zich echter de Sroto namen van de hedendasseg televisie in veel van de gevallen
ook de ote namen van 1976 . Er is in zeventien )'aar blil'kbaar nets
vera nderd . Beter bewil's voor Komri's
~ stelling dat men in Hilversum gericht is op continuiteit en behoud van Posities lil'kt net to
geven. Interessant is in dit verband de allerlaatste kritiek die Komrli' schreef1 op 31 december 1976, waarin hil' zil'n conclusies trekt en
Hilversum enkele "kleine voor volwassenen eigenlil'k uiterst minieme veranders'nSen" masr in werkeli'kheid een keihard eisenPakket voorle : "Het onnozele zuilenstelsel diem to verdwil'nen
en Plaats to maken voor een nadonale omroeP . Er behoort een afzonderlil'ke culturele zender to komen . . . . De massieve bureaucra. . . dienen drastisch to worden uitgedund.
tische omroebesturen
p
We levee in een democratisch land, maar we hebben de tv- roamma's van de totah'taire staat . We kennen een rsvril'heid
maar om televisievn"l heid bekommert zich niemand . Er is een televisievril'heid ."
Wat er van dit eisenpakk et is ingewilligd heeft de til'd inmiddels
geleerd . Belan8"ker
~l is echter in hoeverre deze eisen van Komri' y
en de culturele waardeoordelen die eraan ten ondsla la en in
de' ostmoderne' >a
' ren'90 no relevant en geldi zil'n .
Eerder stelde ik dat Komril's maatstaven bil' het kil'ken naar televisie steunen op zeer literaire criteria : literatuur is bet domein bi'l
uitstek voor de fantosie en vernieuwing, de oPrechtheid, de moth
en het waardevolle. Li teratuur moat on~'neel zil'n1 verrassend1 en
de lezer sets neuws en wasrdevols opleveren . Het zil'n ook deze eisee die Komril' aan de televisie stelt . Dat bet bier een massamedium betreft 1 dat l'uist door die massaliteit aan heel andere eisen en
voorwaarden moat voldoen dan literatuur, lil'kt Komril ' over bet
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hoofd to zien . Amusementswaarde is voor een literair werk een
aardiga bil'komstigheid ; voor een televisieprograroma bekeken en
voora1 g emaakt voor een mil'oenenpublie
~
is het een voorwaarde .
Komrij erkent en accentueert de kloof tussen elite en massa maar
negeert in feite de conse9uenties van dat verschil. Nergens expliciteert Komrij immers het onderscheid tussen massakunst en de
Kunst met een 8ote
~' K, het culturele domein waar hi)' zich als
schril'ver en intellectueel nadrukkeli)'k bil' aansluit . Massacultuur is
wezenlil'k anders dan elitecultuur en dient dus ook met andere
maatstaven to worden gemeten: geen werkelil'k lichtere maatstaven, maar criteria die het sPecifieke karakter van het medium
recht doen.
Als we aannemen dat de ')aren'90 ons dit inzicht hebben opgeleverd kunnen we concluderen dat de kritieken van Komrij' in wezen in een ander cultureel til'dperk dan het onze thuishoren. Massacultuur heef t to enwoordig een ander, zo niet hoger dan toch
minder eenduidig ne tief aanzien gekr ~en . De 1'aren'70 zil'n in
dat o zicht veel lan er geleden dan twintig l 'aar: de culturele oordelen van dat ti'Perk zil'n voor een ~'oot deel de onze niet meer .
Toch bli)'ft de literaire en p olemische waarde van Komri's l hilarische kritieken recht overeind- en zolang Mies, Hans, Sonl'a en
Maar 'e de treurbuis nog bevolken blil'f t Horen- zien en zwi1'8en een
prachtiga, actuele bundel : de nachtmerrie van elke televisiemaker .
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Remco Cam pert

Een kameleon in
de Nederlandse Iiteratuur
Masilce Sips

Remco Campe rt heef t ~zijn schri'verschap
o verschillende manic~
ren vormgageven. Allereerst is hil' de auteur van een ~'oot aantal
verhalen, romans en
'chten en daarnaast heeft hi1' een aantal
filmscenario's op zijn nasm staan. Hil ' schreef teksten voor til'dschriften en radiopro aroma's en hil' trad op in het theater . Campert
ert ebruikt verschillende media om zijn schril'verscha op zo
veel mogelil'k manieren tot uiting to brengan, of beter : om zijn levenshouding tot uiting to brengen .
Ik ben mil' er van bewust dat dit een ewaagde uitsprack is; l'e
kunt immers het werk en leven van een schri'ver
~
niet zo maar o
een lil'n stellen. Toch denk ik dat dat in het eva1 van Remco Campert voor een belan "lk deel wel kan. Ik wil hiermee niet ze en
dat zijn werk een ~'ote autobio ~"
afie is;~ hil ' schril'ft niet over zijn leyen althans niet alleen maar maar leven en schril'ven zijn
p
pen die hil' niet los van elkaar kan zien . Er bestaat voor hem een
wisselwerking tussen zijn levenshouding en zijn schril'verscha p
hjl' gebruikt de dingen die hil' door zil'n'in de wereld staan' opneemt om zijn schril'verschap vorm to even en aan de andere karat
wordt zijn levenshouding gevormd door zijn schril'versch apCampert weet zoals hi)' zeif ze niet beter, doordat zijn vader schril'ver was en zijn moeder actrice. Het verband tussen schril'ven en leyen omschril'f t hil' als vol : "Het leven bestaat uit schri1'ven . En uit
ouwehoeren drinken en ki'ken
~ naar schilderil'en . Het leven heef t
erg met kunst to maken . In zijn gedicht'Poezie is een dasd ..' belicht hil' de wisselwerking vanuit het schri'verscha
l
p
Poezie is een load
van bevesti8in8 . Ik bevesti8
dat ik leef, dat ik niet alleen leef.

1 . Jessica Durlacher, "Pike keer weer
verliefd", interview met Remco
Campert in : De Tijd 22-124989.

Dankzil' deze wederzil'dse beinvloeding van leven en schril'ven is
Campert niet alleen in aanraking gekomen met verschillende media, maar is zijn werk ook meega eden in de ti' . Hil' werd bekend als Vi'fti
er maar zijn werk was ook erend voor litera~
tuur met name oezie verschenen in de 'ren '60, '70 en '80 . Toch
heeft zijn werk daarvoor Seen ~' ote veranderingen hoeven onder"zie is
~ an ;f het heeft de spreektaalachtiga stil'1 behouden en zijn
van gematigd experimentedl jets Prozaischer Seworden . Dit komt
doordat hil ' door zijn levenshouding in staat is eweest de belangri'kste tendenties in de literatuur to herkennen en die in zijn werk
to verwerken . Een typerende uitsprack van Campert over zijn deel-
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name aan de Vi'ftig
~ ers sluit hierbi'~ aan: "Een zekere trend -achtigheid is mi'~ niet vreemd .. . lk herkende die poe "zie wel masr bet
was ook : Her is iets aan de hand . We zien wel wat er van komt
maar eerst wil ik er bil horen. En sterker nog. "I-let was voor mi l
niet zozeer een kwestie van literatuur, maar alles wat erop en eraan zat; een manier van leven die mi'
~
swoon Soed uitkwam oP
3
dat moment .„ Dit verklaart ook wasrom CamPert een gemah.$d
Vi1'fti er is geweest ; hil' herkende iets, heeft dat in zil'n werk oPge Pikt, maar is er niet in bli'venl'ven hanSen.
Het mag duidelil'k zil'n dat CamPert niet vanuit bepaalde theorisen werkt. "1k ben een oeuvrebouwer" ze hi'~ zelf, "dasr ben
.. .
ik to wisselvalli voor. Het constants zit bi mlij in de toon.„ 4 Theoretiseren over literatuur interesseert hem dan ook niet • hi' heeft
meer een houding van 'niet denken maar doen' . Schril'ven most
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wel leuk blil'ven en geen zure Plicht worden en theorieen vormen
is niet jets wat hil' onder'leuk' verstaat . Ook bier zijn zijn uitspraken over zijn deemame aan de Vi)'f tigers
erend. Het oprichten
van bet til'dschrift Braak, da t een sPreekbuis voor de Vil'f tigers was
vergelil'kt Hj met de lol die andere l'ongens hebben in post ntoore s len.5
deze manier is CamPert door zijn leven in de literaire wereld ook met bet medium theater in aanraking gekomen. In de 1'a ren'60 werden er steeds meer ~
1"ziemanfestaties geor niseerd
en ook hiJ' 8ing oPtreden bil' dergelil'ke activiteiten . Vanaf 1976
werd hil' actief in de )'aarlil'ks terngkerende manfestatie Poetry International. Na de la
' ren'60 en '70 is Cam~rt doorga~an met oPtreden, in 1989 organiseerde hil' zelfs zijn eigen toernee, samen met
Bart Chabot en an Mulder, met wie hil' ook t~enwoordig nog regelmatjg op bet podium staat . Al deze optredens bestaan uit bet
voorlezen uit eigen werk, hil' maakt er geen s 1'eciale show van . De
toernee met Bart Chabot en an Mulder kreeg een extra dimensie
doordat Chabot in een nogg1 surrealistisch betoog bet beleid van
de Bil'enkorf omtrent de Rushdie-affaire aan de kaak stelde ; bet
voorlezen werd onderbroken door een kleine conference .
Er valt over to twisten of bet voorlezen uit eigen werk een vorm
van theater is want er gebeurt nets meer dan dat voorlezen . Voor
Campert zijn theater en ~
l"zie echter wel deSelil'k nauw verbonden. Hi)' gaf niet voor nets een van zijn laatste bundels de titel Theater en een poezie-opvatting van hem is : "Poezie is >'ezelf opvoeren
als dichter, dat is theater, zowel in de slechte als in de goede betekepis van bet woord ."b
Dat Camlert ook met bet medium film beef t ewerkt komt
voort uit een persoonliJ'ke interesse . Zi)'n aandeel in de films waar
hil' aan meewerkte was voornamelil'k tekstueel . Hi)' schreef onder
andere de scenario's voor Helden in schommelstoel en Het gangstermeisja, films van Frans Weisz naar respectieveliJ'k een verhaa1 en
een roman van CamIert .
In Het 8an8stermeis1'e to l'en film en literatuur no8al door elkaar .
CamIert schreef de roman en bet scenario toSelil'kerti' en bet verhaal ggat ook nog eens over een schri)'ver die bezig is een filmscenario to schril•v en . Er zou Her dus sPrake kunnen zijn van vermen'n van de media film roman en scenario . Toch is dat niet bet
geval~• in de roman wordt bet element film alleen als thema gebruikt . De hoofdpersoon van bet verhaal Wessel Franken heeft
zich ternggetrokken in een stadl'e aan de Riviera om na to denken
over zijn huwelil'ksProblemen en om to schril'ven aan een filmscript over een gangstermeis' . Hil' slagPt en drinkt voornameli'kJ'k
en denkt veel aan zijn rsoonlil'ke problemen, waardoor het schril'yen niet wil lukken . Tussen alle overIeinzingen over zijn leven
door lezen we ook de ideeen die Wessel Franken beeft over bet
filmscenario. Deze ideeen komen tot uitin in korte beschril'vin en
van mogelil'ke filmscenes zoals Wessel die voor zich ziet en in SesPrekken die hil' beeft met de re 'sseur van de film .
Naast deze thematische uitwerking van bet element film maskt
Campert in zijn roman geen Sebruik van filmprocedes zoais bi)'voorbeeld de camera-technek a la Robbe-Grillet ; bet droog weergeven van beschrijvin gan, alsof bet door een camera gefilmd is .
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Dit gebeurt ook niet in de beschril'vingen van de filmscenes die
Wessel voor zich ziet; deze beschril'vinSen zil'n subl'ectief, omdat
Wessels oordeel erin to vinden is . Hil' bedenkt mogelil'ke scenes en
overwee of hil' ze kan gebruiken voor de film . Tenslotte at
CamPert niet zo ver dat hil' zil'n scenario als roman presenteert .
Cam pert heeft aan twee films gewerkt waarbil' hil' meer dan alleen het scenario schreef. 1n de korte s ifilm De a t st die hi'l
samen met onder andere Philip Mechanicus en Willem van Ma!sen maakte was hil' bil'voorbeeld ook to zien als acteur . Hil' ze
bier zelf over dat deze film alleen voor de lol gemaakt is . De andere film waar Camlrert actiever bil' betrokken was was de verfilming van zil'n gedicht'Een neger in Mozambique', welke hil ' samen met Hans Kelley maakte . Naast de film is er nog een andere
interesse van CamPert die invloed beef t gehad op zil'n werk : de
)a zzmuziek . Hil' heeft zelf geen muziek gemaakt maar de jazz
heeft wel invloed gehad op zil'n werk, met name op zil'n ~
1"zie .
Deze invloed is de eniga die verder 8aat dan enkel bet leveren van
thema's .
De >a
'zzmuziek bemvloedt Cam its ~"zie op drie manieren .
Ten eerste verwerkt CamIrert de jazz als thema in zil'n edichten.
Zo beeft hil' bil'voorbeeld een Sedicht geschreven over Charlie Parker. De levenshouding van t'azzmuzikanten speelt daarbil' een belan~l
"ke rol ~• hil' bewondert bun' oots en meeslepend' leven en
verwerkt dit in zil'n edichten . Ten tweede heeft Campert de Poe
zie-opvatting dat een gedicht vorm kril' op bet moment van ontstagn, zoals bil' 'lazzmusici de muziek ontstaat til'dens de imProvisatie . Dit ban samen met bet derde punt waaroP de jazz invloed
uitoefent : de stil'1 die hil' hanteert in zil'n ~"zie. Die stil'1 is baseerd op rocedes ontleend aan de l'azzmuziek . Campeits Sedichten zi)'n niet in een strakke vorm geschreven, maar vallen in spreektaalachtiga zinnen uiteen' dit geeft een l'azzachtig ritme . Daarnaast
neemt hil' voor een gedicht een bePaald uit ngspunt meestal lil'kt
bet alsof hil' een willekeurig thema kiest en gaat hil' al associerend
op zoek naar een conclusie . Lang niet al zil'n gedichten hebben een
duidelil'k einde. Het gedicht zou hierdoor n ~ bladzil'den lan g
door kunnen an en bet thema kan in een volgend edicht weer
makkelil'k opgepikt worden en via andere associaties tot een
nieuw gedicbt leiden . Camlrert brengt zil'n gedichten al improviserend tot stand .
Toch is hil' ook hierin niet extreem •~ net zoals hil' bet element film
in Het gang stermeis'e
~ niet zo ver doorvoert dat hil ' geen scenario ais
roman pre senteert, presenteert hil' geen )'azzmuziek als gedicht . Hi'l
beeft geen )'azzSedichten geschreven, zoals we die van Paul van
Ostail'en kennen . Hil' maakt geen ritmische im rovisaties met woorden waarbil' de betekenis van de woorden vril'wel w
alt . Het
draait bil ' Cam pert we1 de elil'k om de betekenis, al zet hi de essentie vaak tussen haakl'es, alsof die er niet bil' hoort . Een
' cht uit
de lan ere reeks 'Solo' uit: Bi1' booS en bi1' laaS 1agt zien hoe ver hi j
kan gaan in zil'n >'azzachtiga~
1"zie de meeste edichten zil'n echter wat gemati der:
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even
jets over poezie: harde woorden
(we zijn achter met onze)
zoals jazz ze ze8t
()
bi1' uitstek jazz

Ja

(ezje)
z0-8en z0-8en wiedewiedewa8en
zal ik de jazz om een boterham vra8en?
en de armoede

7. J. Bernlef, 'Remco Campert, een
mompelaar van sombere
levensberichten', in : De Haagse Post
20-03-1976.

Maaike Sips is studente Moderne Nederlandse letterkunde
aan de Universiteit Utrecht .

Dat voor CamPert levee en schril'ven dicht bil' elkaar lil~en, bli'ktlkt
ook weer uit zijn "zie' niet alleen s reekt de levenshouding van
la zzmusici en d e sfeer van hue muziek uit zijn gedichten ook
klinkt er duidelil'k zijn eigen levenshoudin in door . ' e zou Remco CamIert a1s een snort in de Nederlandse literatuur verzeild eraakta solist kunnen beschouwen, bezi in een ambiance van si arettenrook en verschrasld bier avond aan avond nieuwe versies to
bedenken op het eeuwig eendere thema van de blues„ 7 zoals .
Bernlef de dichter Cam pert zeer treffend omschreef .
Die vergelil'king van de dichter met een 1'0-zzsolist kunnen we
nog verder doorvoeren a is we zijn
~ hele oeuvre beki'ken,
~
want
Camrtl~
is niet alleen dichter' ~hil' is boven alles schril'ver en als l'e
dan een Perende vergelil'king wilt geven, is de vergelil'king met
een kameleon o hem het meest van toe assin . Hi'~ is een schri'~
ver die zi ln scl
hri"verschPa op zo veel manieren vorm geef t, dat hil'
bil'na overal o zijn P1asis is . Dit blil'kt duidelil'k uit de multi- en intermedialiteit wasrva
. Daarbi'~nizjwerksPai vormt geen
0onlil'ke
allesomvattende
theorie
de
grondslag,
maar speelt
Pers
zijn asrd een ~'ote rol ; hil' verandert dankzi'~ zijn
~ levenshouding
met zijn omgeving mee .
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Het verbeelde bewustzijn van
Willem Jan Otten
Iris Pro nk

236

"Er is een kunstvorm die het asm ien van de wereld zozeer beinvloed heef t ais de film - en toch wordt er in Nederland nauwelil'ks over film geessaYeerd . Denken over filmbeelden spself in
onze literatuur vriwel geen rol ." Met deze woorden wordt Het museum van iicht 1991 een bundeling van reeds eerder in NRC handeisbiad gapubliceerde essays van Willem Jan Often, op de achterflap geintroduceerd . Wie zich vervolgens in deze essays over
filmklassieken verdiept, most constateren dat Often inderdaad een
weinig betreden ~
w bewandelt . De Nederlandse filmkritiek staat
tot op heden in de traditie van Ter Braak en literatuur : er wordt geschreven over de structuur en het thema van de film over de intentie van de re 'sseur en het talent van de acteur, maar nooit over
"de huid en het vlees" . 74 over dat wat film nu ' ist tot zo'n
uniek medium maakt . Anders dan dit
a filmkundiga, dat "de
filmgeschiedenis ziet als een Groot Winterboek met Freudiaanse
en marxistische rebussen" P .109 stelt Often in Het museum van
iicht niet de verklaring van het beeld, maar het beeld zelf centraal .
Een film 1aat zien wat een roman of gedicht slechts kan omschri-~
yen - voor Otten is dit een cruciaal verschil . In zil'n besPrekin g
van Luis Bunuels Nazarin legt hil' uit waarom "een van de hartverscheurendste kussen uit de filmgeschiedenis" hem zo in vervoering
t : "Dat webreng
deze kus zien en niet lezen
~; dat we datgene
ervaren wat een zichtbare beeldgeworden kus ons doet ervare n,
dat rechtvaardigt de filmkunst als kunstvorm mast en niet in
plaats van literatuur . Film bedrift
l de kunst van het lichaam ." .
62) .
Film kan no g iets dat literatuur niet verma : bewe8in8 realiseren.
Wanner Otten Letter from an Unknown Woman van Max
Mils en
All I Desire van Douglas Sirk bekil kt -films waarinhet meer om
de bew 'n dan om de beelden aat - realiseert hi' zich "voor
het eerst pas goed hoe ver de f ilmkunst of stond van schri'ven . Dit
bewegende is bil' uitstek taalloos ." p .179 .
Door de lichamelikheid,
door de zintuigl
like ervaringen die bel
w~ende beelden kunnen oproe n heef t film recht o een andere
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benadering dan literatuur. In Het museum van Iicht fast Often de
~'enzen van de filmkritiek af, op zoek naar ziJ'n eigen uitSan punten en criteria . ZiJ'n essays 1aten zich vooral lezen als verkennin en
van het bewustziijJn.• hoe werken beelden op ons in? Welke invloed
heef t de beeldenstroom op de modern mens? En wat is het verschil tussen jets zien en jets meemaken? Uit Ottens "men at van
cinemato$m fische indrukken" borrelen enkele interessante beelden en gedachten op .
E~n eerste criterium wasrasn in een goede film meet ziJ'n voldaan is volgens Often "de bew ~'nS het personage in" : de toeschouwer meet zich echt bil ' een personage betrokken voelen . Deze
betrokkenheid wordt mogeliJ'k gemaakt dankzil' een wetmatiSheid
die luidt : "inleving be8'nt
op het moment dat we meer van een
~
personage of weten dan de anderen ." p. 86) . Pas wanner het personage een 8eheim koestert, en de toeschouwer als eniga in dit geheim gekend wordt, kan er sprake zil'n van identificatie . Het personage en zelfs : de mens ontleent volgens Often zil'n wezenliJ'ke
aard aan dat wat hil' verzwil'gt : "Datgene wat wil' 'identiteit' noemen is misschien wel wat we verborgen willen houden . Drama is
daarom zo vitaal voor ons zelfbewustziJ'n, omdat het ons jets leert
van hoe anderen zich op eenzelfde geheim dri'vend
houden." P .
l
8
Een ander, veel sub' ctiever criterium is dat van het "onbesliste
nabeeld" . Met een haast drammeriga regelmaat benadrukt Often
in Het museum van Iicht dat alleen die films werkeli'k
~ belangwekkend zil'n "die beelden in mil'n geheugen nalaten die zich gaan gedragen als onwillekeuriga, futiele herinneringen van het type dat
>e kantelend uit een dommel dcet schieten." Deze beelden meeten
het vermogen hebben om, "ondanks het feit dat ze onthouden zil'n,
on ~'
il'pbaar to blil'ven . Ze mceten een betekenis hebben anders waren ze met in l'e geheugen blil'ven haken maar die betekenis ontschiet l'e zodra )'e haar wilt toekennen ." p. 75) . Het ziJ'n de kleine
nauwelil'ks waarneembare beelden die Often ujteindelil'k het meest
bekoren: "De beelden der beelden - ze ziJ'n datgene wat zich aan
)e blik onttrekt. Ze drongen toen l'e keek niet echt tot J'e door en nu
na afloop, bestaan ze alleen op het moment dat l'e woorden voor ze
vindt ." p .7
Er meet zo concludeert Often in zil'n essay over L'argent van Robert Bresson zoiets als een'geestesoo bestaan : uiteindelil'k kil'kt
men niet met de oSen, maar met een snort verinnerlil'kte camera .
De eigenliJ'ke voorstelling be ~
'nt na de aftiteling. "op een scherm
dat zich binnenshoofds bevindt" p .118-119 wordt een innerlil'k
na- beeld gapro>'ecteerd . Het is dit beeld - en niet het met de
ogen waargenomen tafereel - dat men zich later herinnert : in het
bewustzil'n wordt een beeld met een strikt PersoonliJ'ke betekenis
gevormd . Uiteraard hebben niet alle films een dergelil'ke nawerking, vele trekken aan het oog voorbiJ' zonder ook maar eniga indruk achter to laten . Voor Often zil'n zulke films niet meer dan een
aan videoclips verveant "vlekkenspel" : zil' voeden het eestesoo S
niet en leveren geen exclusieve ervarin op . En dasr at het i'l
films, in het leven volgens Often misschien toch om : "om als enige jets gezien to hebben : de film die van niemand is ." .151 .
Film en literatuur, ki'ken en lezen komen bier - hoe verschil-
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lend ook - weer dicht bil' elkaar: 'het' gebeurt immers niet op het
doe maar in de eigen voorstelling . Uiteindelilk, zo meent Otten,
"is ook een film jets wat l'e leest, want als hil ' werkeli)'k de moeite
van het onthouden waard is dan verzwilg' t hil' als het er op aan
komt zijn beelden en last hi)' ')e 8'ssen
naar de film die eigenli)'k o p~
enomen
had
moeten
zil'n
."
P
.
65-66
. Belangril'ker dan "de huid
g
en het vlees" zelf is de invloed ervan op het bewustzi)'n : filmbeelden kunnen een aanzet geven tot een unieke 'one-man-show' .
Het museum van licht vertelt meer over Ottens manier van ki'ken en

denken dan over de ~' ote filmklassieken - de essays bevatten
veel vingerwil'zingen voor ander werk van de auteur . In De wi1'de
blik (1992), de roman die dit 1'aar voor de AKO-pri)'s werd genominerd1 heef t Often zijn ideeen over film en kil'ken op verschillende
manieren verwerkt. Recensenten wezen er al op dat bil'na alle belan~l
"ke personages in de roman 'iets' met hun ogen hebben :
hoofd1ersoon Lex is ongehoord scheel '1 Susan, zil'n'wil'd ~'ge'
vrouw, valt op haar stuff 'e en wordt blind, ; Lex' minnares Joan
loenst en Violet, de boezemvriendin van Susan, gaat naar een chirurg voor een plastische in
eden . Alleen Victor
~' eep aan haar
Rozemond1 de cYnische en scherpzinniga essayist, scenario-schril'ver en filmkenner1 valt op door een ander uiterlil'k kenmerk : hj'l
heef t 'lan$a, Peuzelende handen' en is buitens1orig behaard .
Het is Rozemond die Ottens gedachtengoed zoals verwoord in
Het museum van licht in de roman het letterli)'kst verkondi . Zo
leert hi)' de dan nog heel l'onga Lex ti)'dens een cursus scenarioschri'ven de waarde van het geheim : "Mensen komen pas tot leyen als ze jets verbergen . . . . Geef een mens een verlangen dat hi'l
geheim wil houden, en hi) ' wordt een maker, de schepper van zijn
eigen leven ." p . 20) . En dat is wat Lex In asg wil zil'n: iemand die
jets schept, die zijn eig en bestaan r~'sseert. Als filmcriticus voelt
hjl' zich later toch enjgszins mislukt: in plaats van zelf beelden to
creeren reageert hjl' slechts op dat wat al "in de montage van andermans fiche gevangen [is]" . De '~ ngel loensende Joan speelt Lex
een troef in handen : hil' beSint - voor iedereen verborgen - een
verhouding met haar en kril'gt zo de kans zijn leven daadwerkelil'k
to ensceneren . Zil'n liefde voor haar is een "liefde als een voorneme een vorm 1 een beramin " - het geeft Lex de illusie dat hil' boyen alles verheven is, dat hil' ~'eep heeft op zijn eigen bestaan.
De wi1de blik is zo opgebouwd dat de lezer "de bewe81 ' ng het personage in" wel moat maken: Lex die in de roman voortdurend
aan het woord is, houdt zijn
~ verhouding voor zijn blinde vrouw
Susan geheim . De lezer, hiervan wel op de hoo a is bil'na medeplichtig/' hil' raakt betrokken bil' een samenzwerin en wil de afloop in elk geval kennen . Dat Susan uiteindeli'k
l zelf een geheim
bli)'kt to koesteren is een van de vale) sterke unten van daze
Prachtig geconstrueerde roman . 1 Niet alleen Lex masr ook de lezer voelt zich bedrogen .
1 . Niets is vervelender dan iemand die
een 'plot' van film of boek verraadt .
Wie Susans seheim wil kennen, zij
verwezen naar De wijde bilk.
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Otten belicht in De wi1de blik een aantal manieren van kijken
ij
. Joan
ki)'kt als een tekenaar 1 "als kon ze met een veegl'e van haar vinger
nog jets aan hat beeld van mil' vervolmaken ." p . 48) . Zi) fixeert
haar object in uiterste concentratie en tracht hat zich zo e'g
i en to
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maken . Voor Lex is kil'ken een assieve ervarin meer een snort
' " mki ken zoiets als vissen, bi)na doezelendeen beeldenstroom
'fl' '
voorbil zien stromen en Pto tsehn8 8etrof fen worden . . . ." . 59) .
r bi nnen 8ekeerde blik : haar
Bhnde Susan beef t no8 lechts een naas
resten de beelde n van haar 8eheu8 en. Samen met Lex tracht zijl
1
van voor hasr verblindin8 to herinneren ,
zic h deLaats t a Beeden
~n de hoop da t haar 8eestes008 zo leni8 bhlft . SPeciaal voor haar
start Lex zelf s een rubnek Dud Licht, waarin hij alleen nude ooit
door Susan bekeken films besPreekt. Al auw bh"kt echter dat de
duisterrus waarm Susan beland is, ook b' nens m
hoof ds is in etreden . Niet 8evoed door beelden raakt het 8eestesOOg lap8zaam
masr zeker vertroebeld .
Voor Lex die hg
eihgeloof t in Rozemonds credo "ik ben wat ik
zie", is Su ns
vankelil'k
on
iPelil'k
en angstl
"
end . bhnde
Geleidehwereld
k aan realiseert
hij zich echter dat het ehoor,
aanla8sa
aan
de reuk en de tastzin de functie van de o8en kunnen overnemen :
Plotsehn8 za 8ik dat het 8ebruik van hasr andere zintui 8en haar
van 8edaan te zou doen wisselen dat haar wil'ze van ervaren een
rueuwe Susan zou creeren . p .13 . Susans wer eld is "nevenschikkend 8e worden. wat zij voorheen kon o verzien met een wide
bhk moet flu worden oP8ebouwd uit 1osse elementen . Haar bewustzin wordt ruet lap8er door beelden maa r door 8euren, geluiden en l tastbare din8en 8evuld .
Dankzi 1 hasr handicap heeft Susan zelfs een 8rote voorsPron 8
op Lex: dat zij niet meer kan zien en hasr 8eheu8en een bee den bewasourrt, kan zij haar belevenissen niet voortdurend toetsen
aan de buitenwereld . Haar ervarengen zi n n'e i uw en 'eerstehands' :
fantasie en verwezenhlking, lust en bevredi8' n ~ 8 vallen volkomen
samen. 'Een bhnde is de laatste argeloze op onze van beelden ver8even aar de zo merkt Rozemond op. Lex, ziende en dus niet ardie hem da8eh1ks overstelPen sours als
8elooser vtdeblnast aar
: filmsceves stoan tussen hem en zil'n 8evoelens in . Wanner
Joan hem, verkleed als hoer, op een veerpopt ter witle is , voelt hi'l
a op we8 haar hues echte opwmdm8. 'Het was duidelik~ dat de
pas
echt 8ebeurde scene weer tot een fantasie m nest worden our8edacht wilde hile even oPwmdend w orden ais hil ' had zullen zil'n ."
P . 93-94). Hil ondervmdt aan den hlve wat Rozemond aan het begin van de roman doceert . "De ervaren van het beeld aat voor
Iemand van na de oorlo 8 bede ervaren8 van de werkel ilkheid uit.
"l hil" leef t ." p .1 . Gebeurtenisleeft m ee r terwi 1l h )i kikt
l dap terwi l
sen in het echte leven kril8en voor Lex pas daa dwerkeliJ'k betekenis wanneer hil ze omde nkt' tot film- beeld tot 'e i is wasrnaar hi' ~
ka n ki ken .2

2. In z1~n essay Denken is een lust komt
Otten tot een vergelijkbare
condusie: "[. . .] niet de opwinding is
opwindend, maar het kijken
ernaar ." (P. 35) .

De werkm8 van het bewustz iln speelt ook m Ottens rozadebuut
i'la rol . Hoofd rsoon
Fen man van horen ze88an 1984 een belan8rk
is Le8rand een pianist die door een verkeersonge luk our het leven
is 8ekomen. In de novelle doe t hil versla8 van ziln stume bestaan, dat 8ebaseerd is op de herinnerin8en v an zi'n
l nabestaanden . "Uiteindeli1 k word 1e be~rkt tot de bewustzilnen van de 8epen wier our8an8 met la na8edachtenis no8 Piln veroorzaa kt of
woede of zeldzaamheid - verdriet . P .10-11 . Hoewel Often
deze oPze t niet or8 consequent heef t uit8evoerd -- over Le and
\joos
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komt men uiteindeli'k veel meer to weten dan wat zi'n nabestaanden zi ch over hem herinneren - bevat Len man van horen zeggen
toch een Paar aardi8a observaties. Als Le8mnds ex-vrouw Ol a
om hem huilt dan is zil'n aanwezi8heid "zonderling zacht en vloeibaa r" P . 41) . In het bewustzil'n van zil'n minnares bevindt LeSrand
zich meestal "terzil'de van een hoofdgedachte, waar ik een vaa g
schil'nsel werP, net als de ster die pas zichtbaar wordt wanner ernaast wordt gekeken." p. 28) . Len man van horen ze88en kan voor
een deel worden beschouwd als een snort voorstudie : in Het museum van licht en De wijde blik wordt het omvangil'ke
$ebied van het
~'
menseli'k bewustzi'n verder geexploreerd .

Iris Pronk studeerde Nederlandse Letterkunde aan de universiteit van Utrecht. Momenteel is zi' werkzaam bil' de
Stichhng Uteraire Activiteiten
Utrecht. Zi)' lambliceerde
over CouPerus, Zwagerman en
SPrinSer .
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Otters vraa zich in de inleiding van Het museum van licht af hoe
"gefilmde en getelevisioneerde beelden op mil' inwerken. Ik be~' eeP dat er zoiets bestaat als een beeldhuishouding en dat die in
onze samenlevmg op zeer 1°nge leef tild wordt aangemaakt om
nooit meer tot stilstand to komen ." P . 9) . Voor Often is de beeldenvloed waaraan de naoorlogse, met televisie en film oPgegroeide
generatie zich gedachtenloos onderwerpt, een bron van ~' ote verwondering. Deze verwondering weet hi) ' zuiver en beeldend to verwoorden: Het museum van licht en De wi1de blik zil'n Pmchtiga 'eyeopeners' .
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(Z)Onder Woorden
Notities over poezie en visualisering

Dirk e

eest

Een themanummer over literatuur, media en medialisering kan bezwaa~
rlik voorbigaan
~
aan de specificiteit van bet literaire medium
zelf en de daaruit voortvloeiende consequenties voor bet omgaan
met lezen analYseren, interPreteren . . . van literaire teksten. In
wat vol wil ik daarom enkele elementen aandragen voor een stadie van wat ik gemakshalve'visualiserin en 'scripturaliserin
noem de bil'zondere uitdrukkingsl
wizen waardoor hoofdzakelil'k
lo~tische uitinSen worden gestructureerd . Het betref t bier met
name een cruciale maar uiterst com lexe materie die in ons taal ebied - in t~enstelling tot bil'voorbeeld Frankril'k en Italie - tot
dusver vril' weinig aandacht heeft gekregen .
Z Onder Woorden: de schi'nbare eenvoud van de titel verraadt
op sYm tomatische wil'ze reeds iets van bet roblematische onderwer . 'lets onder woorden brengen' betekent zoveel als 'in staat
zijn adequaat to sPreken' . Blil'kbaar gaan taalgebruikers er van uit
dat de gedachten als bet ware voorafgaan aan bet eigenlil'ke sPreken. Woorden zijn een snort van ve
~ akkingsmateriaal voor
ideeen en poezie is in die optiek dan een elegante geschenkverpakking. De dichter heeft zin'boodschaP'
op artistieke wil'ze verl
woord en de lezer legt, in zijn proces van decoderin ly ne 'es die
betekenissen opnieuw bloot . Door die ogenschi'nlil'ke s mmetrie
van de processen van codering vanwega de zender en de decodering vanes~a de ontvanger wordt trouwens duidelil'k hoe ideeen
niet enkel voorafSaan aan, maar uiteindelikl ook prioritair geacht
worden ten opzichte van de woorden . Het ideaal zou, anders gezegd, een snort van telepathische vorm van communicatie zil'n ,
van ziel tot ziel, 'zonder woorden' .
De gemiddelde poezielezer is mderdaad niet meteen uit o de
gesofisticeerde visuele vormgeving van een gedicht ook al wordt
hi' allicht door die 'aantrekkelike'
verschinin
wine
lleerd
l
l
l gea
en functioneert de visuele structuur ais bet meest op merkehka
"l en
ondubbelzinniga signaal voor de 'poetische bedoelin van een
tekst . Integendeel, waar bet uiteindelik
om gaal
t zin de betekenisl
sen die 'onder' de keten van woorden schuilgaan, de wil'ze waaro P
een intiem gesprek tot stand komt tussen de dichter en lezer . Bi'l
dat proces van zin evin fun eert de tekst zelf overwegend ais
een noodzakelil'ke, maar Seenszins onproblematische tussenschakel . Poezie die to t
ankelikl en to weinig weerbarstig is wordt
weliswaar ofgewezen als 'clichemati of 'banasl' maar omgekeerd worden teksten die hinderlil'k opzichti de asndacht op bun
eigen uitdrukkingsl
wine vestigen evenzeer gebrandmerkt ais 'formalistisch' of 'manieristisch' .
Linrecbt togmover die gangbare hermeneutisch"lPende
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oPvatting staat nochtans het gageven dat gedichten zeker in onze
togenwoordi a schriftelil'ke literaire cultuur, essentieel gedragen
worden door een materialiteit van edrukte of eventueel eschreven lettertekens . De toenemende medialisering h eeft tot dusver
nets wezenli)'ks veranderd aan die weliswaar selectieve waardering voor het artistieke schrift . Hoewel, het valt op hoe de
avondsluitende rubriek'Coda' op de Nederlandstaliga Bel8r'sche
televisie van verpakking is veranderd~ waar vro er een gedicht ofscreen werd gedeclameerd terwil'1 de regels ervan traag en plechtstabg over het scherm rolden, komt togenwoordig de Coda-dichter
zelf in beeld om zi)'n eigen. poezie voor to lezen . Poezie wordt in
die optiek geidentificeerd met datgene wat de dichter onhandi S
uitsPreekt, de taal die hi'l als spreker assumeert.
Nochtans is het zo dat het os van de recente "zieproduktie
niet ade9uaat be1~'epen kan worden zonder rekening to houden
met de schrifteli)'ke, letterli'ke)'ke materiele verschi)'nin vorm ervan .
Het is in dat opzicht geen toeval dat zelf s de meest fervente 'orale'
of `performer'-dichters uiteindelil'k er naar streven hun artistieke
produkten in een gekalli~'afeerde of zor
ldig gedrukte vorm to
does verschi'nen en functioneren.
Daarnaast stelt men vast dat een~'oeiend aantal dichters - gesteund door uitgevers en po~'afen - zich gaandeweg meer en
meer hebben t elegd op de doelbewuste exploratie van die eigen Poetische identiteit die onherleidbare dubbelheid van taal en
schrift die men noS het best kan samenballen onder de technische
noemer 'scripturaliteit' .
Aanvankelil'k vervulde die visuele structuur van een gedicht
hoofdzakelil'k een snort van weerspiegelende functie, aangezien de
loezietekst auditief gestructureerd was, via het gebruik van metrum en eindril'm . Met het geleidelil'kaan achterwega laten van die
auditieve geheugensteun 'es zil'n evenwel neuwe moSelil'kheden
ontstaan om to ex rimenteren met de optische vormgeving van
het vers via ingeneuze en)'ambementen verspri~
n 'ngen van de
zinsbouw over de li)'n- en strofogl .enzen heen een functioneel gebruik van diverse lettertYpan, of zelfs door figuurgedichten tekstep in de vorm van bepaalde obl'ecten to ontwer 1~ n.
Algemeen gesproken resulteert zo een intense wisselwerkin g
tussen de veelal zwarte lettertekens enerzi)'ds en het omrin ende
wit van de bladzil'de anderzi)'ds in een zekere verruimtelil'king van
het vers. Het tpo ~'
afische versregeleinde le de lectuur als het
ware voor een ogenblik stil, en zorgt zo voor een specifieke seSmentering en ritmering van het leesproces' de lezer l~at op zoek
naar ruimere woord- en zinsverbanden, zowel steunend op als
zich afzettend tegen de ~'8enzen van de bladspiegel. Daarenboven
wordt door die visualiserende aandacht ruimte gescha en voor
allerlei bi'komende effecten: parallellismen kruisverbanden
krisgstructures of spieSelrelaties . . . Men hoef t er maar het werk
op na to slaan van zo uiteenloPende dichters als Claus Lucebert
Kortewe Bernlef Kouwenaar Kopland of Favere om to zien
hoezeer een 'o tische' lectuur zich inschri)'f t in de ' ewone' s ntactische lectuur .
Die zowel opschortende als verbindende functies laten zich met
name goed illustreren aan de hand van de ex erimentele gedich1'aar9an9 11, summer 314

ten al zou om bet even welk vers van KoPland bier even Soede
diensten kunnen bewi'zen . Zeker wanner leestekens en hoofdletters als SanSbare structuu ~ rincipes achterw ~a blil'ven, wordt
van de lezer
gS dat hil' zijn eiSen interPuntie in de lectuur
evrasd
aanbren r met in
van de daarmee inherent verbonden onzekerhede dubbeizinniSheden en toSenstri1'diSe betekeniseffecten. Een tYperend voorbeeld van dat complexe proces van interPunSerinS bieden de aanvanSsreSels van bet Sedicht'Het uiterlil'k
behan van Hans Lodeizen :
en nu ben ik weer
alleen flu ben ik bet
weer ver8eten zo zal ik
op bet strand spoelen
even uits eider en den
weer ternSl~en in de zee,
de wie8ende horizon.

Het eerste effect van een derSl
elike r ~elstructuur is allicht eon zekere ontreSelfin ~• wie deze verzen hardoP leestr merkt meteen hoe
hil' SedwonSen wordt tot aarzelinSen, ternSkoplylinSen en zeifcorrecties . Het fiat
l echter Seen twil'fel dat die ontreSelfinS til'dens bet
lezen vri'wel meteen wordt genormaliseerdr doordat de lezer zeif
stilzwilS' end zijn roterPuntie en bilSevolS ook zijn inter retatie ,
aanbren . Toch blikt
l den noS de weerbarstiSheid bestaan . Enerzil'ds zijn alle leesvoorstellen extern ten opzichte van de poetische
tekst zeif, anderzil'ds vertonen ze rood edwonSen een voorloPS
i
en Sedeeltelil'k karakter, aanSezien ze de Sedrukte tekst niet def initief wi1'ziSen . De teal van de dichter weiSert zich zonder meer tot
een snort van welomschreven'vaste' betekenis to later reducere
verzet zich door zijn materialiteit teen de illusie van een be Snipe
"S like
trapsparantie
.
Het
SevolS
is
een
veelheid
aan
fra$mentaire
inl
terpretaties . Men leest vermoedelil'k 'En nu ben ik weer alleen .'
maar toSelil'k staat er onmiskenbaar ook de existentiele uitsPrack
'En nu ben ik weer' en daarenboven onderstree t bet aanvangswoord'en' zonder hoofdletter hoezeer de tekst bruusk binnendrin in een ruimere monolooS . Het resultant van die 'open'
aandacht is een lezen dat zichzelf steeds verder prolifereert en
profileertr en zich terzelfde til'd uitzaait in een wilde woeker,
zich toSelil'k vindt en in dat vinden zeif reeds onherroepelil'k
ver lest . . .
M°Seli)'k klinkt bet vooraande
to radicas1 en beeft die scripturaliS
serin in een aantal Sevallen een louter ornamentele functie . Fraaie
bibliofiele ui tgaver maken mderdaad
'
Sebruik van uiteenlo nde
lette Pen, formaten en kleuren r paPiersoorten . . .1n de boo de hteraire tekst in kwestie ook als object zo aantrekkeh k en zo kostbear moSelil'k vo rm to Seven
. Masr anderzilds kan men er niet ombeen dat een aantal drchters -- en beshst nlet de mmsten - de
scriPturale moSeh"l kheden die "zie hen biedt bewust aanwenden in bet licht van bun poeheale vis'e
i . Van Ostaijens Bezette stall
zou nooit dezelfde bevreemdende intensiteit bezitton zonder die
veelheid aan left e pen en de
fische versphntennS daarvan
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Dirk de Geest (1957) is verbonden als BevoeSdverklaard Navorser van bet Nationaal Fonds
voor Wetenschap
Onderzoek aan de of deling Nederlandse hteratuur van de K .U .
Leuven . Hil' Promoveerde o P
een studie over een gedicht van
HuSo Claus en schreef ondermeer, samen met Hugo Brems,
een driedeliSa geschiedenis van
de naoorlogse Pce"zie in Vlaanderen .
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over het gehele blad . Precies die vormgeving onderstreePt op onoverkomelijka wil'za de Problematiek van de tekst : de verwarrinS,
de veelheid aan nauwelil'ks te structureren indrukken en stemmen
die van overal o de ersoonli'kheid
van de ik-verteller aanwerve~
lenbet drei gende verlies van de ik in die omvattende discursieve
orde . . .
Het hl"kt mil ' trouwens geen toeva1 dat net enkele dichters van de
'Maximalen' in hun werk gelil'kaardiga visuele princiPes proberen
to hanteren . Enerzil'ds Proberen vooral zil' de visuele en mediatieke
tendensen van de lostmoderne cultuur to integreren in hun poe"tica. Anderzil'ds kan men moeilil'k voorbil' an aan bet feit dat zowel
hun pro8aroma
als de voorlopige realisatie daarvan erg exPressio~'
nistisch aandoen . De Vlamingohan oos -- die ook als performer
kril'send en hYsterisch een zekere reputatie beeft verworven drukt zil'n gedichten nadrukkelil'k of als een snort van graffiti, o P
P"zie vormt zo een ex ressieeen gewild- ~'
il'ze achte ond . Zil'n~
ve momentale uiting, vergelil'kbaar met de Feesten van angst en pijn
van Van Ostail'en. En Bart BreY neemt in zil'n t'ongste bundel Ademspron8 (1993), bewust zil'n toevlucht tot de ritmische po i'afie om
zil'n schriftuur een intensere dimensie to geven .
No een staP verder in die evolutie naar visualisering van de
poezie vormen de uitingen van de zogenaamde 'concreet-visuele'
loezie, die in ons taalgebied nauw verbonden is met de naam van
Paul de Vree. Verwierf Van Ostail'en bil' oIeenvolgende 8eneraties
van schoolgaande t'ongeren een onsterfelil'ke faam met zil'n'Huldegedicht aan Singer', dan is de wil'ze waaro De Vree dezelfde naaimachine last transformeren tot de naam van de roemruchte Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kissinger een kus van
Singer) al even opmerkelil'k . Het gedicht valt bier irategraal samen
met zil'n visuele vormgeving . Van Mark Insingel kennen wil' zil'n
grote opgeblazen 'ik' tot stand gebracht door wel honderd keer
'men' in bet klein of to drukken,; om ekeerd is en dan ook wear een
monumentale'men' die is opebouwd door honderden'ik' les . 0 p
die manier wordt de Problematiek van individu en massa ersoonlil'kheid en verstikkende anonimiteit letterlil'k in beeld gebracht, eerder dan en zomaar over to filosoferen of to dichten . Adriaan de Roover gaat trouwens no een staP vender door zil'n verzen
in een nadrukkelil' n~ moeilil'k oncil'ferbaar handschrif t - gernsPireerd door de 'logo mmen' van Cobra-kunstenaar Dotremont -- to schilderen op doek . Daardoor Primeert om zo to zeggen, de Plastische dimensie op de tali heid van de "zie .
Veal besluiten laten de voorgaande bil' elkaar es rokkelde opmerkingen en voorbeelden niet toe . Alleen dit : ho li1'k vormen ze een
geschikte aanleidin om poe"tie niet enkel overhaast to lazen ais
een syntactische en of semantische structuur - a1 is de ontcil'fering daarvan vaak al problematisch genoeg! - maar evenzeer een
vers to zien als een constructie van woorden op een blad apier .
Met andere woorden, de versvorm niet ais een lichaam dat extern
zou zi'n ten opzichte van de betekenissen . Heb ik trouw eras een
lichaam of ban ik een lichaam?
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Rijksuniversiteit to Utrecht

Bureau Studium Generate

Massa- en elitecultuur
In het nal'aar van 1993 organiseert het Bureau Studium Generate van de Universiteit Utrecht een lezingenreeks onder de naam 'Massa- en elitecultuur' . Het betreft een lezingenreeks waarin de sPanmngen tussen
elite- en massacultuur in de twintigste eeuw in ~'ote li)'nen uiteengezet gaan worden . Daarbi1' is bet de bedoeling dat een zo breed mogelil'k scala aan culturele discPlines aan bod komt .
De reeks zal bestaan uit een serie van neSen lezingen, waarvan de eerste zal Plaatsvinden op maandag 4 oktober 1993. Binnen deze negen lezingen is de volgende tweedeling aangebracht : bet eerste deel (drie lezingen) dat een inleidend karakter zal dragen, en bet tweede deel (zes lezingen) waarin de diverse disdPlines
aan bod zullen komen .
4 oktober

A1gemene inleiding een historisch overzicht van de maatschaPPelil'ke ontwikkelingen in
Nederland vanaf ruwweg bet midden van de voriga eeuw, met de nadruk op de oPkomst
van de massa-maatschaPPil' . (Prof. dr. K. van Berkel, geschiedenis R.U.G.)

11 oktober

Cultu
ssimisme van de elite : over de togenstanders van de moderne westerse samenleving, met aandacht veer ondermeer Nederlandse critid als Ter Braak en Marsman . (dr . F.
Ruiter, R .U . Leiden)

18 oktober

Voorstandels van de massa-maatschaPPil' : waarin de gangbare kritiek van cutuurhistorid
op de oPkomst van de massa-maatschaPPil' weerlegd zal worden . Hierin zal aandacht worden geschonken aan bet interbellum en de daarbi1' behorende angst veer de oPkomst van
de barbaren. De laatste decennia worden eveneens behandeld, waarin de angst veer bet emde van bet denken van belang is . (dr. R . Boomkens)

25 oktober

De massa in de Nederlandse literatuurr de literaire PoPart in de 1'aren '70 in Nederland
en de togenstanders daarvan . (dr. W. Smolders, Nederlands Universiteit Utrecht) .

1 november

komst en verwerking van de massacultuur in de muziek : de s1anningen (klo0 f)
tussen de PoPcultuur van de massa en de hedendaagse (klassieke) muziek .
(drs . F. van Rossem musicoloog)

8 november

komst en verwerkin8 van de massacultuur in de beeldende kunst : fenomenen als
Jeff Koons en Keith Haring en bun rot in de hedendaagse kunst . Leering)

15 november

Massa- en elitefilm. Over de invulling van deze lezing wordt nog overlegd met filmtheater
't Hoogt.

22 november

De massa en de media: over de debatten die in de Verenigde Staten en Europa ontstonden
naar aanleiding van de oPkomst van de televisie. (dr . M. van Rossem, geschiedenis Universiteit Utrecht)

29 november

Emotionele televisie : over de oPkomst van televisiePro~'aroma's (All you need is love, Lief
en Leed etc.) waarin mensen vril'willig bun hele emotionele hebben en houden aan een
leven
massaPubliek in'is
. Is dit een verantwoorde Programmaformule, of is bier sprake
g
van een verachtelil'ke vorm van voYeurisme . (drs. C. Rohde)

De lezingenreeks vindt Plaats in filmtheater't Hoogt en wordt g ekePeld
aan een filmreeks met hetzelfde
P
onderwe ~: na aflooP van de lezing zal in dezelfde zaal een film vertoond worden .
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`In de mist van het schimmenrijk'
Boek voor de instabiele media/Book for the unstable media . [Onder redactie van] Alex Adriaansens
[e .a .] . Den Bosch : Stichting V2, 1992 .

Video compact disk, personal computer en fax',
het zi)'n enkele voorbeelden van bil'na niet meer
weg to denken fenomenen die de wetenschaP en
de techniek van de westerse kaPitalistische samenleving de ofgelopen decennia hebben voortgebracht . De consument lil'kt op het eerste gezicht bijl
al deze nieuwe ontwikkelingen alleen maar wel to
varen . En ook de hedendaagse kunst schi)'nt de
nieuwe'ongekende' mogelil'kheden die haar in dit
'elektronische' ti'perk worden geboden als ware
zegeningen to aanvaarden . De immense mogelil'kheden die de elektronica immers biedt om de werkelil'kheid zo getrouw mogelil'k weer to geven of
om daar nu joist minutieus van of to wi)'ken en in
het bil'zonder om de perceptie van de uitgebeelde
werkelikheid voor de toeschouwer naar believers
to kunnen varieren en manipuleren, zouden tech
niet anders dan als buitengewoon stimulerend
kunnen worden beschouwd . De filmindustrie
van Hollywood) - als men die ook een leverancier van kunst mag noemen - heef t voor het
scheppen van een 'virtual reality' of een 'real illusion' in ieder geval dankbaar van die technieken
geprofiteerd .
Maar ondanks deze in korte til'd welhaast vanzelf sprekend gewodden verworvenheden kunnen
natuurlil'k net zo goed ook de nodiga vraa ekens
bij de nieuwe technolo 'e worden a laatst . De
kwestie van de bereikbaarheid dasrvan voor
slechts enkelen onder ons op aarde is al iets wat
snel bij' me oPkomt . Maar even ofgezien van de relevantie van mo elil'k door mil to opperen bedenkin en over de schaduwzil'de van de ni euwe technolo8'e~ lil'kt het veel interessanter om na to gaa n of
en zo ' in welke mate dan deze mogelil'ke bedenkingen in enigerlei mate bij' geengeerde
a
kunstenaars aanwezig zi)'n . Wat is nu in werkelil'kheid
de sitie van de modern kunstenasr togenover
alle technologische innovatie? Staat die inderdaad
to )'uichen bij' alles wat Plotseling mo elikl is geworden, zoais ik hierboven even verenderstelde,
246
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of doet die dat l'uist in het geheel niet? Kan een
kunst die de Pretentie heef t kritisch op ontwikkehngen r'n de mantschappil' to regeren
a
wel zonder
meer overgas n op het looter toepassen van de
nieuwe technische m°gelil'kheden? Dient adaptatie daarvan in de modern, kritische kunst niet tenmmste vergezeld to ~ an van een ~'ondige
her bezinning op de rol van de techniek daarin?
Hoe za1 de kunst zich verder moeten opstellen tegenover het vaak verwrongen beeld van de werkelil'kheid dat zich door de technolo 'e aan de
mens heef t opgedrongen?
Het zil'n allemaal interessante kwesties waarover ook de Stichting V2 zich aangesProken zou
kunnen voelen . Stichting V2 is een in 1981 opgericht kunstenaarsinitiatief dat zich bezighoudt met
de presentatie en produktie van mediakunst onafhankelil'ke uitgavers op dat terrein distribueert en
rliks een 'Manifestatie voor de instabiele media' organiseert . Het collectief dat een zogenaamd
interactieve mediakunst ze voor to staan dat wil
zeg gen een kunst waarbil' het publiek het resultant
mede bepaalt - en wel in een actievere zin dan de
toeschouwer die bij' een traditionele voorstellin g
van het treurspel 'Gi)'sbrecht van Aemstel' zi)'n
steel verschuif t waardoor het 17ersPectief op het
podium en in principa dus ook het resultant
mee verandert- Probeert immers gebruik to maken van de nieuw aangeleverde technoloS'ee
~ n,
masr wenst dat zeker niet kritiekloos to doers . De
aanname dat de kunst zichzelf buiten de actuele
ontwikkelingen
aPlaatst
had
en stilzwigend
g l
slechts nog naar haar eigen normen en waarden
dreigde to verwizen
- en dat zil'n dan de normen
l
en wasrden van een lang voorbie) ti)'d, no van
voor de 19-eeuwse industriele revolutie zelf s was inderti'd een van de redenen eweest voor de
oprichting van V2.
Bewustwording van en reflectie op maatschaplike
Pel en technolo 'sche ontwikkelingen' daarvan diem de kunst in de o tiek van V2 voor bestemd to zil'n . Daar zou ook het mooi uitgageven
Boek voor de instabiele media met de tekst zowel in
het Engels als in het Nederlands de directo neerslag van moeten vormen. Na een inleiding van V2
volgen in het boek negen bil'dra en van beeldend
kunstenaars en filosofen die zich met mediakunst
bezi ouden. En in bina
) alle beschouwingen
wordt inderdaad ook wel op de een of andere wi)'-
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ze de problematische verhouding van de kunst
met de door de technolog''e gedomineerde wereld
aangesneden, al ontgsat de samenhang binnen en
tussen de verschillende teksten mil' eerlil'k gezegd
volledig, zo die er overigens al in is aangebracht
en overtuigen de sporadisch wel helder geformuleerde stellingnamen mil' in bet geheel niet .
Door dat totale gebrek aan coherentie is bet onzeker welke visie de teksten nu eigenlil'k moeten
uitdragen. Willen zil' bet onvermogen van de kunst
demonstreren tenminste van de kunst die gelieerd
is aan of verwant is met die van V2 our tot een werkelil'k antwoord op bet `postmodern tiJ'dsgewricht'
to komen? Ik zou bet werkeliJ'k niet weten . Hebben
de orientatie en de bezinning misschien enkel tot
verwarring, tot een crisis geleid? Zou bet sours de
bedoeling van V2 zil'n dat ik als lezer bet weini g
zeggende idee kril'g dat elke hedendaagse kunstenaar tot zil'n eigen strikt particuliere reactie is gekomen varierend van bet accepteren van de hegemonie van de technolo ~'e tot aan bet verwerpen van
de repressieve aspecten ervan toe? Het is heel goed
mogelil'k, maar een dergelil'ke oI'zet komt zo in ieder geval niet erg uit de verf .
Zoals gezegd opent bet boek met een inleidin g
van V2 . Daarin worden de ontstaansgeschiedenis
en de doelstellingen van de organisatie geschetst
uitgaande van de provocerende stelling dat de traditionele kunst op een deed spoor zit omdat ze de
aansluiting met een dYnamische niet statische samenleving gemist heeft . Daar valt misschien best
wat voor to zeggen alleen verzuimt V2 dat vervolgens zelf to doen. Er is geen sprake van een nadere
motivatie, geformuleerd in een heldere en
il'peliJ'ke taal en stevig onderbouwd met meer of
minder voor discussie vatbare ar8umenten . Het
verband dat V2 tenslotte legt tussen de interactieve
mediakunst en bet beperkte en eenziJ'dige beeld
van de werkelil'kheid, zoals dat ondermeer til'dens
de Golfoorlog door manipulatie van de massamedia aan ens werd oPgedrongen vind ik niet meer
dan gezocht en uiterst modieus . De inleiding heeft
daardoor de status gekregen van een mger,
a
onduidelil'k en dus onriJ'p politiek manifest.
Wat duidelil'k nog veel storender is is dat de negen in bet boek opgenomen beschouwingen geen
andere introductie van V2 krilg' en dan de hoop dat
ze de discussie zullen stimuleren - welke is die
discussie eigenlil'k, en in welke richting zou die
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dan moeten gaan? - vooral ook omdat sommige
of komstig heten to zil'n van in bet mediakunstcircuit'spraakmakende' filosofen en kunstenaars als
Peter Weibel Kristin Stiles Eric Belle en Gregory
Whitehead . Betekent dit dat de keuze van de opge nomen artikelen door de redactie of hankelil'k is gesteld van bet kennelil'ke gewicht dat de betref fende
scribenten in dat kunstcircuit hebben? Het beroe p
van V2 op de gezaghebbendheid van deze f ilosofen en kunstenaars klemt des to meer, daar deze
teksten hebben gaproduceerd waaraan door mi' l
geen touw valt vast to knopen. Zo komt een discussie natuurli'k niet van de end ; de lectuur ervan
doet bil' mil' al gauw bet kwaadaardiga vermoeden ril'zen dat zil' maar wat in bet wilde weg beweren ofwel dat de brille van bun gedachtengang helass in de onleesbare beschouwing verloren is
gegaan . Ik geef eniga voorbeelden .
Geen moment wil ik twil'felen aan de door V2 geroemde eruditie van professor Weibel maar iemand anders zal me maar een keer bet Rossler-covariantie-theorems moeten komen uitleggen
want ik kom er aan de hand van zil'n beschouwing
gewoon niet uit . Zinnen worden almaar op elkaar
gestapeld, zonder dat ik daar bet dwingende verband tussen zie' sommiga wekken daarbil' zelfs de
indruk tautolo 'sch
~ to zil'n . Of verbeeld ik me dat
maar bil' een formulering als deze : "De door computers gemaakte virtuele werelden ziJ'n thans de
beste modellen van deze nieuwe endofYsica van
de ruimte, dat wil zeggen van de slechts waarnemerobl'ectieve elektronische wereld" (67) . BiJ ' redeneringen als de volgende voel ik de ~'and volkomen onder mil'n voeten w~zakken: "De
technische overwinning van ruimte en til'd betekept in de ~'
and van de zaak ook een overwinnin
g
van bet gemis de afwezi eid . De media worden
tot een tweede virtueel lichaam dat de mens nooit
verlaat. Zolang de televisie aanstaat, zolang een telefoon nog als tweede mend kan spreken, zolan g
kan de mens ziJ'n angstep evenals de vernietigende
gevolgen van een denkbeeldig castratiecomplex
verdril'ven" (71) . Wat Weibel bier allemaal mee wil
en ; bet blil'ft een volstrekt raadsel . Vormen
zegg~
computers sours de beste remedie t ~
en de existentiele eenzaamheid waarmee de modern mens to
kampen beef t? Is dat de leidende gedachte die ik
achter zi1'n beschouwing over 'de nieuwe ruimte in
bet elektronische til'dperk' meet zoeken?
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Het artikel van Krishna Stiles is al even ondoorondelil'k
. Haar 'Aantekeningen bil' destructie~'
kunst' liken
niet meer dan een aaneenriSt'ng
van
J
l
warnga en aanvechtbare postulaten . Ze schriJ'f t dat
destructiekunst een zienswiJ'ze, een Proces / een
werkwil'ze is, en "als zodanig zowel reactief als resP°nsief to noemen; het is nosh esthetiek noch methode noch techniek" (45) . Tegelil'kertil'd zou destructiekunst een ethische stellingname ziJ'n en
omvat het verschillende werkwil'zen waarbil ' onderzoek gedaan wordt naar de oorzaken van de
ondergang van de terminals cultuur . Wat betekent
dit nu allemaal? DergeliJ'ke omschril'vingen suggereren een richtinglone I chaotische en psYchotische
creatieve reactie van de overlevende mens op de
vernieti~'ng binnen de maatschappil' . Maar van
welke vernieti ~' ng precies sI'reekt ze? Wat bedoelt
ze met "de technolo8'e
~ en de PsYchodYnamica van
de feiteliJ'ke en de virtuele ondergang" (45)? Heeft
ze misschien een aporalYptisch visioen gshad
waarover ik de noodzakelil'ke voorlichting heb gemist? Ik begrilp er nets van.
Nuchter van teen is in ieder geval wet de beschouwing van Eric Bolls over 'Asociale scenario's' . Hil ' stelt het probleem aan de orde dat het
vroegere geloof aan de gemeenschap, de socials
ideolo ~
'e, niet tanger strookt met de socials realiteit . De neuwe media en de technolo 'een hebben
een socials crisis teweeg gebracht die tot een heril'king van de aan de kunst ten gr'ondslg
a liggends
criteria zou moeten leiden. Hil' stelt het tot task van
de wil'sbegeerte om de
ldende kunst daarbi'l
behulpzaam to zil'n en V2 blil'kt door opname vsn
het artikel deze aangeboden filosofische bil'stond
volgaarne to aanvasrden . Tech lil'kt Bolls voorlopig niet veel meer to bieden dan een weinig verhelderende besPreking van het gedachtengoed van
Francesco Dal Co en can-Fran~ois LYotard . Wat ik
vervolgens net scherp in het vizier kril'g is of Bolls
in navel~' ng van hen op zil'n beurt witpleiten veer
de nuchtere acesptatie van de technek en het dasrmee leren omgaan door de kunst . Dit dan teneinde
blinds uitlevering daaraan to voorkomen . Mocht
die strekking inderdaad l'ui st ztln en het zou to
baal de beoogde visie veer V2 op de technsche
ontwikkeling
~ en kunnen zi'n, dan is die andermasl
gebrekkig, onduidelil'k I to impliciet verwoord .
Ik wit niet helemaa1 in mineur af sluiten . In weerwit van miJ'n kritiek meet gezegd worden dat het
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boek weldegeliJ'k fraai is vormgageven en verluchtigd is met veel intrigerende illustraties en fete's
die able een adsquaat beeld liken
op to leveren van
l
neuwe uitingen van interactieve mediakunst . Ze
geven het boek uiteindebil'k dan tech eniga coherends die de teksten tezamen zo node ontbeert.
Maar 'la~ een sprekende vormgeving mag het collectief V2 ook web worden toevertrouwd I al is dat
niet voldoende veer een prikkelend en interessant
boek. Daarmee wordt ten overvloede maar weer
eens duidelikl hoezeer kunstzinni~stil'lvol Poen
~ f eren en uitg even enerzil'ds en het schri'ven
1
redigeren van beSijnlpelil'k geschreven teksten anderzil'ds twee totaal verschillende vaardigheden
zil'n . Het maken van een goed geschreven discussie uitlokkend boek kan daarom maar beter niet
alleen aan
eldende kunstenaars worden
overgelaten, eniga uitzonderingen als an Wolkeys dan daargelaten. Want wat ze eventueel aan
zinnigs of on'nests
to berde hadden kunnen bren1~
gen bliJ'f t veer mil' nu 'in de mist van het schimmenril'k' verborgen .
Bernd Albers

Deels beelden grotendeels bekend
T. van Deel : Als ik fekenen kon . Essays .
Querido. 1992, f 39,90 .

De neuwe bundel met eerder verschenen o stellen van Van Deel I Als ik fekenen kon 1 is econcentreerd op de relatie tussen poezie en beeldende
kunst. In de eerste seeds worden diverse bekende
kunstob>'ecten, zoals Breughels'De vat van Icarus'
en De Braekeleers'De Tenersplaats to Antwer1en'
in hun relatie tot dichterlike
l beschril'vingen dasrvan besproken . De tweeds seeds van Als ik fekenen
kon staat geheel in het teken van Vestdil'ks verhouding tot de beeldende kunst in theorie en praktil'k .
Het laatste gedeelte vormt een bents ve rzamehn g
van "heel verschillende onderwerpen" en heeft
dus nets met de titel to maken . In deze de rde sectie
staan overtgens ook de aantrekkebilkste teksten .
Van Deel bezit de gave om op een Pers oonhlke
"
en onproblematische wil'ze over de zo1'u'tst aange1'aar9an9 11, nummer 314
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geven onderwerPen to schril'ven. Dat heef t z'n
veers en z'n t ~ens . Enerzids
l voelt men zich al
snel thuis in de materie die hil in kaart bren anderzil'ds kril' men al snel de nei~' ng om een boterham to an smeren. Het betref t bier de momenten
waarop Van Deel niet interPreteert maar zeer uitvoerig beschril'f t wat de lezer zelf ook kan lezen .
Dat "wie ben 1'e, wie ben l'e' . .1 de slotwoorden"
van KoPlands gedicht'Schilderil'' zil'n, was mil' bil'voorbeeld al oPgevallen (p .44) . Van Deels interPretaties zijn zo braaf, zo onmiskenbaar l'uist dat
de aanvankelike
l bezorgdheid van de lezer die
door de tekst op de achterflaP "Van Deel last
zien dat hil' ook iets van een beeldenstormer in zich
heef t" op haar hoede was, al snel verdwil'nt .

fl

Terwil'1 zijn persoonlil'ke aanpak met name in
bet verhaal 'De kouros van Naxos' beslist sYmpathiek aandoet weet hi'~ deze charme weer snel door
cliches om zeep to helPen : "Het hoeft dan ook niemand to verbazen dat Van Toorn die dus grasg in
termen van beeldende kunst visualiseert en die gebruik maakt van de beeldende werking van taal,
nogal wat beeldgedichten heeft geschreven"
(p .49) . Nog een : "Het is in bet algemeen trouwens
zo dat Koolhaas' boeken sterke en onthoudbare
beelden in zich omdragen die eenmas1 gelezen
niet meer weg zijn to denken." P.176 Een ander
voorbeeld: "De fiver
waarmee hil' Vestdil'k, HvS
l
de bundel maakte terwil'1 hem veer de gelegenheid van bet Rembrand 'aar 1956 maar om een edicht was gevraagd, verraadt wel hoezeer Vestdil'k
zich gernsPireerd kon voelen door beeldende
kunst en door die van Rembrandt in bet b"i~ zon-
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der" (p.96) . Het laatste citaat verraadt overigens
een onto~'sche Sedachteng an~omdat de vervaardiging van de bundel ook andere redenen of oorzaken gehad kan hebben .
Eenzelfde onbe llel
like gevol ekking kunnen we in bet volgende citaat vaststellen : "I-let
dreigt een gewoonte to worden om wat lacherig to
doen over de studie neerlandistiek en over degeven dieNederlands gestudeerd hebben. Ik ben zelf
zo'n neerlandicus en leid bovendien neerlandici
op, dus sic voel ik mil' geregeld een noSa1 lachwekkend Persoon, of last ik zeggen: iemand om
wie gelachen wordt ." P.187
Dit citaat is overigens de aanzet tot bet interessantste opstel uit AIs ik tekenen kon : 'Kritiek op de
critici' waarin Van Deel overtuigend de 'lacherigheid' rend de Nederlandse letterkunde en de LiteratuurwetenschaP Probeert to ontzenuwen. Terecht hekelt Van Deel de gemakkelil'ke kritiek van
Karel van bet Reve zoals geformuleerd in zijn oPstel LiteratuurwetenschaP: bet raadsei der onleesbaarheid en zijn naPraters door er op to wizen
dat
l
waardeoordelen in de wetenschaP geen dommanto plaats mogen innemen . Daarnaast weet hil' de lezer er van to overtuigen, dat onwetenheid van de
criticus niet als een verheven vorm van authenticiteit bezien meet worden.
Aan de andere kant meen ik dat Van Deels bundel er weinig toe bidraagt
om de studie van de Nel
derlandse literatuur serieuzer to an nemen. Natuurlil'k mag men zijn essays niet als harde
wetenschaPPelil'ke oPstellen lezen : bet zijn allereerst aangename inleidingen op welgekozen onderwe~en. Die waarde mag men Als ik tekenen kon
niet ontzeggen. Tech denk ik dat hil door een wat
diePere - laten we ongenuanceerd zeggen - literatuurwetenschaPPelilke benadermg zijn bundel
wat meer gehalte gageven zou hebben . Telkens
weer valt Van Deel terng op de bio~'afie van de auteur, de ontstaansgeschiedenis van de tekst en wat nog meliger is - op datgene wat de schnjver
hem Persoonhlk mee edeeld heef t. Kortom topics
die neerlandici al zo vaak en ten onrechte van stal
gehaald hebben . Over de context van bet gedicht
de heersende ideolo 'e,
~ Poetica's en de filosofie
van en over beeldende kunst wordt nauwelil'ks gesProken 1n AIs ik tekenen kon . Graag had ik gezien
dat Van Deel bil'voorbeeld drie ap~'na's Puur citact van een besProken dichter p .61-63 uit zijn
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bundel had geharkt en daarvoor in de plaats aandacht geschonken had aan de zol'uist genoemde
zaken .
Het feit dat Van Deels boek otendeels over het
beeldgedicht 8aat en dat hil ' nergens ook maar een
omschri'vinS van dit fenomeen geeft of naar secundair materiaal verwil'st, vied ik met het o0g 0P
de kritiek die ik formuleerde o vallend.
De bundel AIs ik tekenen kon is aan de lacherigheid
die Van Deel in het opstel'Kritiek op de critici' signaleert ontsnapt . Als hi) ' echter een ons)'e meer gegeven had, zou hil' de neerlandistiek een gezondere kleur gageven hebben .
Hans van Stralen

Het Europese perspectief
Rob Kroes, De /eegie van Amerika : Een massacultuurin de were/d. Prometheus, f 29,90
Wanner er over de 'invloed van Amerika' wordt
geschreven, is de toon meestal negatief . 'Amerika'
wordt bil' voorkeur geli)'k gesteld aanpi'e
o rvlakki heid, massaliteit en politiek conservatisme .
'Amerika' is een land met een cultureel minderwaardigheidscomPlex en met eniga meewarigheid lacht EuroPa om het vergeefse streven dat
bli'kt uit namen als New England ; New Berlin;
Verona Wisconsin Athens Georgia en Paris
Texas. Hendrik Marsman merkte al in de ' ren'30
be ~'
il'pend op dat alle belan8ril'ke Amerikaanse
schril'vers anti-Amerikaans zil'n .
De titel van Rob Kroes' studie over Len massacuituur in de wereid speelt daar handig op in . Naar aanleiding van de titel kan de bevooroordeelde lezer
het stereotype onmiddellil'k zelf verder invullen .
Maar De Ieegto van Amerika diem veel letterli)'ker gelezen to worden: Amerika sis tabuia rasa.
De nieuwe bewoners van de nieuwe wereld begonnen met het rigoreus uitwissen van de sPoren
van voorganSers en konden, Seheel blanco, opnieuw be 'nnen. Amerikaanse cultuur bestaat uit
het langzaam invullen van een lee a met elementen ontleend aan zeer diverse culturen, gebaseerd
op de zeer diverse achter8ronden van de immi-
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anten. Amerika wist tradities uit: religi euze, culturele en ook sociale tradities . Rangen en standee
bestaan niet meer, alle verschillen worden verzoend in de 'melting t'-cultuur, die idealiter
p1asis biedt aan iedereen . Het woord lee a kri
een P°sitieve lading en de lezer wordt geconfronteerd met de eigen vooroordelen : waarom zou een
boek met de titel De Iee8to van Amerika' een massacuituur in de wereld ne$atief getoonzet zil'n?
Helaas is de titel zo ongeveer de eniga vondst .
Zo weet de auteur bil'voorbeeld niet los to komen
van het EuroPese perspectief, om zo op enigerlei
wil'ze een vernieuwde visie op Amerika to geven .
Aan de pi)'nlil'k slechte stil'1 wil ik niet to veel aandacht besteden maar toch wel eni e : het boek is
geschreven in een storend )'°viale 'wil''-vorm en er
wordt geciteerd met een nonchalante maar mislukte vlotheid : "Baudrillard ze het wat s ieker"
"ReYner Banham heef t ooit een aardig stuk geschreven" • "De Tocqueville zou het antwoord wel
weten",' "Een bekend voorbeeld uit de ' ren twintig is het boek van Adolf toen kon die naam nog
fig
Halfeld" enzovoort .
Kroes oo met zijn studie de leemte op to vullen
die er is in een eerlil'ke berichtgeving over Amenikaanse cultuur en haan invloed . De opzet is pretentieus genoeg : Knees be~'nt met Plato's beeld van
'het westen als wil en voorstellin en manoeuvreert via Dante naar Columbus . Maar de alomvattende opzet blil'kt niet to handhaven .
Het boek concentreert zich op politiek film, redame,
l
muziek, media . En wordt veel aandacht besteed aan fotografie als een typisch Amerikaanse
kunstvorm maar waarom interesseert Kroes zich
aan het slot van dat hoofdstuk dan toch weep voor
,,
de vnaag of de fotografie in Europese zm,
highbrow-kunst is of niet") en er zil'n hoofdstukken
over politieke retorica en over de invloed van de
media in de verslaggeving over de Vietnam-oortog.
Masr zoais a1 uit Kroes' yraag over foto afie
blil'kt komt hil' niet los van het Europese pers ecfief . Europa blil'ft> voon alles > de maatstaf . Wanner
Menno ten Braaks essay 'Waarom ik'Amerika' afwi)'s' behandeld wordt, gebeurt dat op een vergoeli'kende toon : "Ten Bnaak wil ieder die zijn speciale sensitiviteit en intellectuele onthechtheid deelt
enkennen als Europeaan, 'ook al woont hil' in Main
aar9ang 11, nummer 314
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Street"ergo: Ter Braak is niet anti-Amerikaans .
Terwi'1 Ter Braak in feite beweert : ik heb nets tegen Amerikanen zolang ze zich masr ais Europeaan gedragen .
Het vastklampen aan het oude EuroIese Iers Iectief heeft feitelil'ke fouten tot gev ofg . Zo beschrilft
Kroes de relatieve humaniteit van de Span)'aarden
ten opzichte van de Indianen. Het is een ver has1
dat al in de )'aren '40 is ontkracht ais de 'mission
myth' door de historicus CareY McWilliams :
"With the best theological
~ intentions in the world,
the Fransiscan padres eliminated Indians with the
effectiveness of Nazis operating concentration
camps."
Het Europese perspectief wordt nog storender
wanner Kroes over muziek schril'f t : "Europese
muziekvormen zoals de marsmuziekEu ropese
muziekinstrumenten Eurolese maststaven over
sPeelwiJ'ze en klankvorming, onder ~
'ngen verreande creolisering in de Amerikaanse muziekvorm bi)' uitstek: de jazz." Het is van een onbeij
~'i lpeliJ'ke kortzichtigheid om jazz to omschril'ven al s
'creolisering' van Europese muziek zonder ook
maar to verwi1'zen naar het voor de zwarte muziek
belan ~'
iJ'kste continent: jazz is oorsPronkeliJ'k Afro'kaanse muziek die in Amerika i n contact kwam
met Europese elementen .
En ook wanner hil' over rap schril'ft~ slaat Kroes
de plank lelil'k mis . De enige n aam die hil noemt is
die van RUN-DMC die met de blank e rockband
Aerosmith hun 'Walk This Way' coverd e . Een
sYmpathiek voorbeeld van crossover-muziek ze
ker masr nauweh") ks een voorbeeld v an rap als ui ting van zwarte cultuur : RUN-DMC behoort al
sends l'aren tot de 'mainstream' van de rapmuziek.
De belan i)'kste namen flu zil'n de h°li hek
' veel
eel extremer 'gangsta-style rappers' afkomstig uit
South Central Los Angeles : biJ'voorbeeld Ice-T,
Ice-Cube N iggers With Attitude . In hun muziek s eelt geweld en zw art racisme een belangriJ'ke rol maar Kroes ziet dat niet ais soci ale aanklacht maar als zinloos ruh ' ihsme : "Somm'ge
e
rap-musici hebben in hun teksten een weg van racisme en seksisme inges1gen,
van zo'n obscenitei
a
t
en nihilisme dat ze niet bang h oeven to zil'n op hun
weg gevolgd to worden ."
Het is oPnieuw de kortzichti heid die het gevolg is van een beperkt Europee s lersPechef.
' het
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seksisme, racisme nihilisme dat spreekt uit de muziek van de gangsta-rappers is geen recalcitrantie
van verveelde leugdgy maar maakt een essentieel
deel uit van het leven in de zwarte wil'ken in Los
Angeles . De sociolo Mike Davis merkte terecht
op dat niemand die dit soon teksten serieus nam
verbaasd had hoeven ziln door de RodneY Kingrellen van een '>aar geleden . Masr men was zuel verbaasd : men nam de stemmen van de zwarte
subcultuur niet serieus, maar verwierp ze als racesme en nihilisme . De conclusie van Kroes is veelzeggend . Hoewel hil' claimt de p1aats van Len massacultuur in de wereld beschreven to hebben besluit
bil met de geruststellend bedoelde verzekenng dat
Nederland zi)'n onafhankelil'kheid wel za1 kunnen
bewaren . "We zullen wel overleven als Nederlanders" . Het is hetzelfde perspectief van wasruit
Menno ter Braak schreef: we kunnen rushg gaan
slapen Amerika zal de Eurolese wasrden niet
overwoekeren.
Bertram Mounts

De kleine dood op het witEe doek
De k/eine blonde dood : een film van Rob Houwer
en Jean van de Velde, naar het gelijknamige boek
van Boudewijn BGch .

"'De kleine blonde dood dat is een mooie boektitel • ikga naar bed ik ben ti S , 1a lde ze en wa e1de naar de slagpkamer" . a tekst van de in 1985
verschenen roman De kleine blonde dood verwil'st o
verschillende plaatsen naar zichzelf . 0pmerkelil'k
i s vooral het gageven dat de hoofdpersoon, tevens
de verteller van het verhaal BoudewiJjn Buch heet.
Ondanks deze nadrukkeli'ke asnsporin om het
personage met de auteur to identificeren, is eni e
tern oudendheid in dit o zichtgeboden ; het yenhaal bevat zowel autobio afischa ais fich'onele
elementen .
De kleine blonde dood is het relaas van een biseksuelel'ongeman die een kind verwekt heef t bil' Mieke, zi)'n voormaliga lerares Engels . Tengevolge van
een '>eugdtrauma dat voort ekomen is uit de ecomPliceerde relatie met zil'n door oorlogservarin-
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gen gekwelde vader, weigert hil' aanvankelil'k het
vaderschaP to aanvaarden . Pas wanner de moeder - van wie hil' Sescheiden leef t - incaPabel
bli)kt, besluit hil de oPvoedmg van zijn zoon Mick Y
zelf ter hand to nemen . De l'ongen overli)'dt echter
op zes'~riga leef til'd aan een hersentumor.
Het zijn vooral de Parallellen tussen het levers
van de auteur en dat van het personage, waardoor
Boudewil'n Buch een vrachtlading kritiek over zich
heen gestort kree8 . De mededelinS "Ik begon aan
de zoveelste PoB'nS
micro afieJ
. Zi'
~tot MickY's
~'
mislukte, zowel in gedrukte als ongaPubliceerde
vorm keer op keer" van het personage Boudewijn,
nodigde de critici uit om deze oPmerking op de roman zelf to betrekken en het daar dan roerend mee
eens to ziJ'n . En een passage als " . . . ik dacht dat als
ik van de crematie literatuur zou makers, de mensen miJ' niet zouden geloven. Ik moest denken aan
Van LooYs De dood van mi)'n Poes . Aan Mallarmes
fraSmenters over de dood van zijn zoon 'e. Aan LeoPoldine Hugo en haar verdrinkingsdood" leverde de schril'ver het Predikaat 'bombastisch' op .
Niettemin warm de rechten van De kleine blonde
dood reeds een week na het verschi)'nen verkocht
aan filmProducent Rob Houwer, die blil'kbaar erg
gecharmeerd was van het verhaal, of er in ieder geval Potentie aan toekende . Hoewel Rob Houwer
ote haast had met het bemachtigen van de rechten van het boek list de realisatie van de verfilming behoorlil'k lang op
~zichwaten; welgeteld
acht )'aar.
In maart dit )a
' ar ~
'ng de film in premiere onder
dezelfde titel als het boek . Omdat deze Produktie
nadrukkelil'k gaPresenteerd werd als de verfilming van het boek van Boudewil'n Buch, is het gerechtvaardigd om de film Primair als cinemato~'afische adaPtabs to benaderen, en voorbi)' to gaan
aan de kwalitatieve asPecten van het boek of de
film an sick .
Met het omzetten van een narratieve structuur
van het medium literatuur naar het medium film
zijn een aantal Problemen gemoeid . Een van de
fundamentele Problemen van filmmakers is dat
een zuiver abstracts redenering niet in beelden
weer to geven is, tenzil' men gebruik wenst to maken van gecomPliceerde metaf orische constructies
-met alleSevaren van dien . uist oP dit punt komt
Boudewil'n Buch aan de filmmakers togemoet : De
kleine blonde dood mist een reflexief karakter en be-
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Perkt zich vril'wel uitsluitend tot beschri)'vingen
van Personen ha ndelfingen en gebeurtenissen, die
zich gemakkelil'k laten visualiseren .
Daar komt nog bil' dat Buch gekozen heef t voor
een decoupage van het handelingsverloop die
nauwe verveantscha P vertoont met de filmmontagetechniek . De schril'ver voe verschillende in til'd
en ruimte geisoleerde fra ~'enters uit het levers van
de hoofdPersoon aaneen zonder deze to voorzien
van verbindende passages . De lezer most - ana1og
o aan de filmkiJ'ker - s ynthetiserend to werk
an door tussen de afzonderlil'ke fraSmenters
temPorele, causale of andersoortiga verbanden to
leggen.
Waar Buch goeddeels op de creativiteit van de
lezer vertrouwt hebben de makers van de film het
zekere voor het onzekere genomen, door personages to introduceren die nauwkeuriS sPellen welke
conclusies de toeschouwer behoort to trekken . Zo
magde lezer zelf bedenken dat Boudewil'n - in de
film omgedooPt tot Valentil'n Boecke-bang is om
vader to worden omdat hi) ' zelf vele malen door
zijn vader geslagen is en anderszins geleden heef t
onder dims met veel a~'essie gaPaard ~ands vlagen van waanzin. In de film daarent~en wordt
Mieke ten tonele Sevoerd om Valentil'n tussen de
botsautoo 'es wanhoPig toe to roePen dat ze heus
wel west dat zijn vader gek is, maar dat hi)' niet
banghoef t to zijn dat hi)' net zo wordt als zijn vader .
Nee sterker flog : ze denktl'uist dat hil' een hele gbede vader voor MickY zou ziJ'n .
De meest Pi)'nli')ke onderschatting van de bioscooPgangers is nog wel de invoerinS van een verhaallil'n over de toewil'zing van de voogdil' over
MickY . In het boek wordt de hele kwestie in twee
zinnen ofgedaan : "Mieke had geen belangstellin g
voor haar eigen kind meer en was meer en meer
aan de drank geraakt. Daarom besloten wil' - in
een van haar weiniSa nuchtere momenten - dat
MickY bil' mi)' zou komen worsen." In de film zien
we dat Valentil'n aan een vriend vertelt dat hil ' via
een rechtszaak de voogdil' over MickY veil kril'gen .
Vervolgens komt een dame van de voogdil'rasd bi'l
Valentil'n op de koffie om to zien hoe deze gehuisvest is en om hem en passant nog even onder de
news to wril'ven dat hi)' zich in het verleden niet bePaald als de ideals vader gedragen heeft . Omdat
deze verhaalli'n hierna in het geheel niet verder
uitgewerkt wordt, lil'kt het enkel de bedoeling om
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de kil'ker to helPen bil' de interPretatie van de bee!den, voor het geval deze nog niet zelf geconstateerd had dat een er op los neukende snuivende
vader, die bovendien een goed betaalde vaste baan
afslaat niet direct het ideaal is wat menigeen voor
een kind voor ogen staat .
Een ander Probleem van filmmakers is dat het
beeld in Principe geen til'dsmodi kept ; alles wat de
kil'ker to zien kril'gt doet zich voor alsof het in het
heden Plaatsvindt . Zonder gebmik van de entourage, zwart-witbeelden, krantekoPPen of andere
kunst~'ePen, is niet uit to drukken of een gebeurtenis zich in het narratieve hede verleden dan wel
in de toekomst afsPeelt . Vooral op dit punt creeert
het boek Problemen omdat Boudewijn Buch het
handelin l~
verlooP ne 'es - zoals het een goed literair schril'ver betaamt - in stukl'es gekniPt en
goed door elkaar geschud heeft . Vooral een 8root
aantal terlooPse en deels ook tussen haakl'es gePlaatste oPmerkingen over het verleden of de toekomst bemoeilil'ken de cinemato ~'
afische vertaling . Scenarist can van de Velde koos echter de
weg van de minste weerstand en besloot sProngen
in de til'd zo veel mogelil'k to bePerken . De verhaalelementen zi'n
~ gaplaatst in de volgorde wasrin ze zich ook voorgedaan hebben: eerst de l'eugd
van Valentil'n, vervolgens het tot stand komen van
de relatie met MickY, en tenslotte MiokY's dood en
crematie. HieroP vormen alleen de eerste en de
laatste scene een uitzondering : voorafgaand aan
de scenes uit Valenti'ns
~ >'eugd zien we een volesassen Valenti'n
~ in een met blauwe rook gevuld appartement achter een Pemachine drifig enkele
zol'uist getikte bladzil'den verfrommelen en in de
Prullemand gooien. Het kan een Po ~
'ng zil'n weer
to geven wat het personage Boudewijn na het overlil'den van MickY voelt : "Toen ik thuis de keuken
binnenkwam kreeg het leed dimensies wasrover
ik nooit heb kunnen schril'ven" maar dan is het een
o ' n die resulteert in een uitermate clichemati g
p1~
beeld van de woeste, gefrustreerde dichter.
De andere uitzondering op het til'dsverloo is to
vinden aan het eind van de film waarin een gelukkige Valenti'n en MickY op de kermis get oond
worden . Deze laatste scene sluit asn bil' de vertel
wil'ze van hetboek: "Wat overbhft
"l . Herlnnermgen
niet groter dan postzeg als . . Helaas bli'fl t het b1 l
deze ene scene . Ook o andere gebeiden hebben de
filmmakers eieren voor hu n geld geko zen . Om
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toch vooral een l'egdig Publiek to trekken, hebben
ze gekozen voor een roYale dosering van de elementen seks, drugs en rock 'n roll . Voor de bedscene want is er een Nederlandse film denkbaar
zonder bedscene is het bed voor de variatie ingemild voor een telef ooncel . Des to o vallender is
dan ook de beslissing om de biseksualitiet van het
romanpersonageweg temoffelen-blil'kbaarhebben de filmmakers geenszins de intentie om to Provoceren of to ch09ueren.
De meest oPmerkelil'ke verschillen tussen de roman en de film betreffen de thematiek. In het boek
wordt de meeste ruimte toebedeeld aan het karakteriseren van Boudewil'ns vader : "Naar geen man
heb ik meer gekeken dan naar mi)'n vader. Ik kende
op den duur alle betekenissen van zil'n sPiercontracties kaakbewe l~'ngen, o0goPslag en manier
van toPen." Boudewijn staat in een dualistische
verhouding tot zil'n vader: enerzil'ds heef t hil' een
diePgewortelde hekel aan de man, anderzil'ds
koestert hil' liefde en gl'ote bewondering voor hem .
Het boek biedt de m°gelil'kheid om Parallellen
to zien tussen vader Rainer en de volwassen Boudewi'n.
~ Beiden falen in het vaderschP,
a en beiden
zil'n geobsedeerd door de dood'~ voor Boudewijn is
dat de kleine blonde dood van zoon MickY, voor
Rainer is dat een meer massale dood : de holocaust .
Zowel Rainer als Boudewijn Proberen het verleden to verwerken met behulp van boeken : Rafiner
door ze to lezen, Boudewijn door ze to schril'ven .
Mogelil'k is het de bedoeling van de auteur geweest
om de gelil'kenissen tussen beide personages te benadmkken middels het versniPPeren en door elkaar Plaatsen van de verhaallil'n van de ' ugdiga en
van de volwassen Boudewil'n.
Bezien we daarentegen de film dan moeten we
constateren dat er merkwasrdi a veranderingen
in het verhaal aangebracht zi1'n .
de eerste Plaats
is de rePresentatie van de relatie tussen Boudewijn
en ziln vader gereduceerd tot een Prolo van no g
geen hen minuten. Terwil'l in het boek ook aandacht besteed wordt aan de momenten van goede
verstandhouding tussen Rainer en Boudewil'n ,
vonden de makers het blil'kbaar niet nodig om het
filmPersonaga Rainer ten voeten uit neer to zetten ;
de toeschouwer krilgt enkel de ogenbhkken voorgeschoteld waaroP Rainer buiten zinnen is . Hierdoor komen de Parallellen tussen Rainer en Boudewil'n to vervallen en vormen de l'eugdscenes niet

\iooXs

2 5 3

r

e

c

e

meer dan een verklarinS voor de aanvankelil'ke
weigenn van Valenti)'n om het ouderschaP to acce teren.
Door deze keuze beeft het verhaal op zijn mint
een dimensie verloren. De eniga ontwikkeling die
waar to nemen is, is die in de verstandhouding van
MickY en Valentil'n. Het romanPersonage Boudewil'n ze daarover: "waar prant l'e met een 1'°ngen
van vil'f over? Over weinig. e Prant weliswaar veel
maar bet gaat zelden ergens over ." En dat is ook
P recies wat er in de film ebeurd is: er wordt weliswaar veel gaPrant, maar bet gnat zelden ergens
over . Alle artistieke pretenties van de makers ten
sPil't is bet verhaal verworden tot een vlak en ad
melodrama . Het boek van Buch stierf een kleme
dood op bet witte doek .
Katinka de Bakker

Van en over alles en iedereen
Portretten en Polemieken van oust Zwa8erman
Joust Zwagerman, Collega's van Goal. De Arbeiderspers, f 34,90

In de bundel Colle8a's van God haalt oust Zwagerman een krasse uitsprack aan over een geschrift
van de filosoof Schopenhauer . Het hoofdwerk Die
Welt als Wille and Vorstell un8 van de Duitse denker
-ovengens een van Zi'n Collea
g's -zou de meest
samenhangende reeks gedachten zil'n, die ooit
door een mens opeschreven
is . Fra
g
p ant enoe g
was bet een cumPlimen 'e van SchoPenhauer zelf
en misschien f de filosoof bier moe en passant we!
bet criterium voor de kwaliteit van een essay : de
mate van coherentie. Dat een essay intern een lief st
zo out mogelil'ke samenhang diem to vertonen is
vanzelfsprekend . Wanner een groepl'e onaf hankeli)'k gaPubliceerde teksten van dit genre under
een noemer gebracht kan worden, en dus samenhang vertoont 1 is er echter met zozeer voldaan aan
een absolute voorwaarde 1 maar is er sprake van
een aardiga bil'komstigheid .
lets de elil'ks za1 oust aZwgerman wel edacht
hebben, toen hiJ' besloot de in verschillende bladen
van zijn hand verschenen ' rtretten en lemie25 4

n

s

i

e

s

ken' to bundelen. Til'dens het doorlezen van zijn
kn'tisch roza van de afgelo n vi'f 'par, ontdekte
de auteur m een achtto1 artikelen over werk en leyen van n a1 uiteenlo nde kunstenaars een uit
to werken overeenkomst . Zwagerman voorzag de
acht essays over Henry Miller Gerard Reve, Madonna, Arthur Schopenhauer 1 .D . Salinger, Andy
Warhol, Prince en Lewis Carroll van een voorwoord1 sleutelde bier en daar aan de authentieke
teksten en noemde bet resultant 'Collega's van
God' .
Anders dan de titel van de bundel duet vermoeden1 wordt slechts de helf t van bet boek ingenomen door de acht halfgoden. Hiernaast telt de bundel nog twee afdelingen . Zwagerman zocht enkele
gerenommeerde vakgenoten o waaruit de portretten van vier Nederlandse auteurs zijn voortgekomen. Put hil' in de eerste afdeling uit de literatuur filosofie en popmuziek van een brede
westerse cultuur1 in de tweede afdeling 'Vier rtretten' treedt schaalverkleining op : Zwagerman
zoekt bet dichter bil' huffs en bePerkt zich tot !evenden van de Nederlandse literatuur. In de derde afdeling komen we heel dicht bil' de schril'ver zelf .
1VIaximale l'aren' is de verzameling Polemieken
die Zwagerman schreef rond de Publikatie van de
bloemlezing Maximaal . Kortom : Zwagerman beschouwt interviewt en lemiseert.
UitgangsPunt van de afdeling 'Collega's van
God' is de paradox die volgens Zwagerman zou
bestsan tussen een regulier geloof, zoals bi)'voorbeeld de katholieke kerk dit uitdraagt, en de
boogsrsoonlil'ke invulling van bet reli 'eus besef van een kunstenaar . Collectieve dogmatiek teenover hPerindividuele devotie. Het zijn l'uist
de laatste geloofsbetuigl'ngan, waar Zwagerman
zijn hoop op vestigt om to komen tot een beter be"Wie of Wat Hi)' dan wel wezen ma g" .
grip
Collega's van God in navolging van Gerard
Reve1 die met zijn volstrekt eigenzinniga beli)'denis
van bet katholieke geloof wel eens zo enoemd is ;
in t~enstelling tot de "lu~here combinatie van
blil'heid1 bekeringsdrift en door bilbel en dogmaa
even onverzoenli'kheid" aldus Zwgerman
a ,
gaat bet bi)' deze kunstenaars om geheel unieke
Godsbeelden, die hen tot Scheppers van een eigen
metaf sica maakt . Een verre van emakzuchti e
thema tiek dunkt mi'.
~ Maar to veal nadruk op deze
in de inleidin uiteen ezette 'link' is onterecht.
1'aar9an9 11, nummer 314
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Zwa$ermans boek staat vol met vlu$$a, haPklare en toch zo flu en dan diePande stukl'es . Zil'n
stil'1 is zeker niet van humor verstoken, alhoewel hi'l
sours doordraaft. HiJ' Presteert bet our Prince' $eilheid to illustreren met een kleine twinti
koosnaamP~
' s voor de muzikant waaronder
"hoeri$a relnicht", "porno Prince" "demonischdevote allesneuker" en "eunuchachti$a $eilneef" .
Vori$ >'aar in een interview met V ooys vertelde
Zwa$erman dat hil' bezi$ was met de voorbereidin$ van Colle%a's van God . Hil' noemde zichzelf een
$eze$end criticus, daar hi'h in to$enstellin$ tot een
II-time recensent slechts incidenteel een artikel
schrifl t en dan ook no$ over werk waarvoor hil' geheel warm looPt . Of dit nu pop of filosofie is maakt
weini$ uit, zoals bli'ktlkt uit de essays in de bundel .
Van alle Personen die hil ' Portretteert, is Zwa$erman echarmeerd zo niet idolaat .
vallend zil'n natuurlil'k de keuzes die hi'l
maakt : Madonna naast Arthur SchoPenhauer, low
culture naast high culture . Het is een tweedelin$ die
verder door to voeren is . Toen ik 'Colle$a's van
God' las kree$ ik de indruk, dat Zwa$erman twee
tYPen essays had $eschreven. Het tweede type is
sterk toe$esPitst op bet werk van de $aPortretteerde waarbil' zil'delin$s wat bio$afische
informatie
~'
wordt verstrekt. Dit eldt voor de artikelen over
J .D. Salin$er, SchoPenhauer en Reve ; de yolksschril'ver incluis alle drie verte$enwoordi$ers van
high culture . Wat Zwa$erman kwil't wil over de
schril'verslevens van boven$enoemden staat in
dienst van zi)'n meestal interessante beschouwin$en van bet tall$ universum dat zi l schiePen . De
bizondere
levenshoudin$ die op een bil'zondere
l
wine
l uit bet werk s reekt, maakt hen intri$erend
voor Zwa$erman . Dit weet hil' o ziJ'n beurt intri$erend to maken voor de lezer .
Anders zi)'n de portretten van Prince Madonna,
Miller en Warhol. Hier is bet niet zozeer bet werk
dat indruk maakt op Zwa$erman -- bet to$enwoordi alom ver isde oeuvre van Henry Miller
durft hil' niet de hand boven bet hoofd to houden -maar bet is bet enomeen dat hem fascineert . Het leven als kunstwerk . Andy Warhol "de eerste mens
van plastic", had ei$enlil'k moeten bezwil'ken "aan
een plotselinga plastificatie van hethart" . Zwa $erman toont zich nauweliks
l $einteresseerd in de
doeken van de "meesterfreak" maar weet in bet
bestek van enkele Pa$'~ na's de houdbaarheid van
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de mhe rond bet wezen Warhol voor onbea
P alde
tild to verlen$en . Hi)' beef t bet niet over een mens
maar over een artefact een niet op emoties te betraPPen "hYPerconsumPtieve stoicil'n" . En deze bio8ra fische interesse geldt evenzeer voor de andere
drie.
Leuk $evonden vind ik de Postume adoPtie van
Madonna als bet "eni$a wettige kind van Andy
Warhol" wat me bren$t op bet Portret van een no g
~' oter fenomeen : Madonna . Zwa$ermans bewonderin$ voor deze P°Pdiva berust-net als bil ' Warhol - niet op de kwaliteit van haar Plaa 'es maar
op de levensstil'1 van "Macho Madonna" . De uiterlike metamorphoses van bet idool meet hil' wel erg
breed uit• houdt deze man ei$enli)'k wel van Popmuziek of $aat bet hem er$ens anders our? Het is
vooral bet subversieve karakter van Madonna
Warhol en Prince waar bet Zwa erman our to doen
is . En inderdaad als mediakonin8'n
~ is Madonna
onmiskenbaar een elegame olifant maar op muzikaal $ebied is ze niet meer dan een mug . Deze
muzikale onbenulli$heid is zeker niet van toePassin$ op His Royal Badness, en ik had dan ook $ehooPt dat Zwa$erman bet $eheim van Prince' muzikaliteit wat "lPbaarder zou maken. Helaas $aat
hil' ook bier vooral op bewonderend-$eamuseerde
toon in op de $eile $illen van bet bi$otte P°Pidool .
Daarnaast doet hil ' wat dubieuze uitsPraken over
PoPmuziek . Zoals een onzinni$a ver$elil'kin$ van
bet Prince-nummer Purple rain met de vette bombast van Queen.
Natuurli)'k zi)'n Warhol Prince en Madonna als
collega's van God interessant en wat Zwa$erman
over ze schril'ft is vermakelil'k, maar toch mis ik de
dieP$a n$ die Salinger, Reve en SchoPenhauer ten
deel valt . Als Zwa$erman deze mix van ho$e en
la$a cultuur o lent met als doel de Pcultuur in
to liven
bi)' de inhoudrike)
literaire~
kunst faalt
hi'
l
)
door glad voorbil' to $aan aan bet kunstzinni$a in
de pop, en zich to bePerken tot uiterli)'kheden .
Het essay over Henry Miller met de alles omvattende titel 'De kut als kosmos' reken ik eveneens
tot bet fenomeen$erichte snort . Wat Zwa erman
in de andere drie $evallen niet met zoveel woorden
ze$t wordt bil ' Miller zonder omhaal $eexPliciteerd: "Zil'n romans mogen dan wel steeds minder
$elezen en $aaPPrecieerd worden de levensloo
van Henry Miller zal voorloPi$ no$ wel tot de verbeeldin$ blil'ven sPreken ." Ook bier $eldt dat bet
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Goddelil'ke aspect vooral $estalte kril' in bet ditmaal rend het or$asme $ecentreerde -- leven
van de $aPortretteerde.
de korte inleidingen na komt Zwagerman niet
aan bet woord in de vier Portretten in bet tweede
deel van de bundel . De $einterviewden Adriaan
Morrien Geerten Meil'~in$, Kees Ouwens en Cees
Nooteboom komen op een charmante manier uit
de veil; Zwa erman stelt $een directe yra$en
maar wisselt de aan bet PaPier toevertrouwde monoloo$ van de $einterviewde of met passages uit
diens ei$en werk, zodat bet $esPrek door Zwa$ermans keuzes $estuurd wordt . Het resultsat zijn
vier uiterst Poeticale, maar ook heel Persoonlil'k $etime t'ournalistieke kleinoden . Het is de naadloze
samensmeltin$ van bin$afische
en literaire infer~'
matie die de interviews geslaagd maken .
Het $emak waarmee van een luchti$ onderwer P
naar een diepzinniger wordt emanoeuvreerd ,s
i
to danken aan het subtiele invoegen van gedichte n
o romanPassa$es. Zo weidt Morrien uit over zijn
verhouding tot W.F . Hermans naar asnleidin van
een Pitti$a passage uit een kritiek over de schril'ver
uit 1955 . Zil'n verhaal kril'$t een andere wending n a
de confrontotie met eenedichtuit 1968 en zo komt
hsJ ' to sPreken over l'aloezie an lust$evoelens He t
seksuele kril' in de interviews net ais in 'Colle$a ' s
van God' een Prominente P1asis, voorzover he t
ook in bet werk van de auteurs die P1asts heof t.
Morrien beef t bet over zijn on$edwon$en incestueuse relatie met een van zijn dochters, terwil'1 Kee s
Ouwens over de thematiek van zijn gedichten en
romans praat en de verbeeldin$ die bil' masturbati e
o treedt ziet ais een v oorstadium van kunst.
Naast de inhoudelil'ke kwa1iteiten van de interviews, is bet vooral de vorm die me aansPreekt.
Zwa$erman beef t zich voor de 1ezer $ehee1 aan bet
oo onttrokken wat tot evo 1$ heeft dat er met
recht over vier Portretten kan worde n $esProken .
In 'Maximale l'aren' verlaat Zwa$erman zijn bescheiden houdin$ en ruilt deze in voor een stril'dlustsge, Dat hiJ met twee voeten m de Nederlandse
P"ziekritsek
staat meet blil'ken uit de Pennestril'd
~
verzameld in bet laatste deel van de bundel, die
Zwa$erman voerde als Maximaal dichter . SSame n
met bent enoten ais Koos Dais tra ohan oos Tom
LaneYa en Arthur Lava1 trek hil ten strli.e
de to$en
"een lan$e stoet van ePi$one n en zwaarwichh$e
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academics die in onheuse navel ~
'ng van Gerrit
Kouwenaar en Hans Favere Yr een snort Po~zie afscheidde dat slechts in schiJ'n modern was maar
dat in werkelil'kheid bestond uit voortsukkelende
zouteloze neobiedermeierP"zie
waarin uiten~
treuren werd $erePt van stilte, steep, wit en
sneeuw, zonder enig afleesbare noodzaak en met
een minimum aan hartekloP en ei$enheid ."
De Polemische stukken, $ericht te$en deze
"sneeuwdichters" met veelze$$ende titels als
$ePoetste overbodi$heid' en 'Het l'uk van bet
$ote
~' Niets' zijn lekker om to lezen • bet is verfrissend als er een bee 'e $estoeid wordt in de RePubliek der Letteren alhoewel avant-gardistische
tendensen in Nederland tech altil'd sets we$ zullen
hebben van bet belle 'e in bet $olfsla$bad .
Wat ik )'acomer wind, is dat de essays in deze afdelin$ niet op elkaar zijn of$estemd r maar in bun
authentieke vorm zil'n oP$enomen. Dit beef t tot$evol$ dat de sneeuwschuiver van Zwa$erman wel
viJ'f keer voorbil' komtr zodat we tot vervelens toe
hetzelfde discussiePunt kril'$en $aPresenteerd .
Ik be$on dit verhaal met een oPmerkin$ over coherentie en samenhan$ en eindi$ bier ook mee : De
bundel valt onte$enze$$enlil'k uiteen in drie volstrekt verschillende stukken wat een verdelin g
van de aandacht vereist . Dit maakt bet moeilil'k om
een sluitend oordeel to $even . Zwa$erman ma g
dap wel blil ' zijn niet aan de toPende band van de
Professionele criticus to staan bet betekent wel dat
hil' over niet $epee$ materiaal beschikt om zijn
bundel helemaal to vullen met Zil'n vakbroeders .
Desalniettemin zal uit bet voorafgaande bliJ'ken
dat Zwa erman over het o1 emeen heeft weten to
boeien . Echter bet op voorhand meest nieuws 'erig makende element - wat hebben Madonna en
Prince to maken met Arthur Schopenhauer en J .D.
Salinger -- bleek bet minst bevredi end . Wat niet
w eemt dat Cokega's van God een aardi$a bundel is $eworden 'van en over alles en iedereen' .
Peter Buwalda

1 . Deze laatste smeet na een voor de Maximalen vernieti8ende
kntiek een tell vis over de betreffende criticus Michael
Zeeman, hoofdredacteur van de literaire bijia$e van De
Volkskrant

jaargang 11, nummer 3/4

Ter verheldering
Een antwoord aan Frans Ruiter naar aanleiding van zijn recensie van Literatuurwefenschap
en cultuuroverdracht.
In Vooys van aPril 1993 heeft Frans Ruiter het recente boek van Elrud Ibsch en ondergetekende gerecenseerd. Het is een $oed leesbare besprekm $
die ik iedereen kan aanbevelen, maar als men Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht niet $elezen
heef t kan zil' op een belan$ril"k punt aanleidin$ $eyen tot misverstand .
Ruiter schril'ft: "Wanner de wetenscha Pper
zich van waarderende uitspraken zou dienen to
onthouden, dan lil'kt dat to betekenen dal cultuuroverdracht en cultuurkritiek buiten de muren
van de universiteit zouden moeten plaats vinden .
De universiteit is immers het bolwerk van de wetenschap ."
De laatste zin eerst. Aan de universiteit vindt
niet uitsluitend wetenschapsbeoef enin$ plaats . Er
worden ook normen $of ormuleerd en over$edra$en, niet alleen in de l'uridische faculteit maar ook
in de $eneeskunde, of, om dichter bi)' huffs to bli)'ven, in de didactische opleidin$ . Daar de universiteit ook voor een functie in de samenlevin$ opleidt
is de overdracht van normen een inherent onderdeel van het pro~'aroma ook in een letterenstudie.
Zo ze$ ik het ook in Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht : "Cultuuroverdracht en cultuurkritiek behoren on$etwil'f eld tot de taken van een letterenfaculteit" p .93 .
De su$$estie van Ruiter dat de auteurs van Literatuurwetenschap en cultuuroverdracht zouden menen dat waarderende uitspraken uit de colle$ezaal
moeten worden $eweerd is dan ook onl'uist. Wi'l

hebben slechts betoo$d dat de s elre$els van wetenschaPpe lil'k onderzoek verschillen van de spelreels van zin$evin$ en literaire kritiek . Het is mi)'n
vaste overtuigi ng dat dit onderscheid niet meer
$eelimineerd za1 kunnen worden zonder ernstige
schade toe to bren$en aan de kwaliteit van zowel
het onderzoek als de kritiek .
De sPelre$els verschillen, maar kennis van dat
verschil sche t helderheid omtrent de rol van de
onderzoeker en van de criticus . Bovendien kan de
criticus profi)'t hebben van wetenschappelil'ke kennis van het culturele leven en de daarin voorkomende re$elmati$heden . Kennis van zaken is niet
schadelil'k voor het oordeel, inte$endeel . Ik hoor
ook liever een arts een oordeel vellen over ziekte en
deed dan een kwakzalver. Om ekeerd is een onderzoeker $einteresseerd in waardeoordelen en
zal hil' of zil' zich dikwil'ls willen richten op problemen die )'uist door het kritische oordeel aan het
licht komen zoals de canonproblematiek of de literatuur$eschiedschril'vin$ .
Het pleidooi van Ruiter dat binnen de letterenfaculteit het cultuur-debat meet kunnen Plaatsvinden wil ik met nadruk onderstrepen . De manier
wsarep het gevoerd wordt, is echter minder doorzichti$dan de methoden van het wetenschaPpelil'k
onderzoek want Herrnstein Smith heef t Ingarden
definitief van ziljn voetstuk $estoten .
mei 1993

D . W. Fokkema
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Betekenis is een gebeurtenis
Interview met Ernst van Alphen over de Toekomst der herinnering, neerlandistiek,
interpretatiekaders en visualiteit
Nicolien Herblot en Yasco Horsman
Dit interview maakt deel uit van een reeks 8esPrekken met literatuurwetenschaPPers die allen een verschillende visie op de Neerlandistiek
hebben . In de volgende nummers van Vooys zullen 8esPrekken verschil'nen met onder anderen
Kees Fens Frans Ruiter en Wilbert Smulders . Dit
eerste interview is met Ernst van A1Phen docent
Literatuurwetenschap aan de Universiteit van
Leiden. Hil' houdt zich bezig met Postmodernisme de relatie woord - beeld semiotlek ldeologiekritlek en deconstructie . Van AlPhen Publlceerde onder andere Bang voor schennis
inleidin8 in de ideolo8iekritiek, Bi1 ' wi1'ze van lezen ; verleiding en verzet van Willem Brakmans lezer en Francis Bacon and the loss o self . Samen
met Maaike Meil' er redigeerde hil ' De canon onder
vuur • Nederlandse literatuur togendraads gelezen .
Zolulst is er een nieuw boek van zi)n hand verschenen De toekomst derherinnering: essays over
Nederlandse literatuur. Dit boek bevat elf essays,
waarvan een aantal eerder is verschenen . In dit
interview zal voornamelil'k op dit boek in8agaan
worden .
In de inleidin g van De toekomst tier herinnerin 8
betoogt Van Alphen dat de Neerlandistiek een literair werk meestal interpreteert met behulp van de
historische context . Een literait werk wordt beschouwd als bet gevolg van een literair-historische politieke of culturele situatie, of als bet produkt van de intenties van een auteur . Door bet
achterhalen van de context is bet mogelil'k beas
p 1de aspecten van een literaire tekst to be gr'lpen
ij
.
Van A1ehen stelt dat de manier waaroP de context in literair-historisch onderzoek functioneert
Problematisch is . Geen enkele context is een natuurlil'k gageven, of een feit in de werkelil'kheid iedere context moat geconstrueerd worden met behulP van interpretatie . Daarom kiest hil' er voor om
niet to praten over een context maar over een kader . Het woord 'kader' impliceert namelil'k dat bet
door iemand is geconstrueerd en aangebracht . Een

literatuurwetenschapper interpreteert een tekst altil'd door deze in to kaderen . Hil' heef t de keuze uit
verschillende kaders; bet ene kader is niet vanzelfsprekender dan bet andere, maar wel is bet zo dat
sommiga kaders relevanter zil'n . Fen literatuurwetenschapper moet volgens Van Alphen verantwoorden waarom hil' een bepaald kader heef t gekozen . Dit gebeurt naar zil'n mening tot nog toe to
weinig, omdat men over het algemeen bet cultuurhistorisch kader als voor de hand liggend ervaart .
Van Alphen gebruikt in zil'n boek verschillende
kaders om teksten uit de modern Nederlandse literatuur to interpreteren . Zo hanteert hil' bil'voorbeeld een psYchoanalYtisch kader voor teksten van
Brakman en M . Dermout en een maatschaPpelil'kactueel kader wat betrekking heeft op homofobie
en racisme bil' Boutens Helman en Kellendonk . In
zil'n laatste stuk'Gorters Mei dankzil' Brakman' gebruikt hil' bet werk van Brakman als kader voor
zil'n analyse vanMei . Met behulp van dims teksten
last Van Alphen bepaalde aspecten uit H. Gorters
tekst oplichten die voorheen duister bleven . Het
gaat bier vooral om een visie op dichtkunst waarbil' bet idee van 'resonantie' centraal staat . Dichtkunst die 'resonantie' teweeg brengt, is in staat de
lezer to laten 'meetrillen' met bet gedicht • Gorter
wil in zil'n gedicht niet een zielservaring uitbeelden
masr een zielservaring teweegbrengen . Het at dus
om bet effect dat een dichtwerk heeft.
Het principa van resonantie gebruikt Van Alphen in de conslusie van zil'n stuk als uitgangsPunt
voor een benaderin wil'ze van literatuur . In deze
benaderin swil'ze gaat bet erom de ene tekst met
de andere to laten resoneren ook ais dit'chronolo~'sch' niet mogelil'k is . "Vatbaarheid voor dit snort
resonanties is ook de toekomst van een neerlandistiek die historisch gericht is
Wanner de neerlandistiek toekomstgericht wil zil'n,
moat zil ' nude
.
historische teksten vernieuwen door latere hedendaagse teksten ermee to laten resoneren in al bun
verschillen" . Dit stuk over Gorter is pro
~' ammatisch to noemen voor Van A1phens aanPak . De ver-
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heerlil'king van resonantie in Gorters tekst gebruikt Van Alphen ais uitgangspunit voor een
nieuwe benadering van literatuur in de Neerlandistiek • de gebruikelil'ke verhouding tussen tekst
als object, en theorie, als iets wat op een tekst wordt
losgelaten is hiermee omgedrasid want de tekst
van Gorter levert een nieuwe imPuls voor literaire
theorie .
De hierboven genoemde onderwe en komen
uitgebreider aan bed in het nu volgende interview
bovendien komen de verhouding Neerlandistiek
en Literatuurwetenschap, betekenistoekennin g,
de rol van bet detail en visualiteit ter sprake .
De test a s een a eurtenis
e werkt vanuit een semiotische traditie . In Nederland
wordt de semiotiek vaak op een hoop 8e8ooid met de hermeneutiek omdat het allebei literatuurbenaderingen
zi1'n die zich met interPretatie bezi8houden . Zou 1'e kinnen uitle88en wat het verschil tussen hermeneutiek en
semiotiek is en welke Phats interPretatie in beide tradities inneemt?

"Hermeneutiek is een interpretatietraditie die
uit de theolo ~'e en bil'belwetenschappen voortkomt. Het uitgangspunit van deze tradine is dat de
bil'bel Gods woord is, in de bil'bel staat de GeoPenbaarde Waarheid . Om deze waarheid eruct to halen meet er eerst geinterpreteerd wo rden . Iht mterpreteren hoef t niet eenvoudig to ziJ'n dasr is
vaak bet werk van professionele biJ'belui tlegSers
voor nodeg, maar bet uitgngspunit
a
blil'f t natuurhlk
wel dat de waarheid in achter of o n der de tekst zit.
Deze traditie is nog steeds bepalend voor de manicer waarop wi)' denken over de betekenis van literaire teksten. De betekenis zit ergens i n de tekst en
daar moeten wi' naar op zoek gaan . We moeten
zeer geoefende lezers worden en op een gageven
moment komen we achter de betekenis en ik ze g
met nadruk achter. De semiotiek k ent een andere
status toe aan betekenis betekenis is net een feet
dat in of achter de tekst zit m aar betekenis is een
8ebeurtenis die Plaatsvindt in interach' e tussen tekst
en lezer . Zowel de tekst als de lezer heb ben dus bi J
deze gebeurtenis een inbre ng . Sommega aspecten
van een interpretatie kun J'e rechtvaardigen door
naar de tekst to wizen
en ander e asI'ecten van een
l
interPretatie ziJ'n het gevolg van conventies die de
lezer aandras . Semiotiek gelooft niet langer m de'
betekenis die veryat zit m de tekst maar houdt
zich bezig met het proces van betekenist oekenfing .
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Het woord '8ebeurtenis' is een centrale term in1'e laatste
boek. Kun 1'e uitle88en op wat voor een manier een tekst
een 8ebeurtenis is?

"Een tekst is in meerdere opzichten een Sebeurtens . De teksten van Koolhaas bil'voorbeeld zil'n
dierenverhalen. a kunt die verhalen natuurlil'k lezen als illustratie van bet genre waartoe ze behoren, maar l'e kunt ook kil'ken op wat voor een manier dit genre door de teksten van Koolhaas
veranderd wordt . Die teksten ~Jl~n in het genre
in waartoe ze behoren. In die zin is een tekst een gebeurtenis . Met iedere literaire tekst die verscbiJ'nt ,
verandert de literatuurgeschiedens want zo'n
nieuwe tekst creeert een nieuw Ierslectief op de
geschiedenis .
Daarnaast is ook de betekenis van een tekst een
gebeurtenis omdat deze betekenis ontstaat in interactie tussen tekst en lezer .
Ik vend trouwens niet dat 'e alles over een tekst
kunt beweren . De tekst stelt paal en perk aan )'°uw
interpretaties . Er zi1'n heel veel eindeloos veel into~ retaties van een tekst m°gelil'k, maar er zil'n er
nog veel meer niet mogelil'k . Ik kan bil'voorbeeld
net beweren dat De Vadermoorders van Brakman
zich in Rotterdam of speelt, want dat doet hil' niet.
Zo word 1'e constant ternggefloten door een tekst .
Maar dat is net hetzelfde als zeggen dat er een into~ retatie de luiste is en dat we daar naar op zoek
moeten an.
De interactie tussen tekst en lezer meet J'e )'e niet
voorstellen als bet voeren van een dialoog. Er is
wel degelil'k sprake van macbtsongelil'kheid want
ik de lezer, ben bet die de tekst doet spreken en bet
is miJ'n verantwoordelil'kheid . Ik dwing de tekst to
sPreken op een bepaalde manier door bet trader
dat ik aanbreng."
Literatuur als theorie
In de inleiding van 'e
~ nieuwe boek staat: "Ieder trader is
mo8eli1'k, 8een enkel trader is zali8makend maar het ene
trader is wel relevanter dan het andere . Dit wil dus ze88en dat ik 8een consequent relativisme
left" Wanneer vend 7'e een trader relevant?

"Daar kunnen verschillende red even voor ziln,
biJ' bet boek van Kellendonk tries ik bil'v oorbeeld
voor een maatschappeliJk trader. Het boek heef t in
dag- en weekbladen discussies losge maakt over
homofobie en antisemitisme . In mil'n interpretatie
ga ik op beide in, hetgeen niet gebruikelil'k is bin nen de Neerlandishek omdat de hteratuur al s autonoom beschouwd wordt en omdat men v eronderstelt dat bet niet inspeelt op de actualiteit.
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Ik v'nd
~ bet relevant om Kellendonks boek 'uist
direct op de actualiteit to betrekken J anders ontneem 'e een literaire tekst zi)'n performatieve
kracht de manier waarop hi)' functioneert in bet
mastscha ppelil'ke en culturele leven . Die kracht
blilkt uit de discussies over dit boek die veel meer
over maatschappelilke dan literaire issues gingen.
Ieder kaderJ dat list dominants in de Neerlandistiek list cultuur-historische kader d rbreektJ
vied ik relevant, omdat list de vanzelf sprekendheld daarvan verstoort en omdat list opeens een
nieuw licht werpt op literatuur . Verder is voor mi)'" .
zelf een theoretisch of filosofisch kader belangn)k
Literatuur wordt vaak gezien als lets esthetisch ,•
'list esthetische' wordt in veel letterkundige discussies ais een bezwerend en ma8'sch
woord ge~
bruikt dat een absolute waarde zou hebbenJ die 1iteratuur en kunst legitimeert . Daarbi) ' wordt list
trouwens nooit precies duidelil'k wat dat 'esthetische' inhoudt . Literatuur heeft voor mi' mast een
esthetische ook een co itieve waarde en door al
dat gapraat over de esthetische functie verdwi)'nt
die cognitieve functie vaak uit list zicht . Ik vind list
interessant om literatuur to lezen met list o0g 0p
list theoretische standpunt dat list belichaamt. In
mi)'n preef schrift4 conf ronteer ik list werk van Willem Brakman steeds met theorieen . De romans zil'n
geen obl'ecten van de theorieen die ik aandraa g,
maar ze nemen zelf een theoretische positie in, die
ik dan confronteer met theorieen uit de filosofie J
antrop~
olo 'e of literatuurwetenschap .
Deze aanpak verschilt van de manier waarop er
meestal in de Neerlandistiek met theorieen wordt
omgagaan . Daar wordt eerst een theorie uiteengezet J die vervolgens als een snort instrument Sebruikt wordt bil' bet beschri)'ven en analYseren van
een tekst.
Ik plaats de literaire tekst en theorie gelil'kwaardiger mast elkaar . Fen theorie is ook zo maar een
visie en die visie last ik botsen met bet standpunt
van de tekst. Een literaire tekst kan zo ook de theone bi'stellen . a meet een literaire tekst nooit zien
als een object dat een theorie meet illustreren . uist
als de tekst niet klopt met de theorie wordt bet interessantJ omdat bet aangeef t wat specif iek is voor
de literaire tekst en wat de kracht en de beperkingen van de theone ziln . Zo verwerf >e nieuw inzicht ."
e noemde net bet woord Pa ormatie een term a
msti8 uit de sp eech-act theorie'~ kan1'e uitle88en wat dit is
en hoe l'e bet 8ebruikt?
" a die speech-act theorie is natuurli)'k een vri')

abstracts filosofische theorie maar in zekere zin
sluit zi as n bil' de cliche-opvatting dat literatuur
nieuwe mz ichten zou brengen en culturele veranderingen zou introduceren .
De 1erfor matieve waarde van een tekst is dan
de werkmg die de tekst in de werkelil'kheid heef t .
Zo kan la zeggen dat de golf van zelfmoorden die
Das Let'den des 1'un8en Werthers van Goethe op gang
bracht eiSenli)'k list performatieve effect van de
tekst op de maatschappil' is.
Raar genoeg wordt er aan deze kant van literatuur in de Neerlandistiek nauweli'ks aandacht besteed . Het werk wordt doorgaans opgevat als een
produkt van een bepaalde ti)'d J terwil'1 er aan hetgeen de tekst in gang zet de nieuwe inzichten die
de tekst moSelil'k maakt, kortom de 1erformatieve
krachtJ meestal voorbil' wordt gegaan."
Het detail
Het detail sPeelt een belan8ri1'ke rol in 1'e leeswi1'ze . Kun
1'e lets vertellen over de manier waaroP list detail nctioneert?
" a J daar heb ik list over in de inleiding van

mil'n laatste boek . a kunt zeggen dat list detail
verantwoordelil'k is voor list kader dat ik aan ga
brengen .
In list boek van Helman zi'n er bil'voorbeeld kleine passages, die bil' mil' een ethische verontwaardi~'ng losmaken Jwaardoor ik extra aS letten o plist
racistische effect van deze tekst die zelf qua strekking anti-racistisch is . Racisme gebruik ik bier dus
als een kader. Dat kader dragg ik enerzi)'ds zelf aan J
maar bet is toSelil'kertil'd geprovoceerd door de
werking van een detail in de tekst.
De werkimmanente traditie van Merlin
1 let ook
op details, maar bil' hen heef t bet detail een lisle andere functie . Zi' zien de relatie'detail - geheel' als
een synecdoche en daarom kun )'e via een closereading van een detail ~'eeP kri)'gen op de totaalbetekenis van een tekst . Bil' mil' is bet detail een provocatie van een reactie in mi)', dat leidt tot bet kiezen
van een interpretatiekader . Ik ben niet uit op een
totaslbetekenis van de tekst ik leg niet die relatie
tussen deel en geheel . Ik wil eigenli)'k direct met dat
detail ui t de tekst treden . Ik kan dan als lezer een
rol 8uan sPelen door een kader aan to dragen . Binnen de autonomistische traditie komt de lezer niet
ter sprake en bet kader dat aangedragen wordt al
helemaal niet ."
"Het detail is . .] bet punt waarop de tekst uit zichzelf tos breekt
Het detail raakt een kader aan ,
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verwi)'st naar jets -het kader, de Problematiek of jnzet bujten zjchzelf. Via het detail kri)g' en we zjcht
njet op het geheel dat aan zjchzelf gepeeg heef t en
zjchzelf trapsParant last doorzjen, maar op de actjvjtejt van de tekst bujten zjchzelf: zi'n effect"
sehri1'1'e in de inleidin8 van 1'e nieuwe boek . Wi1' horen
een resonantie van deconstruetie . . .
' a mil'n aanPak heef t daar natuurlil'k veel ver-

wantschaP mee. Ik vind het jnteressanter om to
zien hoe een tekst verschjlt van een traditie dap
vast to stellen dat het er een exemplum van js . Het
js boejender om to laten zien hoe een tekst zjchzelf
togensPreekt dap to laten zien welke totaalbetekenjs een tekst uitdraagt .
deze manjer zie >'e de
werking van taal en de Problemen van taalgebruik .
De auteur kan met zil'n tekst nog zoiets gewild hebben, de taal gsat een eigen leven leiden ."
Wat vind 1'i1' trouwens van de bewerin8 die 1'e de laatste
ti1'd vooral in Amerika heart- dat deconstructie passe zou
zi1'n?

"Zo'n argument wordt aangevoerd door mensen die zich alti'd verzet hebben tegen deconstructie en nu hopen dat ze er van of kunnen komen
zonder dat ze zich er in hoeven to verdiePen, want
het is tech al voorbil' . De mensen die zich met deconstructie bezighielden zil'n er nog steeds mee bezig.
In Nederland is er jets vergelil'kbaars gebeurd
met de autonomistische beweging, die Passe werd
verklaard. Close-reading had zi)'n bePerkingen en
dat heefden we dus niet meer to deep . Ik denk dat
het ~' ate Probleem is dat we nog steeds niet'close'
gepeeg lezen~; we moeten l'uist'closer' gaan lezen.
Maar close-reading heef t bil' mil' een heel andere
functie dap traditionele close-readings . Ik streef er
jets anders mee na ."

Neeriandistiek
Semiotische en psychoanal ische benaderin8en van iiteratuur zi1'n in Nederland vooral bi1 ' Literatuurwetenschap order8ebracht . Neerlandistieken Theoretische LiteratuurwetensehaP ontwikkelen zich tameli1'k los van
elkaar. Wat vind 1'i1' hiervan en hoe zie1'e de verhoudin S
tussen Neeriandistiek en Theoretisehe Literatuurwetensehap, zoweI voor 1'ezel als in het al8emeen?

"Ik sta er ergens tussenin voor veel Neerlandici
ben ik to theoretisch maar voor de theoretici ben ik
veel to roterPretatief bezig .1k vind theoretiseren
om het theoretiseren onzin . Het heef t to maker met
waar we het al eerder over hadden, dat ik niet zo'n
hjerarchie tussen theorie en tekst wil ik vind dat)'e
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constant die twee meet conf ronteren met elkaar en
daarom wil ik noch theoreticus zil'n, noch toegePast letterkundige.
In die zip zou ik een studie als Nederlands anders op willen zetten. Ik vind dat ieder college een
theoretisch aspect zou moeten hebben . a ziet zo
vaak dat er in het begin een theorie geponerd
wordt en die wordt dap vervolgens gebruikt zonder dat er kritisch over gereflecteerd wordt . Iedere
keer weer meet er een moment zi)'n in )'e onderwi)'s
of in l'e onderzoek waarin l'e een staP terng doet en
kil'kt wat datgens waarvoor l'e gekozen hebt mogelil'k of onm ~elil'k gemaakt heef t."
Is 1'e nieuwe bask een p°8in8 om 1'e to men8en in de discussie in de Neeriandistiek?

"Natuurli)'k wil ik invloed hebben binnen de
Neerlandistiek . Ik hoeP dat het binnen de Neerlandistiek gelezen wordt, maar ik besef dondersgoed
dat ik een vreemde send ben in de traditie . Maar
het is eigen aan tradities dat ze veranderen ."
Maar zo vreemd hen 1'e nu oak weer niet want in een
8root deel van 1'e stukken heb 1'e het oak over Poetics bi1'voorbeeld. Dat is typiseh een term uit de Neeriandistiek
in de AlSemene Literatuurwetensehap wordt zi1' bi1'na
niet 8ebruikt.
" e zult mi)' oak njet horen zeggen, dat alles wat uit

de Neerlandistiek voortkomt, geen waarde heeft .
Poetics is inderdaad een term die in de Neerlandistiek zeer gevestigd is . Er is veel over nagedacht, er zi)'n
belanl~'')"ke onderzoeken op dat gebied gedaan dat
vind ik uitermate zinvol . Daar wil ik oakgswoon aan
meedoen en over meedenken, maar wel door er vervolgens een draai aan to geven.
Ik hou me alleen .
bezig met tekstinterne
poetica
,
want dat is goed to combineren met een taalfilosofisch of deconstructivistisch persPectief . Tekstexterns Peetica vind ik een Problematisch type onderzoek om to gebruiken omdat, hoe abstract de
term oak klinkt dat tech terngvalt in onderzoek
naar de auteursintentie. Het is als zoeklicht zinvol
om to kil'ken hoe een auteur zich over haar of zil'n
Pce"tics uitgelaten heef t, maar niet als doorslaggevend argument. 1k vind het interessanter om to ki)'ken welke Poetica een literaire tekst zelf uitdraagt .
Dat is vaak in stri'd met wat een auteur daar zelf
over beweerd heef t, l'uist omdat hjl ' alti'd
l maar ten
dele 8reeP heef t op zil'n taalgebruik ."
In l'e inleidin8 beweer 1'e dat Neeriandistiek vooral eultuurhistoriseh is . Is dit wel zo is er niet eerder sake
van een dominant werkimmanent verto 08?
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"Er is een relatief verschil tussen historische en
modern letterkunde. Historische letterkunde is
explicieter cultuurhistorisch of literair-historisch .
In modern letterkunde bestaat de cultuur-historische context die aangebracht wordt, algauw uit de
auteur, zi)'n of haar ideeen, hit ti' schrif t waarin he')
of zi)' schreef, enzovoort . De context waar een tekst
uit voortkomt en een produkt van is, is beI'erkt.
Maar structureel verschilt de prakti)'k in ~d moderne letterkunde niet van wat er bi1' de bestuderin g
van oudere literatuur gebeurt in die zin dat er een
moment veronderstelt wordt wat aan die tekst
voorafgaat, en wat tot die tekst geleid heeft . Dat
proces, dat een oorzaak-gevolg structuur heeft
wordt bestudeerd .
Het is niet zo dat ik hit traditioneel historische
onderzoek onzin vind . Ik vind hit een van de mogelil'ke vormen van onderzoek dat uitermate betan8"k
~l is, maar flu zee l'e dat hit vaak gebruikt
wordt tegen andere mogl
elike vormen van onderzoek . Ieder ander snort onderzoek is eigenlil'k maar
mar 'naal
of niet echt zinvol of spielerei . Ik wit niet
~
een eind makers aan de historische benadering, ik
wit de vanzelf sprekendheid, de natuurlikheid,
en
)
de dominantie ervan ter discussie stellen, opdat
ook andersoortig inzicht mogelil'k wordt .
Het is natuurli1'k wet een probleem dat voor veil
letterkundegen de historische benadering als wetenschappeliJ'ke methode vanzelf sprekend is terwil'l ze er togelil'kertil'd huffs-twin- en keuken-opvattengen van gescheedenis op nahouden .
Men denkt dat de literaire tekst een probleem is ,
terwi)1 geschiedenis een positief felt zou ziln, dat
makkelil'k to reconstrueren is . Maar zo'n Seschiedsopvatteng is zeer discutabel . Als l'e de actuele discussies binnen de gescheedstheorie vol
dan kom J'e erachter dat geschiedenis helemaal neet
zoiets onproblematesch is, ook geschiedenis laat allerlei interpretatees toe . Geschiedstheoretische discussies liken
dus erg op inte ~' retatie-theoretesche
J
discussies ."
e verwi1"st re8elmati8 naar eministische theorieen o
maakt er8ebruik van, maar toch heb1'e1'e nooit als manneli1'ke eminist 8ePro 'leerd behalve in hit stuk'Lezen
als randman' in Ti'dschreft voor Vrouwenstudies . Is
hit mo8eli1'k om als man een eministische benaderin8swi1'ze to 8ebruiken ?
" a dat vind ik wet degelil'k . Maar ik vind dat ik

dat neet expliciet hoef to zeggen . Mil'n affiniteit met
hit feminisme bli)'kt vooral uit hit snort yrgen
dat
a
ik stet wanner ik literatuur lees uit de gevoeligheed die ik probeer to ontwikkelen voor bepaalde

aspecten van de tekst.
Ik vind hit feminisme een zeer belan "k relevant en vernieuwend persPectief.. De stroming
heeft natuurli)'k op de eerste Plaats een maatschappelil'ke relevantie maar voor mi is hit hit belangril'kste Seweest dat hit feministisch onderzoek mi
de ogen geo1end heef t voor processen die werkzaam zil'n in de literatuur, in de literatuurwetenschap en in de betekenisproduktie . Dat is de uiteindelil'ke reden waarom ik er zoveel mee bezig bin
geweest, de intellectuele en co ~'itieve meerwaarde die hit opgeleverd heef t. Ik weet dat er mensen
zil'n die Vrouwenstudies en feminisme alleen maar
als een vermin 1~
'ng van politiek en wetenscha p
zien maar als ze zich er serieus in verdiepen, zullen ze zo'n uitsprack nooit doers."
In t'e stuk over Gorter gebruik l'e de term 'resonantie' . Daze term vertoont overeenkomsten met hit
be ~p
grip
Waarom heb )'e hit over
resonantie en wat bedoel l'e ermee?
"Intertekstualiteit is een ongelofelil'k modebegrip geworden dat vaak gebruikt wordt om gewoon bronnenonderzoek mee aan to duiden . Maar
intertekstualiteit zoals onder andere door Kristeva geintroduceerd, is eigenlil'k een leestheorie . Het
gaat er in deze theorie helemaal niet om welke
tekst een auteur gebruikt heef t of waar hel' zil'n tekst
naar gemodelleerd heeft maar welke teksten als
een snort kader meespelen op hit moment dat 1e
een tekst leest tegen de achtergrand waarvan de
tekst die l'e leest, relief kril'gt . Dat kunnen dan tekstep zitn die de auteur helemaal niet gekend heef t,
masr op de een of andere manier wet onderdeel
uitmaken van hit culturele klimaat waarin de tekst
functeoneert.
Ik gebruik de term resonantie als metafoor voor
intertekstualiteit omdat Gorter deze term gebruikt en eigenliJ'k vind ik hit een hele goede ~uivalime term voor intertekstualiteit. Het maakt meteen hit verschel tussen intertekstualiteit en
bronnenonderzoek duideliJ'k ."
asmuzie en visua iteit.
In veil van 1'e stukken komt zowel visualiteit als taal ter
sprake Fen citaat uit 'Goners Mei dankzi1' Brakman'
uit De to ekomst der herinnereng: "Ziet de dichter
eerst een overeenkomst en zoekt hi)~ vervolgins naar taal
om die overeenkomst uit to drukken en over to brengen?
0 kan de dichter dankzi1' taal overeenkomsten zien en
wordende overeenkomsten 1'uist in o door de taal tot
stand 8ebracht? In andere woorden, 8aat visualiteit aan

'Joo).s

2 63

teal voora o is het er het resultant van?" Wat zou 'i'
11
zel op deze urea8 ant woorden?

"Het hengt er helemaal vanaf wet voor een constructie van teal en vlsuahteitJa hanteert . Zo in ziln
a1gemeenheid is die vraag niet to beantwoorden .
In iedere periode is er steeds weer een discussie
over verschillen tussen de media over de suPerioriteit van het ene zintuig boven het andere, of
het ene medium boven het andere . Het ken ten
nste van het woord uitvallen r of J'uist ten gUnste
van het beeld. In de teksten van Hermans die ik bespreek heb ik het over de surrealistische po~tics ,
en dear heb )'e zo'n rare situatie dat de surrealist
Breton meer oPhad met teal en literatuur, den met
visuele kunst maar desondanks wilde hiJ' dat teal
de kwaliteiten van het beeld zou hebben . Voor Breton bestaan die kwaliteiten eruit dat het beeld
wear l'e het visuele zintuig voor nodig hebt direct
en onbemiddeld toegang verschaft tot een'werkeliJ'kheid', terwiJ'1)'e bil' teal altil'd een snort vertaalarbead nodig hebt~; teal moet l'e decoderen woorden
moet )'e omzetten in betekenissen. En als l'e belangen hebt biJ' onmiddelliJ'ke betekenis den ken dat
leaden tot een ideahsenng van het beeld .
In de tekst van Gorter zie l'e echter, dat de figuur
van Balder het niet eens is met een surrealist als
Breton want hil' vindt J'uist dat beelden altiJ'd een
representatie van jets anders zil'n, dat ze geen onmiddellil'ke toegang tot de 'echte' wereld van het
zieleleven geven . Het gaat dus niet om de vraag
'Wet is het beeld?' r maar om wet voor een voorstellip iemand heef t van het beeld of van teal .
Wat J'e binnen het poststructuralisme en de semiotiek veel ziet is dat l'uist het zogenaamde onmiddellil'ke van het visuele beeld ontkend wordt .
Het beeld verschilt njet van het woord . De 8rote invloed van de literatuurwetenschap binnen kunstgeschjedenis en antrop~
olo 'e is to verklaren vanuit
de overtui ~'ng dat andere media eigenliJ'k net zo
gestructureerd ziJ'n en hun effect bereiken als teal .
Beelden die in onze cultuur nog steeds de illusie
van onmiddelil'kheid, trapsparantie en natuurli1'khead hebben, zil'n net zo indirect en bemiddeld als
teal .
lk heb het zo vaak in miJ'n werk over visualiteit
of bil' de tekst van Gorter ook over muziek omdat
ik er om semiotische taalfilosofische redenen in
gelnteresseerd ben . Steeds weer bliJ'kt er in literatuurr op poeticale momenten in een tekst, over pagedacht to worden wet de mogeliJkheden van hteratuur zi1n en deze worden den vaak ofgezet tegen
de mogelil'kheden van andere media . Door to zien
hoe er over beelden gaprant wordt in een tekst
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kom le ook de poehcale positie wat teal betref t op
het spoor."
Voor zowel hteratuurwetensehnppers als kunsthistorici
is het in Nederland althans, 8ek- dat1'e lit eratuurwetensehappeli1'ke termen voor beelden 8ebruikt . Waarom gebruik 1a het woord tekst aIs1e het over sehilderi1'en hebt?

"De termen die ik gebruik bil' het analYseren van
beeldenr ziJ'n termen uit de semiotiek of de narratoto8'e . Semiotiek is een tekentheorie en dus niet gebond~ en asn 1iteratuurwetenscha p . Hetzelfde geldt
voor narra tolo~'e, narrativiteit, dat is een kenmerk
van bepealde verbale teksten, onder meer dus literai re teksten, maar )'e ziet het ook in allerlei andere
media . Het is een historische samenloop van omstondigheden, dat die theorieen met name binnen
de literatuurwetenschap ontwikkeld zil'n j maar ze
zil'n helemaal niet specifiek voor die discipline .
Beelden bestaan uit tekensr zoals teksten dear ook
uit bestasn, dus de begnppen die binnen de semiotiek ontwikkeld zil'n r die kun l'e op beelden, o p
tekstenr op gebarenr p allerlei dingen toepassen .
Dat ik prant over schilderil'en als tekst is een provocerend gebruik van die term . Het heeft alles to
maken met wear ik het net over had, die concepties
en constructies die er bestaan van verschillende
media. Er heerst een bepaalde ideolo ~
'e over het
beeld dat het beeld een ream is waardoor J'e kil'kt
en waardoor l'e onmiddellil'ke toe8'ang verkril'gt tot
de wereld die daarin verbeeld wordt. Het idee van
trapsparantie en onmiddeliJ'kheid wordt radicaal
ontkend door die term tekst . 'Tekst' is alti'd een
constructie r jets wet J'e moet decoderen . Als ik de
term tekst gebruik biJ' een beeldr den is dat een verklaring van hoe ik het beeld opvat ."

o

Noten
1 . Wetenschap die zich bezighoudt met tekens en
betekenis-gevingsprocessen in het algemeen ; dit kunnen zowel
talige als andere, bijvoorbeeld visuele, tekens zijn .
2. Tak der wetenschap die zich bezighoudt met het
analyseren en bekritiseren van (on)bewust overgebrachte
ideologieen in een tekst .
3 . "Het blootleggen van die elementen in een werk die de
eigen stellingname of de eigen uitgangspunten van een werk
ondermil'nen" . (van Luxemburg [e .a.], Inleidin8 in de
hteratuurwetenschap, Muiderberg 1988) .
4 . Bi1' wiJ'ze van lezen; verleidin8 en verzet van Willem
Brakmans lezer . Muiderberg 1988.
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