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Hoofd-persoon Felix MandaatuitFrans Kell
endonksLetteren Geestslaagtermaarniet

inteontsnappenaanzi
jneenzamebestaan,hoegraag hi
jookwil.Opzi
jnwerk,i
neen
monumental
e uni
versi
tei
tsbibli
otheek,ontwaarthi
jenkel
e malen een spook.Mandaat
kanhetspooknietnaderenenni
emandandersbli
jktietsvanhetspookafteweten.Dit
optreden wordtin de onderti
telvan hetboek bevestigd:Letteren geesti
s een spookverhaal.In hetopeningsartikelIaatW i
m Oppel
aarzi
en watdeze constatering voorde
interpretatievan hetverhaalbetekent.

Behal
veeen dergeli
jkeverschi
jning,doetzi
ch in deze Uooyseen anderopmerkeli
jk
fenomeenvoor:twee auteursIeveren nietalleen een bi
jdrage aan di
thummer
,maar
hun eigen werk wordtook nog eens dooranderen besproken.Een soorteverdecreasing c/
'
rc/es.

Metditnummerbreektdevi
jftiendejaargang,en daarmee ook hetderdeIustrum,
van Fooys aan.Ditbetekenthet begin van een nieuwe interviewreeks,waarin deze

jaargangjongeauteurscentraalzullenstaan.Russel
lArtus,di
e metzi
jnZonderNùàers
(1995)meteentotbestedebutantui
tgeroepenwerd,opentderi
j.
VoorDuodecimo.de rubriekmetpersoonli
jke ofpolemische bi
jdragen,starthet
tweedejaar.Zeerui
teenl
opendekwestieskwamenalaan bod:tenonrechteonvertaalde boeken,boeiende brieven,Ii
teraire i
rritati
esen interpretati
es.Deze Duodedmo biedt
een plei
dooivoorverguisde achttiende-eeuwse bri
efromans,ergerni
s overingrepen in
mythol
ogi
e eneen overeenkomsttussen Lanceloteneen SBS 6-programma...
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De geheim zinnige

werketijkheid
Wi
m Oppel
aar

ln de interpretatievan
Letteren geest.een
spookverhaalvan Frans

OverFransKellendonk en hetgenre van hetspookverhaal

'Al
leen kunst di
e ui
tkomtvoorhaareigen kunstmatigheid i
s geoorloofd',Iui
dt

een van de belangri
jkste poëticale deviezenvan FransKell
endonk (p.858).1
Ook inzi
jnvoorlaatste roman,Letteren Geest;een spookverhaal(1982),ishi
j

Kellendonki
sal
ti
jd
onduideli
jkheidbli
jven

gehoorzaam geweestaan di
tprincipe.Zo i
salmeerdere mal
en gewezen op het

bestaan overde vraag
waarom dehoofdper-

ben deze onderzoekingen Letteren Geestniethetaanzi
en van een coherent

soonernietinslaagtzi
jn
voorgenomen doelte

verwezenlijken.W im
Oppelaarconfronteert
de roman metde conventiesvande 'gothic'

explici
etekaraktervandeintertekstueleverwi
jzingen inhetverhaal.zTochhebgeheelkunnen geven.Eén vraag blijftnameli
jkovereind:waarom kan de
hoofdpersoon hetvoornemen dathi
jheeft,onderde mensen te komen,niet
verwezenli
jken?Een anal
ysevandegebeurteni
ssenin hetverhaalverheldertdit
probleem,maarbiedtgeenoplossing.Diewordtuiteindel
i
jkweIgevonden in
een confrontatie met de conventies van de 'gothic'of hetspookverhaal.AI
s
onverwachte toegi
ft werptdeze intertekstuele code Ii
cht op de ingenieuze

wi
jzewaaropbi
jKellendonkpoëtica,werkenwereldbeel
dsamenvloeien.

enweetzodemogeli
jke
'm issing Iink'van de anaIyseteformuleren.Deze
overeenkomsten methet
spookverhaalwerpen
een nieuw Iichtop
Kellendonksnietreali
stische poëtica.

Een analyse van hetverhaal

InéetterenGeestwordthetverhaalvertel
dvaneneFelixMandaat.HijI
eidteen
sol
itairIeven en ontmoetook i
n zi
jnwerkweinig mensen.'Makelaarin evenementen'(p.205)noemthijzi
chzelf:een beroep dathi
jvanuitzi
jnbed kan uitoefenen.Ui
tonvredemetdi
teenzamebestaan(hi
jIoopttegendedertig,aI
shi
j
nog f
etswil
,moethetnu gebeuren)reageerthi
jop eenvacaturevaneen universi
tei
tsbibliotheek.Bi
jgebrekaanandere kandi
datenwordthi
jaangenomen
aI
stijdeli
jkevervangervanenemeneerBrugman.Ni
etsIi
jktMandaatnog i
n de
weg te staan om onderde mensen te komen.Toch verloopthetcontact met

zijn nieuwe collega'snietvl
ekkeloos.De meesten,onderwiezi
jn assistente
meVrOUW Qualing,zienhem sl
echtsals'
devervangervan'.Op eengoededins-

dagavondwanneerhi
jdi
enstheeft,neemtMandaateenki
jkjeinde 'Kapel',het
hartvan de bibli
otheek waarvele duizenden boeken in een groot stalen

geraamte zi
jn opgeslagen.Ronddwal
end overtrappen enetagesontwaarthi
j
ineens een spook,een geestverschi
jning.Mandaatprobeert'het'te naderen,
maarhetverschi
jnselwi
jktvoorhem wegenbli
jftsteedsopeenvaste afstand
voorhem uitzweven.I
nde daaropvol
gendeweken zi
ethi
jhetspooknogeen
paarkeer,waaruithi
jconcludeertdathetgeen zinsbegoocheli
ng is.Vreemd
genoeg schi
jntverderni
emand indebibli
otheekop dehoogtetezi
jn van het
bestaan van hetspook.Directielid Van Uffel,die doorMandaat in vertrouwen

wordtgenomenen aan wi
e hi
jvoorstel
tsamen de verschi
jni
ng te bezweren,
Iijkthem in eerste instantie serieuste nemen.MaaraI
shetmomentdaaris,
bli
jktVanUffelom geheelandereredenen methem deKapeltezi
jn ingegaan.
Na deze avond Iaat hetspook zi
ch nietmeerzien.AIs meneerBrugman over-

li
jdt,kan Mandaatdiensplaatsvoorgoed i
nnemen.Hi
jsl
aathetaanbod echter
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1.
afenkeertterugnaarzi
jneenzamebestaan.
Opdezewi
jzezaIiktelkensde
Zoalsvermeld,dragen verschillende intertekstuel
e verwi
jzingen bi
jaan het vi
ndplaatsvan hetcitaataan-

kunstmatige,niet-realistische karaktervan de roman.De gebeurteni
ssen di
e in

duidenin:FransKellendonk,

hetverhaalplaatsvinden,zi
jn inbelangri
jke mategemodell
eerdnaarscenario's Hetcomp/etewerk.
ui
tandere verhalen zoalsbepaaldebi
jbel
verhal
en en de mythevan Phaëton.3 Amsterdam,1992.
De geschi
edeni
swaaraan gerefereerdwordtisdusafhankeli
jkvantaalen Ii
te- Z2o.alsbi
jvoorbeel
dindi
tti
jdraire conventi
es.4 Toch i
s hi
ermee de weerbarstighei
d van hetverhaalnog ni
et schriftdo
orPhilomene
afdoendeteIi
jfgegaan.Deverhal
enwaarnaarinLetterenGeestwordtverwe- Dewaide:'Kellendonkséetter
Geesten de mythevan
zen,houden de gebeurtenissen een spiegelvoor;hetisduideli
jkdatdeze niet en
Phaëton'.looys13(1995),nr.
op zich staan.Zo wordthetmislukken van de missie di
e de hoofdpersoon zich

3(mei
/
juni
),p.18-24.

steltdoorspiegelteksten en intertekstuel
e verwi
jzingen in zekere zin gerecht- 3.
e hetartikelvan Philomene
vaardi
gd.Hi
jisnietdeeerste di
e ni
etin zi
jn opzetsl
aagt,en hijzalgezi
enhet Zi
Dewaide.
universel
e karaktervan deverhal
en ook weIni
etde Iaatste zi
jn.Maareen 4.
bel
angri
jkevraag i
shi
ermeenog nietbeantwoord,nameli
jkdienaarde reden Eenvandezesvooronderstelvan het falen.Vanui
t een reali
sti
sch interpretatiekaderzou deze vraag beantwoord moeten kunnen worden doorhetverloop en de samenhang van de
gebeurteni
ssen tegen het Iichtte houden.lmmers,in een 'realisti
sche'roman

Iingenwaarvan in een realistischetekstwordtuitgegaan,
zoalsErnstvan Alphenbetoogt

verlooptdeintri
geni
etall
eenvolgensdeIi
jnvandechronologie,maarookvolgensdeli
jnenvanIogi
caen causali
tei
t.sDe motivatievanFelixMandaatom de

en verzetvan Willem Brakmans
Iezer.Muiderberg,1988,p.2728.
5.
HansBertens& Theo D'haen,
HetpostmodernlYme indeIiteratuur.Amsterdam,1988,p.
120.
6.
Eensamenvatting hiervan iste
vinden in:Claude Bremond,
'De Iogica vande narratieve

vaste betrekking die hem aangebodenwordtte weigeren,ofdatgene wathem

ervan weerhoudtde vaste betrekking aan te nemen,zullen uiteen dergel
i
jke
anal
yse naarvoren moeten komen.
De Ii
teratuurwetenschapperClaude Bremond heeftin 'de l
ogica van narra-

tievemogeli
jkheden'een i
nstrumentui
tgewerktwaarmeeeenreconstructievan
de gebeurtenissen in een verhaalkan w orden gemaakt.6 De basi
s van het
modelvan Bremond wordt gevormd doorde handeling.Drie fasen kunnen in

eenhandelingwordenonderschei
den:eenvirtualiteitofmogeli
jkhei
d,deactualisering en hetbereiktedoelofresul
taat.De tweede en derdefase hoeven niet

noodzakeli
jktewordengereal
iseerd.Eenvoorgenomenhandeling hoeftni
ette
w orden geactualiseerd;een gesteld of beoogd doelhoeft niet te worden

bereikt.Doordathandelingen op verschi
llendewi
jzen metelkaarkunnen wor-

inB(wlzevanIezen.verleiding

mogel
i
jkheden'.ln:W .
J.M.

Bronzwaer,D.W .Fokkemaen
Elrud Kunne-lbsch,Fekstboek
a/gemeneIiteratuurwetenschap.Baarn,1977,p.183207.

den verbonden,is het modelrecursief.Zo kunnen twee handelingen achter
elkaargepl
aatstworden:hetresul
taatvan de eerste handeling opentde moge-

li
jkhei
dvooreenvolgende.Ookkanersprakezi
jnvanenclave:om hetdoelvan
een handeling te bereiken is een tweede handeling nodi
g.Een derde verbindingspri
ncipe betreftnietde handelingen maarverschillende actoren /personages.Een handeling iseen gebeurtenis bezien vanui
t het perspecti
efvan één
actor.In de gebeurteni
s 'Diefberooftzakenman.'isde handeling voorde dief
het beroven.Voorde zakenman i
s de handeling hetberoofd worden.Beide

actoren komen bi
jeen in de gebeurteni
svan de beroving.Hetderde verbindingspri
ncipe Iegtdusrelatiestussen actoren.
Een anal
yse van letteren Geestmetbehulpvan di
tmodelI
everti
nteressante
i
nformati
e op.Zo benadruktde anal
yse dathetverhaalook aI
s rei
sverhaalkan
worden beschouwd.Van de forensende Feli
x Mandaatworden all
een de eerste

heenreisnaarzi
jn werkende I
aatsteterugrei
snaarhuisindetekstgepresenteerd.Hierdoordringthetbeel
d zichop datwaterin de bibliotheek gebeurt,
via encl
ave in verbinding staat metde reishandeling.De opdrachtdie Mandaat

zichsteldekri
jgtzo daadwerkeli
jkhetkaraktervaneenmi
ssie,eenrei
smeteen
doel,zoalsookzi
jn grootvaderin de cri
sisjaren iedereweek permotornaar
Dui
tsl
and ging om daarvoorzi
jn gezindekostteverdi
enen(p.269).Aan het
ei
ndevanLetteren Geestwordthetbeel
d vaneen retourtebibliotheekechter
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ook weerbijgesteld.In de herinnering van Mandaatworden alle honderdtweeënveertig treinri
tten samengebal
d totéén I
ange reis.Hetverschiltussen
heen-en terugreiskomttevervall
en doordatzowel's morgensaI
s 'savondsde

zondi
eIaagaandehemelstaat,hem vanIinks(Mandaathoudtnietvanachter-

uitri
jden)beschi
jnt.'Nuenin zi
jn herinnering reisthijdooreenval
sedageraad
naarnergens'
'(p.279).De rei
smeteendoelbli
jktdusuiteindeli
jk doellooste
zijn geweest.Di
twordtnog eensbenadruktdoorhetverhaaldateen zwerver
indetreincoupéaan Mandaatvertelt.Hi
ji
szomaarnaarNoordwi
jkgereisd en
heeftdaareenbriefjevan honderd gulden gevonden.Zondervoorafeendoel
te hebben gehad,heeftde reishem watopgel
everd.Een antwoord op de vraag
naarde reden van hetmi
slukken van Mandaats mi
ssie ismetdeze anal
yse nog
niet gevonden.Ook in de ongewenste toenadering doordirectiel
id Van Uffel
Ii
gtde oplossing niet.Deze suggesti
e van ene Molhuysen,een conservatorin de
bi
bliotheek,wordtdoorM andaatvan de hand gewezen:'Ach nee,hetIi
gtniet

aanVan Uffel'(p.283).Dewerkzaamhedenop zi
ch vormenookgeen aanlei
ding om de vaste aanstelling te weigeren.De bibli
otheek biedtvolgens conser-

vatorMolhuysenjui
stveelmogeli
jkhedenvooreenvoorui
tstrevendejongeman
(p.282).Zel
fsdestroeveverhoudi
ngmetzi
jnassi
stente,mevrouw Qualing,kan
ni
ethetgeenzi
jn datMandaatervanweerhoudtin debibli
otheekwerkzaam te
bl
i
jven.Tegen heteindevan hetverhaalgaatmevrouw Quali
ng metzwangerschapsverlof,zodat Mandaat voorl
opi
g niet meermet haargeconfronteerd
hoeftteworden.

De moei
zame verhouding metzi
jn assistente (en overi
gensook metde
andere bi
bliotheekmedewerkers)spi
tstdekwestieweItoe.Hetvoorl
opigeantwoord op devraag waarom Mandaatnietwerkzaam bl
ijfti
n de bibli
otheek,
Iuidtdathethem nietluktom op een normale,soci
al
e wi
jze metanderen in

contactte treden.Hi
jbli
jfteen eenzaam man.lneenvisi
oen dathi
jti
jdensde
I
aatste treinritnaarhuisheeft,vormen de medewerkersvan de bibl
iotheek een
'Mysti
ek Lichaam '.M andaatmaakthi
ergeen deelvan uit.De vraag Iuidtnu dus

ni
etmeerwaarom hi
jni
etindebibliotheekbli
jftwerken,maarwaarom hi
jniet
toetreedttotdezegemeenschap.AI
shetnietaanzi
jn collega'sIi
gt,aanwi
e of
watdan wel?TegenoverconservatorMolhuysen IichtMandaatzelfeen tipje
vandesluierop:'Hetheeftmeermetmezelftemaken'(p.283).Waaropeen
kwaadaardigstemmetjereageert:
(AIIesmetjezelfte maken,Mandaat.Allesheeftaltld metjezelftemaken.
lewildenietmeerzobel
angrlkzln.lewildejezelfverliezen enjeIevenredden.Je bentgekomen om een mens onderde mensen te worden, in de

hoop datdie stolp van (delheid aan scherven zou barsten.Hetisje niet
geluktJ...1)(p.283).
Hetprobl
eem isverschoven.Nietbi
jdemedewerkers,ni
etindeomstandigheden ofin hetl
ot,maarbi
jMandaatzel
fIigthetprobl
eem.Doorde nederi
ge
woorden waarin hi
jaan hetbeginvan hetverhaalzijn opdrachtformul
eert,
'zi
jn Ieven metanderengaan delen'(p.203),wordthardhandig een streep
gehaal
d.Om toteen coherent beel
d van hetverhaalte komen,zaIgezocht
moeten worden naarhet waarom van di
tsoli
taire bestaan,waartoe Mandaat

veroordeeldIi
jkttezi
jn.
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Letteren Geest,eenspookverhaalî

Een intertekstuel
e code die tot nu toe onbesproken isgebleven,isdie van het

spookverhaal.NetaIsdeverwi
jzing naardemythevanPhaëton ennaarenkele
bijbel
verhalen,zi
jn aanwijzingen om hetgenre van hetspookverhaalofde
'gothi
c'bi
jde I
ezi
ngvanhetverhaaltebetrekken,overduideli
jkaanwezi
g.Niet
all
een wordtin de ti
telalvermel
d datde onderhavige geschi
edeniseen specimen van hetgenre vormt,in hetverhaalzelfwordtdi
took bevestigd doorhet
optreden van een heus spook.De vraag is nu wat een spookverhaaltoteen
spookverhaalmaakten of Letteren Geestvoldoet aan deze conventi
es.In In
the Cirdes of Fearand Desire schetstW illi
am Patrick Day een beeld van het

genre.?Inheteerstehoofdstukvanzi
jnboekbespreekthi
jdeconventi
esdi
ehi
j

7.

verdeel
t in drie categori
eën:met betrekking op de personages,de sfeeren de

W illiam Patrick Day,Inthe
CirclesofFearandDesire;a
StudyofGothicFantasy.

intrige.Ui
teraardstaatdezeindeling indi
enstvan deoverzi
chteli
jkheid.Inwerkel
ijkhei
d Iooptergeen schei
dsl
i
jn tussende gebi
eden,maari
sersprakevan Chicago(etc.),1985.
eenvoortdurendew i
sselwerking.

Inveelspookverhalen treedteen manneli
jkeheldop aIsbelangri
jkste personage.Netal
sdeprotagonistinall
egorischeenromantischeverhal
endieti
jdens
de ontstaansperiode van de 'gothic'in zwang waren,moetde held ui
t een

spookverhaaleen(aIdanni
etzelfopgelegde)opdrachtui
tvoeren.Maarwaarde
hel
d in dezeandereverhalen meestalglori
eertinzi
jn heldendom,gaatde held
van een spookverhaalonherroepeli
jkten onderaan de missie die hi
jonderneemt.Zo denkt DrJekyllui
t Fhe strange Case ofDrlekyl
land MrHyde van

R.L.Stevenson de menshei
d een dienstte bewi
jzen dooreen medici
jn ui
tte
denken dathetgoede in de mensnaarvoren brengt.Waarhi
jechterni
etop
bedachti
s,isdattegel
ijkerti
jd ookhetslechtewordtgeconcentreerd.Deboosaardi
ge evenknievan de geleerde i
s geboren:MrHyde.Nadatdeze veelkwaad
heeftgesticht,gaan beiden ten onder.De belevenissen van DrFrankenstein ver-

I
openvolgenseenzelfdestrami
en.8Ookhi
jdenktde menseendiensttebewi
j- 8.
yW ollstonecraftShelley,
zendooreengehoorzamehulptemaken.Degevolgenzi
jnni
etminderernstig. Mar
tmonstervan Frankenstein.
Uiteindeli
jkmoetDrFrankensteinzi
jncreati
etotaandeeindenderaardenazit- He
(vertal
ingvanFrankensteinor
ten om hem ui
tde weg te ruimen.De held uiteen spookverhaali
s dusvooral

the ModernPrometheusdoor

eenantiheld.Feli
xMandaatberokkentmetzi
jnmissieanderenweliswaargeen ElseHoogl,Utrecht,1968.
leed,maarbrengtzichzel
fgeenstap verder.Integendeel,in plaatsvanzi
jnsolitai
rebestaanvanvoorzi
jnbetrekking bijdebi
bliotheekweeroptepakken,ei
ndigthi
jaan hetslotvanhetverhaalaIseenleesteken:eenpunt.Denederi
gheid
endegoedebedoelingenwaarmeedehel
d inveelspookverhalenzi
jnopdracht
aanvangt,zi
jnookbi
jFelixMandaatterugte vinden.En ook de held uitàetter
en Geesthoudt hiermee zi
chzel
fen de I
ezervoorde gek,bl
i
jkensdewoorden
van de kwaadaardi
ge voice-over op pagina 283.De missie komtsl
echtsvoort

ui
ti
jdelheidenwasdaarom vantevoren algedoemd temislukken.Ookaleerderin hetverhaal,waarverteldwordthoe Mandaatinzi
jnjongejarenvaakin
hetri
etIangsde riviernaardewolken plachtteki
jken,kandeoplettendeI
ezer
nattigheid voelen:

Die vergellki
ngenlDe isomorfie van alleslEIk verschl
jnselrlmde op een
anderverschlnsel,ineindelozemonotoni
e,zoalsgolfrlmtopgolfenineen
woordenboek eIk woord weerverwlstnaarandere woorden.Allesschikte
z/ch in concentrische drkels rond dat ene middelpunt.M andaat.Alles en

iedereen was naarz(n beeld en gellkeni
sgeschapen.>/e zich zo verheft
brengtde wereld ten val.
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Mandaatà nuhi
erom zichzelften vaItebrengen.(p.215).

Hierui
tbli
jktdatMandaatweIdegeli
jkIi
jdtaandemonomanieen hetegotisme
dievolgensDaydeantihelduiteenspookverhaalkenmerken(Day,p.17).
Eenanderverschi
jnseldatvaakmethetoptredenvandeheldineenspookverhaalgepaard gaati
sspiegeling ofverdubbeling.Ditverschi
jnselkan bezien
worden vanui
t twee perspecti
even.All
ereersti
s erhetperspectiefvan de held

diezich een identiteitwiIverwerven.Een mani
erwaarop hi
jhi
ergestalteaan
kangeven i
sdoorzich tevermeni
gvul
digen,dooreen evenbeeld van zi
chzel
fin

hetIevente roepen.Ditkan uiteraard gebeurendoorgesl
achtel
i
jkevoortplanting,maardi
tbli
jktöfni
ettezi
jnweggel
egdvoorde hel
d (eenvrouw i
sonbereikbaar),öfhetkind wordtalspoedig slachtoffervan de kwademachten di
e
doorde hel
d worden opgeroepen,Deverl
angensvan de hel
d verkeren spoedig

in angst:hettweede perspecti
ef.Di
tgebeurtbi
jvoorbeeldin FheStrangeCase
ofDrJekylland MrHyde en Hetm onstervan Frankenstein.Ni
etvoornietsheeft

W iliam PatrickDayzi
jnstudi
eFheCirdesofFearandDesiregenoemd.Volgens
hem kanookhetportretvan Dorian Gray i
n degeli
jknami
ge roman van Oscar
W il
de aIszo'n verdubbel
ing worden gezien.In eerste i
nstanti
e bi
edthetportret

deafgebeel
de de mogel
i
jkheid zi
jnjongeuiterli
jkte behouden,maarui
teindeIi
jkdoethetschil
deri
jhem tochdedasom.
Bei
de aspectenvan hetverschi
jnselverdubbeling,een middelom zicheen
i
denti
tei
tteverwerven ofeentekenvandedesintegrati
evandeheld,zi
jnook
i
n Letter en Geestterug te vinden.De i
denti
tei
t van Mandaat i
s alvanaf het

begin problematisch.Op meerdere pl
aatsen in de tekstbli
jkthijzelfaleen
afspi
egelingtezi
jn.Zowaszi
jnvaderdetweedekeusvanzi
jn moederenwerd
heteerste kind in dithuweli
jkdood geboren (p.204).In de bibli
otheek zien
vel
enhem aI
sdeni
euwemeneerBrugman.OokvoorMandaatzougesl
achtel
i
jkevoortplanting eenmiddelkunnenzi
jnom zi
cheenmeerstabiel
eidenti
tei
tte
verschaffen.Maarhetbl
i
jktvoorhem ni
ette zi
jn weggel
egd.Zi
jn toenaderingentotvrouwen zi
jnweinig succesvol.Ditbli
jktnietall
een ui
tMandaatsverhouding totmevrouw Qualing,maarook ui
tde gebeurtenissen die in het
hoofdstuk '
Twee beschamende herinneringen'worden verteld(p.248-251).In
de eerste herinneri
ng I
aatMandaatzi
ch dooreenzigeunermeisje meel
okken.
Liggend op zi
jn stekjein hetrietIangsderi
vi
erziethi
jhaarI
open.Hi
jkan het
nietI
aten in te gaan op de uitnodiging die ui
thaarhouding spreekt.Maaraan-

gekomenineenoudesteenfabriekwordthi
jbekogel
d metsteentjesenbli
jkthi
j
hetdoelwi
ttezi
jnineenwreedspelvanhetmeisjeenhaarbroertje.
Detweede herinneringbrengtdeheld terug naareenfeestjewaarop hi
jin
zi
jn studententi
jd eensverzeil
d raakte.MandaatI
aatzich dooreen wulpse
vrouw meel
okken naareen van de bovenverdiepingen van hetpand waarhet

feestje pl
aatsvindt.Daar,in een groot,stoffig hemelbed vangtdevrouw met
veelverve hetIi
efdesspelaan.Maardi
tenthousi
asmebli
jktniettezi
jn ingegevendooreenpassievoorMandaat.Inhetvuurvandestri
jdfloepen plotseling
de Iichten aan en bli
jkthi
jhetsl
achtofferte zi
jn geworden van een geënsceneerdegrap.Zi
jn klerenbi
jelkaargraaiendvluchtMandaatwegvan hettoneel.
Overdeverhouding van Mandaattotmevrouw Qualing ('Hanneke')kangerust
gezegd worden datereigenlijk nauweli
jkssprake isvan een verhouding.
Mevrouw Qualing refereertimmeraande heerBrugman aIsze hetwoord tot
Mandaatricht:
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Zln neurotl
Ych onwrikbare gewoonten,daaroverraaktze maarnietuitgepraat.H(zaInooitietsI
aten versloffen;hù'I
Yiemand op wiejedeklokge/ù'
k
kuntzeten-watzedanookgedaanheeft,zoalsMandaatdagellksmerken
moet.Datzez/ch bl haarIoftuitingen onveranderllk van hetpraesens
bedientgeefthem te denken.Brugman >asen wellichtzaIhù'zln.maar
degenedieisheetMandaat.(
p.234)
MaarMandaat,dieeen 'tegendraadse,ongewensteverli
efdheid'(p.239)voor
mevrouw Qual
ingopvat,conformeertzichhoe l
angerhoe meeraanzi
jn roIaIs
pl
aatsvervangervan de heerBrugman.Indirectkri
jgthi
jzo tevensdeelaanhet
vaderschap,wantonderhetpersoneelgaatde roddeldatde heerBrugman de
vaderisvanhetki
nddatmevrouw Qualingverwacht.Hetgeruchtwordtbevesti
gd dooreen incidentdat in de I
eeszaalpl
aatsvindt.Op een zekere morgen

heeftMandaateen bovenraampjeopengezetom watfrisse Iuchthetgebouw
binnente l
aten.Een steldui
vengri
jptechterdekansenvl
iegtdeI
eeszaalbi
nnen.De hoogzwangere mevrouw Qualing kl
imtmeteen l
ange haakop een

tafelom debeesten(hunuitwerpsel
entastendeboekenaan)wegtejagen.AI
s
MandaatdeIeeszaalweerbetreedt,ishi
jjui
stopti
jdom mevrouw Qualing,di
e
van detafelvalt,optevangen.Haarpogingenom weeroptestaan I
ei
denbi
j
Mandaat(diejuistI
astheeftvaneen hardnekki
ge erecti
e)toteenzaadl
ozing.
Hetbeeld van een gesl
achtsdaad dringtzich sterk aan de Iezerop.De vruchte-

I
oosheid,I
etterli
jk enfi
guurl
ijk,van deze schi
jnversmel
ting benadrukteenste
meerdeproblemati
sche identiteitvan Mandaat.

Metdezegebeurteniszi
jnweaanbel
and bi
jeenanderpersonagedatregelmatig inspookverhal
enoptreedt,nameli
jkdeheldin.Somsi
szi
jhetbelangri
jkstepersonageinhetverhaal(zoalsdenaamlozegouvernanteinFhe Turnofthe
screw van HenryJames).Maarvakervervul
tzi
jeen roInaastde held.ln het
Iaatstegevalzi
jnzi
jnooi
tgeli
jkwaardi
g.Hetmanneli
jke personagetreedtindi
t
gevalvaak op aIs boosdoener.Een aantalkenmerken deel
t de heldin ui
t een

spookverhaalmetdeanti
held.Ookzi
jvervul
teenslachtofferrol,maarwaarde
manneli
jkehoofdpersoon deze roloverzi
chzel
fafroeptdoor(vaaknederigverwoorde)geldingsdrang,roepteen heldin de ellende overzi
chzelfafdoor
nieuwsgierigheidenverbeeldi
ng.Demogeli
jkheidom effectieveacti
eteondernemen tegen hetkwaad datopgeroepen is,ontbreektbi
jbeiden.Di
tonvermogen komtbi
jde hel
din echterweIop een andere wi
jze totui
ting:deugdzaamheid en passivitei
t maken haartot prooi.Het grootste verschi
ltussen de

antihel
d en de hel
din i
sdatdeheldinwéIdemogeli
jkheidheeftdeondergang
te ontvluchten.Dezeontsnapping is,paradoxaalgenoeg,alleen mogeli
jkdoor
haarpassi
eve houding:ze keertterug naarde 'gewone'wereld doorin de roI

van echtgenoteofmoedertetreden.(Dayp.17). Op eenaantalpunten vol
doetmevrouw Qual
ing uitLetteren Geestaan hetbeel
d van deheldinin een
spookverhaalzoal
sDaydatschetst.Hetontbreekthaaraande ni
euwsgierighei
d
en de verbeeldi
ng die haarin een slachtofferposi
tie zouden kunnen brengen.
Passivi
tei
ten deugdzaam hei
d kenmerken haarechterin hoge mate.Zeeraccu-

raatdoetzehaarwerk,volgensall
erl
eivasteri
tuelen.Zeverl
aatui
teindeli
jkvanwege haarzwangerschap de 'onderwereld'vande bi
bliotheek.

Doorde bibliotheek een 'onderwereld'te noemen,zi
jn we aanbeland bij
watDayinzi
jnstudienoemt'
thegothicatmosphere':desfeerdi
einspookverhal
en heerst.W aardoorwordt deze sfeerbepaald en wat zi
t hierachter? Day
zegthi
erhetvolgendeover:

9
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the descentinto the Gothic underworld becomes a descentinto the selfin
Nh/ch the protagonists confronttheirown fears and desiresand are transformed, metamorphosed,doubled, fragmented,and destroyed by this
encountec Howevez the conventions of the genre always externall
ke thi
s
process,presenting the psych/
'
c experience ofthe protagonists in terms of

thei
rencounterswithexoticpl
aces,creaturesandevents.(Dayp.27).

Deverschrikki
ngen in een spookverhaalbestaan dusbi
jdegrati
evan hetsubjectvan de held.Deangstendie hi
jheeft(en die,zoal
sui
thetbovenstaande
bl
eek,een gevolg zi
jn vangekoesterdeverlangens)worden uitgebeeld in het
verhaal.Hetbelangri
jksteingrediëntdatinletteren Geestverantwoordeli
jk i
s
voorde spookachtige sfeeri
s natuurli
jk hetoptredenvan hetspook.De verschi
jning kan gezi
en worden aI
seen afspiegeling van FelixMandaat.Hetfeit
dat hetspook steedsop eenzel
fde afstand voorhem uitzweeftvoedthetidee

datde verschi
jni
ng hetonvermogen om een begeerde identiteitteverwerven
symboli
seert.De verschi
llende opvattingen overde aard van hetverschi
jnsel
vormen een andersfeerbepal
end elementin hetverhaal.Hetmisverstand in de
Kapeltussen Mandaat en Van Uffelwordt veroorzaakt doordat beiden de

spookverschi
jning andersbeoordel
en.Mandaatbeschouwthetspook,na het
enkele malen te hebben gezien,aIseen empi
ri
sch fei
t.AIshi
jdi
tvolhoudt
tegenoverVan Uffel
,concludeertdeze datdeverschi
jning een hersenspinsel
van Mandaat i
s.Bei
den vangen het spook dus in een andere verklaring,gaan
op een andere manierom methetonbekende.Mandaatpasthetoptreden van

hetspook in zi
jn wereldbeeld in,Van Uffelverkl
aarthetaIseen aberratievan
Mandaatspsyche.GeenvanbeidenIegtzichneerbi
jdeonverkl
aarbaarheiddi
e
hetbegri
p'
spook'in zich draagt.

Tenslottekandebibl
iotheekenmeerinhetbi
jzonderhethartvandebibli
otheek,deKapel
,genoemdwordenaIselementdatbi
jdraagtaandespookachtige sfeerin hetverhaal.In deze ruimte,waarde dui
zenden boeken bi
jeen
wordengehoudenopeenbevende,piepende i
jzeren constructieui
tde negenti
endeeeuw,zaIinvroegerti
jden,toenderuimte nogeenanderefunctiehad,
menigmaalom de aanwezigheid van de Geestzi
jn gebeden.Vl
ak voordat
Mandaathierhetspookde eerste maalziet,filosofeerthi
joverboeken,de
bi
bliotheekenzijnei
gengeest.
Een brel
'
ni
n eenbreinom eenbreinishù'
,eenbl
bliotheeki
n eenbibll
btheek
om een

bl
bliotheek,een ondoordri
ngbaarso/ès/st/
àch systeem,een huive-

ri
ngwekkende parodie op Pl
ato'
s grol waarde schimmen die )'
e zietdoor

jezelfgeworpen worden,waarnietsverwqstnaardezekerheidvantranscendente ideeën,noch van de knie die overeen straatsteen schaaft de tong

di
e,uitgesproken,ineenkuseenanderetongontmoet.(p.230).

Deangstvooreenzaamhei
d,ongel
oofendeonmogeli
jkheidom daadwerkeli
jk
metmensen van vleesen bloed in contacttetreden,wordtin deze bespi
egeling

opbeklemmendewi
jzeverbeeld.Een benauwendesfeerneemtvoorgoed bezit
van de bibl
iotheek.
Na de personagesen desfeerbespreektDayten slotte deconventiesvan het

spookverhaaldi
e vooralde i
ntri
ge betreffen.Hetbelangri
jkste overde intrige
vaneenspookverhaali
sbi
jdebesprekingvan depersonagesalgemeld,nameIi
jkdatdeheldnieti
nstaati
seengestelddoeltebereiken.Spookverhalenhebbengeendoelgeri
cht,teleologisch karakter,waarbijin de I
oopvanhetverhaal
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vanui
teensituati
eA eensituatieBwordtberei
kt.Deintrigewordtjui
stgekenmerktdoorcirculari
tei
t.Een spookverhaalvormtaI
s hetware een geslotenSySteem.Erkan geen energie aan worden toegevoegd of uit ontsnappen.De

inspanningen di
e de hel
d aan zi
jn missi
e wi
jdt,komen sl
echtsten goede aan
hetproceswaarinzi
jn i
denti
tei
tsteedsverderui
teenval
t.Een uitzondering op
hetcirculairekaraktervanhetspookverhaalwordtgevormd doorde hel
din.Zi
j
i
swelinstaathetsysteem teontvluchten.Deverhaalli
jnwaarinzi
jdehoofdrol
speeltisdusweltel
eologi
sch van karakter.Ditbeeld sluitaan op de gebeurte-

ni
ssenrondFelixM andaatenmevrouw Qualing.
Ui
tde spi
egeling van letteren Geestaan de conventi
esvan hetspookver-

haalbli
jktdatde romanweIdegeli
jkaI
seen representantvan hetgenre kan
worden beschouwd.De gepostuleerdeeenhei
d van hetwerk kri
jgtbinnen het
i
nterpretati
ekadervan hetspookverhaalgestalte.g Ui
tde sfeervan hetverhaal,
de gebeurteni
ssen en de ei
genschappen van de personages zoal
s Mandaaten
mevrouw Qualing,komen el
ementen naarvoren di
e tezamen een consi
stent
beeld vormen van Letteren GeestaI
sspookverhaal.Hetverloop van de intrige

9.
Douwe Fokkemaen Elrud
Ibsch,HetM odernismeinde
EuropeseIetterkunde.
Amsterdam,1984,p.17.

en heteindevan hetverhaalslui
ten bi
jdi
tbeeld aan.Metdeonderti
telisaI
s
hetware een vloek uitgesproken overwatde hel
d,Feli
x Mandaat,zich voor-

neemttegaandoen.Zi
jnonmachtisbepaaldomdatvantevorenalvastli
gtdat
de machtiging ti
jdeli
jk van aard isen dusweeringetrokkenzaIworden.Zoal
s
eenboekwaarvanheteindebi
jIezingonafwendbaarnadert:
Ertikteen klok.A nbeen ti
ntelt.Memento morilZo meteen à hetverhaal
afgelopen.>athlheeftgelezen /
seen boek,een ding,dathlstrakszaI
'
dichtklappen,meteen tikzaIblzetteninz(nboekenkastf...1.(p.278).
Hetspookverhaalen de poëti
ca van Kellendonk

De verregaande schatplichtighei
d aan hetgenre van hetspookverhaalbevesti
gt
nog eens het kunstmati
ge en niet-reali
stische karaktervan letteren Geest.
Kellendonk heeftin de conventiesvan de 'gothi
c'een code gevonden di
e sterk

aansluitbi
jzi
jn poëti
cal
e opvattingen.ln hetessay 'ldolen;overhettweede
gebod'heefthi
jdeze poëtica i
n twee woorden samengevat:oprechtveinzen
(p.859).Metdezeui
tdrukki
ngbeschri
jftdeauteurwathi
jonderhetbegri
pironieverstaat.HijparafraseerthetaI
svolgt:'Wedoen netal
sofweweten waar
we hetoverhebben,en we vergeten geen momentdatwe maardoen alsof.'

(p.859).'Deironie'
',aldusKellendonk,'erkenthetmysterieen dusook haar
ei
genvoorl
opigheid.''(p.859).ln 'l
dolen'lozethi
jaandehandvanhettweede
gebod,''Gi
jzul
tu geen godenbeel
d maken,noch enig beeld van watin de
hemelisdaarboven,op de aarde beneden,of in het wateronderde aarde.'

(p.848)zi
jn poëticaui
teen.Hetgebod bewaartde kunstenaarvoordepretentiedathi
jdewerkeli
jkhei
dzou kunnenweergeven.Dezepretenti
ekleineerthet
mysterie en vorm t een beletselom op de uitdaging ervan in te gaan.

10.

Mettweeandereessaysis
'Idolen;overhettweede
gebod'onderdetitel'Oprecht
veinzen'gebundeld inDeveren
van dezwaan.Inhet'Vooraf'
van deze bundelzegtFrans
Kellendonkoverdeessays:'De
drie stukken waarmeedeze
bundelbesluithebbengeloof

Kell
endonkwi
jsthetnaïeverealismedusradi
caalaf(p.852-853).Nietalleenin
deIiteratuur,maarookdaarbui
ten,zoal
sindejournali
sti
ek.Globaalkangesteld
jn
worden datde auteurin 'Idol
en;overhettweedegebod'wathi
jnoemt'het enongeloofaIsthema.Zezi

voortgekomenui
tmi
jnromans
Letteren Geesten Mystiek
veren van dezwaan hieraanvoorafgaatheeftdeti
tel'Beeldengeli
jkenis;over Iichaam.DeelszijnzerationaliGod' Dit essay handelt over 'het geloofsprobleem'buiten de Iiteratuur. satiesachteraf,deelsdenken
zeeropvoort.'(p.721).
Kellendonkformul
eertdi
taIsvolgt:
geloofsprobl
eem 'in de li
teratuurbespreekt.Het essay dat in de bundelDe
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Hoe een agnosticusereen ethiek op na moethouden weetik niet.@'
ge/ooftnietin degeboden van de eerste tafelen ontneemtdaarmeede oee-

rigegeboden hun rechtsgrond.Hù'probeertz/ch uitdatdilemma teredden
doortebeweren datdie overi
ge geboden Oe55002 natuurWettenXb#maar
aIszedatalzg'
ndan behorenze toch totdesfeerdernatuurllkefeitendie,
zoalsgezegd,slechts feeërieke ofangstaanjagende,maarhoe dan ook op
een mysterie terugwkende regelmatigheden kent.Op die manierzuIje
nooiteenmensuitéénstukworden.(p.846).
DeschrijverIi
jkthi
ereenstellingintenemen.Maarmetwathi
jeerderteberde
brengt,bli
jktdatdezakenermindereenvoudigvoorstaan:
Onge/oofp/aagtm e voortdurend,aI
s een suffe bui
, ofeen hardnekkige
katet a/siets datzaIovergaan,metandere woorden,hetgeen m e de troost
geeftdatik hetin iedergevalnooitzonderde hoop hoeftestellen.Fan dag

totdag weetikmeheelaardig tereddendoorm(n ongeloofop teschorten
m etbehulp van een paarflinke doses agnostl
bYm e.Maardatà opperv/ak-

ki
g en onoprecht,aspiri
ne voordeziel.Hetgeloofwaarde agnosticusz(n
schoudersoverophaaltbell
jdthù'metzgb voeten.H(gelooftdatmorgen de
zonweerzaIopgaan,maarwenstdatgeloofnergensop testoelen.(p.846).
Hetbeeld van dewerkeli
jkheid,zoalsde moderne natuurwetenschappen na
Newton dathebben geschapen,belet Kellendonk zi
ch overte kunnen geven
aan hetmysterie.Zoalsook Mandaaten Van Uffelzich ni
etkunnen neerl
eggen

bi
jdeonverklaarbaarheidvan hetspook.Ofdeauteurvoel
tzichdoordi
tbeeld
van dewerkeli
jkheid opgesl
oten in de wereldvan zi
jn ei
gen gedachten.Zoal
s
M andaatzi
ch gevangen weet in een ondoordringbaarsolipsistisch systeem
11.

(p.2ao):deuitersteconsequenti
evan hetcartesi
aansdualisme.ll'Bi
jvoorbeeld

Hetmateriëlekannietherleid
wordentotdegeest,noch
omgekeerd.DitIeidttotsolipsisme,deopvattingdatalleen
kennisvandeeigenbewust-

aI
s ik me bedenk datde stoelwaarop ik zitvoorhetovergrote deelui
tl
eegte

zi
jnstoestandenmogeli
jkis.J.
vanBrakenenJ.T.vanden
Brink,Filosofievandewetenszhappen,.Muiderberg1988,
p.38-39.

bestaaten verderuiteenpaarI
osse atoompjes,ofaI
sikmeafvraag hoeikzo
zekerweetdatikvanallesgemeen heb metanderemensen.'(p.845).Deaanslui
ting van hetgenre van hetspookverhaalbi
jde poëti
ca van Kellendonk is
nietgeheeltoevalli
g.Een korte (en weinig genuanceerde)Ii
terair-hi
stori
sche
beschouwing overhetontstaan ende ontwikkelingvan hetgenre van de 'goth-

ic'Iaatdi
tzi
en.Vö6rdemodernewi
jsbegeerte(Descartes)envöördemoderne
natuurwetenschap (Copernicus,Newton)kondenverhalen,hoeonwaarfeiteli
jk
ook,verwi
jzen naareen transcendente werkeli
jkheid achterde materiël
e
wereld.Erkon een waarhei
dsgehalte aan deze verhal
en worden toegekend.Na

depubl
icatievan NewtonsPrincl
piaboettedezevisieopdewerkeli
jkheid I
angzamerhand aan i
nvloed in en nam een wereldbeeld datsl
echtsfeiten voorwaar
aanneemtde dominante posi
tie in.Ook genreswaarin werd uitgegaan vaneen

transcendentewerkeli
jkhei
d,verdwenennaarderandvan hetIiterairesysteem.
De werelden waaraan i
n deze verhalen werd gerefereerd,voldeden nietaan de
ei
svan meetbaarhei
d.Opkomende reali
sti
sche genreswerden geachtdeze pretentie weIwaarte kunnen maken.De oude genreswerden nietIangeraI
s seri-

euze l
iteratuurbeschouwd.Bi
jgevolg meende men uitdezeverhal
enookgeen
morele Iessen meerte kunnentrekken.De verhalen konden nog slechtsterver-

strooiing di
enen.Procédésdi
e voorheenwerden gehanteerd om teverwi
jzen
naareen transcendente wereld,konden nu alleen nog maarnaarhet verhaal

zel
fverwi
jzen.De beschrevenwereldenbestondenall
een indeverhalen waardoordegenreseen in hoge mate autonoom karakterkregen.De 'gothic',een
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van deze genres,isin de Ioop van de negenti
ende eeuw toch een referentiële

functi
e gaan vervul
len.Hoewelachtersteedsmeerverschi
jnsel
enwetmati
gheden werden ontdekt,wasde menseli
jke geestnog steedseen onontgonnen
gebied.Voorhetvoorwetenschappeli
jke begrip 'zi
el'wasnog geen vervanger
gevonden.Hetspookverhaalvoorzag vooreen deelin deze I
acune.Maarhet

genrebood ni
et,zoal
seenwetenschappeli
jketheorie,eencoherent,werkbaar
en ui
t te bouwen model.In een spookverhaalwordt slechts naar'producten'

van de menseli
jkegeestverwezen dieonbeheersbaar,chaoti
sch I
eken te zi
jn:
angsten en verl
angens.In deze zin vormde hetgenre een soorttussenstation,

eenti
jdeli
jkmodelvoordewerkingvande menseli
jkegeest,inafwachting van
Freuddi
eeropmeerwetenschappeli
jkewi
jzeaandachtaanzoubesteden.
Totbeslui
t

De ontstaansgeschiedenisvan het spookverhaalwordt evenalsde poëtica van
Frans Kellendonk gekenmerkt doorde tegenstelling verklaarbaar- onver-

kl
aarbaar.De schri
jvergaatervanui
tdatdewerkeli
jkheid perdefini
ti
e onbeschri
jfbaar,onverkl
aarbaaris.En hoewelmodellen dieeen beschri
jving van de
werkeli
jkheid geven zi
ch somserg sterkdoen gelden,moethetvoorlopigeen
beperkte karakterervan in het oog worden gehouden.Doorde hoge waar-

heidspretentiesvan deze (natuurwetenschappeli
jke)modellen in de achtti
ende
en negenti
ende eeuw werden genresaI
s hetwareteruggeworpen op zichzel
f
en kregenze eenautonoom,zelfreferentieelkarakter.Di
tIeidde totkunstmatigheid in de verhal
en.De 'i
deeënmuziek'lz zoalsdie prachtig opklinkt uitLetter

en Geest;eenspookverhaal,bli
jktvoorttekomen uithetharmonieussamengaanvan demel
odi
eli
jnvanKel
lendonkspoëticametdi
evan hetgenrevanhet
spookverhaal.
De bel
angstelling voorhetwerk van FransKell
endonkisvooralgerichtop de
roman Mystiek Iichaam;een geschiedeni
s.Veelthema'
s di
e hierin worden aan-

gesneden komen ook in éetteren Geestalaan bod.VaderGi
jselharten zijn
zoon Leendertui
tMyst/
'
ek //
'
chaam,zi
jn evenalsFeli
x Mandaatverstriktin een

12.
Deze term gebruiktKellendonk
voorheteerstin 'Onswilde
westen;literatuuren publieke
opinie',hetIaatsteessayinde
bundelDe veren van dezwaan.

Hi
jgaatinditessayondermeer
inopde negatievereactiesdie
deroman Mystiek khaam
heeftuitgelokt.

systeem waaraan ze ni
etkunnen ontsnappen.De vaderismethanden en voeten gebonden aan een economisch model.Ditgaat in mindere mate ook op

voorzi
jn zoon.Maardezeverbindtzich uiteindelijk onherroepeli
jk aan een
andersysteem aIshi
jhetvirusdathi
jonderde I
eden heeft,doelbewustgaat
verspreiden.Hi
jkrijgthierdoorde karaktertrekken van een moderne graaf
Dracul
a.Alleen dochteren zus Prulkan zich aIsvrouw aan de naareen einde
voortholl
ende opeenvolging van gebeurtenissen onttrekken.Net als mevrouw

QualinginLetterenGeeststel
tzedevoortgangvandegeschiedenisveili
gdoor
hetl
evente schenkenaan een kind.
W im OppelaarstudeerdeNederlandsetaal-en Ietterkunde aan deUniversiteitUtrechtmet

moderneNederl
andseI
etterkundeaI
sspeci
ali
sati
e.Zi
jndoctoraalscri
pti
ehadLetterenGeesttot

onderwerp.
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Een ongew enst
boek
Hansvan Stralen

OverDerEngelschwieg van Heinrich
BöII

Hoe kon hetgebeuren dateen roman van Heinrich

BöIImeerdan veertig jaarop publicatie moest

I
etonaankranten,ti
jdschri
ftenenradi
oprogramma's
aan te bieden.Maarook bi
jde Norddeutsche

Rundfunk oordeelde men dat Bölls teksten niet
waardige afwi
jzingvanDerEngelschwieg in 1951. alleen te pretentieus,maarook ongeschikt waren
BöIlachtte hetnoodzakeli
jk datschrijveren Iezer voorde Iuisteraars.Zi
jzoudenBö.lIsverhal
enaI
sanazich betrokken tonen metde actuele situatie.Dit chroni
sti
sch ervaren,een visie di
e zevenjaarna de
ethische standpunt,datop verwantschap metexis- oorlog ook weermerkwaardi
g overkomt.Tenslotte
tentialistische auteurs aIs Sartre en De Beauvoir hadWol
fgang Borchertnog rond 1947 zi
jhetmet
duidt,vond echtergeen instemm ing van hetDuitse de nodi
ge kri
ti
ekvan rechts-zi
jn Draunen vorder
publiek:deneigingtotzwi
jgenoverdeoorlogwas Ftlrvoorde radio en op hettoneelkunnen presentereedszeersterk.
ren.De wi
jzewaarop Borchertin zi
jn dramatische
wachten? Hansvan Stralen onderzoekt de merk-

stukde Duitse samenleving hekelde,wasveelveni
jVierjaargeleden verscheen in Duitsland postuum

ni
gerdan de mani
erwaarop BöIIde naoorlogsesi
tu-

ati
e schil
dert.lHetIi
jkterop datinvi
jfjaarti
jdsde
aanhi
jin dejaren 1949tot1951gewerkthad.Het tendenstotzwi
jgen overde oorlog dusalkrachti
g
boekwerd desti
jdsdoorde uitgeverFriedrich wasin hetDuitslandvan dejarenvi
jftig en datBöI
I
Middelhaavegeweigerd,omdathi
jmeende datde ooktoen alhetgeweten vanzi
jn volkwakkerwi
lde
DerEngelschwieg,de roman van Heinrich BöIlwaar-

naoorl
ogse Dui
tse samenleving met haargestegen
Ievensstandaard geen behoefte meer had aan
beschri
jvingen overgewondesol
daten en gebroken
gezinnen.Dezeweigeringi
sopmerkeli
jk.BöIIhad aIs

houden.

Hoewelikmi
jaIsNederl
andse Iezerui
tde jaren
negentig nauweli
jkseen exacte voorstelling kan
makenvandesi
tuatie desti
jdsin Duitsland,Ii
jktmi
j
prozaïstnameli
jkalnaam gemaaktmetIiteratuur datde afwi
jzing van Middelhaave een verkeerd
overdeoorlog,nadathi
jin 1949en 1950 respecti
e- besluit was.Bölls roman gaat immers nietzozeer
veli
jkDerZug warplnkt//ch en Wandereç kommst over het puin na 1945 alsweloverde condities om
du nach Spa had gepubl
iceerd.Bovendi
en had BöII tem idden van de 'Trum mer'een m ensw aardig
aldelen van Der Engelschwieg aan een redacteur bestaan op te bouwen.I
n zijn Bekenntniszur
vandeuitgeveri
jvoorgelezen,dieophetmanuscript Trûmmerliteraturuit 1952 verzet BöIIzich altegen
enthousi
astgereageerd had.In de herfst van 1950 de visi
e aIszou zi
jn Ii
teraire generati
e slechtsde
werd Böll
s roman zel
fsalaan hetpubli
ek aangekon- puinhopen van het naoorlogse Duitsland w illen
digd;detekstdaarvanwasgrotendeelsontleend aan beschr
i
jven.BöIImeentdatdeschri
jversmetwi
e hij
brieven die BöIIoverzi
jn roman aan de ui
tgever zich verwantvoelt geen valse romantiek w illen
gestuurd had.DerEngelschwieg -zo Iuidde deaan- bedri
jven,maardewerkeli
jkhei
dwi
llen zi
enzoalsze
kondi
ging zou gaanoverhetmenseli
jklot,name- is,ook algeeft die weinig reden totvreugde.De

Ii
jkoverhetindi
vidu datvoortdurend in gevaarver- schri
jvermoet zo betoogtBöII geen 'Blindekuh'
keert.De oorl
ogsgenerati
e zou in de roman centraal meerspel
en,datwiIzeggen:hi
jdientzichvanintrostaan.Daarnaastzou Böll
swerk geenhard realistisch specti
e teonthoudenen zi
jnogen open tehouden
boek worden,Ondanks het gegeven dat de roman voorde real
iteit.De morali
sti
sche kantvan Böll
s poëoverdezeverl
oren generatiezou gaan.
ti
calegeschri
ftenui
tdejarenvi
jfti
g bl
i
jktwanneerhi
j
Na het echec rond de publicatie van DerEngel beweertdatde auteurde naoorl
ogse mensopzi
jn

schwieg besl
ootBöIIzi
jnroman indelenenaIsfeuil- innerli
jke krachten moetaanspreken,opdat de
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DepuinhopenvanDarmstadt

maatschappi
jdaadwerkeli
jkveranderd kan worden: 'Heimkehrer'HansSchnitzler,die voorde oorlog het
'Es i
st unsere Aufgabe,daran zu erinnern,daB der
Mensch ni
chtnurexi
stiert,um verwaltetzu werden und daB di
e Zerstörungen in unsererW el
t nicht nur
auBererArtsind und nicht so geri
ngfögiger Natur,
daB man sich anmaBen kann,si
e in wenigen Jahren

beroep van boekhandelaar uitoefende.Terug-

zuheil
en''(BöII1979:35).

veroordeel
d, maarwist met de hulp van sergeant
Gompertz daaraan te ontsnappen.Even Iaterwordt

M etdit li
teraire ui
tgangspunt overde noodzaak

gekomen van hetfrontwordthi
jdirectgeconfronteerdmetdeenormemateriëleen geesteli
jkeravage
in zi
jnvaderland.Schnitzl
erwerdti
jdensde oorlog,
nadathi
jgeprobeerd had te deserteren,terdood

totbetrokkenheid van de schri
jveren de Iezermet dezeGompertzdoorzi
jn landgenoten doodgeschode actuel
esi
tuatieschaartBöIIzichaan dezi
jdevan ten.Na de terugkeerin zi
jn geboortestad (waarethisch georiënteerde Iiteratoren aIs Sartre, De schi
jnli
jk Keulen)besluitSchnitzlerzi
jn verhaalaan
Beauvoiren Borchert.Deze auteurs wilden evenal
s

deweduwevan Gompertzte vertellen.Ondertussen

BöIInaastdebeschri
jvingvandenegati
evewerkeli
jk- probeerthi
jmetveelmoeiteaanval
se identiteitsbeheid ookwegen aan de Iezertonen om desi
tuatiete wi
jzen te komen om zi
jn gevangenisstrafte ontloverbeteren.Daarbi
jdedenzi
jeen beroep opdevri
j- pen,niet beseffend dat de geallieerden de stad al
heid van hetindi
vidu en op die van de Iezerin het eni
ge dagenbezethebben.Ni
ettemi
n heefthi
jdeze
papieren nodi
g om aan voedselbonnen te kunnen
bi
jzonder.
DerEngelschwjeg pastgoed in hetzojuist komen.Zi
jn inspanningen worden beloond als
geschetste beeld van hetethi
sch-li
teraire existentia-

Iisme.De roman gaatoverde eenendertigjarige

Schni
tzlerRegina Ungerontmoetdi
e nietal
leen voor
de papieren,maarook vooronderdak en voedsel
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zorgt.Methaarbegi
ntHansalsneleen intieme rela-

J...7erhattesein Profilim schwarzen Schlamm

tie,hoewelhunwederzi
jdseIiefdedoordejaren .40'
45 getekend is.WantSchnitzl
ersechtgenote isti
j-

verborgen,und die Abflachung an derStelle seinesHinterkopfes,No ersich von der5J&/e ge/ôst
hatte,e> eckte den Eindruck,aI
sseierniedergeschlagen worden, seinun an die Erde geSChmiegt, um zu weinen oderzu trinken,sein
GesichtIag in einerM hlammpfûtze,sei
ne starren
Locken waren mitDreck bespr/'
tzt, und seine
runde Aange trug e/nen Lehmflecken; nursein
b/lu//ches Ohrwarmakel
los,und ein stlckseines
zerbrochenen schwertes/ag neben ihm:ei
n/
JngI
izhesstt
'
;ck Marmoz das er weggeworfen hatte.

denseen bombardementom hetI
even gekomen en
Regina'
s baby,die ui
t een kortstondig contact met
een vreem de man verwekt is,sterft kort na de
geboorte.ZowelRegi
na aIsHans bli
jken temi
dden
van hetpuin en de troosteloze si
tuatie een op Ii
efde
gebaseerde rel
atie op te kunnen bouwen.Daarnaast

zi
jn ernog twee personagesin DerEngelschw/
'
eg
di
e tussen de puinhopen een authentiek bestaan
bli
jken te kunnen Ieiden:de kapelaan uitHans'
parochie en de weduwe van Gompertz.De eerste

bli
jktnaastvertrouwenspersoon voorSchnitzl
erook
een menste zi
jn di
e de chri
steli
jke naastenliefde
weette praktizeren.Regelmatig ontvangt Schni
tzl
er
van deze pastoor voedselen sigaretten.Eli
sabeth
Gompertz deeltde erfenisvan haaroverleden echtgenootuitaan de armen van de stad;op haarsterfbed geeftze haar Iaatste geld aan de priester.Het
grote inauthentieke tegenvoorbeeld,het symbool

van de 'inhumanen Gegenwelt'(Bernhard 1992:
140)isDr.Fi
scher,di
e dezel
fde schoonvaderheeft
aIs de aItru'
fstische Elisabeth Gompertz. Hij

(BöII1994:188)

HetIi
jktofBöIIzich metDerEngelschw/eg netaIs
andere Ii
teraire exi
stential
isten alsnelin een I
iterairhistori
sch vacuum had genesteld.Hetgrote publiek

wildezosnelmogeli
jkdeoorl
ogvergetenendedesti
jdsdominante Gruppe47wildezichopni
euw met
hetexperiment,datna 1933 zoveeltegenstand had
ondervonden,gaan bezighouden.Tekenend i
s het
dan ook dat de geëngageerde BöIIin 1965 de

Gruppe 47 gebrek aan solidaritei
tverwi
jt(Nâgele
1976:43).Hetzojuistgenoemde isolementvi
elook

beschouwt het uitdelen van W illie Gompertz'geld
aan de armen aI
s een hysterische daad.Fi
scherwas
voormalig adviseurvan de machtige aartsbi
sschop
en isna de oorl
og redacteurgewordenvan hetchri
s-

andere Ii
teraire existentialisten ten deel:Borchert

teli
jketi
jdschriftDasGottes/am.Hi
jstaatvoordeverfi
jnde estheetdie aan verveling Ii
jdten voorde
opportunistische gel
dwolf.Ti
jdensde'oorlog sympathiseerdehi
jmetdenazi'sen na 1945weethi
jui
t
de schaarste muntte slaan.Aan hetgeld dathi
j

en pol
itieke geschri
ften.
lk heb totnog toe gesuggereerd dat DerEngel
schw/
eg aIs een existentiali
sti
sche tekstgezi
en kan
worden en het is nu zaak deze aanname verderui
t
te werken.
Existenti
ali
stische teksten worden vaak getypeerd
door dri
e nauw met elkaarverweven semantische

daarmee verdient,kleeftevenwelde geurvan bl
oed.

werd na zijn dood snelui
tde Ii
teraire canon gewerkt,SartreenDeBeauvoirlegdenzich i
n dejaren
vijftigsteedsmeertoeop hetschri
jven van ethi
sche

In hetvol
gende citaatIi
jkteen rel
atie metJudas
gel
egdteworden:'WennerdieTur(vanzi
jn brand- topoi
,nameli
jk de grenssituati
e,de anderen het
kast,HvS1öffnete,kam ihm eine hefti
ge suBli
che engagement.De eerste topos valt in Bölls roman
W olke entgegen,suBlicher Dreck,derden Begri
ff natuurli
jksamenmetdeoorlog,zi
jhetdatveelmeer
Bordelli
n ihm aufl
öste aberesfi
eli
hm ein,daB es
Blutgeruch war,dersehr verdùnnte,verfeinerte

de si
tuatie directna de Duitse capitulatie beschreven
wordt;naarde oorl
og zel
fwordtalleen indirectverwezen in DerEngelschwi
eg.BöIItoontni
etde ont-

GeruchvonBIut,..'(BöII1994:122).
DerEngelschwi
eg vertoontnauweli
jkseen pl
ot, ploffi
ng,maarderavageen indiezin iszi
jn roman
BöIIIi
jktenkeleen beeld van de ni
euwe situati
e te in tegenstelling totde wilde 'A ufschrei'van Borchert
willengeven en de mogeli
jkheden totauthentiek een tamel
i
jkstilboek (vergeli
jkookBernhard 1992:
functi
oneren tem i
dden van detotal
e ontreddering te 139).De anderi
si
n DerEngelschwieg zoal
sin de
willen I
aten zi
en.Zi
jn roman beginteneindigtmet meeste Iiterair-existentialistische teksten meestal
hetzel
fde sym bool:de stenen engeldi
e bevuild en machtigenanoniem.I
n Böllsromanzi
jnhetvaakde
beschadi
gd isdoorhetoorl
ogsgeweld.Aan hetslot
van de roman,aIs de begrafenis van Elisabeth
Gompertzwordtbeschreven,schetstde vertell
erhet
volgende beeld van de gevall
enengel:
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anonieme 'Schriebti
schmörderer'di
e vanuithetkantoorhunverl
ammende invl
oed op de medemens uitoefenen.In DerEngelsch-/
'
eg wordtdeze Ander
treffend geschilderd aI
s Schni
tzl
erde oproep voor

mili
taire deelname aan de oorlog in de buskri
jgt: rair-existentialistische kenmerken genoemd worden.
''(...
1eswarnureine Postkartegekommen,fluchtig ln tegenstelling totdichters aIs PaulCelan had BöII
unterkri
tzel
tvon irgendeinem Major,dersonntags minder problemen m et een door 'Auschw itz'
vielleicht ni
cht weitvon ihm in der Kirche kniete, geschondentaal
.In zi
jnFrankfurterVorlesungen uit
seine Frau beschlief,seine Kinderzu anstàndigen hi
jregelmatig dewensom devervreemde taalmet
.

deutschen Menschen erzog und werktagsstoBwei
se

Postkartenunterschrieb'
'(BöII1994:34-35).
2
Hetengagementval
tmoeili
jkerte I
okaliseren
Der Engelschwieg.De hoofdpersonages Hans en

vertrouwde woorden ni
euw Ieven i
n te bl
azen.W at
betreftde vertel
procédés kan men een i
nteressante
parallelontdekken tussen De Beauvoirsconceptvan
de metafysische roman en Böll
s narratieve technieken.De Franse exi
stenti
ali
ste pleitvooreen realisti-

Regina wi
jzendesi
tuatie duideli
jkafzonderdaarbi
j
concrete actiete ondernemen om de werkeli
jkhei
d sche beschri
jving van dewerkeli
jkhei
d di
e evenwel
positiefte veranderen.Hun doelbestaat uit het aandehandvanmetafysi
scheinvalshoeken (bi
jvoor'bew usteloos'overl
even in de gegeven ellende.In beel
d thema'saI
s 'schuld','de ti
jdeli
jkheid van de
die zin ontvouwen beiden zogenaamde afwezige existentie')moetwordenvoltrokken.In di
e zinisde
handelingen,di
e in I
iterair-exi
stentialistische teksten descr
iptievan de situatie niethelemaalwaardevrij,
zo vaak voorkomen en daari
n meestalimplici
etaI
s ze wor
dtalshetware meteen ethisch-wi
jsgeri
ge
een vorm van kwade trouw worden veroordeeld. zakl
ampbeschenen.Eensoortgeli
jkprocédéIi
jktBölI
Ni
etteminworden Regina en Hansook duideli
jkal
s voorogentehebben alshi
jsteltdatdesi
tuati
e ni
et
machtel
oze slachtoffersgeschetst.Aldusverwijst zoals ze zich toont beschreven dient te worden,
hun tragische Iot regelrechtnaarde machthebbers,
de representanten van Kerk & Staat,waarvan Dr.
Fi
schereen typi
sch voorbeeld i
s.Het'afwezi
ge'handelen van Hansen Reginadatopzi
ch genomen wei-

maarmetbehulp van de verbeelding bewerkt moet
worden,opdat hetbeschrevene voorde mens exis-

ni
g opbouwend i
s,bli
jktbinnen Böllsverteltechni
ek

onvermoedemogeli
jkheden en inconsequentieswi
jzenwaartoe de puurdescripti
eve vertelwi
jze nietin
staatis,en kan de auteuralduszi
jn engagement

aIseen impliciete kritiek op de bureaucraten te fungeren.Ditprocédé moetde lezertotverzettegen de
situati
e in,maarook buiten het Ii
teraire werk Ieiden

tenti
ël
e betekenisgaatkri
jgen.Doormiddelvan de
im aginatie imm ers kan de verteller de Iezerop

gestaltegeven.

en getuigtzo vaneengeëngageerdeschri
jfhouding.

Op éénpuntwi
jktDerEngelschw/
'
eg duideli
jkaf

Op een ander ni
veau kan men het IiefdespaaraI
s
authentieke buitenstaanders bezi
en.In exi
stenti
ali
s-

van een al
gemene tendens i
n hetli
terai
re existentiaIi
sme.Ik doelop de wenstottransformatie van de

jke beginselen binnen een antropocentrisch
ti
sch proza treden di
tsoortpersonagesvaak op;zi
j christeli
chtkader.Bi
jSartrec.s.wordtdeheIdeander,is
bezi
tten een soortoorspronkeli
jkheid die de brave geri
burgerverloren heeften op deze wi
jze Ieveren zi
j de zonde de fout die tegen de medem ens begaan
impl
icietkritiek op watde existenti
ali
sti
sche fil
osoof
Hei
deggerhet'Men'noemde.3
Ook de motieven van de gesl
oten ruimte en van
het exi
stenti
ël
e misverstand kan men in hetIi
teraire
existenti
ali
sme regelmatig aantreffen.In DerEngel
schwieg wordtheteerste moti
efvooralgerepresenteerd doorkeldersen zi
ekenhuizen,waarde doden
en gewonden de overl
evenden metde broosheid
van het bestaan confronteren.Het tweede motief

wordt.Dezeom kering val
tin Böll
spostuum verschenen roman ni
etwaarte nemen,een gegeven dat
weinig verwondering hoeftop te roepen aIswe ons

zi
jnaffini
tei
tmethet(non-consti
tutionel
e)katholicismeherinneren.
Het meestessenti
ël
e kenmerk van existentialistische Ii
teratuurIigt in de poging om doorhettonen
van negatieve si
tuaties de menstotpositi
eve daden
te bewegen.Of uitgeverMiddelhaave zi
ch van deze

wordtduideli
jkzi
chtbaarin de passage waarin ser- opzetbewustwas,valtnu moeili
jkvastte stellen.
geant Gompertz aIs gevolg van een misverstand Mi
sschien kon ofwil
de hi
jhetIi
terair-existentialistidoorzi
jneigensoldatenwordtneergeschoten.Deze sche uitgangspunt niet accepteren.In dat geval
acti
e iswaarschi
jnli
jkveroorzaaktdoorhetgegeven moetmentoch begriptonen voorzi
jn keuze,want
datGompertzzi
jnjasjeaanSchnitzl
erhadafgegeven voorde Iezeranno 1996 Iiggen de zaken door de
en daarom ni
etmeerdoorzi
jneigen l
egerherkend afstand totdeTweedeWereldoorlog veelduideli
jker
werd.
Ten sl
otte moet Bölls traditionele verteltechniek

en zi
jnvertrouwen i
n de conventi
oneletaalaIsIi
te-

en ook minderbeladen op tafel.Niettemin gel
oofik
dat hetgeorganiseerde vergeten van dejaren '40'
45 averechts gewerkt heeft.De publicati
e van Der
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Engelschw/'
eg had een bi
jdrage kunnenIeveren aan
de verwerking van een soort l
eed dat mensen nu

juistui
twill
ensprekenen dat-omdathetom weerkl
ankvraagt-nietonderdruktmag worden.

Noten
1.

Een interessante paralleltussen DraunenvorderFJrendeaffaire rond depublicatievan DerEngelschwieg kunnen wevinden

inWol
fgangBorchertsbeschri
jvingvandetheaterdi
recteurdi
e
HansvanStralen doceertaan hetlnstituutvoorde
LerarenopleidingvandeUniversiteitvanAmsterdam.

de 'voorstelling'van derepatriantBeckmann om de volgende

Literatuur

Wer?'(Borchert1991:136).

WernerBell
mann(hrsg.),Das>erkHei
nrichBöls,Bl
bl
iographie
mitStudien zum Frûhwerk.Opladen 1995.
H.J.Bernhard,DieRomaneHeinrizhBölls,Gesellschaftskritik
und Gemeinschaftsutopie.Berlin,1973.
H.J.Bernhard,'Keine HeimataufdieserW elt'.ln:Neue

DeutscheLiteratur40(1992)478HeftOktober,p.138-140.
HeinrichBöI,'BekenntniszurTrummerli
teratur'(1952).I
n:

redenafwi
jst:'DamitmachenSi
esi
chnurunbel
i
ebt.Wokâmen
wirhin,wenn alleLeuteplötzlich die Wahrheitsagenwollten!
W erwilldenn heute noch etwasvonderWahrheitwissen?Hm?
2.
Dedoordringendeblikvan deanderwordtin DerEngelschwieg

gethematiseerd aIsDr.Fischeronderhetbed vandeoverleden

El
i
sabethGompertznaarvoorhem bel
angri
jkepapierenzoekt:
'(...1einenAugenbl
i
ckwaressti
ll
,undi
ndi
eserStilehörteer,
daBdieTùrgeöffnetund wiedergeschlossenwurde;erblieb
Iiegen,hörte einen einzigenSchritt,dannwarwiederStille,und

erdachtedaran,daBnuni
rgendjemanddor
tstand,derseine
Beinebetrachtete,seineSchuhe,die lâcherlicheuntereHàlfte

Heinrich BöII,Werke,Essayistische Schriften und Reden l19521963.Köln,1979.
Heinrich BöII,DerEngelschwieg.Köln,1994.
W olfgang Borchert,DasGesamtwerk.ReinbekbeiHamburg,
1991.

ei
nesmânnli
chen,unterdem BettIi
egendenKörpers'(BölI
1994:183-184).DezescenevertoonteeninteressanteovereenkomstmetSartresbeschri
jvingi
nL'
êtreetIenéantvande
jal
oersemandi
ezi
jnvrouw dooreensleutelgatbespiedt.

M .Butl
er(ed.
),FheNarrati
veFi
cti
onofHeinrichBöI,Social

Overigenshad Sartre meeraffiniteitmethetwerkvan H.E.
Nossackdan metdatvan diensIandgenootBöIl.Ikvermoed dat

Conscienceand l/teraryAchievement.Cambridge,1994.
AnneriekdeJong,'Rokenmeteenwildvreemde'.In:NRC
Handelsblad,25februari1992.

Rei
nhardLettau(hrsg.
),Di
eGruppe47,Beri
chtKritl
kPoleml
k.

Neuwied und Berlin,1967.
R.Nâgele,HeinrichBöII,Einfûhrungindas Aerkundindie
Forschung.Frankfurtam Main,1976.
HansvanStralen,Beschrevenkeuzes,een inleiding in hetIiteraire existentialisme.Leuven /Apeldoorn,1996.
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Sartresafkeervanhetkathol
ici
sme,waartoeBöI
lzi
chal
ti
jd-zi
j

hetmetde nodige kritischekanttekeningen -heeftbekend,hier

eenroIspeelde(vergeli
jkookNàgel
e1976:48).

3.
M.Butlermerktinditverband opdatde minnaarsen minnares-

seninBöll
swerkvaakonpraktischebui
tenstaanderszi
jndie

niettemin incontactstaanmet''aIevelofspiritualand sensual

experiencewhi
chtheiropponentshaveI
ost'(Butl
er1994:10).
Dezevaststelling geldtzekerookvoorHansenRegina.

De zonden van de

tezer (1):Vraatzucht
1an Vorstenbosch

Een verhaalheeftzi
jn moraal,maarheeftde
Iezerook een ethi
ek? Ik bedoelniet in het

besl
otenhei
d van hetIezen,van hetki
ezen van
het boek tot het Iezen van de Iaatste zin,

dageli
jks I
even -datzit,Iaten weaannemen, afspeel
t,li
jktzich niette Ienen voorde algeweIgoed.Erzi
jnmensendieeenmeerpositie- meenheden van de publieke moraal,voorde
ve rel
ati
e zi
en tussen Iezen en moreelI
even.
Maar zoals de veronderstelling dat 'Böse
Menschen keine Li
ederhaben'wordtweer-

I
egd doorhetHorstWessel-li
ed,zozi
jnerook
w eIeen paar boeken te noem en die de
moraalnietvooruitgeholpen hebben,om het

zachtuittedrukken.Tussenveel-l
ezeri
jeneen
rechtschapen bestaan i
sm i
sschien meerver-

band,alwashetmaaromdatI
ezenjevan de
straathoudt.Hetisjammerdatdesamenstellersvan '
W itboerofrode wi
jn?',een recent
verschenen versl
ag van een onderzoek onder

bi
jna 5000 Iezers,hierkansen hebben Iaten
liggen.De rel
ati
e tussen I
eeshongeren drankzucht komt - de ti
telgeeft het alaan - ui
tgebreid aan de orde in ditdoormarketingmotieven ingegeven initiatief,maarslechtsvia
nadere anal
yse van de vele gegevens kunnen
we i
etsIerenoverhetverband tussen l
eeshon-

gerenmoraal.Mi
jinteresseertechterdevraag
of Iezersereen ethiek voor het I
ezen zel
f op
na houden.Of kan en mag op dit gebied
alles?

frasesvan hetfatsoen.U zietmaar.
Erg i
nteressantiszo'n conclusi
e echterni
et.
Laten we het daarom toch maareens proberen te hebben overde vraag naar 'het goede
lezen'en overde deugden en ondeugdenvan

de Iezer.Neem nu bi
jvoorbeeldeen deugd aI
s
trouw.VooreIk boek val
t op zekermoment
hetdoek,en de Iezergaat,in hetideal
e geval
esthetisch en emotioneelbevredigd, maar in
wezentoch ook hartel
oosen trouweloos,over
totde consumptie van hetvolgende meesterwerk.De Iiteraire prom i
scuïteit van de I
ezer
kentweini
g grenzen.Zo nu en dan komen we

een 'herl
ezer'tegen,iemand diehetbijéén of
twee boeken houdt.Die boeken worden dan
nagenoeg van buiten gekend,spelen een

belangri
jke roIin i
emandsIeven en worden
vaakgeciteerd ten overstaan van di
egenen die

(nog)geen toegang hebben totdeze Iiteraire
bron van wi
jshei
d.Zo'n verhouding meteen
li
jfboek heeft,vooropgesteld dathetni
etom
de Celestlnse belofte gaat,toch een zekere
charme.Hel
aasishetmi
jtotop heden niet

lk ben geneigd om te zeggen:ja.Eris overkomen dat het verlangen steeds nieuw e
immersni
etspersoonl
i
jkers,indi
vi
duelers,vri
j- boeken te Iezen werd gestild door de zekerersdenkbaardan de I
ezende mens? Het Ii
be-

heid dat er na dft boek geen ander meer

rali
sme Ii
jkthi
ereen thuiswedstri
jd tespelen, nodig i
s.Envoorzoverikkan nagaanzi
jn het
met hooguitwat maagzuurachti
ge oprispingen overcensuur en Iaster.W at zi
ch in de

ervandaag de dag ni
etveelmeervoorwiedat

weIgeldt.Vroeger
,ja vroeger
,toen de Bi
jbel,
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het boek der boeken,nog werd gel
ezen en
herlezen en herlezen,toen had men alles in
een grote package-dea/: moraal, ethiek,
trouw,emoties,Ii
teratuur,gemeenschap,cultuur.Toen vielen ethiek en Iiteratuur nog
samen en kon men hetgoede I
even afmeten

wi
jzevan lezen diepassie metprudentieverenigt,moetmi
jnsi
nzi
ensookradicalerworden

aanhetgoedeIezen.Al
thanszo Ii
jkthetui
tde

stemoeili
jkestappenzetten.

verte...

Hoe dan ook,iets andersdan een I
iteraire

mode dieeenhalfjaarduurt,i
sernietvoorin
de plaats gekomen.Ondanks pontifical
e ti
tels
aIs De wetten en De vriendschap.ondanks
vertalingen en talkshows, kan zelfs Connie
Palmen het podium ni
et Iangerdan een paar
maanden bezet houden.De democratie heeft
zich ook in de Iezerswereld gevestigd, de
drang om de I
ege plek op tevullen en de dans
om de gunst van het publiek beheersen de
wereld van de verbeelding,zoal
s el
ke andere.
De verwoede I
ezervan vandaag de dag iseen
alleseter.En de gedachte dat onze cultuur
vooralles een museale cultuur is- we verzamelen en stellen a//es tentoon:natuurgebieden,di
eren,mensentypen,primi
ti
eve culturen
etcetera -dringt zi
ch nergens zo sterk op aIs
i
n boekwinkelsen bibli
otheken.
Nu istrouw maaréén deugd uiteen veel

brederarsenaalvan wenseli
jke menselijke
eigenschappen en m i
sschi
en hoeven we over
onsonderwerp ni
ette wanhopen wanneerwe
ons op andere kanten van het lezen ri
chten.

De zoektochtnaareen gemeenschappeli
jke
moraalin de republi
ek derIetteren,naareen
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aangevat.Het i
s teveelgevraagd om op deze
plaats seri
eus werk te maken van een ethi
ek
van hetl
ezen,maarmeteen analogi
e en een
paaranekdotes kunnen we mi
sschi
en de eerNaarde anal
ogie is hi
erboven algehinten

zi
jbetreftdie tussen hetIichameli
jke proces
van heteten en de geesteli
jke acti
vi
tei
tvan
hetI
ezen.Lezen isgewoon I
ekker,immers.En

Iekkeri
seenbi
juitstek gastronomi
sche kwali
ficati
e.Bovendi
en ishetI
ang ni
etde enige die

deanalogi
eondersteunt('Lettervretersverslinden dikke pillen'
).Waarhetmi
jom gaatis
echterdatdeze analogie onsop hetspoorzet
van het morel
e begrip 'zonde',van de vraat-

zuchtalsmenseli
jke zonde.De alledaagse
zonden (koffievl
ekken,ezelsoren,potloodstrepen,wederrechtelijk toegeëigende boeken),
hetkleinere,publiekeli
jk bewi
jsbare morele
werk, I
aten we hierbui
ten beschouw ing om
m eteen door te stoten naar: De Zeven
Hoofdzonden.Geactuali
seerd door de film
Seven en alleen alvanw ege hun prachtige
kl
ank ui
tnodi
gend:Vraatzucht,Hovaardigheid,

Gierigheid, W ellust, Nijd, Gramschap,
Traagheid.Al
sdeI
ezernietsmenseli
jksvreemd
is,dan moetertoch i
ets van deze zonden

terugtevindenzijninhetIezen.
Bestaaterechterzoiets aIs vraatzucht of
gulzigheid in het Iezen? Kan men zi
ch overeten?Kan men metafori
sch gesproken schrok-

ken,smakken,slurpen bi
jhetI
ezen? Ikdacht van Iezersconsum entisme.Ik heb eens een,
hetwel.Columns,de snacksvan de Ii
teratuur, natuurl
i
jkweerAmerikaanse,methode geadvervullen hiereen onmi
skenbare functie.De ver
teerd gezi
en,waarbi
jjevia hetzogenaamtweevormenvangulzigheiddiehetdui
deli
jkst de diagonale Iezen de globale inhoud van een
methetideaalvan hetgoede Iezen in stri
jd boek in 10% van de gem iddelde tijd kon
zi
jn,zi
jn a)te veelen b)te snel,tegretig,te opnemen.Even boeren en door naarhetvolhebberig I
ezen.Beelden zeggen meer dan

gendeboek.

Of men ookteveelkan Iezen iseen andere
beweringen.Bi
jte gretig en te gul
zig,komt
m e een hetzi
en
Iasti
gervraag.Hoeveelboeken of Iiever
jhierzondervoorbehoud
gezegd eminente geleerde voorde geestui
t pagina's(om eni
geobjecti
vi
tei
tte betrachten)
mi
jn studi
eti
jd.Hi
jhad degewoonteom dri
fmag een m ens maxi
maalperjaarIezen?
tig de bibli
otheekbinnente benen,overdui
de- Waarschi
jnli
jk zitMaarten 'tHartboven de
li
jk op weg naarde OeuvresComplètesvan norm.Onlangsliethi
jin een interview weten
een ofandere grote geest.Verwoed werd het dathi
jaI
shi
jnietverliefd i
s,zo'n 300 boeken
jui
stedeelui
tdekastgerukt,ennaardejuiste perjaarIeest.'AndersvaIi
kterug naar200.'
bladzijde gezocht.Metde neus tussen de Zelden zaIhetverschiltussen Iezen en Ieven
pagina'ssnoofhijdan aI
s hetware de tekst metzoveelprecisiezi
jn verwoord:hetscheelt
op.Een extreem fysieke mani
ervan l
ezen.Het

honderd boeken.Hi
ergaathetechterom de

gezochte citaatgeconsumeerd,snelde hij hoeveelheid.Driehonderd boeken perjaar!Ik
vond hettoch weIveel.En datall
emaalnaast
terug naarzi
jnwerkkamer.
Nu wiIik hiernietmeteen de plicht gaan hetdagel
i
jksbestuderenvanstekelbaarsjesen
verdedigen om eIkboek van heteerste woord
tothetl
aatste,gezeten in een I
eunstoel,ui
tte

de rattus norvegi
cus.lk maak me zorgen over

Iezen.(Alval
tdaar,meteen glaswi
jn in de

a1s vrouw te kleden,ook aan een Iiteraire

Maarten.Zou hi
j,naastzi
jn neiging om zich

buurt,heelveelvoorte zeggen:u zi
et,ethi
ek

vorm van boulimi
a Ii
jden? Datzou mi
sschien
hoefthel
emaalnietzo'n probleem te zi
jn). zijn productie a1sschrijververklaren en het
Maarerzijn grenzen aan de manierwaarop gevoeldatme soms overvaltdatVestdijk,
men metboeken kan omgaan.Ongetwijfel
d Flauberten de halvewerel
dli
teratuurin zi
jn
was hetallemaalad mai
orem gloriam scien-

tiae,maartoch,een beetje respectvoorde

romansworden herkauwd.De vinger niet in
de keel
,maaraan de pen om zo hetovertolli-

eigen waarde en integriteitvan hetboekmoet

gegeesteli
jkevoedselkwi
jtteraken.Devraatop te brengen zi
jn.Hetkan echterallemaal zuchtgesublimeerdtotschri
jverschap.
nog veelergermet de schrokkerige vormen
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''Libben labben
an eyn stucxken
SW iJ
'ne vlees''
LotteJensen

'Mosen'-beeld bijdetoneelschri
jver
Isaac Vos

Duitsers drinken veelbieren eten veelvlees.Di
t
cliché isouderdan op het eerste gezicht vermoed
zou worden:in de kluchten van de zeventiende-

intotaalvi
jfkluchten,waarondertweemetweIheel
sprekende ti
tels:Kluchtvan deMoffin (1642)en
Kluchtvan de Mof(1644).3Beide titels doen -

eeuwse toneel
schri
jverVoskomtditalvoor.Zi
jn

terecht -vermoeden dat Duitse personages promi
-

Duitse personages worden zeerdrank-en vraatzuchtig afgeschilderd.Lotte Jensen onderzoekt het
genre van de klucht,de zeventiende-eeuwse actu-

nente rollen spel
en,hetgeen aantrekkelijk onder-

ali
tei
ten de literaireen wetenschappelijketradi
tie
om de oorsprong van deze negatieve beeldvorming te achterhal
en.

zoeksmateri
aaloplevert.Ze verraden overigens ook
datde Duitse personages negatiefvoorgesteld worden: 'mof'en 'moffin'w aren,naast 'poep'en

'knoet',in dezeventiende eeuw nameli
jkgangbare
scheldwoorden voorDui
tsers.Beide kluchten,waarin
heelwatwordtgeruzi
ed tussen de personagesvan

Binnen de histori
sche Ietterkunde van het Neder-

Nederlandse en Duitse afkomst,waren bi
jzonder
Iandsverschi
jnen de Iaatste ti
jd veelstudiesover succesvol:ze werden frequentopgevoerd in de
beel
dvorming.Mari
jke Mei
jerDreesschreefbi
jvoor- Amsterdamse Schouwburg en vele malen herdrukt.4
beeld een artikelover 'Holland en de Holl
anders in Hetpubliek kon zi
chbli
jkbaargoed vinden in het
de zeventi
ende-eeuwse beeldvorming'.lIn het artikeIstel
tze twee stereotiepe eigenschappen centraal
di
e toen regelmatig aan de Holl
anders werden toegeschreven:botheid en drankzucht.Ze Iaat zien
waar deze stereotypen vandaan kwamen en hoe
Nederlandse auteurs erop reageerden.Het artikel
spoort aan tot hetverderexpl
oreren van het brede
tetrein van de beeldvorming.Hoe beoordeelden
Nederlandse auteurs uitde zeventiende eeuw mensen van andere nationalitei
ten? Metwelke ei
gen-

'moffen'
-beel
d datVoshun voorschotelde.
Dom me lomperiken

In de Klucht van de M offin komen tw ee Duitsers
voor:de in Amsterdam woonachtige Tryn en haar
zoon Lammert.De intrige is eenvoudig.Tryn probeert haarzoon 'Ioome'Lammertaan de Hollandse

Gri
etje uittehuweli
jken.Lammerti
sechtereenIuie
schappen typeerden zi
jde hunomri
ngende I
anden? vreetzakeneen I
ompesukkel.Gri
etje moetdanook
Omdatdezevragen nogalal
gemeenvan aard zi
jn, nietsvan hem weten en neemthem in de maling.Ze
wiIikhi
erde bl
ik ri
chtenop één I
and in hetbi
jzon- smeertzi
jnneusin metroet,waardoorhi
jvoorgek
der:Dui
tsl
and.
z Aan de hand van een klein corpus
teksten kan alsneleen eerste indruk worden verkregen van de mani
erwaarop ertoen over de bewonersvan di
tbuurl
and werd gedacht.

staat.Een ruzi
e tussen Tryn,di
e woedend i
soverde

nen ontwaren iedere keeropnieuw een vurig

Spreken''5

gevecht-zi
jnteherkennen intweekluchtenvande
Amsterdamsetoneel
schri
jverI
saac Vos.Vosschreef

niet bepaal
d hettoonbeeld van beschaafdhei
d.Ze

grap,en de moedervan Grietje i
shetgevolg.De
plaatseli
jkepoli
tiebeambtemoeteraantepaskomen
om aandetwisteenei
ndte maken.Hi
jbetichtTryn
Dezel
fdegevoelensvanri
vali
tei
tdi
ewenubi
jeen van dronkenschap,maarzi
jroept-meteen Iicht
voetbal
wedstri
jdtussenNederl
and enDui
tslandkun- Duitsaccent-uit:'bi
ernoch wi
jn doetermy ni
ch
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Beide Duitse personages,Tryn en Lammert,zi
jn

gedragen zich aIs onbeschofte Iom periken,die
elkaaren de mensen in hun omgeving voortdurend
de huid voIschel
den.Zo bestempel
tTryn haarzoon
aIs een 'hontsvot'en een 'swyn' Ze bekri
tiseert

anderetweezi
jndronkelappen.
Jochim slaagt in zijn zoektochtnaarwerk:hi
j
w ordt in de Ieergenomen door Lubbert, een

schoenmaker.Naverloopvanti
jd probeerthi
jdeIi
efbovendien zi
jn vraatzucht:'te mi
ddagh wilstu wol detewinnenvan dedochterdeshuizes,Brechje.Di
t
jonderandere doorop te scheppen over
vreten'(p.1),zegtze.Zoon Lammertkaneropzi
jn doethi
beurteveneenswatvan:hijvaarttegenzijn moeder zogenaamde ri
jke famili
eleden in Westfal
en.Maar
verschillende malen flink uit.MoederTryn wordt pl
otsklapsreali
seertJochim zichdathi
jzi
chbehoorbehal
ve doorhetschelden ook nog gekarakteri
seerd Ii
jkzalmoetenaanpassen i
n Holl
and:
dooreen andereei
genschap:ze i
seenvechtjas.AIs
/ck moetme Ho//
antsk /eeren,mitonsschaftmen
eenwoestel
ingvliegtze de moedervan Grietjeaan,
wanneer ze ontdektdat haarzoon in de maling is
oockbeterwiehier(...1,
genom en.De Schout moet tussenbeide komen,
maar voor deze man kan ze evenm in respect
opbrengen.Tegen hem schreeuwtze:'O wat grootergewalt schuet miarme vrou,wapen,wapen''

(p.30).
Inde Kluzhtvande Mofkri
jgen weeen aleven
negatief beeld van de Duitse personages.Drie
W estfaal
se trekarbeidersgaan op zoek naarwerk in

doorsteytmen oockn/
'
chtto Ii
bben,

Labbenan eynstucxkenswlnevlees(...1.(
p.B3r)
Jochim zaIHoll
ands moeten Ieren, maarwat het

all
erergste i
s:'Iibben I
abben'aan eenstuk zwi
jnenvleeszaInietmeertotzi
jn mogeli
jkheden behoren.
Brechje moetondanks de versierpogingen van
Jochim niets van hem hebben en bakt hem een

de Republiek.Datbrengthen in moei
li
jke omstan- poets.Ze laathem plaatsnemen in hetbed van haar
digheden,di
e Iachwekkend voorgestel
d worden.Eén vader.Jochim verkeertindewaandatBrechjenaast
van hen,Jochim Bueleke,gedraagt zich als een hem zaIkomen I
iggen,maardevadervan Brechje
regelrechte veel
vraat,voorw i
e spek en zwi
jnenvl
ees schui
ftbi
jhem aan.Eengrootpakslaag en hetonthetsumm um bonum vormen.W anneerhi
jmetde sl
ag vanJochim zi
jn hetgevol
g.'Soo moetmen de
veerbootvanui
tZwoll
e in Amsterdam arri
veert,doet

moffen verl
eeren,Die eralte veulIaten voorsteen,

hi
j-in een di
alectdatzi
jn buitenl
andse afkomst en ruycken ni
eti
n watI
antsysi
jn'(p.B3(2r1),luidt
benadrukt-verslag van de moei
zame tocht:
deconclusievanBrechje.
/ckhed soo eyn hechtken speckgevreeten.ontal
deIude
Die Iazhede oftse roosende doIweeren, /ck
vroochde en woorom,

DatweerstewoIwù'
swordensedese,kom
Man eyn Iuttick wyderin see, datspeck motter

wedderoetJ,.7.6

De Duitsers in deze twee kluchten worden met
name getypeerd aIs dom,Iomp,onbeschoft,drank-

en vraatzuchti
g.Devraag ri
jstwaarom de Dui
tsers
nu juistdeze eigenschappen kri
jgen toebedeeld.
Vooreen antwoord hi
erop kunnen verschilende elementen in overweging worden genom en.Het is
voorstelbaardat zowelactuele omstandigheden aIs
aan hetgenre van de klucht gebonden ei
sen en de

Ii
terai
re traditie een bi
jdrage hebben geleverd aan
Jochim heeftbli
jkbaar,voordathi
jaan boord ging, hetmoffenbeeld datVosop de planken Iietzien.
een grootstuk spek gegeten en wordt doorandere
rei
zigershi
erom uitgelachen.De redenvan deze hila-

ri
tei
twordtJochim alsnelduideli
jk:eenmaalopzee
zalhijhetspek moeten overgeven.Enzo gebeurt
hetook.Hijwordtmisseli
jk en spuugthetgeheel
weerui
t.Totzi
jn grotespi
jt,wanthetIi
efsthad hi
j
het'hubsch swi
jne vleesch',zo vervolgthijzijn
rel
aas,weeropnieuw opgegeten.Een wareveel
vraat
dus,di
e geobsedeerd isdoorheteten van vl
ees.De

Actuali
tei
t

HetIi
jktwaarschi
jnli
jk datIsaacVosvooreen deel
zi
jn inspiratieputteui
tactueleomstandigheden.Het
fei
tdatdeWestfaal
seJochim nujui
staIseen I
iefhebbervan spek en zwi
jnenvleeswordt getypeerd,
hangt m i
sschien samen met de reputatie die de

anderetwee,Hansen Michel,zi
jn geen haarbeter: W estfalershadden op hetgebied van hetfokken van
ze zi
jnvoortdurend stomdronken.Hetpubli
ekkrijgt varkens.DeW estfaalse varkensheettenextra smakeduseen mooitafereeltjevan drie Duitse trekarbei
- Ii
jkte zijn,omdatze nietin ki
sten werden vetgeders voorgeschoteld:de ene is een vreetzak,de mest,maarvri
jmochtenrondlopen.?Verdermaakte
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het soort Duitse immigranten dat Vos ten tonele
voert,deelui
tvan hetAmsterdamse straatbeeld.De

Dui
tseimmigrantenzi
jn gedeel
teli
jkopdezewi
jzete
verklaren.

Republiek kende vanaf 1600 namelijk een grote
imm igratie van Dui
tsers.M assaaltrokken Duitsers
naarNederlands grondgebied,ui
t economische

Literaire traditie

redenen en vanaf1618 ookop de vluchtgejaagd
doorde oorlog die in eigen I
and woedde.Vel
en van
hen vestigden zich permanent in Amsterdam.8 Een

vorm van ti
jdeli
jke,seizoensgebonden immigratie
w as de trek van meest uit W estfalen afkomsti
ge
Duitsers naarde Nederlandse kustgebieden.In de

zomermaanden hi
elpenzi
jdaarmethetmaai
envan

Naastde actualitei
ten hetgenre kan ookde Ii
teraire
traditie,waarin Duitsers van oudsheralw erden
geassocieerd meteigenschappenaIsdrank-en vraatzucht,hetmoffenbeeld van Vosmede bepaal
d hebben.Een werk dateen zekere invl
oed heeft gehad
op de Iatere beeldvorm ing van Duitsers is de

grasofhetsteken van turf.Deze trekarbei
derswerden ook weI'hannekemaaiers'genoemd,watzoi
ets
betekende als'grasmaaiers'en bovendien aI
sschel
dwoord fungeerdea
g
Bei
de typen immigranten komen we tegen in de
kl
uchten van Vos:in de Kluchtvan de Moffi
n worden Tryn en haar zoon Lam m ert, die zich in

GermaniavandeRomeinsegeschi
edschri
jverTaci
tus.

Amsterdam gevestigd hebben,teki
jkgezeten inde

Nederlandse humanistLipsiusgafin 1574 bijvoor-

Kluchtvan de M ofdri
e W estfaal
se trekarbei
ders.In

beeld deverzameldewerkenvanTacitusuit,waaronderdus ook de German/
b.In de zeventi
ende eeuw
maakte P.C.Hoofteen Nederlandse vertaling van de
werken van Tacitus.

hoeverre hetsoortimmigranten datVos beschri
jft,
ook inwerkeli
jkheid de doorhem gedramatiseerde
ei
genschappenbel
ichaamde,i
snatuurli
jkmoeili
jkna
te gaan.In iedergevalmag de mogeli
jkheid dat
actueleomstandi
gheden,zoal
sbi
jvoorbeelddereputatie van de W estfaal
se varkens,i
nvloed hadden op

Di
t korte geschrift,geschreven in 98 na Chri
stus,
bevatveelgegevens overhet karakter,de gewoonten en l
eefomstandigheden van de bewoners van
Germaansgrondgebi
ed.Hetkende vanafci
rca 1490
een grote verspreiding in heelEuropa:erverschenen
tallozevertalingen en edi
tiesop de marktal1DeZuid-

Taci
tusomschri
jftde Germanen aI
sdappere kri
jgersmetri
jzige gestal
ten,gastvri
jemensenengrote
drinkers.Zi
jdiedichtbi
jdeRijnwonendrinkenwi
jn,

zi
jnmoffenbeel
d nietwordenui
tgesl
oten.

de anderen drinken meestalbi
er.Verdereten zeeenvoudig voedsel:fruit,wildbraad en kwark.In ver-

Genre

band metGermaanse gastvri
jheid spreekthi
jvan
feestelijke maalti
jden,waarstevig gedronken en
waarschi
jnli
jkookflinkgegetenwerd.12Indezeven-

Deeigenschappen die de Dui
tse immi
granten i
n Vos'

ti
ende-eeuwse editie van P.C.Hooft is een afbeel
-

kluchten kri
jgen toebedeel
d,kunnen vooreen deel di
ng te vindenvan zo'n feesteli
jke maalti
jd van de
ook worden verklaard uit hetfeit dat we hierte Germanen:hetgeroosterde vlees en de kruiken met
m aken hebben met het genre van de klucht. dr
ankzi
jndui
deli
jkzi
chtbaar.
Kluchten speelden zich doorgaans af onderlagere
DatTacitus'beel
d van de Germanen invloed had
standen;de personageswerden meestalgekenmerkt op dewi
jzewaaropDui
tsersl
aterin li
teraireteksten
door dom heid en onbeschofte manieren.Verder getypeerd wer
den,wordtduideli
jk ui
thetwerkvan
bedienden ze zich overhetal
gemeen van een volks, verschillende onderzoekers.HansW alther geeft in
plattaalgebruik.Ook hadden vechtparti
jtjesweI een artikeluit1959 een opsomming van volkerenty-

vakereen plaatsin kluchten.Dikwi
jlsstond in dit peringen in middeleeuwse Lati
jnse verzen.Maar
genre een vorm van bedrog centraal,waarbi
jall
e Iiefst acht van de in totaalelffragmenten over
aandacht ui
tging naar de bedrogene, ''qiet omdat

Duitsersgaan terug op Tacitus'Germania.'3 Ook ui
t

hi
jdoordemisdaad zoonrechtvaardi
g behandeldis, de studie van Gönther Blaicher naar de weergave
maaromdathijzo dom,zo roekeloos,zo door van Duitsers in Engelstalige historische Iiteratuur
dwaze begeerten en sentim enten overmand is bl
i
jktde invl
oed van de Romeinsegeschiedschri
jver
9eweest'.10 De dom heid van Jochim en Lammert,
die zi
ch bei
den in de maling I
aten nemen,i
sdusten

del
e te beschouwen al
seen bi
jhetgenre passend
verschi
jnsel.OokdeI
omp-enonbeschofthei
dvande
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op de Iatere uitbeelding van de Dui
tsers.l4 Er is

Afbeeldi
ngrechts:deelvan'Demaal
ti
jdenenGasteri
j
ender
GermaanenI.

25
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bovendien een verschilaan te wijzen tussen de
manierwaaropTacitusdeGermanenbeschri
jftende

eigenschappen te hekel
en die voor heteigen volk
ook geldi
g waren,wordtheteigen volk aIshetware

mani
erwaarop I
atere auteurs de Duitsers karakteri
seren.SpreektTacitusop een positieve en bewonderende toon over de eigenschappen van de

ti
jdeli
jk van diezelfde negatieve reputatie gevrij-

alaangegrepen om de Dui
tsers negatiefvoorte stel
l
en.
Laatik eenvoorbeel
d geven van zo'n Iatere negati
eve weergave.In 1578 schreefJustus Lipsius een
reisadvi
es voorPhilippe de Lannoy.Deze had bij
Lipsius aangekl
optom raad vooreen rei
s naarI
tal
ië
en Lipsius antwoordde met een 'Epistola de fructu
peregrinandietpraesertim in l
tal
ia'.Deze briefwerd
opgenomen in de ui
tgave van Lipsius'eerste honderdtalbrieven in 1586,die vele malen herdrukt
werd.Onder de titel'Epi
stola ad Ph.Lannoyum '
kreeg hetepistelEuropese vermaardheid.lsOverde

anderhangen in diezin nauw metelkaarsamen,

waard.Naareen all
edaags ni
veau vertaald:ondeug-

dendieopjezelfvantoepassingzi
jn,verachtjedes
Germanen,Iaterwordenzi
jn karakteriseri
ngenvoor- te meerbi
jeen ander.Zelfbeeld en beeld van de

W etenschap

NaastTacitus'German/
'
a circuleerden erbeelden van

Duitsersin de wetenschappeli
jke li
teratuur,bi
jvoorbeel
d in werken waarin de 'klimaattheorie'werd
aangehangen.Vol
gens deze theorie waren de verschi
llen tussen volkeren hetgevolg van de kli
m atologische omstandigheden waarin ze Ieefden.Factoren
als Iigging,bodem en Iucht- en weersgesteldheid

zedenengewoonten van de Duitsersschri
jftLipsius van een gebied zouden bepalend zi
jnvoorde aard
hetvolgende:
ofhetkaraktervanvolkeren.l8Zozoudennoordeli
jke volkeren andere drink-en eetgewoonten eropna

houden dan zuideli
jkevol
keren.Ook zouden noordeli
jkevolkeren doorhetinademen van dikke en
jn danzuiderlingen.AIbi
j
weetdatsy verschoonen,en noemensevalsel
lck troebele Iuchtdommerzi
beleeftheydt,getrouwi
gheydt, defti
gheydten deGriekseartsen Hippocrates(circa460-337v.Chc)
vrolickheydt:maerghy vermldtse;noch en Iaet en Galenus(circa 129-200)kondenditsoortideeën

JGaetghylNae Duytsland?s/
'
edaerslemperyen

en dronckenschap. W elcke gebreecken p
'
ck weI

die vleyende pestnietin u ad'
ren sluypen,door
den wintvan een verkeertoordeel.16

aangetroffenworden.
Zesti
ende-en zeventiende-eeuwse medicinamen

Watbi
jTaci
tus nog werd omschreven al
s ri
jkeli
jk

dergeli
jke klimaattheoretische inzichten op in hun
werken.Zo kan hetdatbi
jde DordrechtseartsVan
Beverwi
jck,onderverwi
jzing naarHippocrates,in
zi
jn Schatdergesontheydt(eerstedruk 1636)gel
e-

voedsel
- en drankgebruik,heet hier'sl
emperyen en
dronckenschap' Het advies van Lipsius aan De

Lannoy i
seenduidig:vermi
jd die'vleyendepest',di
e
aanl
okkeli
jke ondeugd.Lipsius'veroordel
ing van de
Dui
tse drankzuchti
sevident.
Overigens,Tacitus'Germania heeft niet alleen
invloed gehad op de I
atere weergave van Dui
tsersin
Ii
teraire teksten,maar i
s ook van bel
ang geweest

voorde Nederlandsegeschi
edschri
jving.Nederlandse
geschiedschri
jverszagen i
n de Bataven,één van de
Germaansevolksstammen di
eTacitusbeschri
jft,hun
voorouders.Taci
tus karakteriseerde de Bataven als
de dapperstevan de Germanen,en datbood moge-

l
i
jkhedenom aan de Nederlandse geschi
edeni
seen

fraaiverleden te geven.l; Veelvan de eigenschappen di
e Taci
tustoeschreefaan de Germanen werden
vervolgens ook van toepassing geacht op de
Bataven,vanw ege hun verwantschap m et de
Germanen.Dat Vos de negatieve eigenschappen
metname reserveertvoorde Duitsersin beide kluchten,mag geenverbazi
ng wekken.Doorin 'de ander'
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zen kan worden datde noorderlingen grote eters

zi
jn.Verderworden ze -volgensVan Beverwi
jck overhetalgemeen gekarakteriseerd aI
sverstandeli
jk
wei
niggetalenteerdenzi
jnzeintegenstellingtotde
zuiderlingen dapper,bleekvan huidskleur,mollig en

drankzuchtig.lgTotde noordeli
jke volkeren rekent
VanBeverwi
jckbehal
vedeDui
tsersookde i
nwoners
vanzi
jnei
genI
and,deFransenendeEngelsen.
EigenschappenaIsdomheid,vraat-en drankzucht
werden dustyperend geachtvoornoorderlingen in

hetalgemeen.Van Beverwi
jckgetroostzich in di
t
werkechterveelmoeiteom zi
jneigenvolktebevri
jden van een paarvan die ongunstige eigenschap-

pen.Zo betoogthijdaterin hetkoude Holland
(ui
teraardl)ookverstandi
ge Iieden te vindenzi
jn.20
Verderformuleerthi
jeenverontschul
digendeverkl
ari
ng voorhetfei
tdatnoorderlingen veeldrinken.Dat
doen ze volgens de Dordrechtse arts omdat ze een
andere Ii
chaamsconstituti
e hebben danzuiderlingen:

oder mehereren Auserwöhlten sein G/lck ver-

ze bezitten een grotere inwendige Iichaamswarmte
en hebben daardoor meerbehoefte aan 'vochtighei
d'21

suchtJ...
J Die Fi
gurenkonstell
atl
bn zei
gtenergischejungeFrauen,diedenmeàtetwasvertrottelt
und Iinkisch lbnhandiglgezeichneten jungen

De mogelijkheid datklimaattheoreti
sche denk-

Mann entwedermitdrastl
Ychen M itteln abwel
Yen
oderzielstrebig aufseine Antröge eingehen.zz

beel
den -bewustofonbewust-hun weerslag hadden op de ui
tbeel
ding van de Dui
tse immigranten in
de kluchten van Vos,mag nietworden ui
tgesl
oten.

WeIi
shetopmerkeli
jkdatde Nederl
andse persona- Ook i
n di
tgeval
,zouje kunnen zeggen,worden de
ges,die metdezelfde typisch noordeli
jke eigen- beide mannen 'mit drastischen M itteln'doorde
schappen beheptzouden moeten zi
jn,erin beide Hollandse vrouwen afgewezen.Mogen we hierin,
kluchten rel
ati
efgoedvanafkomen.
onderverwi
jzing naarde actuele si
tuatie die zich
kenmerkte dooreen grootaanbod van Duitsers op

de Amsterdamse huweli
jksmarkt,ook een Iichte
Contrastwerking

Hetheefteral
leschi
jn van datVosde Dui
tseimmigranten,di
e in groten getale naarAmsterdam en

waarschuw ing voorde Hollandse vrouwen I
ezen?
Gezien de onzekerheid omtrent de functie van
kluchten-werd erwelofgeen moralisering beoogd,
voorwelk publi
ek waren ze bedoel
d? -en hetont-

omstrekenkwamen,teki
jkwildezetten.Endi
tall
es
ongetwi
jfeld totgrootvermaaken instemming van

brekenvanci
jfersvan hetaantalvoltrokken huweli
j-

het Amsterdamse schouw burgpubliek.Niet voor
nietsworden i
n deze twee zo succesvoll
e kluchten
de Dui
tsers in de maling genomen doorHoll
anders.
Zo I
aatLam mertzi
ch in de Kluchtvan deM offin een

ten,gaatdeze speculatie echtermogeli
jk te ver.

Ioerdraai
endoordeHoll
andseBrechjeenJochim in

ken tussen Hollandse vrouwen en Duitse immigranMaardatJochim en Lammertzich ni
etgedragen aIs

idealeschoonzonen,staathoedanookbuitenki
jf.
W enden we onstotslotnog even naarde huidi
ge beel
dvorming van Nederlanders overDuitsers,

de Kluchtvan de Mofdoorde eveneens Holl
andse

dan bli
jktdatbepaalde hedendaagse cli
chésover
Grietje.Doorde Dui
tse mannen zo dom afte beel- Duitsers zoals hun gedisciplineerdheid,nauwgezetdenwordthetcontrasttussendeNederl
andse(ofin hei
d ('Punktlichkeit')engrondigheid('Gröndlichkei
t')
engerezi
n:Holl
andse)endeDui
tse nationali
tei
tver- geen enkele rolspelen in de kluchten van Vos.Het
scherpt.Van deze twee buurlanden die hun Ger-

nog steeds gangbare cli
ché van de vleesetende en

maanse oorsprong en noordelijke Iigging delen, bi
erdrinkende Duitserskomtdaarentegen bi
jhem
komtheteersteerhetgunstigstevanaf.
weIalvoor.En aIsje hetmi
jvraagt,ikdenkdatdit
Toegegeven,de Holl
andse personagesinde beide

kluchten zi
jn evenmin toonbeelden van beschaafdheid, maarzo bont aIs de Duitse imm igranten
maken ze heti
ni
edergevalni
et.De nadruk Ii
gtdui-

cli
ché nog welenkele eeuwen meegaat.All
e vegeta-

ri
scheentheedrinkendeDuitserstenspi
jt.

zaIervoorhetpubliekdan ookgeentwi
jfelhebben

LotteJensenstudeerde Nederlandsaan de UniversiteitUtrecht
metRenaissance Ietterkunde aIsspecialisatie.Momenteelisze
aIsdocentverbondenaande afdeling Renaissance Ietterkunde
van diezelfde universiteit.Ditartikelisgebaseerdophaardoctoraalscriptieuit1996.

bestaan overde vraag welke van de twee de minst
geci
viliseerde i
s.

Noten

deli
jkop de hekeling van de Duitsers.Ondanksde
dubbel
e verwantschap tussen beide nationali
tei
ten

Opvallend genoeg zi
jn hettweevrouwen diede
twee Duitse mannen di
e zi
ch opwerpen aI
s geschik-

1.

Leukersdissertati
e overhet beeld van de vrouw en

(1996),1,p.57-70(
verderMei
jerDrees1996).ln1997verschi
jntbi
jdeSDUhaarstudieoverdebeeldvormingNederlandbui
tenlandomstreeks1650(NWo-reeks'Nederl
andsecul
tuuri
n
Europesecontext'
).

Mari
jkeMei
jerDrees,'Holl
andendeHolandersi
ndezeventi
ente huwelijkskandi
daten,in de maling nemen.Uit deeeuwsebeeldvorming'.In:Neder/andseLetterkunde1

hethuwelijksconcept in zeventiende-eeuwse
Nederl
andse kluchten,bli
jktdatditgeen ongewone
gang vanzaken was:

2.
Erbestaatnog geen systematische studie naardezeventiende-

euwsebeel
dvormingvanNederl
andersoverDui
tslandenzi
jn
Ein rundesDutzend derstlcke zeigteinenjun- e
ti
sweIhetgevalvoordeEngel
seI
iteratuurprakti
jk:
gen M ann,de( von seinerM utteraufBrautschau inwoners.Di
GöntherBlaicher,DasDeutschlandbildinderenglischen

geschu/ckt mitunterschiedlichem frfo/
g beiei
ner
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A ls literatuur
verm om de ethiek
Een beschouw ing overhet Iiteraire
existentialism e

Wim Berkelaar

Hetexistentialisme iseen stroming die doorvelen

hetbefaamde intellectuelen-tijdschriftPart/
'
san
onmiddellijk metfilosofie geassocieerd wordt. Review,beschreefin IrrationalMan (1958)hetexisOnlangspubliceerde Ii
teratuurwetenschapperHans
van Stral
en de studie Beschreven keuzes,waarin de

aandachtjuistuitgaatnaarhetIiteraireexistentiaIisme.De historicusW im Berkelaargeefteen ui
tgebrei
de bespreking van hetboek.

In oktober1996 organiseerde Studium Generale van
de Universiteit Utrecht in samenwerking metde
Alli
ance Française en de facul
tei
t der Letteren een
Iezingencyclus overhet existentialisme.De Iezingen
werden massaalbezocht.Een begeleidende folder
constateerde:'Hetexi
stentialisme I
eeftvoorzi
chtig
op.'1 Schouwburgen zouden weertoneelstukken
van Sartre en Camus opvoeren,bioscopen 'existentialistische meesterwerken'vertonen en zel
fs op
internetzouden 'de'existentialisten nietontbreken.
Daarmee kwam een vraag in herinnering die

veertig jaargel
eden metkrachtwerd opgeworpen
door de vooraanstaande Duitse filosoof Fritz
Heinemann.Di
e schreefin 1954 een geruchtmakend
boek onderde ti
telExistenzphilosophie.
.Iebendig
oder tot? Hetantwoord van Heinemann was tweeslachtig.De existentiefilosofie,zo constateerde
Hei
nemann,slaagde erni
etin adequateantwoorden
te formuleren op vragen die de filosofie zel
f had
Om
di
e
r
ed
en
z
oude
n
d
e
me
e
s
t
voorOpgeworpen.
aanstaande vertegenwoordigers(de Dui
tsersMartin
Hei
degger en KarlJaspers en de Fransen Jean-paul

tenti
alisme aIs een historische beweging die haar
beste ti
jd gekend had.M aar evenals Heinemann
meende ook Barrettdat hetexistentialisme bl
i
jvende
zeggingskrachthad.Omdatde menseen '
verontrust
w ezen' was, zouden thema'
saIsangst,dood,vri
j-

heid en verantwoordeli
jkheid blijven -en daarmee
zouookhetexi
stenti
ali
smeeenbli
jvendekernbevatten.Alle existentiali
stische fil
osofen hadden di
e them a's, hoever
schillend ook,immersdoordacht.

Literairexistentialisme'
.geenmakkelijkonderwerp

Indejarenvi
jfti
gdoodverkl
aard,indejarennegenti
g
weerspringlevend:moetdatoverhetexi
stenti
ali
sme
worden gezegd? Het is mi
sschi
en het beste te rade

te gaanbi
jdestudiedi
e de Ii
teratuurwetenschapper
Hans van Stralen onlangs het li
cht deed zien.In
Beschreven keuzes.Een inleiding in hetIiteraire ex/
àtenti
alism e vatVan Stralen hetexistentialisme uit-

drukkeli
jkopalseenhistori
schestroming.Hi
jdateert
die tussen 1935 en 1960.Datis een uitstekende

peri
odi
sering,zekergezi
en zi
jn onderwerp,hetIiterai
reexi
stentialisme.Indetweedehelftvandejaren
dertig werden immersde schri
jversacti
efdie na de
oorlog bekend zouden staan als de vertegenwoordigersvan hetexistentialisme:Sartre,De Beauvoiren

Camus(diedebeti
teling '
exi
stenti
ali
st'overigensverSartre en diens chri
stelijke tegenhangerGabriel afschuwde).De dreigende oorlogssituatiewasniet
Marcel)de existenti
efilosofie midden jaren vijftig vreemd aan de opkomst van een Iiteraire strom ing
vaarwelhebben gezegd.AIsfilosofische stroming di
edenadruk I
egdeop de menseli
jkekeuze.En het
was het existentialism e dan ook dood, meende j
aar1960 i
sookni
etwill
ekeuri
g gekozen:indatjaar
Heinemann.Maarde exi
stentiefilosofie zou bli
jven stierf naastCamus ook de Nederlandse vertegenbestaan als'oproep en appel'totverantwoordeli
jk woordigstervan het existentialisme Anna Blaman.
en bewustl
even.
Sartre publiceerde in datzel
fde jaarbovendien zi
jn
VierjaarIatermeende ook de Amerikaanse filo- tweede filosofische hoofdwerk Critique de Ia raison
soofW illiam Barrettdatde hoogti
jdagen van het dialectique,dat meer marxisme dan existentialisme
exi
stentialisme voorbi
jwaren.Barrett,redacteurvan bevatte.
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HansvanStral
enheeftgeen gemakkeli
jkonderwerp Existentiefilosofie en Iiterairexistentialisme
gekozen.Eenbeschri
jvingvanhetIiterai
reexistenti
aIi
sme i
smoeili
jkerdaneen van hetfilosofischeexi
s- Erzi
jnweinig Ii
teraire stromi
ngen aante wi
jzendie
tentiali
sme.DatIi
jkteen paradox.Hetfilosofische zozeermetdefil
osofiezi
jnverknooptaI
shetIi
teraire
existenti
ali
sme van protagonisten aI
s Heidegger,

exi
stentialisme.Literaire stromingen die voor de

JaspersenookSartreisimmersmoeili
jke kostwaar- opkomstvan hetexistentialisme domineerden,zoals
aan weini
gen metgenoegen beginnen.Datiswaar,
maar hoe verschillend de exi
stentiefilosofen ook

het naturalisme,gingen weluit van een wereldbeeld,maardatvondgeen ui
tdrukking in een ui
tge-

dachten,bi
jall
endraaide hetdenkenom het(men- werktefilosofi
e.DeIi
teraireexistentialistenzi
jn daarsel
ijk)zi
jn,om 'exi
stenti
e',zoal
sVan Stralen terecht entegen schatplichtig aan de existentiefilosofen,alis
constateert.W ie evenwelte kiezen als vertegen- deverhoudi
ngdubbel
zinnigennietalti
jdduideli
jk.
woordigersparexcell
ence van existentialistische Ii
teratuur? De namen van Sartre en De BeauvoirIi
ggen
voorde hand,maardaarnabeginnen deproblemen.

Van Stral
en isbi
juitstek geschiktom di
tIi
teraire
mi
jnenvel
d tebetreden.Hi
jheefterin di
verse publicatiesbli
jk van gegeven ui
tstekend thuiste zi
jn in
existentialistische Iiteratuur.Bovendien ishijvertrouwd met het modernisme,de stroming di
e aan
het exi
stentiali
sme voorafging en ruwweg tussen
1910 en 1940 i
ste si
tueren.Alte vaak geven Iitera-

tuurwetenschappersbli
jkvan een gering historisch
besef.Zi
jIatenhunonderwerp uitde I
uchtvallen en
analyseren een tekst alsof het om het evangelie

De peri
odisering van de existentiefilosofi
ei
s min-

dermakkeli
jk dan dievan hetI
iteraire existentiali
sme.W aardattussen 1935 en 1960 te dateren valt,
gaat de exi
stentiefilosofie verderterug.Maar hoeveelverder? De hiervoor genoemde Amerikaanse
fi
losoofW iliam Barrett,die in de geschi
edeni
s van

defil
osofiespeurdenaarexistenti
alisten,zagbi
jvoorbeeld in de zeventi
ende-eeuwse Franse denkerBl
aise
Pascalaleen vroege vertegenwoordigervan deze
stroming.

HansvanStral
enisvoorzichtiger.Hi
jbespreektin
kortbestek filosofen di
e zich in de Ioop van eeuwen
over het begrip 'existentie'bogen - zonder hen
evenweltot existentiefilosofen te bombarderen.Zo

gaat,zonderoverde geschi
edeni
svan schri
jveren
geschrevene behoorli
jk nate denken.Daarvan i
sbi
j merkthi
jinéénvl
oeiendezinop:'Hoewelmoderne
VanStralengeensprake.Inzi
jnpubli
cati
esklinkthi
s- filosofen aIsDescartes(1596-1650)en Spinoza
tori
sch besefdoor,onontbeerli
jkvoorhetverstaan (1632-1677)hetwerkwoord 'existeren'welgebruivan welke Ii
teraire tekstook-ali
sdeze zin mi
sschi
en ken,Iigtbi
jhen(en feiteli
jktotaan de negentiende
vl
oeken in de kerkdi
e 'close readi
ng'heet.
eeuw)nogsteedshetvolleaccentop hetwezenvan
Van Stralen ontkomtechterniethelemaalaan de hetbestaande.'Van Stral
ensluitzi
chterechtaan bi
j
banvl
oek di
e Karelvan het Reve op 8 december

de com munis opinio onder de filosofen dat de

1978 i
n zi
jnroemruchteHuizinga-lezing heeftuitge- eigenli
jke voorlopervan de existentiefilosofie de
sproken.Onderde alleszeggende ti
telHetraadse/ DeenSören Ki
erkegaard(1813-1855)i
s.Eenvakfiloderonleesbaarhel
'
d vi
elVan het Reve deze tak van soof i
n eigenli
jke zin kan de getourmenteerde
wetenschap aan.Hi
jIi
etvan kopstukken aIsA.L. Kierkegaard nietworden genoemd.Zoalsook andeSötemann,F.C.Maatje én Van Stral
ensIeermeester ren (met name de Duitse filosoof Arthur
Douwe Fokkema geen spaan heel.Ze boden geen Schopenhauer)kwam Kierkegaard in opstand tegen
inzichtmaarIi
eten volgensVan hetReve overbodi
ge
pri
etpraat Ios op Iiteraire meesterwerken.Zo i
s het

de alomvattende,systemati
sche fil
osofie van G.W .F.

Hegel(1770-1831).Kierkegaard keerde zich tegen
dienssystemati
sering van de werkeli
jkhei
d en hiel
d
besproken existentialisti
sche Ii
teratuur.MaarweI een har
tstochteli
jk pleidooivoorhetindividu.Het
wordtzi
jn proza,evenal
sdatvanFokkema,ontsierd leven dientvooralles geleefd te worden:de mens
doornodeloosingewikkel
d en bovendien I
eli
jkjar- wasgeworpenin het(eindige)bestaan.Kierkegaard

bi
jVanStral
enniet-zi
jnui
tl
egvoegtietstoeaande

gon.W oorden aIs 'circul
ari
tei
t','modificaties','evi
-

voegde aan deze revolutionai
re gedachte een precie-

denti
es'en 'genereren'dragen nietbi
jtotde I
ees- zebeschrijvingtoevandestadiadiedemens(idealibaarheidvanzi
jnboek.Datisjammer,wanthi
jheeft ter)zou doorlopen:hetesthetische,hetethische en
veelte melden.

het religieuze stadium.De esthetische mens staat

onthechttegenoverzi
jnti
jd,diehi
jbeschouwtzonderovermatige betrokkenheid.De ethische mens
gaat een stap verder:vastberaden en bewust aan-
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vaardthi
jhetl
even -en de dood.Oog in oog met

slechtsals bewustzijn van ietsofiemand anders.
Jui
sthetfeitdathetbewustzi
jnnietsi
stemi
ddenvan
een zee van zi
jn,bezorgtde mensgevoel
ensvan
angst,van extreme kwetsbaarheid.Tegeli
jk isde
dente,voorGod.Hijwordtdan geen 'kerkelijk' mensdaardoorgedoemd totvri
jhei
d:hetniets(de
christen maareen '
w aar'christen,dat wiIzeggen mens)kan nooi
tsamenvallen metzijn (dewereld).
een religi
euze persoon die zichzel
fkiest,zi
jn kruis Sartresopvatting betekende een radicale breuk met
draagteningaattegenzi
jnui
terli
jkIevendeti
jdgeno- de idealistische wijsbegeerte die hetbewustzi
jn
ten.
autonoom verklaarde.Zi
jn opvatting betekendeook
een breuk met Husserl.Hi
jwas ni
etde enige di
e
het niets,kiest de ethische m ens vooreen prometheïsche I
evenshouding.In het reli
gieuze stadium
ten sl
otte,staat de mens open voor hettranscen-

Van HusserlnaarSartre

Husserlandersui
tl
egde dan deze bedoel
de.Bekend
isdatHusserlni
ets moesthebben van hetwerk van

De filosofie van Ki
erkegaard kan beschouwd worden

zi
jn di
recte I
eerling Hei
degger.Ook Hei
deggerwas,
in zijn hoofdwerk Sein und Zeit(1927),nogalvri
j

alseen enormezwerfkeidi
e (inde eerste helftvan omgesprongen metde erfenis van Husserl.Husserl
deze eeuw)doorhetfilosofi
sch uni
versum vl
oog en zag niets in ditwerk,datgrote invloed zou uitoefein brokstukken verschillende wi
jsgeren trof.Zowel nen op hetdenken van Sartre.
Jaspers,Hei
deggeraI
sSartre(di
e Van Stralen aIsde
Van Stralen zet de betekenis van Kierkegaard,

bel
angri
jkste exi
stenti
efil
osofen opvoert)ontleenden
gedachten aan Kierkegaard.Jaspers de verhouding
van de mens tot het transcendente;Heideggeren
Sartre de I
evensstadia.Vooralde l
aatste twee gaven

een draaiaan de gedachten van Kierkegaard.Zi
j
beschrijven vooralhetinauthentieke Ieven van de
mens,bi
jHei
deggeruitmondend in gedachten over
'oneigenl
ijkzi
jn'enbi
jSartrei
n 'kwadetrouw'
Ook inzi
jn keusvoorandere voorlopersvan het
existentiali
sme,volgtVan Stralen de canon.Namen

aIsNietzsche (die ondermeerIeerde datobjecti
eve
empiri
sche wetenschap ni
etbestaaten al
lesinterpre-

Ni
etzsche,DostojevskienHusserlvoordeexistentiefilosofie helderui
teen.Hi
jvoegtni
etsnieuwstoe
aan hetbestaande beel
d,maardatwas ook nietde

opzet.Di
ewaseenachtergrondteschetsenvoorzi
jn
ei
genli
jke onderwerp,hetli
teraire existentiali
sme.
Toch doetzich één probleem voor:de scheiding die
Van Stralen aanbrengttussen de fil
osofie van Sartre

(en Camus)en het Iiteraire werk.Hijschrijft:
'Natuurli
jk kan men de filosofische essaysvan het
genoemdetweetal(i.e.SartreenCamus)tothetfilosofische existential
isme rekenen,maarhun Iiteraire
teksten niet.Die hebben een eigen vormgeving en
doelstelling. (p.13).Hoeweldatvanzelfsprekend

tatie is) en Dostojevski(die met zijn roman
Herlhneringen uithetondergrondseeen dikwi
jlsals opgaatvoordevormgeving (literatuurIeesttenslotte
existentialisti
schgel
ezenroman schreef)passerende andersdanfil
osofie),i
shetdevraag ofdeliteratuur
revue.Maardebelangri
jkstevoorlopervanhetexis- van met name Sartre een andere doe/ste///bg heeft
tentialisme naast Ki
erkegaard is Edmund Husserl dan zi
jn filosofi
e.Zi
jn romanslaten zi
ch vaak I
ezen
(1859-1938),vadervandefenomenol
ogi
e.Husserlis aI
sdemonstrati
esvan zi
jn fil
osofi
e,hoeweini
g jarbekend om zi
jn uitwerking van hetbegrip intentio- gon erook in voorkomt.Dat is watveelcriticihem
nali
tei
t.Eerderontwikkeld doorFranz Brentano,wiI hebben ver
weten:Sartre zougeen literatorzi
jn,
intenti
onalitei
t zoveelzeggen aIs 'gerichtop' De maarvoorall
esfil
osoofzi
jn gebl
even.Devraag isof
psyche van de mensheeftri
chting.Hansvan Stralen
geeftaI
s voorbeeld:haten isiemand haten,Iiefhebben isiemand Iiefhebben.
Dat concept van i
ntenti
onaliteit i
s een revolutio-

naire gedachte.Voorheen washetbewustzi
jn het
al
fa en omega.De omgeving werd al
s een I
agere
orde beschouwd.Het intentionaliteitsconcept gaf

de man datzel
ferg zou hebben gevonden.De filo-

sofiewaszi
jnwarepassie.Hi
jwerd gelei
d doorzi
jn
denken,nietdoorzi
jn gevoelvoorkunst.Om een
bekende uitspraak van Sartre te vari
ëren:de filosofi
e
gaat vooraf aan de kunst.W aar Sartres denken,

uiteraard gestempelddoorzi
jnervaringen,verandert
daarverandertookzi
jnIi
teratuur.Om tenslotte,aI
s
hetobjectvan de gedachte een gelijkwaardige hijzichdefini
tief'bekeert'tothetmarxi
sme,afscheid
plaatsterug naasthetbewustzi
jn.Exi
stenti
ali
sti
sche te nemenvandeli
teratuurom zichverdertewi
jden
denkers,vooralSartre,zi
jn heeleigenzinnig methet aan een genre dathem vanjongsafheeftgefascibegrip intentionali
tei
tomgesprongen.VoorSartre is

-

neerd:debiografie.

hetbewustzi
jn 'niets',datwiIzeggen:bestaat
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Sartresexistentialisme'
.een geseculariseerde 'chris-

Sartre w iIaanbrengen is daarom,zoal
s gezegd,

teli
jke'moraal
filosofie

kunstmati
g.Hetisookopmerkeli
jk omdathi
jheel
scherp zi
et dat hetexistenti
alisme,scherp geformu-

DateennieuweFranseschri
jversgeneratieindejaren Ieerd,in wezen een geseculariseerde vorm van chrisvi
jftig en zestig de pi
jl
en op Sartre ri
chtte,verbaast teli
jke moraal
filosofi
e is.Hetwerkvan vooralSartre
niet.De vertegenwoordigers van de zogeheten

wemelt van begrippen die doen denken aan het

Nouveau Roman,in hetbi
jzonderwoordvoerder christendom .De m ens is vaak 'te kwadertrouw '
Al
ain Robbe-Grillet,keerden zi
ch met kracht tegen (
een begrip datveelweg heeftvan hetchristeli
jke
de Ii
teratuurvan Sartre.Robbe-Griletzag di
e vooral zondenbesef)
,kanzowelvi
jandi
g tegenoveraIssolials vehikelom ethisch gekleurde pleidooien voor dai
rmetzi
jn medemenszi
jn (een keuze waarvoor
engagementenverantwoordeli
jkheid naarvorente ook de personagesin de bi
jbelstaan)-kortom:hi
j
brengen.lnzi
jnbesprekingvanwathi
jomschri
jftaI
s staatvooreen ethische keustussen goeden kwaad.
'Iiteraire conventi
es in de twintigste eeuw'i
s Hans

vanStralenopzi
jnbest.Hi
jzetdekriti
ekvanRobbeGrill
etheelgoed ui
teen -en doetdaarmee tegeli
jkertijd meerdan van 'een inleiding in hetIiteraire
existentialisme'(de ondertitelvan hetboek)mag
worden verwacht.Van Stralen had ook kunnen volstaan m eteen eenvoudige weergave van de denkbeelden van de existenti
alisten,dat zou gezien de

Sartre heeftdie voortdurende keuze nietslechts
beschreven maaris die zelf ook nooit ui
t de weg

gegaan.Geboren in 1905 in een gegoed burgerli
jk
milieu,ontwi
kkel
de hi
jzich alsneltoteen bril
jant
intell
ectueelmet een passie voorfilosofie en Iitera-

tuur.Totin dejarendertig had hi
jechtereen blinde
vl
ekvoorpoli
ti
ek.Hi
jbrachtin 1933doodgemoedereerdeenjaardoorinBerli
jn(waarhi
jdefenomenobescheiden ondertitelgeen schandezi
jn geweest. Iogie van Husserlbestudeerde)zonderzich te
Maarjuistdoordeexistentialisten aftezettentegen bekommeren om hetschrikbewind datde nazi'sdat
dedaaropvolgendestroming,wordtduideli
jkwatde jaarin Duitsl
and hadden gevestigd.Toen drie jaar
kern van hetI
iteraireexi
stential
isme is.
IaterdeSpaanse burgeroorl
og (1936-1939)ui
tbrak,
De kritiek van Robbe-Grillet is in grote trekken hi
el
d Sartrezichwederom afzi
jdig.Dat,terwi
jlmenjuist:hoe gepassioneerd vooralSartre en De sen ui
tzi
jnomgevingweIpoli
tiekparti
jkozen.Inde
Beauvoirook overIiteratuurspraken,die i
sonderge- eer
ste plaatszi
jnjeugdvriend FaulNizan,die zich
schiktaan de daarin verwoorde ideeën.Deschei
ding ni
etal
leenaI
sschri
jvermaarookalscommunistontdie Van Stralen tussen de Iiteratuuren filosofie van popte.Verdervan hem verwi
jderd maartoch
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nadrukkeli
jkinzi
jnvi
zier'
.detoenalberoemdeschri
j- omdatSartre de term existentialisme claimde voor
verAndré Malraux,die zel
fs een gevechtssquadron zi
jnfil
osofie en Ii
teratuur,ookomdathi
jde meest
aanvoerde in Spanje en de roman L'
espoiroverzi
jn veelzi
jdige van alle existentialistische schri
jvers
ervaringen schreef.Sartreomschreefzichzel
fIateraI
s genoemd moetwor
den.Fil
osoof,romanschri
jver,
een 'burgerli
jke anarchist'.Daarmee gafhi
jte ken- dramaturg,essayi
st-watwasSartre eigenli
jk niet?
nen zich nauwelijksmetde poli
tiek te hebben 'Dichter',Iuidt het antwoord van Hans van Stralen.
bemoei
d indieti
jd.
Sartre heeftnooiteen fatsoenli
jk gedichtnagelaten
Doorde Tweede W ereldoorl
og veranderde dat. endedichtkunstin 1947(in >at/
sIiteratuur/)zelfs
'
Steedssterkerdrong hetbeseftothem doordatde veroordeeld aIsI
etterl
i
jkonbetekenend:dewoorden
mensnietalleen moestki
ezen maardatzi
jn keuze in gedichten beschouwt Sartre als 'voorwerpen'onlosmakeli
jkverbonden wasmeten gevolgen had niet,zoal
s bijproza,aIsaanduiding van 'voorwervooranderen.HetIeiddeerna1945toedathi
jging pen'.Li
teratuurmoetvan Sartre doordrongen zi
jn
sympathiseren methetcommunisme -zonderoveri
-

Van engagement anders is het niets dan dode

gensooitcommunistteworden.Hi
jbeschiktedaar- woordkunst.
Di
e ei
s totengagement mag dan aIs dwingend
bi
jbepaald nietovereenfeill
oosontwikkel
d politiek
instinct.Hi
jverdedigdedestalinistischeconcentratie- voorkomen,hetdoetni
etsafaandekrachtvanzi
jn
kampen,wat in 1952 tot een breuk leidde m et denken en de geraffi
neerde wi
jze waarop hi
jzi
jn
AlbertCamus,en koosindejarenzestigenzeventi
g filosofie demonstreert in romans en toneelstukken.
parti
jvoorhetmaoïsme -i
n een ti
jd datMao de Datdie heelgoed kunnen worden gelezen zonder
Chinesebevolkingoverdeklingjaagde.
kennisvanzi
jnfilosofi
e,zegti
etsoverhetni
veauvan
zi
jnIi
teratuur.
HansvanStral
envol
gtbi
jzi
jnui
tgebreidebespreSartreaIsveelzi
jdig polemist
kingvanSartreeenstramiendathi
jookopdeandeZi
jn politi
eke engagementheeftde reputatievan
Sartre na 1980 (hetjaarvan zi
jn dood)veelschade
berokkend.In Nederl
and wordtdoordiverse intel
lectuelen meewari
g overhem gesproken.Zo omschreef
de dichteres Hanny M ichaelis Sartre eens geringschattend a1
s 'die schele onderdeur'.Ze vergeleek
hem met Albert Camus,die ze '
veelmeer moreel
fatsoen'toeschreef.2 Ook de Amsterdamse socio-

Ioog KeesSchuyttrokeenvergeli
jkingtussen Sartre
en Camus,albeperkte hi
jzi
jn vergeli
jking tothet
werkvandebeideschri
jvers.Naaraanl
eidingvande

re auteurs toepast.Eerst w ordt diens filosofie
besproken,vervolgens aandacht geschonken aan

zi
jnpoëticaleopvattingen-om tenslottetotdekern
vanzi
jnbetoogtekomen,doormiddelvaneenexistential
istische interpretatie van enkele boeken van

Sartre.DatIi
jktwatschoolsmaari
stoch eengoede
aanpak.DeIezerweetnameli
jkwatVanStral
enmet
een 'existentialistischeinterpretatie'bedoel
taI
shi
jis
aanbel
and bi
jde bespreking van de gekozen boeken.
Hoewelhetalbekend was,val
tbi
jlezingvanVan
Stralens ui
teenzetting van Sartres existentialisme

Nederlandse vertaling van Camus'postume roman

weerop hoe polemisch Sartre eigenlijk altijd is
De eerste man (1995)schreefhi
j:'De glasheldere geweest,zowelin filosofisch als in Iiterair opzicht.
sti
jlen het humane optimisme bevesti
gde watik Keerdehi
jzi
chaIswi
jsgeerradi
caaltegendeidealisalti
jdalhad geweten:Camusisvan bli
jvenderbete- tische wijsbegeerte van zi
jn ti
jd,ook aI
s Iiterator
kenisdan Sartre.'3Dieopvatting valtte verdedigen. zette hijzich af.Zijn afkeervan poëzie is al
Toch ben ikgeneigd de Itali
aanse schri
jverAlberto genoemd.Hi
jstond voorts ambi
valenttegenover
Moravia (1907-1990)bi
jte vall
en.Di
e heefteens modernisten aI
sJamesJoyce,Virgini
a Wool
fenzi
jn
opgemerktdatCamus 'een grotere kunstenaarwas I
andgenootMarcelProust.Hoewelhi
jhun vernieudan Sartre,maardatSartre binnen de Franse cul
tuur wingvan deIiteratuurerkende,beschouwde hi
jhun
uiteindelijkeen bel
angrijkere plaats inneemtdan werk alste vrijblijvend:hetzou,zekerdatvan
C3YUS'.4
Proust,gespeend zi
jn van maatschappel
ijke betrokZonderin deze di
scussie stel
li
ng te nemen,I
ijkt kenheid.Ook het surrealisme,dat tussen de beide
Hansvan Stralen die gedachte te bevestigen.Van de wereldoorlogenvooralinFrankri
jkgrote i
nvloed uitvi
jfschri
jvers(overwiezo dadeli
jk meer)aanwiehi
j oefende,zinde hem niet.Die stroming mochttotop
aandacht besteedt,gaatde meeste aandacht ui
t
naarSartre.Dat i
s volkomen terecht.Niet alleen

zekere hoogte dan weIal
s 'geëngageerd'gelden,
Sartre beschouwde de surrealisten aI
s te destructi
ef.
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Desurrealistenwenstendemaatschappi
jteontrege- verderfgezaaid.Sartre heeftdat bovendien herhaallen,niette veranderen.Het surrealisme is,achteraf demal
engoedgepraat-ofschoon hi
jhetopzi
jnti
jd
gezien,een historische stroming di
e aI
s een van de ookver
oordeelde.Tochiszi
jn keuzevoorhetmarxisvel
e reactiesop de 'Grote oorlog'(zoalsde Eerste me nietonlogisch geweest.Sartre i
snameli
jk al
ti
jd
Wereldoorlogdoorti
jdgenotenwerdaangeduid)kan een dooren doorrevolutionairdenkergeweest,ook
worden beschouwd.De surreali
sten zel
f namen een toen hi
jzi
jn exi
stentialistische credo'sformuleerde.
ging geeftSartrebli
jkvan
'absolutistische'houdi
ngaan:zi
jontdedenwoorden AIinhetvroegewerkWal
van hun betekenis en beschouwden,onderinvl
oed zi
jnmaatschappi
jkri
tiek.Ogenschi
jnl
ijkli
jktde roman
van Freud,hetaIshuntaak'hetonbewuste'inalzi
jn slechts te handelen overeen individu dat het
grilli
gheid aan hetIichtte brengen.

bestaan ontdekt.M aarde noti
e dat niemand rechten kan ontl
enen aan afkomst en status op straffe
van kwade trouw,i
s een voorbode van maatschap-

pi
jkri
ti
ekdie ui
teindel
ijk ui
tmondtin hetmarxisme.
Die keuzevoorhetmarxi
sme zaIhem tevenszi
jn
Sartre stelde een tameli
jk tradi
tionele Iiteratuur ingegeven doorafkeervan zi
jn burgerli
jke afkomst
tegenoverhetsurrealisme.Zi
jnwerk i
sdoorendoor (VanStralenstiptdatpuntookaan),maardatraakt
moralistisch.Zi
jn romansen toneel
stukken doeneen dekernvanzi
jnkeuzeni
et.Deverwantschaptussen
Existentialisme en marxisme

beroep op de I
ezer.Personagesvan Sartre staan dik-

wi
jl
svooreen keuze:steunenzi
jde negerdiedrei
gt
te worden vermoord (hettoneelstukDe eerbiedwaardi
gehoer),ki
ezen zi
jvoorpoliti
ekengagement
ofbli
jvenzi
jhetIevenlei
denvaneendecadente,zorgeloze intellectueel(hoofdpersoon Mathi
eu in De

Sartre en Marx Iag van meetafaan voorde hand hoe vreemd daarookdoorcri
ticiop i
sgereageerd.

Nietoveri
gensdoorHansvanStral
en.Hi
jtypeert
Sartreskeuzevoorhetmarxi
sme althansaI
seen '
originel
e koppeling tussen aandachtvoorhetindi
vi
du

en maatschappi
jkritiek'.Zi
jn stelling datSartre een
belangri
jke inspiratiebron i
sgeweestvoorde revoluti
onai
regeestdiedejarenzesti
g beheerste,waag i
k
zi
jnIezersni
etslechtstotnadenkenaantezetten;hi
j echterte betwijfelen.De opstandige jeugd in
wilde hen acti
veren.Hans van Stralen merkt terecht Fr
ankri
jk(enooki
n Nederland)ontleendehaarinspi-

larerldes onderscheids, het eerste deelvan de
romancyclusDewegenderyrlhe/
o ?Sartrebeoogde

op dat Sartre,voor het eerstsinds de marxi
stische
toneel
schri
jverBerthold Brecht,'de Iezerweer een
duideli
jke plaatstoebedeelt'.De Iezerwordt door

ratie vooralaan anarchi
sten uit de negenti
ende
eeuW, met name aan de Russen Bakoenin en
Kropotkin.Ditkleine verschilvan mening doetoverigensnietsafaanmi
jnwaarderingvoordeevenwich-

Sartrealti
jdopdehuidgezeten.Watdatbetreftiser
geen verschiltussen Wal
ging (1938),Metgesloten tige,erudieteen aanstekeli
jke mani
erwaarop Hans
deuren (1944)en De woorden (1964)-de boeken van Stralen het gecompliceerde fenomeen Sartre
die Hansvan Stralen bespreekt.WeIIi
jkthetappel behandelt.
OP de Iezeranders te worden.Aan het slotvan
Walging denkt hoofdpersoon Antoine Roquentin
nog hei
ltevi
nden in de Ii
teratuur;in de autobi
ogra-

Simonede BeauvoirenAlbertCamus

fieDewoordenheeftSartredat'onmogeli
jkeHeil'in
'hetrekwisi
etenmagazi
jn'opgeborgen.Sartre daalt Van Stralen heeftveelminder ruimte nodig voor
in di
tI
aatstewerkalshetware af naarde l
ezer-en SartresIevensgezellin Simone de Beauvoir(1908beschouwtzich aIséénvan hen.
1986).Datisnietverwonderli
jk.Bi
jalle kwali
tei
ten
Hetisdeti
jd (jaren zestig)dathi
jzi
ch definitief waaroverDe Beauvoirbeschikt,i
szi
jin haardenken
bekent tot het marxisme en zich al
lengs ontwikkelt

toch een disci
pelvan Sartre gebleven.DatwiIniet

toteen politiek pamfletti
st.ln 1960 publiceerthi
j zeggen datzi
jeen vrouweli
jke kloon van Sartre is
jdenshaarIeven weleensvoorCrithuede Ia rai
son dialectique,een nooitin het geweest.Zo ishetti
Nederlandsvertaaldwerk,waarin hijzi
jn existentia- gesteld.Spottend werd ze regelmatig 'Ia grande
Ii
sme Iaat'opgaan'in hetmarxisme.Erwordt,zeker
na de ineenstorting van het communisme i
n 1991,
vaak vreemd aangekeken tegen Sartres politieke en
fil
osofische voorkeurvoorhetmarxi
sme.Hetiswaar:
in naam van hetmarxisme i
s in deze eeuw dood en
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Sartreuse'genoemd,een schel
dwoord waarin alle

veni
jnwassamengebracht.Hetroeptde vraag op:
waar houdt het denken van Sartre op en waar
begintdatvan De Beauvoir? Het i
s een vraag waar
tegenwoordi
g veelom te doen is.Zo verscheen in

1993 een studie waarin w erd beweerd dat niet
Sartre maarDe Beauvoi
rhetcreatieve brein wasvan

e

hetberoemdeduo.Sterkernog:Sartrezouzi
jnvoornaamste ideeën hebben ontl
eend aan De Beauvoics
Erg plausibelis die theorie niet.W ant hoezeerde
twee elkaarook beïnvl
oedden:Sartre publiceerde

jaren voorDe Beauvoirhaardebuutzou maken al
zijn voornaamste filosofische en psychol
ogische
beschouwingen.Nadienwasookhi
jhetdiehetexistentialisme vorm gafen de wending tot het marxisme pregnantverwoordde.
Het neemt ni
etweg datDe Beauvoireen oeuvre
heeftgeschreven daterzi
jn mag:essays,studies,
autobiografi
sche geschriften en romans.Daarvan
bespreekt Hans van Stral
en Hetb/oed van anderen,
een roman ui
t 1945 waarde oorlogservaringen in
doorklinken.Ook dit i
s een roman in een typisch
exi
stenti
ali
stische grenssi
tuatie:de personages worden geconfronteerd met een bezettende machten

AlbertCamus

Li
terairexistentialisme'
.de Iaatste ethischestroming?

zi
jn gedwongen daaropte reageren.Hoe goed Van
Stralen di
tookIaatzi
en,toch oogtde bi
jdrageover Doorrespectieveli
jkSartre,DeBeauvoirenCamuste
DeBeauvoirietwatpli
chtmatig.Heti
salsofhi
jnietal bespreken volgtVan Stralen de canon.Hoezou hi
j
ook anders? Ditdri
etalvormde de kern van hetIitetezeergeboei
disdoorhetwerkvandeschri
jfster.
W atdat betreft bi
edt het hoofdstuk overAlbert raireexi
stenti
ali
sme.Andere existenti
ali
sti
scheschri
jCamus(1913-1960)meervuurwerk.Camusisook versfigureren eromheen.Het is interessantte zien
een interessantere,eigenzinniger figuurdan De

wi
e Van Stral
en daarui
tki
estom aan een bespreking

Beauvoir-alwashetmaardoorzi
jn haat-l
iefdever- teonderwerpen.Hi
jheeftinde eerste pl
aatsgekohouding tot het existentialisme.Cam us w enste zenvoorAnnaBlaman(1905-1960).Hetaardigevan
ondergeen beding het etiket 'existentialist'opge- di
e keuzeisdatzozi
jdelingsookdereceptiegeschieplaktte kri
jgen.MaarHansvanStral
enstel
tterecht denis van het Iiteraire existentialisme in Nederland
dathi
jweIdegeli
jktotde exi
stenti
ali
sten gerekend aan bod komt.Dat Van Stralen voor Blaman heeft
kan worden.Hun antw oorden op Ievensvragen gekozen,i
sheelweIverdedigbaar.Nietall
een zijn
mogen dan verschillen,ze stell
en dezel
fde vragen.
Niettemin springen de verschillen weIin het oog.
W aarSartre eersten vooralfil
osoofwas,daarver-

haarromansdoordrongen van exi
stentialistischethe-

ma's(Van Stralen bespreektOp Ieven en dood.

1954),zi
jheeftook in toespraken en korte essays
dientCamusdieti
telnauwelijks.Camuswaseen veelaandachtbesteed aan hetexistentialisme.W eIis
schri
jverdie intuïtieve gedachten en gevoel
ens(bi
j- hetopmerkeli
jkdatin zi
jn kortebespreki
ng van de
voorbeel
d over'hetabsurde'
)sti
jl
volonderwoorden invloed van hetexistentialisme in ons Iand,de naam
bracht.Anders dan Sartre,di
e enorm veelschreef, van Pi
erre H.Duboi
s(1917)nietvalt.Duboismag
l
ietCamuseen klein oeuvre na.W aarSartre de I
ezer
voortdurend deel
genoot maakte van de gedachten

en gevoelensvan zi
jn personages,toonde Camus
hen vooral-i
n alhun hulpel
oosheid en 'absurditeit'

metBl
aman weIdegene worden genoemd di
e eind

jaren veertig en beginjaren vi
jftig hetmeestblijk
gegeven heeftvan verwantschap methetexistenti
ar
oman
E
en
v
i
n
ge
r
o
p
Ii
sme.Zowelzi
jn essaysaIszi
jn

Omdathi
jgeenwoord teveelzei,kon hi
jopsympa- de Iippen (1952)verraden de invloed van hetexisthierekenenbi
jvertegenwoordi
gersvandeNouveau tentialisme.
Is hi
er de keuze voor Blaman nog begri
jpelijk
Roman.Diewildenschri
jven zoal
seencamerafotografeerde nauwgezet en zonder overbodige toe- (Duboi
sbleekvan meetafaan een brederefi
guur
voeging.Van Stral
en Iaatzi
en dat de I
iteratuurvan
Camus ondermeerom die reden veelmeerinvloed

inFrankri
jkheeftgehaddandievanSartre.

die zich aIs essayist ook dooranderen dan de

existenti
ali
sten I
ietbeïnvloeden),de ketlze voorde
Duitse schri
jverWol
fgang Borchert(1921-1947)I
aat
zich moeili
jkerverdedigen.Vooropgesteld:Van
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Stral
enmaaktovertuigendaannemeli
jkdatBorchert maken op de kwalificatie 'naslagwerk':erkan goed
(bekend vanwege zi
jn toneel
stukDraunen vorder worden gezochtnaarauteursen hun Iiteratuur.En
Flr,1947)een existentialistwas zonderhette erkan weemoedig in worden gebladerd om te zien
weten.Borchertwas een Ii
teraire existenti
ali
st zon-

hoe hetookal
w eerzatmethetIiteraire existentialis-

derooitopdehoogtetezi
jngeweestvanhetfiloso-

me

fische gedachtengoed van de stroming.Dat past
goed in de opzetvan Hansvan Stral
en die de peri
ode 1935-1960 beschouwtaI
s een existentialistische
periode.W aarisdat beteraan af te I
ezen dan aan

oproep,die tevens een conclusie is,val
t niets in te

die (voorlopig?)Iaatste Iiteraire stroming die
zich ui
tdrukkeli
jk metethische kwesti
esheeftbezi
g
gehouden,zoal
sHansvanStralenstel
tinzi
jnsympathieke,want'geëngageerde',nawoord.Tegen zijn

eenauteurdi
eeen li
teratuurschri
jftvoIvanexisten- brengen:hoe moeili
jkook in hetgecompliceerde
tialistischethema'szonderdaarvan kenni
ste hebben hui
digeti
jdperk,ooknukunnenkeuzesni
etworden
genomen? Borchert vormt al
s hetware een bewi
js ontlopen.
voor hetfeit dat hetexistentiali
sme,zekerna de
Tweede W ereldoorlog,aIshetware in de Iuchthing.
Toch vraag ikme afofHansvan Stralen nietbeter

Hansvan Stralen,Beschreven keuzes.Een inleiding inhetIiterai-

voordeeerdergenoemdeltaliaanseschri
jverAlberto

Wi
m Berkel
aarisredacteurvanhetHl
àtorl
YchNieuwsbl
ad.Hi
j

M oravia had kunnen kiezen.M oravia was immers
een dereersten die een existentialistische rom an
publiceerde:De onverschilli
gen,een roman die reeds
in 1929 verscheen.Toen was ervan exi
stenti
ali
sme
nog geen sprake.Ook in zijn verdere werk is
Moravia bi
juitstek existenti
alist:zi
jn personages
worden voortdurend met een extreme uitdaging of
situati
e geconfronteerd waarop ze vaak krampachtig

publiceerdeondermeer'''Nachtzonderdageraad''?Eenprotestantsecontroverse rond hetatheïstisch existentialisme vanJean-

die i
s bovendien voorzi
en van een uitvoeri
g regi
ster,
zodatdi
e in meerdan één betekenisaanspraak mag

1993.

reexistenti
al
isme.Garant,1996.f39,-.

PaulSartre'i
n:Radi
x20(1994)p.44-67en'Existenti
al
i
smei
n
deDomstad.Hetbezoekvan Jean-paulSartreaan Utrechtin

december1946.i
n:OudUtrecht68(1994)p.76-83.
Noten
1.

rti
jnKnol,Hetexistenti
alYme-dedaadblhetwoord.Fol
der
reageren.Daarbi
jkomtdatMoravia in interviews Ma
Studium GeneraleUniversiteitUtrecht,1996.
herhaalde mal
en heeftverkl
aard dathi
jzonderhet 2.
aanvankeli
jkteweteneenvandeeersteexistenti
ali
s- Vr(Nederland,19maart1994,p.57.
ti
scheschri
jversisgeweest.PasnadatSartrezi
jnexi
s- 3.
Vr(Nederl
and,23december1995,p.112.
tentialisme verwoordde en popul
ari
seerde,besefte 4.
Alain Elkann,Alberto Moravia,HetIevenvan Moravia.
Moraviatotwelkestrominghi
jbehoorde.
terdam,1991,p.244-245.
Di
tiseenkanttekeni
ng bi
jeenvoortreffeli
jkestu- Ams
di
e.Hansvan Stralen geeftervoortdurend bli
jkvan 5.
Kate& EdwardFullbrook,SimonedeBeauvoirandJean-paul
goedthuistezi
jnindebesprokenli
teratuur.Zi
jnstu- Sartre.TheremakingofaTwentiethCenturyLegend.New York,
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P
=
Tw eede alum nidag
Vakgroep Nederl
ands (U.U.)
Op zaterdag 5 april1997 houdtdevakgroep Nederl
andsvan de Uni
versi
tei
tUtrechthaartweede al
umnidag.Deeerste alumni
dag inoktober l995 waseen grootsucces.Ruim 20O alumninamen deelaan een gevari
eerd programma,datnaastI
ezingen en workshopsookruimschootsde gel
egenhei
d bood om weermet
oude studiegenotenin contad te komen.
Detweede al
umnidagvan de vakgroep NederlandsisaI
smi
ddagprogramma geihtegreerd in hetalgemene
programmavande uni
versi
tairealumni
dag.
He1programmavan 5 aprilzieteraIsvol
gtui
t:

Al
gemeen programma,verzorgd doordeverenigingUtrechtsUni
versi
tei
tsfonds

(U-fonds),metondermeereenI
ezingvanprofdclo Groebel
,hoogl
eraarmassa
communicati
e.

13.45 - 17.30

speciaalprogram mavooralumnivan devakgroep Nederlands
13.45 uur
14.00 uur
14.45 uur
15.00 uur
15.30 uur
15.45 uur
17.30 uur

Opening

Lezingvanjrof-dr.Wil
janvandenAkker

Cabaretesk lntermezzo doorDeKoude Kerm is
Pauze
Presentatieuitkomsten arbeidsmarktenquête
W orkshops
Borrel

Aanhetmiddagprogrammazi
jngeenkostenverbonden.
20.
00 -22.
00

Algemeen programma,vecorgd doorde Uni
versi
tei
tUtrecht,metonderandere

eeni
nterview vanprofdcPaulSchnabel(NRc-columni
st)metprofdcFri
tsvan
Oostrom eneenoptredenvancabareti
ervincentBi
jlo,
Alum nivande vakgroep Nederl
andsontvangen infebruariautomati
sch meerinformatievia hetuniversi
taire
alumni
bl
ad l//
ustenvoorspeci
feke i
nformati
e overhetmi
ddagprogramma kuntuzich wenden totGea

Schelhaas(030-2538553)ofMaschaDamen(030-2539I63).
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Duo

O œ !aaJ
Miskende brieven?
Zo verik weet,ben ik de enige

die De hi
storie van mejuffrouw
Sara Burgerhartmetplezierheeft
gel
ezen.Docenten op middelbare
schoolen universitei
twaarschuwden ons,Ieergierigen,voorde
onverteerbare saaiheid van de

briefroman van Betje Wolffen
Aagje Deken.Iedereen washet,
na een gruweli
jke worsteling
doorde circa 35O pagina'
s,roerend metdeze voorspelling eens.
Hettempo en de aard van vermaak bleken in de achttiende

eeuw heel anders dan wij
gewend zijn,en dit gegeven
bepaalde in fei
te de culturele
waarde van het boek.Al
thans,
voorvelen in detwinti
gste eeuw.
Vooreen andere briefroman
di
e ook in 1782 voor het eerst
verscheen,Lesl/
a
'àons dangereu-

sesvan Choderl
osde Laclos,Ii
jkt
ditnietop te gaan.De intri
gesen
uitspattingen die hierin voorkomen,brengen zel
fs de verwende
twinti
gste-eeuwernog in vervoe-

ring,blijkens de uiteenlopende
opwindende verfilmingen waarvan iedere videotheek erzeker

jonge onwetende vrouw door
eenervarenmanmettwi
jfel
achtige bedoelingen ingewi
jd in de
seksualiteiten tegeli
jkerti
jd in de
grote boze wereld. Cécile

Volanges,een mooimeisje dat
nethaaropvoedi
ng in het klooster heeft afgerond en nu haar
entree in de wereld maakt,wordt
onder de hoede genom en van
twee mondaine excentriekelingen:de marquise de Merteuilen
de vicomte de VaImont. Dit
tweetali
szo verveel
d in hetIuxu-

euze leven datzi
jI
eiden,dathun
favoriete bezigheid bestaat uit
het spel
en met omgangsconventies en met mensen.De onwetende en naïeve Cécile is het

De arme Cécil
e vermoedtweldat
het niet helemaalin de haak is,
maar is enkelgewaarschuw d
tegende gevarenvan een kus!
Hetaardige van een bri
efro-

man i
snatuurli
jk,datwe onmiddelli
jkhiernaCécilesversievande
gebeurtenissen vernemen,wan-

neerzijhaarhartui
tstortbi
jde
marquise:'Ce queje me repro-

idealeslachtoffer.Zi
jweten haar che Ie plus,et dont pourtant il
verliefd te krijgen op de aleven fautque je vousparl
e,c'estque
groene Chevalier Danceny en j'aipeurdenepasm'être défenhaarvervolgens te doordringen due autantqueje I
e pouvais.Je
van de noodzaak de sleutelvan
haarsl
aapkameraan Valmont te

ne sai
s pas comment cela se fai
-

overhandigen.Zo zaIzi
jalti
jd in
staatzi
jn haargeliefde te zien

de Valmont,bien au contraire;et

zonderIast te hebben van haar
dwarsliggende moeder.Geheel
tegen de heersende norm in

Comme Sij
'e I'ai
rnai
s'De marquise stelt haargerust en moedigt
haarvervolgens aan zich overte
geven aan het genot.Valmont,
de gelukkige eigenaar van de
sleutel,doetaan de marquise tel
kensui
tvoerig versl
ag van de vor-

natuurli
jk.
W anneer Valmont de sleutel

eentje in haarcoll
ecti
e heeft.Of eenmaalinzi
jn bezi
theeft,bli
jkt
i
s deze populariteitenkelaan de hi
jdie,andersdan Cécile had
speel
films te danken? Nee,Sara
BurgerhartIaatzich nietzo maar
verleiden en Iaat zeker haar rug

/a timide /
'
nnocence, et toutce
qu'
ele a â garderpourn'
êtrepas
surprise:ca6 portant toute son
attentl
bn toutes ses forces,à se
défendre d'
un baiseç quin'
était
qu'
une fausse attaque, toutIe
reste étaity
aàsé sans défense; Ie
moyen den'
enpasprofiterl

verw acht,zel
f te gebruiken om
haar '
s nachtste bezoeken.Aan

sai
t:sûrement,je n'aime pas M.

ilyavai
tdesmomentsoù j'étais

deringen van zi
jn voortaan welwillendeleerli
nge.

demarquisebeschri
jfthi
jdeveroTerwi
jlVal
montde schi
jn aardig op weette houden,isin Sara
ni
etgebruiken aIstafeltje waar- veringvanzi
jnprooi:
aan fatale mannen hun andere
Burgerhartogenblikkeli
jk duidemaîtresses Ii
efdesbri
even schri
j- Sans doute on ne Iuid pas bien I
i
jkdatdeheerR.hetzeersl
echt
Ven.
apprl
Y,dansson cotzler)t â com - metSara voorheeft.Aan zijn
ln beide boeken wordt een bien de për/
'
/
s divers estexposée vri
end,de heerG.,schri
jfthij:
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'Haalmi
jde Satan!Ik ben nog
even wi
js!?Ja,ikzi
e hetheksje

Bl
ankaartschrijfteen teleurgestelde briefaan zi
jnpupil,waarin
nu en dan;ik ben ook methaar hi
jhaarbestraffend toespreekt.
Op het concertgeweest;maarik Hi
jvergeetechtertenoemen dat
ben nog even na,aIs toen ik
begon.Hoe moet ik het aanl
eg-

de bron van schande de heer R.

Edeling alles om Sara over te
halen met hem te trouwen.Sara
isechtergelukki
g methaarhui
dige leven en Vriendschappen en

ste omgang gehad?'

is.Sara begrijpternog steeds
gen?'Iedereen schi
jntervan op nietsvan:'Maarwie is die Iichtde hoogte te zi
jndatde heerR. mis? de man in de maan,geloof
totaalfouten onbetrouwbaar i
s, i
k;uw broeriseen bravejongen;
behalveSarazelf.Zi
jiszel
fszeer de heerR.staatbekend vooreen
m et hem ingenomen en gaat zeeror
deli
jk man:en metwien
geregeld met hem ui
t.Intussen andersheb ikooi
t(wantEdeling
probeert de verliefde Hendrik isbui
tenalleverdenking)demin-

maarkomtzonderSaartje terug.
Nadathet inmiddels grote gezel
schap van ongeruste vrienden en
bekenden hem bezworen heeft
hi
erovermetniemand te spreken,

wachten zijverderaf.Edeling
schri
jftde restvan de avond en
de gehel
e nachtzi
jnverwarde en
angsti
gegevoelensaanzi
jnbroer.
Om vijf uur'sochtendskomt
Sara eindeli
jk thui
s,verzwakten
zwijgzaam.Men stopthaarin
bed en Iaathaaraderlaten.

Wati
sernueigenli
jkmetSara

De heerR.kan zi
jn snode
plannengewoonvoortzetten;zi
jn
slachtofferbli
jftimmersongevoeltzich nog tejong vooreen waarschuwd.Zi
jn vriend maakt
huweli
jk.Heelbegri
jpeli
jken ver- hi
jtelkensdeelgenoot'
.'Uiti
sde
standig,maarni
etvooreenjon- klucht!de mi
jne-demi
jneiszi
j,
gedame in 1782,zoalsbli
jktuit moet.zaIzijzijn.o!DatIief
een anoni
eme bri
efaan Saartjes bekje!En hadtgi
jwaarli
jkzinom

gebeurd? Anders dan in Les

voogd,Abraham Blankaart:

verhinderen Sara uitde doeken te

de Hortus M edicus te zien? Nu

Liaisonskri
jgenwe di
tnietdirect
te horen.De heerR.isspoorloos
verdwenen.Sara Ii
gt koortsig in

bed en schri
jftnietmeer.Haar
vri
enden schrijven echtervoortdurend over hun zorg om haar

wel
zi
jn.Schaamte en droefhei
d

schat,gi
jzul
tveelmeerzi
en,of doen watzich werkelijk voor
M(n achti
ng vooru,en de droe- ik verdien voorschelm uit het heeft gedaan.W e weten enkel
vige gevolgen, die ik voorzie, r
egimentIichtmissen gejaagd te datzi
jmethulp van de dochter
doen ml u hetvol
gende schr/
ll worden.'Ditgaatnatuurli
jkmis. van de tuinman ontkom en is.
ven.Uw pupilgedraagtz/'
ch op Op een dag spoedt de keurige Ui
teindelijk schrijft Sara de
een wlze,diehaarbespot,javer- Edelingzichnaarhethuisvanzi
jn gebeurtenissen voor haarvrienacht# en u veelverdriet moet gel
iefde,di
e hi
jaltweeweken den op,omdatze niet in staat is
maken.M en ziethaaroveral
,en ni
etgezi
enheeft.Hi
jhoortdatze eroverte praten.De grote issue is
m eest altoos m eteen heer R., ernietis,omdat ze met de heer natuurl
i
jk ofSara haareerni
et
een man van rang en grote goe- R.een apartgewasi
sgaanbeki
j- heeft verloren.Maargelukkig is
deren, maar die vooreen onzer
eerste //
uhtm /
s
'sen bekend staat.

ken in de Hortus M edicus.
Edeling,di
e de reputati
e van de
heer R.wéIkent,schrikt zich
w ezenloos: 'o mevrouw ! Het

De dame,daarzl
j,nevensnog
driejuffrouwen Iogeert,zietdit
al
les,en vindtechter(
schlnthet) arme,arme meisje! R.is de

die nog intact,totgrote woede
van de heer R.: 'Razend,woe-

dend,helskwaadaardigovermi
jn
mislukte onderneming!In mi
jn

snoodste kereldi
e ooi
t dersexe

eigen strikken gevangen!M aar
wi
e kon denken dat er een bur-

vaardig meisjehaargang teIaten

l
agenI
egde:watzaIvan mi
j-wat

germei
sje in de wereld was,di
e

#aas.

za1van haarworden?'De knecht
wordt naarde Hortus gestuurd,

een man,zoals ik ben,tegenstand zou bieden? W at moet i
k

goed,om ditonvoorzichtig,#cht-
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denken:zou er waarachtig zo

ietszi
jn,datdeugd genaamd
wordt?'
Slechts één van de vele ver-

haal
li
jnen hebikhi
eruitdebei
de
boeken gehaald.I
neenti
jdwaarin real'
ty tv de ene na de andere
glorie behaal
t,verbaast het me
dat deze briefromans met hun
voyeurisme sansgêne nietgeli
efd

zijn.Les Liaisonsdangereuses
begint met een 'W aarschuwing
van de uitgever'.'M isschien'#zo

dui
dthi
jons,'gaathethierhelem aalniet om een authentiek
relaas,m aar is het slechts een
roman van éénauteur':

En effet,plusieurs des personna#es qu'1 meten scène ontde s/
'
mauval
Y moeurs,qu'
ilestimpossible de supposer qu'ils aient
vécu dans notre s/
èc/e''dans ce

siècle de philosophie. otl /es
Iumières, répandues de toutes
parts,ontrendu,comme chacun
sait#tousIeshomm es&'hônnetes
ettoutes Ies femmessI
'm odestes
etsireservées.
Met andere woorden:'U hebt
een zeer smeu'
fg boek in handen'. De uitgever heeft zich
beschermd tegen aankl
achten en
een betere aanbeveling i
s nauwe-

Ii
jksdenkbaar.
De namen van de personages
in Sara Burgerhart.zoals Burgerhart,Blankaart,Spilgoed,Buigzaam en Slim pslamp,geven de
lezeraleen aardi
ge hi
ntoverhun

M#heen Logica
W ie de afgelopen Kinderboekenweek diep genoeg in de buidel
tastte,kreeg aIs dank daarvoor

hetboekje De huiveringwekkende mythe van Perseus,hetdoor
Imme Dros opnieuw vertaalde
verhaalvan de held Perseus,
cadeau.De achterliggende ge-

dachte bijdeze giftmoetgeweestzi
jndatjede i
nteressevan
kinderen vooroude mythen het
thema van de boekenweek het
beste kunt w ekken m et een
spannend verhaalmet een held
erin,een paar monsters om te
versl
aan en een nimf om te red-

karakters.All
een de heerR.bl
i
jft den totbeslui
t.Hetbel
angri
jkste
anoniem.Waarschi
jnli
jk heethi
j w apenfeit van Perseus, een
RatofRotzak.
buitenechteli
jk kind van Zeus,is
Karin Sm eets

het m et hulp van Athene en
Hermes verslaan van de Gorgoon

Medusa.Omdatikmi
jti
jdenseen
cursus vele weken met Medusa
heb beziggehouden, w as dit

boekjeverplichteIectuur.Watmi
j
bi
jhetIezen van de mythe over
Perseusen M edusa vanafde eerste keerheeft gefascineerd, i
s

hoe een sterfelijk mens zoals
Medusa doorde goden bestraft

kan worden meteen monsterli
jk
uiterlijk en hetvermogen om
iedereen die naarhaarki
jktte
Iaten verstenen;een toestand di
e

in de prakti
jk neerkomtop eenzame opsluiting.W elke m i
sdaad
moeti
emand begaan hebben om
zo'n straf te verdienen? Het vervel
ende,maarook intrigerende,
isdatde verhalen overPerseusen
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Medusanogalvaagzi
jnwaarhet waarschijnli
jk di
chterli
jke vri
jheid

waarom Athenejuisthet hoofd

deze kwestie betreft.
Im me Dros geeft er in haar
vertaling de volgende verklaring
voor:M edusa w as de dochter

Van Imme DrOSmaarmetaanste-

van Medusa moet hebben,afge-

van de zeegod Phorcysen zi
jn
zus;zi
jwasde jongste van drie

de goden,ook echt goed ruzie
heeft.

dochters en bezateen bovenaardse schoonhei
d.Medusawerd
verliefd op Poseidon en gebruikte
eens de tem pelvan Athene om
er de nacht m et hem door te

Achterin hetboekje staan,
naast een handige li
jst met Gorgon had beqn w illing to be

brengen.Di
tisnatuurli
jkeenernsti
ge vorm van heiligschennis,
m aar aIs Athene verhaalkomt

keli
jksadistisch genoegen opge- zi
envan hetfeitdatzi
jde enige
schreven,dientnatuurli
jkom aan sterfeli
jke van hetsteli
s.In een
te geven datw i
e ruzie heeftmet ti
kjevalsterzi
jde flui
sterthijons

begrippen en namen van goden
en hun uitl
eg, de bronnen die
Imme Drosheeftgebrui
ktom het
verhaalvan de hel
dendaden van
Perseus opnieuw te vertell
en.De

toe:'Itis affirmed by some that
Medusa was beheaded because
of Athena, for they say the
com pared with Athena in beauty.''Het was niet eens Medusa
zel
fdie opschepte datze mooi
er
was dan Athene, maar haar
grove misdaad bestond eruit dat
iem and haar mooiervond dan

belangrijkste twee zijn de
halen bi
jMedusatoonthetmei
s- Metamorphosen van Ovidius en Athene,en zi
jverzuimd had dat
je geen berouw.Integendeel,ze Fhe Iibrary of Greek mythology, te ontkennen.
zet zelfs een grote mond op.
W ant, zo zegt Medusa, aIs
Poseidon eenm aalmet haar is

getrouwd,zijn Athene en zij
familie, dus wat m aakt het ui
t

doorApollodorus sterk verkorte
mythen.Beide w erken geven
ongeveerhetzel
fde beeld van de
daden en belevenissen van
Perseus,maarzodra hetverhaal

wat zi
j in de tempeldoen, komt bi
jde Gorgonen en over
Poseidon is im mers machtiger.
Athene,doordeze beledigingen
woedend geworden,vervloekt
M edusa en maaktvan haareen
Gorgoon:een monstermet een
hoofd voIschubben,metkronkeIende slangen in plaatsvan haren
en de staartvan een draak,bronzen kl
auwen en gouden vleugels;
een monsterdatw ie het maar

aanki
jktmeteendoetverstenen.

het hoe en waarom Medusa in
een monstermoestveranderen,
beginnen de tweebronnen el
kaar

offerenwordtzi
jopgemerktdoor

teontl
openenbel
angri
jkevragen

de god van de zee,Poseidon,die

te omzeil
en.
Apollodorus en Ovidius geven
allebeigeen enkele verklaring
voorhetfei
t datsl
echts Medusa

meteen verliefd isop hetmeisje.
Hi
joverval
thaarindetempelen

sterfeli
jk is,terwijlde andere
twee Gorgonenvooralti
jdzullen
bestaan.Ook weten ze nietdui-

Als de tw ee zussen van

deli
jkte maken waarom de zusMedusa bi
jde godin gaan sme- senvanMedusainGorgonenzijn
ken of ze niet kan zorgen dat

Lezen we het verhaalover
Medusa bi
jOvidius,dan wordt
het Iotdat haargetroffen heeft
nog w rangeren onrechtvaardiger.Ovi
diusverteltvan de prachtige nimf Medusa, befaamd om
haarmooi
e haren.AI
s Medusa i
n
de tempelvan Athene is om te

veranderd,algeven ze weIvage
Medusaweernetzowordtalszi
j, verklaringen voor de vloek die
gliml
achtde godin eensIiefjes, M edusa heeft getroffen.
zegt:'datkan'#en maaktvan de Apoll
odorus vertel
t niets over de
zussen ook Gorgonen.Deze I
aat- oorzaken van haarmetamorfose
ste w ending aan het verhaal, ten sl
echte,maargeeftweIaan

verkracht haar.Athene wordt
woedend op Medusa en verandert haarin een Gorgoon,waarna Medusa zwangeren welwegvlucht.Dat de woede van de
godin hi
erna nietbekoeld i
s,zien
we aan alle moei
te di
e ze doet
om Perseusvoorte bereiden op
het doden van M edusa,en het

triomfantelijk op haarschild
pl
aatsenvan hetafgehakte hoofd
datPerseus haarkomtbrengen.
W aarom kiest Imme Dros in
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haar verhaalvooreen m ooie,
Iogische verkl
aring van onbeken-

de herkomst,terwi
jlhaartwee
voornaamste bronnen heelandere geluiden Iaten horen? W aarom

schuiftzi
jMedusa hoogmoed en

gezicht vol
strektduisteriswaarom de dingen gebeuren zoalsze
gebeuren.Jui
stals de motieven
van de hoofdpersonen ondui
de-

Ni
etall
een heeftI
m me Drosin
haarverhaalde personages plattergemaakt dan ze verdi
enen te

Ii
jk zijn -en bli
jven -will
en we

zi
jn,ze heeftnaarmi
jn i
dee ook

een verhaalnog eens I
ezen.'W e
weten niethoe hetkwam,en we

verzuimd de mythe te I
aten zien

datze metelkaarin aanraking of
in botsing kom en.W e zullen
moeten aanvaarden datdeze verhalen ni
etin hun afgeronde vorm

derkanmetz(navontuur.

zoalszi
ji
s:mythen beschrijven
nen,terwijlOvidiusen Apollo- zul
lenhetooknooitweten'i
sbi
j het leven van de mensen en dat
dorusdaaroveri
n all
e talenzwi
j- uitstek datgene,waarde meeste van de goden,en de perioden
een brutale natuurin de schoe-

bekruipt me het gevoeldat de

spookverhalen hun charme aan
ontlenen.
Het is vooraI de figuur

schri
jfsterhaarI
ezersvooraleen

Medusa di
e heeftmoeten Ii
jden

i
dee wiIgeven van de verhalende
krachtvan de mythen,dat ze
heeft willen Iaten zien wat een
spannende vertellingen erin de

onderhet'I
ogisch maken'van de
mythe van Perseus.Er is een
grootverschiltussen verkracht
w orden en daarvan de schuld

gen?

Bi
jhetIezen van hetboekje

oudheid zi
jn gemaakt.Ditheeft kri
jgen,waarna een wrede en
aIs resultaat dat de 'hui
vering-

ongewone strafvolgt, en het

wekkende mythe'de vorm kri
jgt bestraft worden voor buitengevan een sprookje,een Iineairen wone hoogmoed en brutaliteit.
Iogisch opgebouw d verhaaI
waarin de verbannen held een
aantalmoedige daden verricht,

waarna hij met zijn moeder
terugkeertnaarzi
jn rechtmati
ge
troon.In een dergeli
jkgeordend
betoog horen natuurli
jk geen
onduideli
jke ofonrechtmatige
gebeurteni
ssen voorte komen,
datl
eidtde aandachtmaarafvan

M edusa die door Poseidon

verkrachti
s-hoewelbi
jOvi
dius
Athene roept dat Medusa zich
heeft /aten verkrachten,wat i
ets
anders is - kunnen we zien aIs
een tragi
sche figuur,we kunnen

aan onsbekend zijn,en bovendien gesitueerd zi
jn in de tijd
nadat ui
t de oer-chaos het Ieven
op aarde ontstond,maarbovenal
datdeze verhal
en handel
en over
zaken waaronze hedendaagse
Iogica geen vat op heeft.W ie
ki
nderen w i
Iinteresseren voorde
mythen,en de raadselswaarze
de Iezervoor stellen,moetniet
schromen de Iege pIekken,

tegenstri
jdigheden en onduideli
jke passages te Iaten zi
en,maar

deze juist presenteren aIs de

medeli
jdenmethaarhebben,we

grote krachtvan de mythen.Het

kunnen onsafvragen waarom ze
bestraft moest worden,kortom,
ze w ordt een personage met
meerreli
ëf,metmeerkarakter.In
het boekenw eekgeschenk is
M edusa niets m eer dan een

zi
jn immersdeze tegenstri
jdigheden die telkens w eer naar de

mythen doen ki
jken,hopend dat
deheldenzi
jnverhaal.
eensduideli
jkwordtwatze wil
len meedel
en.
HetisjammerdatImme Dros
zich bi
jhetwegwerken van alle
I
osse eindjesnietheeftgereali
- obstakel,een karikaturaalmon- SonjavanAmelsfort
seerd hoe spannend een verhaal

kan zijn alshetop heteerste
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sterdatzonderscrupulesgedood
kan worden,waarna de held ver-

Schoke#ecten
In het programm a 'Over de
roooi
e'van de commerci
ële zenderSBS6 worden de grenzen van
sociale conventies en normen
verkend.Om duizend gulden te
verdi
enen moetde kandidaateen
aantalonbekenden bereid vinden
een bepaalde opdracht uit te

worden,opdatiedereen kan zien

kropen en haarontvoerderte

datzi
jzichvooreeuwigteschan- hebben bevochten,bloedend en
de gemaakt hebben.Lancelot weIvoorhaarstaat,bli
jktzi
jhelevraagtdedwerg ofhijde konin- maalni
etbli
jhem tezien;aIshi
j
gin gezi
en heeft,maardeze wiI
hem alleen vertellen waar de

dat allemaalvoorhaargedaan

voeren.Zo'n opdrachtkan bi
j- voor de koningin ondergaat

een schokeffect,ditmaalom te
beklemtonen hoe veeleisend de
koningin aIsdominante minnares
i
s.PasIater,aI
szowelLancelotaI
s
de koningin vanwege deze scène
zelfm oordpogingen hebben
ondernomen en overl
eefd,wordt

voorbeeld inhouden dat men
voor de cam era de broek laat
zakken,ofzich geheelmetpastachoca Iaat insmeren.De pl
aats-

heeft,heefthi
jzi
jn ti
jd verspild,
koningin is,aIs hi
jop de kar zegt ze.En de nederige minnaar
plaatsneemt.De innerl
ijke twee- durft niet eens naar de reden
stri
jdtussenhoofdenhartneemt voorhaarreactie tevragen.
Ook hliergebruikt Chrétien
weinig tijd in beslag.Ui
tIi
efde
Lancel
ot de ultieme vernedering:

hi
jneemtplaatsindekar.
Ik vermoed datde reactie van
middel
eeuwse I
uisteraarsop deze

vervangendeschaamtediedeki
j- gebeurteniseenbeetjeIi
jktopde
kerbevangt-en die mi
jervan schok en schaamtedieSBS 6-ki
jweerhoudt naarhet programma

te ki
jken -hangtsamen metde
ongeschreven soci
ale normen di
e
overtreden worden door de op
geld beluste kandidaten en de
programmamakers.W at somm i
ge mensenvoorgeld doen...
Nee,dan de w erel
d van de
middeleeuwse Arturroman!Ook
daarworden somsdemaatschap-

peli
jke normen overtreden,maar
dan ni
etvoorgeld maar ui
t Ii
efde.In hetOudfranse verhaalvan

Lancel
ot,datindejaren zeventi
g
van de twaalfde eeuw geschreven w erd door Chrétien de
Troyes,wordt de held 'Le chevaIi
erde la charrette'genoemd,de
riddervan de kar.Lancel
ot is Op
zoek naarzi
jn geliefde,Arturs

kerskunnenervaren.W atsomm i
ge mensen uit I
iefde doen...Die
nieuwe hoofse Iiefde zou toch

duideli
jkdatzi
jhem kwali
jknam
dathi
jbijhetbesti
jgen van de

juisteenveredel
endewerkingop

mi
jnunietzozeerom demoti
va-

de ridders hebben,en nu maakt

tievan haargedrag,maarom het

kareven aarzelde.Maarhetgaat

de hel
d zi
chvri
jwilli
g teschande! schokeffect,dat ditmaaloveriHet schokeffect is hier echter
functi
oneel:doordeze reactie uit

gens niet dooreen vertellersui
tweiding voorbereid wordt.Net

te Iokken weetChrétien zijn

aIsbi
jhetschandekar/SBS 6-

publiek des te sterkerte doordringen van de all
esoverheersende kracht van Lancelots Iiefde

voorbeel
di
seen moderne parallel
een m i
ddelom de reactie van de
m iddeleeuw se toehoorders op
dezesi
tuatie enigszinstedelen.

voorGuinevere.Hi
ji
sdanwelde
beste ri
ddervan de wereld,maar

Italo Calvino's meesterlijke
al
szi
jhetwiI-enzi
jwiIhetsoms roman A/s op een winternacht
Iaathijzich in een toernooi een reizigerkan hiervergelij-

door aIlerleim inkukels op de

vluchtjagen,om de volgende

echtgenoteGuinevere,aI
shi
jeen

toernooidag,ge'
fnspireerd door
haarIiefde,weeriedereen in de
pan te hakken.

dwerg met een kartegenkomt.
Op di
t punt I
ast de verteller een

stapte wordt hem nog niet in

kingsmateriaall
everen.Heti
s het
verhaalvan een Iezerdie een
boek van Calvino heeft aangeschaft dat op het spannendste

momentincompleetbli
jkt;hij
Endathi
jvoorhaarindiekar gaat op zoek naarhet vervolg,
maarraakt dan verzei
ld in steeds

shi
jui
t- w eer nieuwe en steeds weer
korte uitweiding in.Hi
jIegtuit dankafgenomenook!AI
ncompl
ete teksten.AI
sIezerbli
jf
dathetgebruikeli
jkisdatmisda- ei
ndeli
jk,na zel
fsovereen vli
jm- i
digers in een kar rondgereden scherpe zwaardbrug te zijn ge- j
e bi
jeIkvan deonvoll
edigever-
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halen zi
tten metdevraag naarde

Noteerhetadres goed.
.Hillside

/k ben alweer weggerend.Ik ver-

afloop.Een dergeli
jkenieuwsgi
e- Drive 115.Alsjehaarkomtopha- Iaatde campus. SIa Grosvenor
righeid Ii
jktmi
j,naastveront- Ien, Oké,'zo niet, dan staat er Avenue in,dan CedarStreel dan
waardiging, ook kenmerkend
voor de reactie van het m iddeleeuwse publiek op Guineveres
sni
bbige gedrag.
Een van de onvoltooide teksten in Calvino's boek heet 'In

een netwerkvan Ii
jnen die met
elkaar in verbinding staan'en
bevat een paral
lelvoorChréti
ens

schokeffectbi
jLancelots redding
vanGuinevere.Detekstbeschri
jft
in de ik-vorm de beleveni
ssen van
een gasthoogIeraar aan een
Amerikaanse uni
versiteit.Rinke-

I
ende telefoonszi
jn een obsessi
e
voorhem en op een dag neemt

hi
jde telefoon op in een wildvreemd huisdathi
jti
jdenshet
hardlopen toevalli
g passeert.Een
kill
e stem zegt:
Lul
'
stergoed.Maqbrie is h/ec ze

een yat kerosine m et explosieve

dec Overeen halfuurzaIdithui
s
i
n vuuren v/am staan.
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door omdat ik de grond niet

ondermi
jn voeten voel,noch
m(n I
ongenin m(nborst.Daar/
à
De 'ik'sputtertnog tegen:'Maar Hillside Drive.EI
( vlftien,zevenikben niet...'',maarerisalopge- entwl
'
ntig,eenenvlftig,
'gelukkig
hangen.Hijdenkteerstdathij m aar datde numm ering vlug
hierniets mee te maken heeft, opschiet,zù'springtmettientallen
hetwasimmersnietzi
jn hui
sen vooruit.Daarà nummer 115.De
hi
jkenthelemaalgeen Marjori
e. deur is open,ik ga de trap op,
Dan besefthi
jdateen van zijn kom een schemerige kamerbingetalenteerde I
eerli
ngen Marjorie nen.Vastgebonden op een divan
heeten bekruipt hem het onbe- /
#tMar
jorie,gekneveld.Ik maak
haagli
jkegevoeldathettel
efoon- haar Ios.Ze moet overgeven.Ze
tje overdeze mooie studente kl
jkt me minachtend aan.
ging.AI
s hi
jop de campusver- 'Klootzak''#zegtze tegen m e.
neemt dat Marjorie altwee
dagen spoorloosis,Ii
jktzi
jn ver- FrankBrandsma
moeden bewaarheid.Ikciteer,ter
afslui
ting,de Iaatstewoordenvan

deze natuurli
jk ookweerafbrekomtbùba b(,maarzeà vastge- kendetekst:
bonden en kan nietontsnappen.

M aple Road.Ik ben volkomen

I
ading aan een tldklokin dekel- buiten adem, ik Ioop alleen nog

''Een tezer m oet
in een boek
*
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genoeg m ISSQn
Interview met RussellArtus

PetervanD(k

RussellArtusdebuteerde in 1995 metZonderwl
j- ongeveerrond mi
jntwintigste.Voormi
jn Ii
jsthad ik
zers.nadathijop bi
jzonderewi
jzezijnmanuscript ooit wat van W olkers gelezen,maarverder niks,
onderdeaandachtvan uitgeveri
jMeulenhoffhad laterook nog weIStephen King.VandaarIangzaam
gebracht.Het boek wasalsneleen succesen Artus
werd uitgeroepen tot beste debutant van 1995.
Onlangsverscheen de verhalenbundelEen onbeschreven dag.RussellArtusvertel
tin de eerste afle-

vering van deze nieuwe interviewreeksoverzijn
werk,zijnopvattingenovermaatschappi
jenreligie
enhetIiterairewereldje.

steedswatIiterairderboeken.M aarnog steeds heb
ik nietveelgelezen,omdat ik iemand ben di
e veel

Ii
everherl
eest.Ikstaalti
jd een beetjehui
veri
g tegenoverlieden dieboeken werkeli
jkversli
jten,al
sofhet
dingetjeszi
jn die in tien minuten in el
kaargefl
anst
zi
jn.Ikhebdatookeenti
jdjegeprobeerd;danIasik
een boek,begreep hetnauweli
jks,wistnietwatik
ervan moestvinden en dachtdan snel:I
s di
t het

RussellArtus,pseudoniem van een schri
jverdie in nou? Dan had ik mi
jnvijfentwinti
g gulden uitgege1969bi
jzi
jngeboorteeenoerhollandsenaam kreeg. venenwashetweg.Maarzo zi
thetnatuurli
jkni
et
Zelfvond hi
jdeze naam zonderenigeallureen koos in elkaar.Ik Iees boeken gewoon twee ofdrie keer.
daarom voor deze Engelsklinkende vervanging.Of Danpasgajebepaaldeverbandenzienen gaje het
hi
jal
ti
jddezenaam bli
jftdragenishem nognietdui
- boek waarderen op de manierzoals het misschien
deli
jk.HetisechterwelzekerdathijwiIblijven weIbedoeld is.'
schri
jven.'Inde medi
ai
sZonderwlzersbeschreven
Hetschri
jven van boeken komtbi
jRussellArtus
aIseen vri
jcompl
exe roman.En hetkan ni
etont- dusnietvoortuiteen soortonvrede overde kwaliteit
kend wordendatde Iezernogaleensop hetverkeerdebeenwordtgezet.DatwiIikin detoekomstvoor-

komen.I
kwilboeken bli
jven schri
jven waarmeeall
e
Iezers aan hun geri
ef komen,maarni
et noodzake-

Ii
jkerwi
jsaIsinZonderwlzers.'Voorditboek kreeg
hi
jdepri
jsvandebesteIiterairedebutantvan 1995.
Een debuutdatin vri
jwelal
le kranten aI
seen zeer
goed boekwerd ontvangen.Hetopmerkeli
jksteaan
deze debutantisnog weIdathi
joveralwaarhi
j
komt,zegtdathi
jhelemaalnietveelvan li
teratuur
weet,omdathi
jzichernog ni
etzo I
ang mee bezighoudt.RussellArtus,debutant in de Iiteratuur,in
twee betekeni
ssen.

van de doorhem gel
ezen boeken.Toch i
s het i
dee
'Dat kan ik veelbeter'hem niet geheelonbekend.
'Die fase heb ik weIgehad.Di
e gedachte waseen

onderdeelvan detwi
jfel.Twi
jfelofjezelfwelgoed
genoeg bent.Maaraan de andere kantgebruikje
datIezenom jezelfmeervertrouwentegeven,want
aIsjezi
etwaterallemaaluitgegevenwordt,denkje
inderdaad alsnel:Datkan i
k veelbeter.Vooralin de
peri
ode datik gewoon graag een boek in de winkel
wi
lde hebben.Toen ben ik allemaalelementen van

buitenafgaan zoeken.Dingenals:Hoemoetjeeen
boek samenstellen en wat moet erin wiIhet een

beetjesuccesvolworden.Ikvergaardeel
ementenuit
boeken die goed verkochtwerden,om zo een best-

DejeugdvanArtuswaseerdermetfi
lmsencomputersgevuld dan metboeken.Voornameli
jkdecomputertroknogalzi
jnaandacht.''Ei
genli
jkwasikni
et
meerachterdatkastjevandaante slaan.MetIezen

sellertecomponeren.Youp van '
tHekwerdbi
jvoorbeeld goed vere cht,dusik kochteen boekjevan
hem enontdektedatheteen beetje I
ichtmoestzi
jn,
een beetje smeul
'g met wat humor erin.

ben ik pas begonnen toen ik alschreef.Dat was

Daarbovenop nog watseks ui
t Furks fruit.Maaral

Vooys 1/Jaargang 15

RussellArtus

snelmerkte ik datdat werk opleverde waarik zel
f
niet echtachterstond.Toen vond ik dat het maar

dan nooi
tvan gekomen.'

Om tezorgen dathi
jbi
jde ui
tgeveri
jni
etop de
grote stapelkwam teliggen,heefthi
jui
ti
ederverik ietsgaan maken wat i
k zel
f mooivond.Hetwas haaleenaantalfragmentengenomenenopvi
jfvereen geleideli
jk proces.De noodzaak een boek ui
t- schillende a4-tjesgezet.Op iederveldruktehi
jeen
gegevente kri
jgenwerd steedskleineren dedrang ci
jferaf,van vi
jfnaareen.'Ikstuurde iedere dag
om i
ets mooiste maken steeds groter.Op een dag zo'
n a4-tjeop,zodatzebi
jdeui
tgeveri
jzoudenzien
ben ik ervoorgaan zi
tten en zo isZonderwlzers wanneer,op de zesde dag,het manuscript moest
eensafgelopen moestzijn metdieflauwekulen ben

ontstaan.''

Zonderw#zers

De manierwaarop Artusbi
jde uitgeveri
jonderde
aandachtkwam is merkwaardig te noemen.'ln het
begin wasik nogalnai
bfen heb watvan di
e mi
slukte dingen geschreven en opgestuurd.Ik was een
echte cul
tuurbarbaar-ik kom ui
teen zakenfamil
ie die zi
ch heelvanzel
fsprekend de Ii
teratuurprobeerde

binnen tevechten.lk dachtdatiederfrutsel
tje dat
geschreven werd ook eengrote kanshad ui
tgegeven
te worden.W antwie ki
est er nou voorzo'n eenzaam bestaan? Maartoen kwam ik erachter dat
echtdui
zenden mensen datproberen en dat ui
tge-

komen.Datheefterin iedergevalvoorgezorgd dat
ze hetserieusbekeken hebben.'Naastdeze i
nventi
-

vitei
tishetnatuurli
jkde krachtvan hetboek zel
f
geweestwaardoorhetisui
tgegeven.'Zonderw(zerswi
jktopzoveelpuntenaf.Hetheefteen afwi
jkendevorm,veelzi
jdi
gheidinsti
jl
,meerduidigheid in
diepgang.Di
e dingen dragen ertoe bi
jdathetiets
bi
jzondersgeworden is.Heti
szoweleenverhal
enbundelalseen roman.Erwordtjeeen breed scala
aangeboden van wat in de Ii
teratuurvoorhanden is
en datook nog eensop een mani
erdi
e sluitend i
s.'

Zi
jnsprekenoversti
jlenperspectiefdoetvermoeden dat hi
jzich na zi
jn debuutopeensis gaan
interesseren voortechnischetermen.Toch isdatniet

zo,hi
ji
serzelfsvanovertuigddatkenni
svan dergeIi
jkezakenvoorzi
jn schri
jven nietposi
tiefzouui
tvalverijen overspoeld worden metmanuscripten. Ien.''Hoe meerjeaIshetware indekeukenvande
Gelukkig wistik dattoen niet,misschien washeter literatuurkuntki
jken,hoeminderspontaanjeermee
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i
smetbeelden en emotiesdi
e daargedurende mi
jn
I
eveninzi
jngestopt.De rarecombinatiesdiezemet
veelvan watIiterairmogeli
jkwas.Ik ben maar elkaaraangaanschri
jfikop.'
gewoon aan hetwerk gegaan op een mani
erwaarOverde achterflap vanZonder>lzers isalveel
om kuntgaan.Zo'n boekaI
sZonderwgàers iserg

intu'
fti
eftotstand gekomen.Ikwi
stgewoon nog ni
et

Op ik dachtdathetmoest.Maarofdatdooranderen ook zo gevonden werd,dat w ist ik niet.

gezegd en geschreven.Daarop staatdatin hetopeningsverhaalNi
gel
,de hoofdpersoon,in gesprek i
s

HoewelZonderwlzerszointuïtieftotstand i
sgeko- metzijn moeder.Terwi
jlbi
jna all
e recensenten en
men i
s hettoch eenvri
jcomplex boekgeworden Iezersduideli
jk menen te Iezen daterôverNi
gel
waarschi
jnbaarheleschema'saan ten grondslag gesprokenwordtendathetbi
jnanietanderszo kan
hebben gel
egen.Artus ontkent di
t en Iegtuithoe zi
jn dan datzi
jn broerBhav in datverhaalaan het
hetboekgeschrevenkanzi
jnzonderdergeli
jkesche- woord is.'Hetklinktookonlogisch en ikheb erachma'svooraf.''Ik schreefhetaIseen verhalenbundel. terafweIspi
jtvan datde Iezerop zo'n overdreven
Ik ben begonnen met '
Joan ofArc',hettweede verhaalin het boek.Toen ik dat af had, borrelde er

manierop hetverkeerde been is gezet.Toch is het

ei
genli
jkveelmeervan de beschrevenfamili
e op.Ik

het boek van RussellArtus,maarze nemen zo'n
tekstdan welweerzo I
etterli
jken zeggen dat het

maakte een vol
gend verhaalen nog een.Toevallig
vielen di
e met elkaarsamen,wat ik in het begin

nauweli
jkszag.Hetwasal
thansnietde bedoeling
eenverhaalteschri
jvenwaarinikverbandenaanzou
brengen methetvorige verhaal.Na dri
e,vierverha-

Ien zag ik natuurli
jkook weIdaterverbanden
waren,dateriets aan hetontstaan was datboven
hetni
veau vandever
halenbundelkonui
tsti
jgen.Pas
bi
jhetIaatsteverhaal,hetsluitstuk,heb ik een schem a gemaakt,omdat i
k vond datsommige dingen
goed afgemaakt moesten worden.Daarheb i
k vre-

raar.Recensenten schri
jven:NiksiswathetIi
jktin

foutis.AIsje dateersteverhaaldaadwerkeli
jkaIs
verhaalI
eest,danzouje geneigd zi
jntezeggendat
de flaptekstfoutisen datde broervan Ni
gelaan het

woord is.MaaraI
sje datverhaalop romanni
veau
l
eest zoal
sje iederverhaalin hetboekop verhaal
en op romanni
veau kuntIezen dan verandertdie

broerin Nigelen verandertdatAfrikaanse meisje i
n
dieoverleden vader.Dan kri
jgthetheleverhaaleen
totaalanderebedoeling.Tochdenk i
k datikbi
jeen
mogeli
jkeherdrukdetekstopdeachterfl
aplaatver-

seli
jk meezitten worstel
en,maarui
tei
ndeli
jkheb ik anderen.
Zo zitdat met aldi
e verhalen,ze gaan op verdatschema opzi
jgelegd,en ergewoon op vertrouwd dat hetop dezelfde intuïtieve maniertot
stand zou komen,zoalsdatookbi
jdeandereverhaI
en gebeurd was.En datisook zo gebeurd,Ik merk-

haalniveau over datgene wat erop romanniveau

maarzi
jdelingsmee te maken heeft.DatromanniveauIi
gtnogwatdieper.Datisi
etswateigenli
jkni
e-

tedatikdeori
ginali
tei
tendespontaniteitkwi
jtraak- mand achterhaald heeft.Volgens een aantalrecente,wanneerikvolgensdatschema werkte.
Een recensent heeftweIeensgeschreven dathet

senten hoorde ook het vierde verhaalniet in de
roman thuis,omdathetoveriemand andersgaatdi
e

eerste hoofdstukgekunstel
d was,terwi
jlikdatniet nieteensIid van defamilie isen slechtszi
jdeli
ngs
metdie i
ntenti
e geschreven heb.M aaraI
s heterzo
ui
t komtte zien ga i
k ki
jken waarom bepaalde dingen erop di
e mani
erstaan.Dan probeerik datzelf

met Nigelte maken heeft.M aardat heeftook een

of hetklopt.I
k heb Iatergezien dat hetgekunstelde

men tegenwoordig veelverschill
ende boeken Ieesti
n
pl
aatsvan een boekte herlezen.Doordateen recen-

di
epere I
aag.De zoektochtvandiejongen i
sdezel
fdeaIsde zoektochtvan Nigel.All
een,je moetdat
tebegri
jpen,en alsikdatkan,i
sdatmeegenomen. overdrachteli
jkzi
en.Watdi
e jongen meemaakt,is
Wanneerdatni
etzo is,pasikhetaan.Ti
jdenshet watNigelmeemaakt.Di
ejongen bezoektparkenen
schri
jven i
sdatnooitzo.Ik vertrouw erop dati
ets tuinen en Nigelbezoekt moskeeën en tempels.Ze
watop dat momentnaarboven komtweIbetekeni
s zi
jn allebeiop zoek naarscheppingskracht,en dat
kri
jgt.Hoewelikhetdannog nietbegri
jp,l
aatikhet soortzaken heeftniemand willen ofkunnen zien.'
Ook dit heeft weerte m aken met hetfei
t dat
tochstaan.AIshetafiscontroleeri
k natuurli
jkweI
van die di
al
oog weIdegeli
jk betekeni
sheeft.''Ook
hetfeitdatveelvan zi
jn verhalen in hetbui
tenland sentsnelmoetwerken,kan hetzi
jn dathi
jerni
et
spelenvindthi
jnietteverklaren.'Heti
sni
etzo dat uithaalt waterin zit.'AIs een recensent iets over
ik ervan tevoren voorga zitten en uitga denken eenboekwi
Izeggen,magzeggen,moethi
jeigenli
jk
waarhet verhaalgaat spelen.Ik denk eerderdat beterzi
jndandeauteurofopzi
jn mi
nsteven goed.
mi
jnonderbewustzi
jnwaarikui
tputeen grote ton Een boek Iezen hangt samen meteen aantalfacto-
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renbi
jde I
ezer:intelli
gentie,belezenheid,openhei
d, Datwas natuurlijk enorm ambitieus.Ik heb al
interesse,smaak en de bereidhei
d moeite te doen gezegd dati
khetjammervind datveelmensen een
om tot het boek doorte dringen.AIdi
e factoren

boek niet herlezen.Dus heb ik dat met dit boek

moeten aanwezig zijn bijeen recensent.Ki
jk, geprobeerd uitte Iokken.Ik vind ook dathetuiteen
Mulisch heefteen keergezegd:'Een schri
jverIevert verhaalzelfmoetvoortkomen;hetmoettotherlezen
alleen maarteksten de l
ezerbepaaltofhetook echt

uitnodigen.'

een kunstwerkis.'Endatisnatuurli
jkwaar,wantals
je datboek dooreen kindvan tien IaatIezen en je
zou heteen recensie laten schri
jven,dan komter Een onbeschreven dag
niks uit.Dusei
genli
jk moeteen recensentdezel
fde
kenni
s hebben die deauteurheeft,en liefstnog wat

Kortgeleden,inoktober1996,isArtus'tweede werk

meer,anders schiet zijn mening altijd te kort. in de boekhandelgekomen.Een onbeschreven dag
Tegenwoordig zie je dan ook datze heelhaasti
g bevatnegenafzonderli
jkeverhalen.Deopzetvandit
moeten werken en dan vaak ni
et doorde verpak- tweedeboeki
sheelandersdan di
evanZonderw/
I'
king heen Iezen.
ErisoverigensweIeen grootverschiltussen wat
ik erbewust in heb gestopt,wateronbewustin is
gekomen en wat erui
t is gehaald.Die drie dingen
w orden door recensenten vaak op een hoop

zers.'lk wasmeteen romanbezig,maardatkwam
alsnelstilte Iiggen dooral
lerleioptredensen derge-

Ii
jke rond Zonderwlzers.Dooraanvragen van verschill
ende bl
aden ben ikkorteverhalengaanschri
jven.Dat heb ik doorgezettotdatik ergenoeg had

geveegd.Hetis natuurli
jk heelIastig een goede vooreen bundel.Natuurli
jk hangen de verhalen
recensi
eteschrijven.lkheberalleenmoei
temeedat samen.Zekomenui
tdezelfdebron,dushebjeal
ti
jd
hetgeen dat dooreen recensent wordtopgeschre- raakvl
akkenenthema'sdieterugkeren.Maarerzi
jn
ven doorde Iezeropgevatwordtals:'Zo i
shet'.W at ooki
deetjesdie in hetene verhaalaangestipten in
geschreven is,wordtalgauw aI
swaarheid opgevat,
hoewelhet sl
echts de mening van de recensent i
s,
totstand gekomen onderw i
e weetwatvoordubi
euze omstandi
gheden.'
Onderde puzzelachti
ge verpakking van Zonder

een laterverhaaluitgewerkt worden.Ergens staat

bi
jvoorbeel
d 'forceren l
ei
dttotfal
en'endatiswatje
terugzietin de verhalen 'Ki
jken en keuren'en
'Onvermogen'Datmagjeookgerustmetelkaarin
verband brengen,maarde bundeli
s absoluut geen

wl
jzerszi
tten ideeën waarvan Artushooptdatde tweedeZonderwlzers.'Artushad debundelIi
ever
I
ezerze ontdekt,hoewelhetdingen zi
jn di
e hi
jer Verschuivingen w iIIen noem en,om dat dat een
nietbewustheeftingestopt.'Achterafzie i
k dan dat
die zoektocht van Nigeleen worsteling met het
bestaan in hetalgemeen i
s.Di
e zoektochtnaarde
vader i
s ni
et meerdan een zoektocht naarhoger
gel
uk.OfwatAlle Lansu noemde,de 'authentieke
zingeving in het bestaan'.Dan denk ik:Ja,inderdaad,dati
szo.En dathetop die maniervormgege-

woord is datop alle verhalen van toepassing is.
'Maarde uitgevervond Verschuivingen meer een
ti
telvooreen di
chtbundel.Datbegrip van het '
ver-

schuiven'moetjeheelbreed zi
en.Hetverl
edennaar
het heden halen,hetverleden nog een keerover
w illen doen, hetverschui
ven in een totaalander
Ieven.'

ven i
s,streel
tmi
jn ego wel,omdathetheelerg bi
j
mi
jpast.De ideeën die ik heb overreligie en het
Ieven moet ik ni
et alte ondubbelzinni
g naarvoren
brengen,omdatik daarmee zo hard tegen defundam enten van hetwesterse Ieven aantrap,dat het
euswordtgenomen.
gevaarbestaatdatiknietseri
MetZonder wkerswi
lde ik een boek schri
jven

Demaatschappi
j

Ineenaantalverhalenkomenduideli
jkreligi
euzeelementen naarvoren.Toch Ii
jktde schri
jverdi
e te
gebruiken zonder er een bepaalde waarde aan te

hechten.In deroman waarhi
jnu mee bezi
gi
s,wiI
hi
jdatheelandersgaandoen.Hi
jwiIiemand neerzettenvoorwi
e di
e religi
e weIheelbel
angri
jkisen
het idee hebben het een en ander te m issen. daarmee wi
Ihi
jminderneutraaloverreli
gie schri
jWanneerje hetuithad,zoujeweten hoe hetafl
iep, ven.'Hoewel,inZonderwlzersben ikalnietzo
maarjezou zo nieuwsgi
eri
g moetenzi
jnnaarwatje neutraal,wantdaarin komttoch weIeen keuze naar
gemisthaddatjehetboekopnieuw zougaanlezen. voren voorde oosterse filosofie in plaatsvan het,in
datzi
ch nooitgeheelpri
jszou geven.Al
sje hetzou
Iezen zou je aan de ene kantmeegevoerd moeten
worden methetverhaal,maartegeli
jk moestje ook
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de ogen van de hoofdfiguur,bedorven atheïsme in
het westen.Ik ben katholiek opgevoed,maardat

stel
deni
etveelvoor.Pasvanafmi
jnachttiendeisreli
gie voormi
jeen roIgaan spel
en.Toen ben ikwat
meernaarhetoosten toegegroei
d,ofschoon rel
igies

indekernvoormi
jall
emaalhetzel
fdezi
jn;haaljede
franjeweg,dan houdjehetzelfde over.Vandaagde
dag streven mensen in hetwesten alleen maargenot
na dat heelaards is,heeloppervlakkig en datook
heelsnelverdwi
jnt.Ikweetdatditveeltegeneraliserend is, maartoch.AIs ereen bepaald verlangen

ingewilligd isdan i
serweereennieuw.De I
eefwijze
die mijn voorkeurverdient,i
s het leven zonder
gehechtheid.EenIevenwaarbi
jji
jin de wereld bent,
maarde wereld nietinjou.Datje vathebtop het
Ieven,maarhetI
evenni
etopjou.'
Volgens Artus hoeft dat niet meteen te beteke-

hel
emaalnietvandatcommerci
ël
ewereldje.Jemoet
aI
s zakenman toch constant een maskerophouden
en dattrektme niet.Ik heb het Ii
efstdat mensen
zeggen hoe hetis,in plaatsvan ietsanders te zeggenzodatzemeerkansmaken op...
Ik denk dathetweIeen voordeelisgeweestdat
i
k ni
etzoveelkennishad van de Ii
teratuur.Had ik die
weIgehad,dan zou ik van veeldingen alsnel
gedachthebben dathetaleensgemaaktwasen het

dan ni
etgeschreven hebben.Dergeli
jke gedachten
had en heb ik nog steeds niet,anderen moeten
s.All
esisalweIgezegd
maarbepal
en ofietscliché i

natuurli
jk,maaralsietsalgezegd i
s,wi
Idatnogni
et
zeggen dathetop deze/fde manierisgezegd ofdat
hetnogsteedsl
eeft.Eenschri
jverheeftdetaakdeze
dingenweerte Iaten I
even.
Tegenwoordig i
s een schrijverweIerg veelti
jd

nendatjehetIiefstineen hutjeopdeheizouwillen
wonen zodatjeoveralI
osvan kuntkomen.'AIsje
onthecht in hetIeven bent,wi
Idatzeggen datjeje

kwi
jtmettalkshowsendergeli
jkeenisde Ii
teratuur-

ni
et I
aataantasten doorhet I
even,dan maakt het
'
ni
etui
twaarjewoont.JelaathetwèIOp Je inwerken wanneeralleswatom j
eheengebeurtdenoodzaak wordttot hetverschaffen van geluk.Vooreen
westerse mensbestaatgelukall
een maaruitzintuig-

Ii
teratuur'heeftvoorArtus nietdirecteen negatieve

hebben.''

den dat de verkoop erabsoluut niet doorgestimuI
eerd zouworden,hi
jbepaal
de dingen Iiever niet
zou doen.'Het heeftte maken metde houding di
e

HetIi
terairewereldje

jetotdeIiteratuuraanneemt.Jeschri
jftbi
jvoorbeeld

wereld totcircus verworden waarin gedanstwordt

rond de li
teraire pri
jzen.Deze 'Ako-i
sering van de

klank.'Bi
jmi
jspeel
tweImeermeedatikooknaar
dergeli
jke talkshows ga.Ten eerste probeerje
natuurli
jkzoveelmogeli
jkboekenvanjezel
fverkocht
te kri
jgen;i
emand di
e zegtdatdatvoorhem niet
Ii
jkgenot.Maarnee,gelukisjui
steen geesteskwes- geldt, moet helemaalgeen boek Iaten uitgeven;je
ti
e,hetheeftmeermetgeli
jkmoedi
gheidv:ndoen.' w iltdat ze verkochtof in iedergevalgelezen worDeze i
deeën zi
jn nietzijn eerste moti
vati
e geweest den.Entegenwoordig wiImen gewoon de schri
jver
om tegaanschri
jven.'Natuurli
jkwiIikweldatmen- achterhetboekkennen,dus moetje daarweIaan
sen zich dingen afvragen,maardat is maar een meedoen.Maarbi
jmi
jspeeltnog i
etseen rol.Het
jdekansbepaaldedi
ngen i
n mi
jzel
fteoveronderdeel.Voormi
ji
shetni
etal
tijd even duideli
jk biedtmi
waarom ikschri
jf.Ikbenookhelemaalni
etgehecht wi
nnen.Ikben behoorli
jk beschermd opgevoed en
aan hetschri
jven.Ik beantwoord dan ook ni
etaan ditsoortdingen helpen mijte Ieren spreken ten
jde
hetouderwetse beel
d dateenschrijvernietzonder overstaan van groepen mensen.Hetgeeftmi
egenheidbovenmi
jzel
fui
ttestijgen.'
schri
jven kan;aIsikmorgen om watvoorreden niet gel
meerzou kunnen schri
jven,zou ikdaarvrede mee
Hi
jgeeftweItoedatwanneerbewezenzouwor-

boeken om mensen te vermaken,of,zoal
s ik,boe-

RussellArtus kwam redeli
jk onbevooroordeeld het ken om iets toe te voegen aan w at eralis,om
li
teraire werel
dje binnen.Toch moesthi
jde ideeën bepaalde ideeën onderde mensen te brengen.Het
di
e hi
jeroverhad alsnelbi
jstellen.'Ik verwachtte vermakenvandel
ezerisernatuurli
jkweleenonderdathetzwaaren kunstzinnigzouzijn.Maareenui
t- deelvan,anders moet ik veelstoffigeren droger
geveri
jisgewoon een commercieelbedri
jfdatwinst boeken schrijven die bi
jde esoteri
e ofdefil
osofi
e
moetmaken.De commerci
ei
s nergensmeerweg te komen te staan.En dan ber
eikjewellichtminder
denken,ook in de kunstniet.Gelukki
g hoef ik me mensen.Eendri
jfveeri
svoormi
jookom vragen op
daarniet mee bezig te houden.Anders had ik weI te r
oepen bi
jdi
e mensen,voorwie heelveeldingen
een beroep kunnen ui
toefenen waarvoor ik gestu- hel
emaalgeenvragenmeerzi
jn.Ikwileen bepaalde
deerd heb,com merci
ële econom ie.Maarik hou I
eefwi
jze Iaten zien,die mensenkunnen accepteren
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ofverwerpen.M aar ik wiIin iedergevaliets Ios

maken bi
jde I
ezer.'Hi
jverteltovereen Japansproject,waarbi
joerdroge stof in stripverhaaltjes is
gepresenteerd.Die dingen die eerst niemand Ias,
omdatze te saaiwaren,werden nu metveelplezier

geen meerduidi
gheid,geenver
banden.Watje I
eest
iswat het is.Dat isvol
gensmi
jookzi
jn bedoeling.
Hi
jwektnietde indruk meerte bieden dan datwat

ergeschrevenstaat.VanderHei
jdenheefthetsoms
ook overNixerige dingen,maardoet dat op een

gelezen.'Op vergeli
jkbare wi
jze moetje li
teratuur totaalanderewi
jze.Hi
jmaaktdaarIi
teratuurvanen
brengen,denk ik.Vandaag de dag steeds meer,
omdatveelmensen niet meerzoveelmoei
te will
en
doen '
Generatiegenoten

dat Iukt Giphart niet.Op de een ofander manier

komtzijn naam in iederinterview metmijweer
terugen hetIi
jktweIofikdergeli
jkefiguren aanval.
Maarikgeefgewoon mi
jn meni
ng overwatikvan
hunwerkaI
sIiteratuurvi
nd.Eigenli
jkvindikhetbest
goed datdergeli
jke boeken verschijnen,omdatze
toch enorm goed scoren onderscholi
eren dietegen-

Van de mensen van Zoetermeer-om ze ni
etdirect
Nix te noem en - heeftArtus weIwat in de kast

woordig nauweli
jksnog Iezen.En viadatsoortboe-

staan,maarookvan deze schri
jversheefthijniet

re boeken,bi
jvoorbeeld mi
jn boeken,toegroei
en.
Wanneerdergelijke boeken dus nietuitgebracht

veelgelezen. 'Het boek datik van Giphartgel
ezen
heb,istypi
schzo'n boekdatpuuren al
leen voorhet
vermaak geschreven i
s,waarin niks aan i
deeën te
vinden i
s.Li
teratuurbetekentvoormi
jin de eerste

ken kunnen ze Iatermisschien naarwatmeerli
terai
-

zouden worden,zou de kl
ooftussen Iezersen ni
etI
ezersal
leen maargroterworden.'
RussellArtus heeft geen zin zich met andere

plaats datje een verhaalvertel
tdatruggegraat schri
jvers in een ti
jdschriftte verenigen zoals
heeft.Een gedegen verhaaldat kloppend,passend, Zoetermeer.'Voormi
jhoeftdatnietzo nodig.lk
slui
tend in el
kaarzi
ten datmeerisdan all
een maar:

houd ni
etvan een groepsidee ofkuddevorming.Het

jongen ontmoetmei
sje,zedrinkendrieglazen wi
jn, wereldjetrektmedaarookteweinigvooraan.Ikwil
gaan met elkaarnaarbed en dan houdt hetop.' gewoon boeken schri
jven,hetIi
efstvoorzo veel
Het verhaalmoet voorhem uitblinken in aspecten mogeli
jkmensen.'Eensteedsgroteraandeelin het
aIsstijl
,vorm,diepgang en meerduidigheid.Hoe I
iteraire circuswordtopgeëi
stdoorde li
teraire pri
jmeerervan datsoortzaken in zitten,hoe beteren zen.'
'Mi
jn nominati
e voorde debutantenpri
jswas
hoeIiterairderhi
jhetwerkvindt.'Eenschri
jverbli
jft zekergeen verrassing.Ikvond hetboek welzo bi
jkoorddansen tussen twee zaken.Al
sje te veelvra- zonder,datik hettotde beste debuten rekende.Ik
genopwerptkunjedelezerverli
ezen.EnaI
shi
jalbi
j vond mezelfdan ookweItotdefavorieten behoren.
heteinde komt,heefthi
jergeenbalvan begrepen. Bovendieni
sheteenpri
jsdi
ezoweldooreenprofesezerspubl
iekbepaal
d
Je moeterdusvoorzorgen dathi
jgenoeg geboeid sionelejury aIsdoorgewoon I
sweImooidathetbi
jbeiden goed
bli
jftdoorde rode draad en toch genoeg mistom wordt,dusheti
aan heteind hetboekopni
euw te gaan Iezen.

in de smaak i
s geval
len.Het i
s overigens meereen

jkbaarvinBi
jde verhaal
tjesvan Giphartmisik die rugge- bevestiging dan een stimulans.Wantbli
fdeaIswatji
jookalvindt.
graat.Hetzi
jn al
lemaaldingetjesdie i
edere scholi
er denanderemensenhetzel
zou kunnen verzinnen.ln hetFeestderIi
efde staan AI
sje ki
jkthoeZonderwùèersontvangen i
s,afgaat
twee verhalen di
e misschien wat ruggegraat bevat- opdeMekka-top-loo-li
jstenwatikerzelfvanvind,
ten,voorde resti
s heteen beetje een bi
jelkaar behoort het tot de betere boeken van 1995.
geflanstzootje.Sti
jlheefthi
jwel,hi
jkanweIschri
j- Eigenli
jkhad ikweIeenAko-ofeen Libri
snomi
natie
ven.M aarverderhoudt het op;geen diepgang,
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verwacht.'
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Ton Anbeek,Hetdonkere hart
Rom antische obsessies in de
moderne Nederlandstalige Iiteratuur.Amsterdam University

Press,1996.f 39,50.

De erfenis van onschuld,
verdrietenverlangen
J.J.Slauerhoff,Jeroen Brouwers,
Gerard Reve,JefGeeraerts,Aart
van der Leeuw,Jan W olkers en
JoostZwagerman.Op het eerste

werke1ijke doorbraak van de
romantiek in onsIand Ii
jktpas
spraketezi
jnmetdeTachti
gers.
Hoew elmen de romantiek
grofw eg kan situeren aan het
einde van de achttiende en het
begin van de negentiende eeuw
en de namen van E.T.A.Hoffmann,Schl
egel,Coleridge,Keats,
Shelley,Byron en Hugo eronl
osbestaat er geen all
eszins eendui
-

niet veeI m eer m et eIkaar
gemeen hebben dan dathetalle-

houd te spreken overde romanti
ek.De Engelsman I
an Jackgeeft

maalmanneli
jkeauteurszi
jn van
(voornamelijk) proza uit de

voor niets de titeI English

op glad i
jsdoorzondervoorbe-

erfenis van de rom antiek nog
steeds doorklinkt in onze I
etterkunde.

Terwi
jlderomantiek i
n andere
Ianden rond achttienhonderd

hoogti
j vierde, kreeg ze in
Nederland nooitechtvoetaan de

grond.Mario Praz reptin zi
jn
indrukw ekkende studie Fhe
Rom antic Agony dan ook met
geen woord overde Nederlandse

auteurs uitdie ti
jd.De Dui
tse
dichter Heine deed ooit de uitspraak 'AIs de wereld vergaat,
vertrek ik naar Nederland,want

aan de grond heeft gekregen,i
s
hiervooralopgemerkt.De discussi
e is nog steeds gaande overde
wen Iiteratuurgeschiedenl
Y wordt
de enige grote Nederlandse
romanticus.Johan Hui
zinga stel-

de ooit:'W ijhadden te lang
Franschen wijn gedronken en
zijn literatuurgeschiedenis niet Latijn gesproken.Onze aard
Literature 1815-1832 (1963).De
doorJack besproken auteurs en

tersamen in zi
jn recentversche- hun w erk vertonen,naast de
studi
ewaarinhi
jaantoontdatde

en ishijaIsonbegrepen geni
e
gedoemdteli
jden.
Dathetverschi
jnselromanti
ek
i
n Nederl
and nooi
twerkeli
jkvoet

dige visie op hetverschi
jnsel alleen M ultatulibestempeld aIs
romantiek,en begeeftmen zich

nen studie Hetdonkere hart;een

uitzonderingsposi
tie in datvolk

vraag ofBilderdi
jk een echte
makeli
jkmeewordenverbonden, romanticus WaS en in F>OO eeu-

gezi
chtIi
jkthethierte gaan om
een wilekeurige ri
jschri
jvers di
e

moderne Nederl
andstalige Ii
teratuur.Ton Anbeek brengthen ech-

anderzi
jds kentde schri
jvereen

onderlinge overeenkomsten,
teveelverschillen om ze zonder
meeraan te duiden aI
s 'Romanti
c
M ovement'.De tegenstellingen

zi
jn nog groterwanneermen de
romantiek in de verschillende
Europese I
anden bespreekt.Zo i
s

klam pt zich vast aan het euclidisch veilig-driedimensionale.
Onze romanticizongen niet Iui
d
en ni
etIang.'Toch plaatstdezel
f.
de Huizinga aan hetei
nd van d

jaren twintig een opmerkeli
jka
uitspraak in het opstel 'KleiIe
samenspraak overde thema's ker

Romantiek'waarmee hij )et
tegendeelbewi
jst.Huizinga stel
t
de vraag:'Zi
jn ni
etvel
e van de

er in DuitsIand duideIijk een romantische thema's afgestor'Romantische Schule'aan te wi
j- ven? W ie droomternog van de
zen,terwi
jlin Engeland,zoals Graftom be en den Treurw ilg?'
Jack aantoont,geen sprake isvan Zi
jn antwoord Iuidtvervolgens:
een school. Het verschi
jnsel 'W ijzijn ons doorgaans niet
romantiek schept nog meerverwarring wanneer men het pro-

bew ust,hoe ook in het zoge-

naamde reali
sme bi
jnaeIkmotief,
beerttedefiniëren.Enerzi
jdsvi
ert alzi
jn hetveertig op één bladzi
jbi
jvoorbeeld het nationalisme de,reeds een door romantische
hoogti
j de romantiek en verbeel
ding ui
tdewerkeli
jkheid

daargebeurtallesvijftig jaar beroept men zich op de eenheid uitgekristalliseerd thema verteI
ater' en met die ui
tspraak leek van afkomstwaardoorde schri
j- genwoordigt.'
ln Hetdonkere hartverdedigt
hijgeIi
jk te krijgen;van een verdeeluitmaakt van een volk,
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Anbeek de stelli
ng datde roman-

aIs hoofdpersoon worden opgevoerd en waarin de zuiverhei
d en
onschuld van het kind worden

vindt m en deze tegenstelling
vakerterug in Vlaamse dan in

verheerli
jkt.Vol
gensAnbeek is
had'. Romantiek in de Neder- Wouterdevadervanal
leJaapjes,
Iandse Ietterkunde Ii
jkt dus, jongensKees,Letjes,Elmers en
afgaande op Anbeeksstudi
e,weI NathanSi
djes.
degeli
jktebestaan.
Evenal
sbi
jhetki
nd,kan deze
ZoalsHui
zi
nga aangaf,zi
jnwi
j zuiverheid en onschuld worden
ons doorgaans niet bewust van gevonden bi
jprimi
ti
eve volkeren.
deze erfeni
s die direct of indirect Jef Geeraerts stel
t in zijn

uitslui
tend de stad aI
s decorken-

tiek nog alti
jd een sl
agschaduw
werptoveronzeIetterenen toont

hi
jaan 'hoezeerHuizinga geli
jk

Nederlandse romans,die vrijwel
nen.De romanticusverheerli
jkt
volgens Anbeek het primitieve,
niet-rati
onel
e Ieven:het kind,de

boer,dewilde en-zoalsbijvoor-

Gangreen-cycl
us de overbew uste
blanken tegenoverde primitieve
bevol
king van Belgische Kongo.

beeld i
n De Mets/
'
ers -de krankzinnige.
In het hoofdstuk 'De grote
drie en de romantiek'brengt
A nbeek Herm ans, Reve en
M ulisch samen doordat ze alle

'Zi
jzi
jn watwi
jin onzetermino-

drie,zi
jhetop verschill
ende wi
j-

Iogi
e 'beesten'noemen.Maardie
term is fout.Dat Ieven is niet
beestachtig maarecht.Ik noem

uitspraakvan de schri
jverin een

zen,het primaat van het irrationele propageren in hun werk.
Hermans en M ulisch durft
Anbeek geen romanticite noemen;de enige ware romanticusis
Gerard Reve en in de volgende
hoofdstukken probeert Anbeek
diverse aspecten vandeze romanticuste belichten:de MeedogenIoze Jongen aIstegenhangervan
'La Belle Dame sansMerci',Reves

i
ntervi
ew,wordtAnbeek gesterkt

Iastig grijpbare ironie en zijn

i
n zi
jn interpretati
e datGeeraerts
juistdezwarteevolué belacheli
jk
beekaandat,evenal
sbi
jde hi
er- maakt,ni
etomdathi
jzwarti
s,
voor genoem de voorbeelden, maaromdathi
jwi
twiIzi
jn,waarvele thema's in de Nederlands- mee hi
jafdwaal
tvandeoerstaat

opvatting dat kunst en religi
e

i
s te herleiden totde romantiek.

Anbeek begintzi
jn studie dan
ook metviervoorbeel
den waar

niemand verbaasd vanop zaIki
jken:'Een toneelregi
sseurbekent

dathijzich sterk aangetrokken
voel
ttotde zelfkant.Een moeder
Iaateen tekening van haarzoon-

tje inIi
jsten en hangt die aIs
kunstwerkaandemuur.Eenjong
stelslaatbi
jheteerste bezoek
aan Pari
js'natuurli
jk'hetkerkhof
Père Lachaise niet over. Een

schri
jververkl
aartdathi
jmetzi
jn
werkvooraltroostwiIbrengen.'
Aan de hand van een aantal
romantische kenmerken,naarhet
voorbeeld van Praz,toont An-

talige Ii
teratuur stammen ui
t de

romanti
ek.Zozi
jnerveleromans
te vinden waarin de jeugd aIs
periode van zuiverheid beschreven wordt, een idee dat pas
vanaf Rousseaus Emile ou I'
éducation opgang vindt.ln Neder-

I
and staatde roman Woutertje
Pieterse aan het begin van een

Iange ri
jwaarinjonge kinderen

datèchtzi
jn.lkhebinKongovan
de negerbevolking geleerd w at

de term 'Ieven'werkelijk inhoudt.'IndeI
oopderti
jdzi
jnde
boeken van Geeraerts regel
m atig
aIs racisti
sch bestem peld.Ondermeer doorde bovenstaande

van gedachteloosheid.Anbeek
plaatst hetw erk van Geeraerts
op di
e manieri
n een ni
euw Iicht.
Maarni
etall
een wordtde zui
verheid van de zogenaamde pri
mi
tieve volkeren aIs voorbeeld
gestel
d voorde overgeci
viliseerde
mens,ook de vitale 'natuurmens'
op het platteland w ordt hier
tegenover gesteld.Overigens

'tweelingzusters'zi
jn.Metname
hetmeesttypische van de ironi
e,

de vraag ofhi
jhetweIofniet
meent,vindtmen telkens terug
in hetwerk van Reve.Hoewelde

schri
jverzelfde Meedogenloze
Jongen aI
s romantisch-decadent
elem ent naar voren schuift,
meent Anbeek dat ditverbl
eekt

bi
jhetbel
angvanderomanti
sche
i
roni
e inzi
jn werk.I
n Detaa/der
Iiefde vindtmen bi
jvoorbeeld de
passage:
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Nu m oeten we nog van die
Surinaamse en Curaqaose &
Antilliaanse troep af.Ik ben er
erg voor datdie prachpo/ken zo

erom datmen hettegendeelzegt
van w at men meent.Volgens
Anbeek loopt M ulisch'redenering spaak en vindtmen hiereen
typi
sch voorbeeld van romanti-

gauw mogell
jk geheelonafhankellk worden,en onsniksmeer sche ironie:de lezerbl
ijftuiteinkosten,zodatweze a//emaa/met del
ijk achtermettwi
jfeloverde
een zakvoIspiegelfesen kralen positie die de auteurinneemt.
op de tj6ekitjoekistoomboot Anbeek benadrukt dat het
kunnen zetten,enkele reà Fakk/
'
Fakk/
'Oerwoud,m eneer!Zo denk
ik erovez zet U datmaargerust
in Uw krant.Hoewel
, voorlopi
g

Het besluitvormt een reeksvan
verontschuldigingen van de
auteur.Anbeek w ilde met deze
studie aantonen hoezeerroman-

tische thema'saanwezig zi
jn in
de Nederlandstalige Ii
teratuuren

dan Mulisch aangeeft in zijn

hi
jwildezezo beschri
jven datde
I
ezerzevoortaanmakkeli
jkerzou
herkennen.De werkeli
jke dri
jfveerwasechter,zoalshi
jvervol
gensaangeeft,om zijn eigen

pamfl
et.
Naast de hi
ervoorgenoemde
erfenissen van de romantiek,

houding tegenoverde romantische erfeniste bepalen omdatde
moderne Ii
teratuurervan door-

aan bod.De onbereikbare liefde
isnog steedseenthema datmen
veelvuldig tegenkomt in de
Nederlandse Iiteratuur;W alter
Raam uit Gim mickl is volgens

Anbeek heeft in Hetdonkere
hartop een overtuigende mani
er
weten aan te tonen hoezeerdeze

Anbeek veelmeereen broertje
van W ertherdan hi
jschi
jntte

Met name in de afzonderli
jke

procédé dusveelingewi
kkelderis

nog maarniet.Eerstmoetml
jn
boekaé J...7/kben nietenkelvou- komen bi
jAnbeekookdebeken- drenktis,zo stelthijen bli
jkens
dig genoeg van geest, en ook de 'romantische obsessi
es'- de de studi
e Iijken ervri
jwelgeen
veelte intelli
gent, om een racist cultus van de hunkering en de auteurstezi
jndi
eeraanwistente
tezùb maardiebeschuldi
gingen, liefdesverhouding met de dood - ontsnappen.
en het Iukratieve effektervan,
hebben m /7'aan het denken
gezet.Ik behoefm aar een of
andere persoon sprekend in te
voeren,diez/ch Iaatdunkend over
allerleiinferieure kokosnotenplukkers uitlaaten voor de eer

Ban '
onze meisjesenjonge vrou- beseffen.Furks fruit iseen sprewer?'opkomt,en hetGeld vloeit

mltoe.
In een pamfl
etaIsreactie op deze
passage m eende M ulisch dat
hi
erin geen sprake w as van ironie.Volgens hem meende Reve

wathi
jzeien bi
jironie gaathet
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kend voorbeeld van een roman
waarin Ii
efde,of seks,en dood
voortdurend hand in hand gaan.
VolgensAnbeek isheteen van de
mooiste voorbeelden van een
twintigste-eeuwse roman die de
geestvan de romantiek doetherI
even.

thema's aanwezig zijn in de
moderne Nederlandse Ii
teratuur.
anal
yses doetAnbeek een aantal
interessante constateringen en

werpthi
jeen nieuwe bli
k op het
w erk van een groot aantal

Nederlandstalige mannelijke
auteurs.Zoalshi
jzelfopmerkt,
'doen alleen in hoofdstuk 8 wat
vrouw en m ee''. Hoewelhet ni
et

in de Ii
jn van hetboekIigt,i
shet
jammerdathi
jditgegeven min

ofmeerafdoet met de woorden
'Hoe dan ook'#en vervolgens

W im Rutgers,Beneden en boven
de wind:Literatuurvan de
NederlandseAntillen en Aruba.

stelt dathijgeen vrouwelijke
auteurskentbi
jwi
e hetromanti- DeBezigeBi
j,1996.f54,90.
Sche patroon even Onversneden

voorkomtal
s bi
jde manneli
jke

De titeratuurvan de

coIIega's. De keuze van de
besproken werken en auteurs in

zingende,schrijvende en
lezende eilanden

destudieIi
jktzondermeerwillekeurig en om die reden is het
argumentni
eterg overtuigend.
Anbeek geeft in het beslui
t

Een Iiteratuurgeschiedenis is
heden ten dage meerdan enkel

eveneensaan dathi
jgeen voll
e-

kelingen di
e zich doorde eeuwen
in de literatuur hebben
voorgedaan.Lag het zwaartepuntvan li
teratuurgeschiedenis-

di
g overzichtw i
lde geven van al
le
romanti
ciin de Nederlandstali
ge
Iiteratuur.Om die reden is het

een beschrijving van de ontwik-

weini
g zinvolom een ri
jontbre- sen voorheen in de beschri
jving
kendewerken te noemen (hoe van Iiteraire teksten en de Ievens
romantisch is de obsessie van

Anton W achtervoorjuffrouw
Ida?);hetdoelom de Iezerde
thema'sgemakkeli
jkerte Iaten
herkennen i
simmersbereikt.
Ten slotte complimenten voor
Amsterdam Universi
ty Press.In

van hun makers, de Iaatste
decennia li
gtde nadrukvooralop
de poëticale opvattingen van

schri
jversen de rolvan li
teratuur
in de samenleving.Hetwasvoor

mi
jeen schoktoen ik erdoor
Fwee eeuwen Iiteratuurgeschie-

een dergel
ijkestudiebehoorthet denis(1986)achterkwam datde
nietom de plaatjes,de vormge- feitenvan 'Lodewick'(1982)niet
ving ofhetmooie papi
erte gaan, de eni
ge beschri
jving vormden
maarze maken hetboekbi
jzon- van de Iiteratuurvan de periode
1880 tot heden.Gelukkig waser
deraantrekkeli
jk.
Anbeeksboek (1990)dat
Leon van deZande
leerde datelke geschiedschrijver
zi
jnei
gen portretvande geschiedenis schildert.Hierop haakten
desamenstell
ersvan Neder/dndse
Iiteratuun een geschiedenis

iedere generatie heeft ''haar
eigen boek voorde Ii
teratuurge-

schi
edschrijving' Naastbehoefte
aan een ei
gen Iiteratuurgeschiedeni
sverl
angtde hui
dige genera-

ti
e bli
jkbaarook naarkennisvan
de maatschappeli
jke en culturel
e
achtergrond van Iiteratuur,getuige de meest recente Ii
teratuurgeschiedenissen als bovengenoemde NLG en Literatuur en
modernitel
'
tin Nederl
and 1840 1990.Deze I
aatste 'onorthodoxe

I
iteratuurgeschi
edenis' beschri
jft
'de Iotgevallen van de NederI
andse li
teratuurgeplaatst tegen
de achtergrond van de culturel
e,
social
e en politieke veranderingen'.W anneerwe 'Nederlandse
Iiteratuur'vervangen door'Antil
Iiaanse Iiteratuur'is deze ui
tspraak ook van toepassing op de
onl
angs verschenen Iiteratuurgeschi
edeni
s Beneden en boven de
wind.
.Literatuur van de NederI
andseAntillen en Aruba.In deze
Iiteratuurgeschiedenis,di
e eveneens 'onorthodox'genoemd kan
worden,wordt de I
iteratuurvan
de voormali
ge Nederl
andse koloniën,de benedenwindse eilanden
Aruba,Bonaire en Curaçao en de
bovenw indse ei
landen Saba,SintEustatius en Sint-M aarten,
beschreven.

ln zi
jn 'Vooraf'steltW im

(1993)inenbodenmethun I
iteratuurgeschiedenisde mogeli
jk-

Rutgers dat de I
iteratuurvan de
Nederlandse Antillen en Aruba

heid een eigen beeld van de I
iteratuurgeschi
edeni
s te maken.Dé
geschiedenis bestaat volgens

belangri
jkenveelzi
jdig i
sen hoe-

deze schrijvers immersnieten

weIerveeloveris geschreven,
werd ernooi
teen totaaloverzicht
van deze Iiteratuurgegeven.Met
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zi
jn Iiteratuurgeschi
edenispoogt indringende manieraandachtaan bibliotheken vastgesteld.Deze
Rutgersdeze I
acune op te heffen. de (machtslstri
jd tussen Ne- literatuurgeschiedenis biedt de
Een bewonderenswaardig stre- derland, de kolonisten en de lezerdusde mogel
ijkheid kenni
s
ven,maarRutgers'voornemen i
s
wellichtook wat pretentieus:in

ruim 4O0 pagina'seen beschri
jving van de héle Iiteratuurgeschiedeni
s van de Nederlandse
Antillen vanaf de kolonisatie in
de zesti
ende eeuw totnu,waar-

bijIi
teratuurook nog opgevat
wordtaI
s 'een dynami
sch proces

van interactietussenschri
jversen
Iezers,drukkers en uitgevers,
boekhandel
aren en bibli
othecari
ssen#recensenten en leraren''#
moetweIIeiden tot een bonte
verzameling van culturele,soci
ale
en poli
tieke ontwikkelingen.De
Iezer m aakt kennis m et de
Antilliaanse Iiteratuur in alle

autochtone bevolking.Ten slotte
gaat Rutgers op zoek naar 'de
wortels van de authenticiteit'
van de Antilliaanse 'oratuur,
auratuur en Iiteratuur',wat de
auteurmet 'auratuur'bedoelt i
s

te m aken m et het heIe A ntilli
aanseIiteraire I
even.Deze kennism aking is,zoals uit boven-

staande opsommingen duidelijk
mogezi
jn,helaaserg overdonderend waardoorde I
ezeropgeslokt

overigens nietgeheelduideli
jk. wordt doorhettotaaloverzicht
Deze wortel
svindtRutgersvooral
na de brand van W ill
emstad op
30 mei1969.Deze dag markeert

hetonafhankeli
jkheidsstrevenvan
de Antilliaanse bevolking.Veel

Antiliaanse schri
jversIegdenzich
na 30 meitoe op de vraag welke
roINederl
and en de Nederl
andse
taalin de Antilliaanse cul
tuurkon

en mochtspelen.Deze taalstri
jd
heeftgeresulteerd in de veel
tal
ig-

waarRutgerszo naarstreeft.
Rutgers'volledigheidsstreven

heeftook zijn weerslag op de
zwaartepunten di
e hi
jinzi
jn Ii
teratuurgeschi
edeni
s Iegt.Naastde
poëti
cal
e opvattingen en biografi
sche gegevens van toonaangevende Antilliaanse auteurs aIs
Boelivan Leeuwen,Tip Marugg
en Denis Henriquez, geeft
Rutgersanal
yses en interpretaties

gedaanten dieze i
n vi
jfeeuwen heid die de Antilliaanse Iiteratuur
heeftaangenomen.Zo beschrijft tegenwoordig kenmerkt:zo iser

van hun romansen beschri
jfthi
j

Rutgers in heteerste hoofdstuk
de verschillende soorten orale
Ii
teratuur.Deze I
iteratuurneemt

besteedthi
jook uitgebreid aan-

een bel
angri
jke plaats in in de
Antilliaanse cultuur en naast
voorbeelden van deze Iiederen
c.q.verhalen geeft Rutgers ook
aan wathun functie was,wi
e de
vertolkers waren en hoe zo'n
voordracht pl
aatsvond.Vervolgensgeeft Rutgers een overzi
cht
van het emancipatie-proces dat
zich in de Antilliaanse samenl
eving en dusook in haarIi
teratuur
heeftvoltrokken.In deze hoofdstukken besteedtRutgers op een
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A ntiIIiaanse literatuur in het
Nederlands,Papiamento,Engel
s
en Spaans.
Naastditoverzichtvan de Ii
teratuurgeschiedenis passeren in
Beneden en boven de wi
nd ontwikkel
ingen de revue die doorde
eeuwen heen in hethel
e Iiteraire

bedri
jfhebben plaatsgehad.Zo

de receptie ervan.Daarnaast

dacht aan de hi
stori
sche achtergrond en de soci
ale functi
es van
deze Iiteratuur. Hierm ee is
Beneden en boven de wind een
cumulatie gew orden van alle
aspecten die door de eeuw en
heen centraalhebben gestaan in
Iiteratuurgeschiedeni
ssen.Naar

wordt de ontstaansgeschiedenis
van Ii
teratuur,toneel
,en Ii
teraire
kri
ti
ek beschreven;de inrichting

mi
jn mening geldtook hierdat

geschetst en de functie van de

Deze publi
catie is een bewerking van Rutgers'dissertatie

de veelhei
d aan i
nformatie ener-

zi
jdseen krachtis,maarandervan hetIiteratuuronderwi
js,Iees- zi
jdsafbreuk doetaan de overgezelschappen en cul
tuurfesti
vals zi
chteli
jkhei
dvanhetgeheel.

tijdschriften,uitgeveri
jen en

Schrl
jven /
'
szilvez spreken is

aIs'Snoll
enli
teratuuren goddeli
j-

#oud.Oratuul auratuuren Iiteratuurvan de Nederlandse Antill
en

ke ti
tel
s'en 'Lyri
sche worstel
aars

enAruba,waarmee hi
jin1994 in

aan hetwoord'wi
jzenal
thansi
n
deze ri
chting.Persoonli
jk ben ik

Utrecht promoveerde.I
n de zeer
sum miere verantwoording geeft

van mening dat di
t ook Rutgers'
kracht is;de I
ezer kan zich door

Rutgersaan dathi
jde opzetvan
zijn dissertatie in Beneden en
boven de wind heeft gehandhaafd:zo w ordt ook hiereIk
hoofdstuk voorafgegaan door

Frans Ruiter en W ilbert Smulders,Literatuuren m oderniteit
in Nederland 1840-1990. De

Arbeiderspers,1996.J 59,-.

De grote greep
zijn meeslepende schrijfstijl
geheeI Iaten inw ijden in de AIs er één ding het onderzoek
gehei
m en van de Antilli
aanse en

geschiedenis.Een bel
angri
jkewi
j- minpuntje i
sdatde I
ezerechter
zi
ging echter is de opname van weIbereid moetzi
jn doorde

v4n de moderne Nederl
andse Ii
teratuurvan de I
aatste decennia
kenm erkt, dan is het welhet
afzweren van dewerkimmanente
benadering aIs alleenzaligmakend.NietIangerstaat hetzogenaamd 'autonome'kunstwerk

overdaad aan i
nformati
e heen te

centraal;in pl
aatsdaarvanzi
jn er

wathetwetenschappeli
jkegehal- prikken,watmijnietalti
jd even

allerleiandere typen onderzoek
gekomen.Sommigen buigen zich

een overzi
chtvan de belangri
jk-

Arubaanse li
teratuur,di
e (te)Iang
verborgen zi
jngeweesten nuop
overweldigende wijze door

ste wapenfeiten in deAntilli
aanse

Rutgers onthuld w orden.Een

het notenapparaat in de tekst
te van deze Iiteratuurgeschi
ede-

goed gelukt is.Dit neemt niet
weg datde bevl
ogen Rutgerseen

nisaanzi
enl
ijk heeftverminderd.
bi
jvoorbeel
d overdehelebreedte
Bi
jcitaten wordtbijvoorbeeld knap staal
tje heeftverri
chtmet van 'het Iiteraire veld'. Deze
nergenseen complete Ii
teratuur- deze Ii
teratuurgeschi
edenis,die groep (deTilburgse schoolplus
verwi
jzing gegeven en ook de de aanschaf meerdan waard is. aanhang)verwerptin naam van
wijze van citeren is niet al
tijd En mochtde lezerna Beneden en de empirische w etenschap de
even volledig.Zo worden uit de
beginseIverkIaring kan Frank

MartinusAri
on in zijn ti
jdschrift
Ruku (1969)twintig zinnenweggelaten zonderdatdi
twordtverantwoord,gem akshalve wordt:

boven de wi
nd nog niet genoeg
hebben van de Antiliaanse I
iteratuur,dan i
s hetadvies van C.E.
Lopesaan hetbegin van heteerste hoofdstuk wellicht een aan-

li
teraire tekstinterpretatie en w iI
zi
ch strikt aan getall
en houden:
aIIeen wat teIbaar is, teIt.
Anderen daarentegen schuwen

trekkelijk idee in deze koude

Ii
teratuurin een breder biogra-

despeculatie nietwanneerzi
jde

'hetuitgeven van een ti
jdschrift dagen: 'Dearfriends,Icould fill fisch,Iiteratuurhistorisch ofcul(...1isdan gewooneen daadvan pageswith more ofthose stories, tuurhistorisch verband plaatsen.
vri
jmaking'(mijn cursivering1 butwhydon'
tyoujustdeci
deto De studie van Frans Ruiteren
geciteerd als: 'Het maken van

come to ourisland someday and

eenti
jdschri
ftisdan gewooneen get itfirst-handed from the older
daad van vri
jmaking'.Welli
chtis folksyourself? Ithink thatwould
Rutgersvan mening dathetleespl
ezi
ervan de Iezervoorop di
ent
te staan:de smeuïge anekdotes
en intrigerende hoofdstuktitels

be more enchanting,don'tyou?'
Dorien Brattinga

W ilbert Smulders,Literatuur en
moderniteitin Nederland 1840-

1990.hoortzondertwi
jfelin de
Iaatste categoriethuis.Zi
jzi
jn uit
op groteIi
jnen en hetbredeverband,kortom:de grotegreep.
M isschien moetmen zel
fs het
omslag van het boek i
n di
t kader
plaatsen:hetdoet sterk aan de

nieuwe zakelijkheid denken (is
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het daarom 'modern'? Ofjui
st
'
antimodern'?).Welnu,het interbelIum is de Iaatste periode

zen dat mij zo stimuleerde. Letteren geselecteerd op Iiterair
Stimuleerde tot tegenspraak of, bel
ang.Een dergeli
jk omvangri
jk

geweestwaarin historici(SpengIer,Toynbee)streefden naarde

zi
jn in een maatschappi
jdi
e niet
'tegenschri
jven'.Alleen datI
aat- gelooft dat Iiteratoren en de Iiteste stadium albi
jvoorbeeld:iser ratuurbi
jzonderestimuleringverooi
teen tijd geweestwaarin de dienen.)

grote synthese di
e de hele ontwikkeling van de wereldgeschiedenis sam envatte.M et enige

overdri
jving zou men Ruiteren
Smulders spengleriaanse systeem denkers kunnen noemen,
metdi
t essenti
ële verschil:waar
de Duitse cul
tuurpessimi
stonder-

om een term te gebruiken die de
auteursvan VogelaarIenen,tot

subsidi
esysteem zou ondenkbaar

auteurzoveelaura heeftbezeten

Zovele vragen,kritische kant-

aI
sjui
stnu,nu hi
joveralwordt tekeningen, bedenkingen.Het
binnengehaald om zi
jn zegje te Iijktmi
jhetzinvolsthierin te
doen? De titelvan de studie
roeptalevenzeerop tot tegenspraak:zou 'Li
teratoren en mo-

gang zag,begroeten zijmet derni
tei
t'nietbeterzi
jngeweest?
instemming de (postlmoderne W ant literaire teksten kom en
ontwikkeling.Hoe dan ook,het
I
aatste wat men de auteurs kan

maarspaarzaam tersprake.Of:
'Intellectuelen en modernitei
t'-

verwi
jten,i
sgebrekaanlef.
Degrote Ii
jn di
ezi
jbeschri
jven

watRui
terenSmuldersdoen,li
jkt

i
sde gefaseerde overwinning van
'het moderne' Kortw eg komt
heterop neerdatin onze moderne,pardon:postmoderne cul
tuur
all
e scherpe hi
ërarchischeverhoudingen zi
jnvervaagd.Verschillen

nog het meest op hetwerk van
de onderschatte Van Oudvorst.
Of aIs nO9 betere vlag die de
Iading dekt: 'Intellectuelen en
ver/ontzuiling',want daargaat

gaan op een m ethodisch probleem waarmee nietalleen Ruiter
en Smul
dersworstelen,maaralle
onderzoekers di
e de li
teratuur in
een brederverband plaatsen.AI
s
casusneem ik hethoofdstukover

dejarenvii
ftig.
De auteursbeginnen meteen
Iange uiteenzetting ,over de
beweging van het'personali
sme',
die zekereen rolheeftgespeeld
in het proces van ontzuiling

waaraan zijzoveelaandacht
hetboekvoornamel
ijkover.Zelfs besteden.Nu is heteigenaardige
kan deze studi
e prikkelen toteen

dat de ontzuiling in het Iiteraire

jkeen
tussen hoog en I
aag zi
jn genivel- tegen-geschiedenis.Namell
Ieerd (bijhetneerschri
jven van boek waarin nietde postmoderzo'nzinhoorikdestem vanmi
jn ne nivellering triomfeert('een
oude rectorvan het Utrechts subliem schouwspel'), maar
Stedelijk Gymnasium briesen: waarin wordtweergegeven hoe

leven in feite in 1945 vri
jwelis

'NiveIIering naar beneden!

perioden waarin literatoren zo

gewoon mogelijkwill
en doen,
afwisselen metti
jdendatjui
sthet
aura en transcendenti
e verloren, bi
jzondere karaktervanIiteratuur
l
eren we op pagina 31.Dat pro- wordtverheerl
i
jkt.(Ikgel
oofdat
ces,van Cultuurmeteen hoofd- wi
jnogsteedsinzo'nti
jdvakverI
etter naar popcul
tuur,willen de keren.Jaarli
jks houdtde Nederauteursin grote Ii
jnen weerge- Iandse staatti
entallen schrijvers
Ven.
in hetIeven.Nieta//e schri
jvers:
Ni
vellering naarbeneden!').De
kunstheefthaarIaatste restje

Zel
den heb ik een boek gele-
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ze worden doorhetFondsvan de

vol
tooid - i
n tegenstelling totde
andere sectoren van de Neder-

Iandse maatschappij.Desoci
ali
stische zuilwas erna De nieuwe

tl
jd alnietmeerin geslaagd een
IevensvatbaarIi
terairti
jdschriftop
te richten:hetbleefbi
jkortstondige aanzetten.De protestants-

christeli
jke I
iteratuurkwam nooi
t
van de grond omdatmen sektarisch bl
eef bekvechten overwat

nu precies christeli
jke kunst
moestzi
jn.Al
leende katholieken
slaagden erin een vi
taalblad op

te richten:De gem eenschap.

Maardatti
jdschriftkeertna de
bevri
jding ni
etterug;wèIde conservatievere tegenhanger Roeping,dat geen enkele rolmeer
speeIde in de arena van het
naoorlogse Ii
teraire Ieven.Kortom ,verzuild is de Iiteratuurna

1945nauweli
jksmeer.Datmaakt
de functie van het vertoog over
de 'personalisten'alwatdubi
eus.
C ruciaalis dan de relatie die
Rui
teren Smul
ders I
eggen tussen

deze personali
sten (poli
tici,theoIogen en anderen)en de naoorIogse l
iteratuur.
Die relatie wordt gelegd op
pagina 268.DaarIeest men:het
slachtoffer van Herm ans zaI

Menno terBraakzi
jn,'maar,zo
kunnen wi
jonsafvragen,was
zi
jn polemiek tegen TerBraak
misschien ni
et indi
recttegen het
personalism e gericht? Had
Hermans in Ter Braak m i
sschi
en
een fellow-travellervan hetpersonali
sme ontwaard?'
W anneer men die zinnen ni
et
al
s retori
sche vragen opvat,kan

men kortzijn:nee.Erbestaat
geen enkele aanwijzing dat
Hermanszich ooi
t overhet 'personalisme'druk heeft gemaakt.
Dat moeten Ruiter en Smulders,
beiden Hermans-kenners,toch
ookweten.

Mijn kritiek herhaaltop di
t
punt in feite precies wat de
auteurs zelf als bezwaarinbren-

gentegen I
vo Weijers,diein zi
jn

proefschriftde 'Utrechtse school'
van geleerden in verband bracht
met het werk van Blaman,Reve

tuurhistorische benadering in het

en Hermans.Ik citeer:''Wei
jers
doet het voorkomen of deze
twee vertogen m et elkaar in

raties,tendenties aanwi
jsbaar.
Cultuurkan voorde beschri
jver
dan makkeli
jk een grabbelton

debatwaren.Van persoonli
jk

worden'
.iedereen reageert 'mo-

contactofideeënuitwisseling tussen de wetenschappers en de

geli
jk'op elkaar;ofindien niet:
op 'een gemeenschappeli
jkevoe-

schri
jversisechtergeensprake.'

dingsbodem'.Zo ishetzekermo-

Even aanvechtbaar i
s elk verband dat Ruiteren Smulders Ieggen tussen de pompeuze personaIisten en de naoorlogse
li
teratuur.Zo staatop pagina 285
van hun boek: 'Het bel
ang dat
de experimentele dichters en de
schilders van de Cobra-beweging
hechten aan de volkskunstspoort
metde ideeën van de personalisten.' Goed,het gaat in beide
gevallen om volkskunst,m aar
met w at een verschil! De

geli
jk hetwerkvan A.F.
Th.van
derHei
jden in verband te bren-

Vijftigersverheerli
jkten volgens
oud-romantisch recept het spon-

tanevanjazz,kindertekeningen,
zogenaam d prim itieve kunst,
volkskunst,het werk van krankzinnigen.De personalisten zagen
in hetvolksdansen een middelter
di
sciplineri
ng van de ontwortelde

jeugd.In deregelsdievolgenop
hetcitaat rel
ativeren de auteurs
haastig di
t 'verband'-en daar-

meeknapthetIaatstedraadjedat
personalisten en li
teratoren verbindt.
Het probleem w aarover de

al
gemeen.Bi
nnen eI
k ti
jdvakzi
jn
verschill
ende groeperingen,gene-

gen met hetverrassende succes
van de Evangeli
sche Omroep,di
e
Iaatste taaie restvan de verzuiIing. Of de imm ens populaire

zel
fhulpboekjesvan Diekstra met
de poëzievanAnna Enqui
st(ook
eenpsychi
aterl).
Kortom,wat kan men nu in
een cultuurgeschiedenis Iegitiem
met elkaarin verband brengen,
en watniet? Heti
s de ni
etgeringe verdienste van Literatuur en
moderniteitdathetzulkevragen
actueelmaakt,vragen die in de

moderneneerlandistiekIangeti
jd
taboe gebleven zi
jn.Ruiteren
Smulders provoceren totaanvul
Iingen,invullingen,in hetalgemeen:stellingname.W anneerhet
neerlandistisch onderzoek de
komende decennia nog m eer
naar de cultuurhistori
sche kant
zaIopschui
ven, i
s dat zekerook

te danken aan ditavontuurlijke
boek.

auteurshieruitgli
jden isonge- FonAnbeek
twi
jfeld kenmerkendvoordecul-
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Jacob Cats,Sinne-en minnebeelden.Een studi
e-ui
tgave verzorgd

overzicht van alhet werk van

die respectieveli
jk betrekking

Catsdatin de STCN (Short-title
doorHans Lui
jten.'s-Graven- catalogue Netherlands)opgeno-

hebben op de Iiefde,de moraal
en de godsdienst,tevens corres-

hage,Monumenta Li
teraria Neer-

men is.Daarnaast i
s recent in de
A/fa-reeks een bl
oemlezing ui
tde
Nederlandse emblematiek verschenen met de titelMinne-en
zinnebeelden.samengesteld door

ponderend metdestadiajeugd,

Iandica,1996.f 150,-.

Leerzaam spelen m etdrie

delen.D!gebruikersvriendelqkheidvaneen
studie-ultgave

vol
w assenheid en ouderdom.De
verkl
aringen bestaan ui
t motto's,

gedichtenencitaten inhetLati
jn,
Frans en Nederlands.De drie

Mari
jke Blankman en Hans delen werden in deze editio prinLui
jten.Emblemen in hetalge- cepsafzonderli
jkgepresenteerd,
meen,endi
evanCatsi
n hetbi
j- meteen nieuwe titelpagina per
zonder,staan dus weervol
op in
de aandacht.

deel.Nog in 1618 verscheen een
nieuwe druk,waarin prozastukken waren toegevoegd aIs uitleg

daarmeeondermeerwi
jstop het

Methetediteren van Cats'Sinne-

bi
jde gedichten.In 1627 ver-

belang van matigheid i
n hetzoeken naarkennis.AIsi
emand deze
vermaning metvoeten getreden
heeft,i
s hetweIHansLui
jten,die

en minnebeelden heeftLui
jten

scheen een editie w aarin de
opbouw radicaalveranderd was.
In plaats van een am oureuze,

'In wetenschap,m aticheyt' is
een citaat uitde Sinne- en m i
nnebeelden van Jacob Cats,die

een ontzagwekkende taak ver-

ri
cht.Hi
jhad ni
etalleentemaken
meteen gecompliceerde drukgeschi
edeni
s,maarvooralmet een
kluwen van tekstuele en iconografische citaten.Cats maakte
gebruik van bestaande thema's,
zi
nsneden,passagesen beeldmoti
even en combineerde deze met

maatschappeli
jke en religieuze

teur de taak om te achterhalen
waarCats hetvandaan heeften

eerste deelbeduimel
d en stukge-

heeft na maart voor de

Iezen was,terwi
jlderestvan het
hoe hi
jmetde tradi
ti
ei
somge- werk eronaangeroerd uitzag!De
sprongen.M aar eerst het pro- gewi
jzi
gde editie ui
t 1627 kreeg

Koninkli
jke Bibliotheek te Den

bl
eem van de drukgeschiedenis:

de ti
telProteus ofte minne-beelden verandertin sl
hnebeelden.Er

in dienstvan hetConstanti
jn
Huygens Instituut in Den Haag
een studie-uitgave van Cats'
em bleem bundelverzorgde.De
Iaatste editie van dit werk ver-

scheenin 1960.Hetwasti
jdvoor
een nieuwe ui
tgave di
e aIs basis
zou kunnen dienen voorverder
onderzoek.De handelsuitgave

van Lui
jtensdissertati
e issinds
novemberbeschikbaar.Luijten

afdeli
ng bood de bundelnu telkens de drie verklaringen direct
na de betreffende prent.Cats

hooptehiermee,volgenszi
jnverantwoording,te voorkomen dat

dejeugdall
eenheteerste,amouzi
jn dichtkunsten ni
euwe motie- reuze deelzou Iezen:hi
jhad
ven tot em bl
emen.Aan de edi- exempl
aren gezien waarbi
jhet

Haag de tentoonstell
ing 'Verhul
d

hoekiesjeaIsediteureenverantvoor'
tmenseli
jkoog.Embleem- woorde basistekst?
zi
jn nog veelmeerdrukkenverHet debuutvan Jacob Cats, schenen, ook tussen 1618 en
boeken uit de Koninklijke
Bibliotheek'samengestel
d.CatsIiefhebbers konden hun hart

ophalen,wantbi
jdeopeningvan
de tentoonstel
ling werd de Cats
Cata/ogusgepresenteerd,een
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Silenus A/c/
b/ad/
'
s#
'sive Proteus,
verscheen in 1618. In deze
embleembundelgeeft Cats telkens drie verschill
ende verklarin-

1627,maari
n hetvervolg van de
inleiding staan de eerste druk

(Silenus)en de editi
e uit1627
(Protegs)centraal.
gen bi
jéén pi
ctura (afbeelding),
Lui
jtenheeftaI
sbasisvoorzi
jn

editie gekozen voor de druk uit
1627,Proteus ofte minne-beelden verandertin sinnebeelden.
Deze druk isni
etal
leen ui
tgebrei-

Lui
jten dathi
jzi
ch metdeze uit- verantwoording en commentaar
gave niet alleen wiIri
chten 'op
wetenschappers of gevorderde
studenten maarook op belangstellenden bui
ten het Ii
terair-hi
stori
sche vakgebied.Door middel
van de annotati
es,commentaren,

derdandeeditioprinceps(dankzi
jde in 1618 toegevoegde prozastukken),hi
jbevattevens de
hierboven beschreveningri
jpende en de I
etterli
jkevertalingen i
ser
structurele wijziging die door naargestreefd woord en beeld in
Catsall
een in deze edi
tie verant- Cats'bundelvooreen redeli
jk
woord wordt.Bovendi
en werden
de prenten en de tekst uit deze
druk gebruikt aIs basis voor de
eerste druk van Cats'verzamel
d
werk,en vooreen aantalI
atere
drukken hiervan.In deze vorm is
het w erk dus het bekendst

geworden.OmdatCatsalzijn
eigen gedichten voor Proteus

herzien heeft,heeftLui
jtenineen
bijlage alle oorspronkelijke
Nederlandse gedichten uit de
'editio princeps'opgenom en.
Ook andere teksten ui
tde eerste

breed Iezerspubliek toeganke-

Ii
jkertemaken.'
Hetwerkbegri
jpel
i
jktemaken
doormiddelvan woordverklari
ngen en com mentaarwaS niethet

eni
ge oogmerkvan Lui
jten.Ook
wildehi
jnagaanwatCats'positie
wasten opzichte van zi
jn voorgangers in de emblemati
ek:hoe
hanteerde Cats reeds bestaande

beelden.Voegde hi
jnieuwe ele-

en deel3 de bi
bliografie,illustra-

ties,bijlagen,noten,geraadpleegde Ii
teratuur en registers.
Om een indruk te geven van de
omvang en de onderlinge verhouding van de delen:ze tell
en

respectieveli
jk 351,776 en 526
Pagina's.
Enkele onderdelen van het
boek zalik hi
eri
ets naderbeli
chten.Zoals gezegd is vooralde

inl
eidi
ng zeerri
jkaan informatie.
Daarin vind ikvooralhetgedeel
te
overde mani
erwaarop Catsci
taten verzam elde en verw erkte
waardevol.Het gaat in het kader
van een teksteditie echter misschien watverom nietall
een de
bronnen van Cats,maarook Cats
al
s bron te bespreken:de navol-

menten of verklaringen toe of

druk di
e in Proteuszi
jnvervallen
ofvervangen,zi
jn in een bi
jlage

gingen van zi
jn embleemwerk i
n
li
edboekjes,op tegeltjes,drinken combinaties? Di
ttweede doel kannen et cetera. Ook w i
jdt
van de edi
ti
e maaktde term '
stu- Lui
jten een uitvoeri
ge beschoudie-uitgave'een beetje ambigu: w ing aan de kleding die op de

opgenomen.Voorde studie-uitgave i
s de titelSi
nne- en minne-

het is niet alleen een uitgave
geworden di
e gebruikers kunnen

beelden gekozen,waarschijnlijk

hanteren bi
jhun studie naar

omdathetwerk onderdeze algem ene benaming het bekendst
geworden i
s,mede doorde vel
e
achttiende-eeuwse edities die
ook deze titelhadden.Bovendien

Cats'werk,maarde i
nleiding en

bevatProteus (1627)een '
fauxtitre'tussen voorwerk en emblemen,waarop hetw erk 'Sinne
ende minne-beelden van J.Catz.'
genoemd wordt.

In de verantwoording schrijft

verzonhi
jgeheelnieuwe beel
den

hetcommentaarbijde uitgave
zelfbestaan vooreen grootdeel
ui
t een studie naarhetbronnengebruik van Catsen diens plaats
in de embl
emati
sche traditie.Een
en anderheeft geresul
teerd in

een zeer Iijvig boekwerk,
bestaande uit drie forse delen.
Deel1 bevat de inhoudsopgave
en de teksten,deel2 inleiding,

em bleemprenten afgebeeld is.
Dan vind ik de paragraaf die
daarop vol
gt,overde wolkenhanden op de afbeeldingen, van
essentiël
erbel
ang vooreen goed
begrip van de emblem en.De
9e'
fntendeerde I
ezers,de potentiële kopers en de structuurvan
de bundelkomen eveneensin de
inl
ei
ding aan bod,naastnog vele
andere zaken.Na ditalgemene
kader i
s informati
e di
e specifiek
betrekking heeftop de afzonder-

li
jke emblemen te vinden in het
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een van de 109 motto's bestaande ui
t drie woorden is,en een

van de dertig di
e in het Lati
jn
gesteld zijn.De bundelbevat
meerdan vi
jfhonderd motto's,
verdeeld over52 embl
emen:een
voorafgaand aan de prent,en

een aantalbijde verklarende
gedichten.

De annotatie bijdi
tembleem
is verderop in deel2 te vinden.
Daarwordtde vertaling van het
opschriftgegeven:'Keerhet om,

enjezul
t(devreesldoenverdwi
jnen1

Onderhetopschri
fti
sde prent
afgedrukt.ln de inlei
ding staat
weereen al
gemene beschouwing
over de prenten in de bundeI,
m et als aandachtspunten de
onderwerpen,de kl
eding,de dieren en de vegetatie,de wolkenhand,de samenwerking tussen

Embleem XXVI
I,foto.
'zoni
nklkeBibl
iotheekDenHaag
commentaar.Deel3 verdienteen
speci
ale vermelding vanwege de

senbord,koffiekop, kopieën en

registersop Lati
jnse,Franse en

voorde kersverse, mosgroene
Cats-edi
ti
e.
Boven de prent staat het
opschrift of motto:'Inverte,et
avertes' Vooreen al
gemene toe-

Nederl
andse motto's,namen en

ti
tel
s,bi
jbel
verwi
jzingen enzaken
en(beeld-lmoti
even.

diskettesmoeten ti
jdeli
jkwi
jken

Catsen Van de Venne (de tekenaar),degraveursendeafzetters
(beroepsmatige inkleurdersvan
gedrukte prenten en kaarten).
Overde kleding op prent XXVII
w ordt in de inleiding gezegd:

'HetmeestIinksejongetjedraagt
pronkmouwen;hetventje daarnaastheeftwaarschi
jnlijk een
(Ieren)voorschootom,meteen

De beste indruk van de edi
tie

Iichting bi
jde opschriften in de geprononceerde sluiting.Mogekrijgtmen doorhem te gebrui- bundelmoetmen deel2 erbij Ii
jk isheteen ambachtsjongen.
ken. Daarom nu een korte pakken,en de inleiding opslaan. Hi
jheeft,evenalsdejongen die
demonstratie aan de hand van
één embleem,te weten embleem
XXVII.De eerste stap is hetontrui
m en van bureau oftafel:toet-
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Daarstaat tevens een overzicht
van hetaantalwoorden van de
motto's,waaruitopgemaakt kan
worden dat 'lnverte,et avertes'

wegvlucht,kousen metkl
inken.'
Op de afbeelding komtook een
'
w olkenhand'voor.De hand zondereigenaarkan beiregen WOr-

den in de emblematischetendens
tOt generaliseren.Hiermee wor-

maakthetechterin mijn ogen duidingvan hettweede(b)citaat
nietbegri
jpeli
jker:''RechtsIiggen (4)bi
jde amoureuze duiding (A)
den al
gemeen-mensel
ijke hande- drie koten,beentjesvan hoefdie- van het zevenentw intigste
lingen weergegeven.In de gods- ren die al
s speel
tuig dienden.Er embleem (XXVII).Heti
sopvallend
di
enstige dui
ding bi
jCatswordt Iigternietéén schi
jt,maarhet datalleen de maatschappeli
jke
de hand somsgezi
en aI
sde hand zi
jn all
edri
e zogenaamdestoven- en religieuze interpretatiesvoorvan God.Hetisui
tzonderli
jk dat de koten,d.w.z.liggend op hun zien zijn van prozaverklaringen.
de hand van boven komten niet, holle en nietop hun bolle kant.'' Bl
ijkbaarsprak de amoureuze
zoals in de andere prenten,van Datzi
ei
kookweI(hoewelikniet duiding voor zich,of wellicht
wistdathetzo heette),maarwat wilde Catsergeen woorden aan
dezi
jkant.
In de annotatie w ordt de
prentbeschreven.De mani
ervan

beschri
jven wordteen hoofdstuk
hiervoor verantw oord. Daar
w ordt gezegd dat aIleen die
beeldelementen w orden ge-

noemd 'dieeenroI(kunnen)spe1en in het emblematische proces

(de ressigni
ficantes)' en ''objecten die nietop voorhand bekend
verondersteld mogen WOrden'
Voordeze prentI
evertdatde vol
-

gende beschrijving op in de
annotati
e: 'Een omwolkte hand
houdt een maskervast.Rechts

is daardan de betekenis van?

vuilmaken en de l
ezer de kans

Warende gevluchtejongensaan
dewi
nnende hand,ofjui
stni
et?

geven ereen opzi
jnofhaarsi
tuatie toepasselijke draaiaan te

Di
e inform atie had erdan ook

geven.

nogwelbi
jgekund.
Terug naar het eerste deel,
naarem bleem XXVII.Na de prent
volgen de teksten.Zoal
s hi
erboven alopgemerkt,voorzag Cats
één prentvan drie duidingen:een

Voorde annotatie bi
jdeteksten pakken we deel2 erweer

bi
j.Daarisde Nederl
andse tekst
voorzien van een w oordverkla-

ring,endeLati
jnseenFranseteksten van een Nederlandse ver-

amoureuze,eenmaatschappeli
jk- taling.Bi
jde citaten, die evenethische en een godsdi
enstige. eens vertaald zi
jn,worden de
Ten behoeve van annotatie en oorspronkeli
jke vindplaatsen
commentaaronderscheidtLui
jten gegeven.Ditwas geen sinecure.
deze drie onderdel
en met de Iet-

vluchtenjongetjesverschriktweg
(éénvaltachterover),Iinksstaan
drie wijzende jongensdie hen
uitlachen.Op de voorgrond zi
jn
vierdri
jftollen,een zweepje en
drie kotjesafgebeeld.HetIand-

tersA,BenC.Hi
erbinnen zi
jn er

W aar Cats volstond met 'PIutarch.in moralib. of 'Sen.de

de volgende subcategorieën:1
Nederlands gedi
cht en motto;2.

tranq.'heeftLui
jten kansgezi
en

Lati
jnsgedichtenmotto;3.Frans

Moralia ('De exilio'),600 E'en

gedi
chten motto;4.citaten;5.

'Seneca,De tranquilitate anim i.

Latijnse (of Franse)uitleg in

X,5'.Bovendi
enleertdenootbi
j

s
chapisbergachtigjndoorhet
dalstroomt een waterWaarop

proza;6.Nederlandse ui
tleg in

Plutarchus,waarin tevensde oor-

een bootVaart.Tussen de bossen
staan enkele gebouwen. Er is
een noot aan toegevoegd over

gave van Proteus varieerde de
plaats van de citaten,maar om

dataan te vull
en tot 'Plutarchus,

proza.In de oorspronkeli
jke uit- spronkeli
jke Griekse tekstgegeven wordt,dat Cats het citaat

waarschi
jnli
jkontl
eend heeftaan

de tollen en de kootjes.Deze

hetverwi
jzentevereenvoudigen een citatenverzam eling van
heeftLui
jten all
e citaten i
n cate- Langius,die op zijn beurtweer

tekstvan deze noot i
s te vinden
in het apparaat in deel3.De

gori
e 4 ondergebrachten né het
Franse gedicht afgedrukt.Zo is

gebruik gem aakt heeft van

Erasmus'Parabo/ae.Datbi
jzo'n
opmerking overkootjesaldaar bi
jvoorbeeld XXVll.A.
4.b deaan- citatenketen weIeens iets mis-
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ging bewi
jsteen anderci
taatbij ven.Aan de hand van beeld en
hetzelfde embleem,dat volgens tekstI
egtLui
jtendestrekki
ngvan
Cats ui
t 'Plutarch.in moc'komt.
Een argeloze Iezerdenktwel
licht
dat ditweerop de Moralia sl
aat.

Lui
jten heeftechtermetbehulp

dit em bIeem uit, op de drie
manieren die Cats aanreikt.Het
maskersymboli
seertdataan all
es
tw ee kanten kleven: datgene

van Langius,die als bron naar

di
tembl
eem zi
jnerzeven afbeeldingen opgenomen waarin hetzelfde m askerthema voorkomt,
zoals reliëfs,platen en andere
emblemen.
Na het commentaarworden

waarjebangvoorbent,kanjuist
'Mari
o'verwi
jst,deoorspronkeli
j- ookposi
tiefui
tpakken.Zo kri
jgje
ke bron gevonden:'Plutarchus, dooreen afwi
jzing i
n deliefdeje
Vitae ('CaiusM arius'),XVI,2, vri
jheid terug.Dooreen nadere
(414)'.Ook bijde verwi
jzingen beschouwingvaneenzaakkunje
naarNederlandse bi
jbelteksten toteen beteroordeelkomen (de
moetde edi
teural
ertbli
jven.Zo moreleuitleg).En inde religieuze
staat 'Dood waar i
s uw prikkel' duiding ishetangstaanjagende
nietin 1Corinthiërs15:54 (zoals elem ent de dood,die positief
Catsschri
jft),maaréén versver- bezien de weg is naareen beter
der.AIdit soort dingen wordt I
even.Voordi
tI
aatste verwi
jst
doorLuijten in de annotatie Luijten naarars-mor/end/-literarechtgezet.De prozastukken zi
jn tuur.Hi
jvermeldttevensdathet

bi
jelk embleem verwi
jzingen

net als de gedichten van een
woordverklaring voorzien of in
het Nederlands vertaald.Ook de
vindpl
aatsen van citaten in de

tie gaat de begroting van de

prozastukken zijn voorzover
mogeli
jkachterhaal
d.
Bi
jeIkembl
eem wordtna de
annotati
e bi
jmotto,prenten bi
jschriften hetcom mentaar gege-
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maskerin de Ii
teratuurvoorkomt

naargevall
en van bewerki
ng en
navolging gegeven,evenals een

Ii
jstjevangebruikteIiteratuur.
Mijn bespreking van één
embleem ui
t de bundelisslechts
exemplarisch en zekernietvoll
e-

dig.Het i
s dan ookonmogelijk
om rechtte doen aan een edi
ti
e

vaneendergeli
jkeomvangineen
recensi
e van enkele kolom men.
M en schaffe het werk aan en

oordelezel
f!De pri
jsvan de edi-

bi
jMarti
ali
s,Juvenali
sen Seneca, gemiddelde studentwellicht te
en schetst de beeldtraditie van
hetmotief.Het i
s handig datwe

deeldrietochbi
jdehand hebben
voorde noten,want in hetzelfde
deeli
salhetbeel
dmateriaalafgedruktwaarin de edi
tie naarverwezen wordt.Metbetrekking tot

boven,maarhet i
s de i
nvestering
waard.ZeiCats im mers niet:
'W aeris doch yemantarm,die

ri
jckisindengeest?'
Ne//eke Moser
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Sinds1981verschi
jnthetenedeelnahetanderevan HansWarrensGeheim dagboek.
Erg geheim i
s hetsindsdi
en ni
etmeer,maarbehal
ve een blikop W arrenspersoon bi
edt
het dagboek ook inzi
chtin hetontstaansproces van W arrens poëzie.Sterkernog,de
beide genresvull
en elkaarin hoge mate aan.

DejongeauteurSergevanDui
jnhoven,dieindetweedeafleveringvandei
ntervi
ewreekscentraalstaat,beperktzi
ch ni
ettotdeIi
teratuur,maarzoektzi
jn inspi
ratieookin
houseparty'
s,videokunsten virtualreality.Virtualreality en technologie schi
jnen
sowieso opte rukken inde l
etteren:Paula Koopmansleidtonsrond in dewereld van de
cyberpunk.
Ook iserin di
t nummeraandachtvoorde historische I
etterkunde.HetIeven van de
dichteresAnna van derHorstgeefteen interessantbeel
d van de posi
ti
e van devrouw in
de li
teratuurvan de achttiende eeuw.Van derHorstvond datook vrouwen de moge-

li
jkhei
d moestenkri
jgenom zi
chzelfteontwi
kkelen.
Rond 1900 verwerktdeFranse Colettehaarei
genervari
ngen in romans.Ongeli
jke
verhoudingentussenmannenenvrouwenmakenhetvrouwennog steedsmoeili
jkeen
eigen i
denti
tei
tte creëren:in de ogenvandebui
tenwereld zi
jnzi
jöfgoede huisvrouwen 6fhoeren.
Kortom,Fooys brengt u van het achttiende-eeuwse Enkhuizen,vi
a het bourgeoi
se

Pari
jsvanronddeeeuwwisseling,en hetZeel
andvanvl
aknadeoorlog,naarhettweede mill
ennium en ui
teindeli
jkzel
fsnaarde matri
x,waarde virtuelewerkel
ijkheid ieder
besefvanti
jdenruimteopheft...
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Een avonturier op
exploitatietocht naar
hetzetf
He/enyochems

Overpoëzie en dagboek van HansW arren

Vrijweliedereen kenl

> atdeed i
k

HansW arren vanwege

Op twinti
gjulinegentienzevenen veem'
g,

zi
jndagboeken;aIsdichterishi
jveelminder
bekend.Helen Jochems

Iaatziendaterbij
W arren grote verwantschaptussen beide genresbestaatdooraandachtte besteden aan
dethematiek,poëtica en

sti
jl.Ineersteinstantie
beschouwtzijhetdagboekaIseen egodocu-

ment,terwi
jlzijdepoëzievooralzietaIsIiterair

werk.VervolgensIaatzij
aan de hand vanenkele
voorbeeldenzien dathet
gebruik van biografi
sche
informatie overW arren

I
Ydatooitteachterhalen?
Ja,heelprecies.
> e/tien dagboekbladen

voIIiefdesverdrietenhoenùheid.1
De herfstvan 1996 stond voorHansW arren in hetteken van een meervoudi
g

jubileum:hi
jbereikte de Ieefti
jd van 75jaar,wassindsvi
jfti
g jaarIiteratoren
sinds45jaarcriticus.AIsIi
teratorishi
jhetmeestbekenddoorzi
jnomvangri
jke
Geheim dagboek.Daarnaastheefthi
jook aIsdi
chterruim 700 bladzi
jden bi
j
elkaargeschreven,deIosse(ti
jdschriftlpublicati
esnoguitgezonderd.Inhethierbovengeciteerdedichtfragmentverwi
jsthetIyri
sch'ik'heeldirectnaarhetdagboek.Omgekeerd besteedtWarren inzi
jn dagboekveelaandachtaan het
schri
jven van poëzie.Ook buiten de directe verwi
jzingen om zi
jn de genres
nauw aan elkaarverwant.De interpreetdieoverzo'n ri
jk documentbeschikt,
kanzichgelukkigpri
jzen
W arrenspoëzie

SindsWarren in 1946 metde bundelPastora/e debuteerde,zi
jn ernegentien
di
chtbundelsvanzi
jn hand verschenen.Ookzijn altweemaalzi
jn Verzamelde
is. gedi
chten ui
tgegeven.Bi
jeen bepaal
de di
chtersbeweging hoorthi
jniet.Even
flirtte hi
jmetde experimentenvandeVi
jftigers,maarsnelnam hi
jdaarweer
afstand van.Wanneergeëngageerde poëzie 'in'is,doethi
jerni
etaan mee:
''Poëzi
eaI
smuurkrant?Nee,nietvoormi
j.''(VIp.200).2Hoewelzi
jndichtwerk

bijde interpretatievan
zijnpoëzieeenverri
jking

zekereen ontwikkeling kent,vol
gtW arren ni
etdirectde vernieuwingen van de

ti
jd.Somswaseen trucnodig om zi
jn gedichtengepubli
ceerd te kri
jgen,bijvoorbeeld inPodium,waarvoorhi
jzi
jn inzendingondertekende methetpseudoniem Marc Dupont: 'Ni
emand heeft een vermoeden w ie zi
ch achterdit
pseudoniem verscholen heeft.Podium wilde nooitverzen van me Opnemen
wanneerik ze onderei
gen naam inzond.Mi
jngedichten,bli
jkbaarte roman-

ti
schenteouderwets,zoudendaarnietinpassen.''(V p.27).Zi
jnpoëzi
eiseerdertradi
tioneeldan modern.''Tradi
tioneelwaarhetde vorm betreftdan,niet

thematisch:een erotische traditie bestaaterin onze Ii
teratuurnauweli
jks,'
merkt een recensentterecht op in Hetvaderland.3 Het vernieuw i
ngsel
ement

gaatechternogverderdanalleenhetschri
jvenvaneroti
schegedi
chten:Warren
isdeeerste Nederlandsedichterdi
e homo-erotiekzo duideli
jkeen pl
aatsgeeft
inzi
jn werk.Ditzorgdeervoordatdeacceptatievan zi
jnwerk I
ang nietal
ti
jd
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zonderslag ofstootverli
ep.Hettaboeop homoseksualiteit-datei
genli
jknog
ni
eteenszoverachteronsIi
gt-druktezwaaropWarrenspersoonli
jkelevenen
wanneerhi
jhettotthemain zi
jnwerkmaakt,stuithi
jopeen muurvanweerstand:'ikword op steedssmall
erbasisteruggedreven.I
k schri
jfonpubliceerbaarproza,te homo-erotisch.AIsnuookmi
jngedi
chtenonpubliceerbaarworden,deroep overmi
jn homoseksualitei
tzi
ch openli
jkin onsrotlandverbreidt,
raakikstraks(...)volkomen uitgerangeerd'
'(I% p.130).Een anderaspectdat
steedsweeropval
tbi
jhetIezenvanWarrenspoëziei
sdeexoti
schesfeerdi
ezi
j
uitademt.Hi
erop doelde Rodenko metzijn l
aternog vaak aangehaalde uitspraakdat''het1...)bi
jnaonbegri
jpeli
jk(is)dateen Nederlandsdichterzulkeen
poëzi
ekanschrijven''.4
Warrensgedi
chten zi
jn tegeli
jkerti
jdcompl
exeneenvoudig.Oosthoekgeeft
aanwaaruitdi
eparadoxvoortkomt:devel
everwi
jzingen naarklassi
eke,mediterraneenoosterse culturenzaIde Iezernietalti
jddirectkunnendui
den.Aan
de andere kantzi
jn deonderwerpenvan de gedichteneenvoudi
g en isdetaal
'hel
derentransparant(...1,directenzui
ver''.sDezinnenvertonenzel
den een
afwi
jkende syntaxis.Warren maaktdaarnaastveelgebruikvan all
erleivormen
van beeldspraakeneri
séénsti
jlfiguurdi
e zi
jnpoëzi
e domi
neert:de apostrof.
Di
tis''eenwending waarbi
jdesprekerofschri
jverhetwoord rechtstreekstot
een persoon (gewoonli
jkeen niet-aanwezi
geofeenpersoni
fi
catie)richt''.Deze
sti
jl
fi
guurtreffenwe vaakaan i
n een si
tuatiebeschri
jving waarbi
jde bel
eving
vaneenIyri
sch'ik'centraalstaat.Dezespreektdantegeli
jkerti
jdtegen de 'ji
j'diemeestaleengeli
efdeis-endverde'ji
j',bi
jvoorbeeldhoemooiofbegerenswaardighi
jis.I
n 'Roep'uitdebundelVlfinjeoog(1954)vraagthetIyri
sch'ik'
deni
et-aanwezigegeliefdeterugtekomen,omdathi
jalleentotdichteninstaat
i
swanneerzesamenzi
jn:

1.

H.Warren,Ferzame/degedichten 194 1-1981.Amsterdam
1981,p.612.
2.

DeRomei
nseci
jfersverwi
jzen
naarde delen vanW arrens
Geheim dagboek.
3.
'Erotische gedichten'.In:Het

vaderl
and,20januari1979.

4.

Ditisgeci
teerdui
tH.Wi
jgh,

'HansW arren,dichter,''Ikben

doordrenktvanvergankeli
jkheid'''ln:De nieuweIinie,
12 november1975.

Oorspronkel
i
jki
n:P.Rodenko,

Desprong van Mûnchhausen,
1959.
5.
A.Oosthoek,'HansW arren;de
kloofen debrug'.In:
ProvincialeZeeuwse Courant,
9oktober1971.

ROeP
AIwatik ben krimptsam en toteen kreet.

Ikhebm(nversvanelketooiontdaan:
een oproep;ik bezweerdeeenzaamheid
metdezekristallen gebaren.Kom l

AImùb zintuigenwerden doelloossindsze
nietIangermeerjouw heerllkheidbeleven.
Ik ben een spiegeli
n een Iege kameç
vergeten fluit,piano die op sloti
s.

Weerkaats/
'
nm(,open mlenbespeelme,
jeIiedenbeeltenl
Yworden tldeloos;
deweeldevanm(n woordzaIpasherleven
bldegenadevanjejongerug.
De liefde is een van de hoofdthema'
s,soms gecombineerd met hetdi
chterschap.De geliefde ismeestaleenjongen van hetmediterrane type.Datbli
jkt
zoweluitnamen aI
s Sylvaan,Saïd,Hafiz of Mohamed,aIs ui
t de beschreven

uiterli
jkekenmerkenaIs''metlangewiegel
endenegerbenen'
',''metjewimperzwarteIuie blik'
'#''je bruine huid''of''zwarthaaral
swil
de haneveren'
'.Ook
een aanspreking aI
s 'mi
jn zuideli
jke lente''slui
thierbi
jaan.Deverwi
jzingen
naarexoti
sche cul
turen -bi
jvoorbeeld 'de hand van fatma'','bundelsarabi-

Vooys2/Jaargang 15

sche gedichten'
'leen ''am ulet'enook ''goudgeschroei
detempels'#''palmen'
'#

''Andalousi
ë''en ''Kabylië'
'-verwi
jzeneveneensnaardezeidealegel
iefde.Het
Iyrisch 'ik'aanbidtde geli
efde en verheerli
jktdiensuiterli
jke schoonheid.
Zintui
gli
jke waarnemingen nemen daarbi
jeen belangri
jke pl
aatsin.Ditgel
dt
eveneensvoorbeschri
jvingen van bi
jvoorbeeld natuurtaferelen,situatiesof
(kunstlvoorwerpen.
Ti
jd iseenbegri
p datopvelemaniereneenroIspeel
tinWarrenspoëzie.AIs
onderwerp komthetvoorinde vorm van een herinnering oftoekomstvi
si
e.Het

besefvanvergankeli
jkhei
di
sdaarbi
jnadrukkeli
jk aanwezi
g,zoal
sbi
jvoorbeeld
in hetgedicht'Bri
ef'uitHerak/
esop de tweesprong (1974),waarinhetlyri
sch
'i
k'speculeertoverdeverretoekomst:''Dati
snog steedsde ti
jd/dieonsfel
opstandig maakt/aIswi
jhetvervalvanonsIichaam zien'
' DeIichameli
jkeaftakeli
ng doemtaIseen schrikbeel
d op.Warrens poëzie bevatveelverwi
jzingen
naarhetverleden,onderandere naarde klassi
eke oudheid.De eerste strofe ui
t

hetgedicht'Jouzijn'ilustreertveelvanbovengenoemdekarakteristi
eken:
Nooitheb i
k zo goed beseft

datikjenietzouberel
ken
aIstoen7'
evoor'teerstb9'meb/eef
>ant>atwou ik?
le keek hetraam uit,

ikkeeknaarjou.
.
ee
nwi
lde,onbeschadl
ndevogel
'
ln avondzon gevangen.6

Debeleving van hetIyri
sch'i
k'staatcentraalenzowelde'ik'aI
sde '
ji
j'nemen
waarmethun ogen.Hetui
tgangspuntvan de beschreven gedachte iseen her-

innering en daarmee een ti
jdselement.AIsbeeldspraakgebruiktWarren een
vergel
i
jking;doordatde 'ji
j'meteenvogelvergel
ekenwordtkan di
taI
seen
natuurel
ementbeschouwd worden.Verderbedi
enthi
jzich hierweervan de
stijlfiguurapostrofen formuleerthi
jgrammati
caalcorrectezinnen.Evenal
shet
helegedi
chtisdezestrofeinalhaarfacettenbetrekkeli
jkeenvoudig.
HetGeheim dagboek

IsWarren indichterlandeen buitenbeentje,aIsdagboekschri
jverishi
jeeneenling di
e hetzelfs moet stellen z6ndernati
onale tradi
tie.Het dagboek is in
Nederland immerseen weini
g beoefend genre.ln 1981 isheteerste deelvan
het inmiddelstwaal
f del
en tellende Geheim dagboek ui
tgegeven.Deze del
en

beschri
jventezamendeperiode 1942totenmet1978.Onlangsheefthetdoor
de publi
cati
e van hetnatuurdagboek /k ging naarde Noordnoleen voorgeschiedenisgekregen.Ditdagboek begintin 1938.HetGeheim dagboek vecht

hierinalom zi
jn bestaan:'Mi
jn twintigsteverjaardag...Ui
tdiesti
ppeltjesbli
jkt
aldatikmenietbi
jstergelukkigvoel.Maarikstreefernaardatditzoveelmogelijk een zuivernatuurdagboekbli
jft,en hetdoeterdusniettoe,waarom.''
(p.171).Vri
jsnelna deze notitie heeftWarren in hetGeheim dagboek een
vorm gevondenwaarinhi
jdezegevoelensweIeenpl
aatskangeven.
De inhoud van Warrensdagboek i
szeergevari
eerd.Hi
jschri
jftondermeer
overde natuur,Ii
efdesavonturen,dromen,het Ii
teraire Ieven,kunst,antiek en

zi
jnkennissenkring,waartoeonderanderenJanWolkers,MensjevanKeulenen
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DagboekenvanHansW arrenfoto.'RaymonddeNiet

Gerri
tKomri
jbehoren.Wie hetdagboek I
eest,volgtde jarenl
ange stri
jd van
i
emanddi
eopzoekisnaarzichzelf,worsteltmetzi
jnhomoseksuelegeaardhei
d
en zoektnaareen manierom hetIeven eenzinvolle invulling te geven:

Ikzoekmezelfmaarikkan mezelfnog ni
etvinden.J...7Hetgelukkanenkel
komen aIshetuiterllkemethetinnerlke inevenwichtraken en om datte
bereiken moetikm(nei
geneenzame>eggaan.J...7HoejulYt/
shetdan ook
'
opwellingen vanhetmomentte vol
gen.J...
7Heti
sIeven.Avonturierz(n op
exploitatietochtnaarhetzelf.(Vp.141).
Ui
twei
dingen overpoëti
ca vormen een bel
angri
jkonderdeelvanzi
jn dagboeken.Warren beschrijfthetdi
chten en reflecteert daarover.Een brief,bezoek,
een ontmoeting,een dr
oom,een kortstondige Iiefde:hetzi
jn alledaagsheden

die Warren aangri
jptaI
saanl
eidingen voorzi
jn poëzie.Ook hetgedicht'Jou
zi
jn',waarvanhi
erbovendeeerstestrofeisgeci
teerd,bli
jktdi
rectopzi
jnprivéleventezi
jngebaseerd.In hetdagboekstaateenfragmentdateriniedergeval
heelsterkopIi
jkt:

Nooitheb ikzogoed beseftaIstoenje voorheteerstbù'mlb/eej datikje
nietkonbereiken.lekeeknaarbuitenenikkeeknaarjou.Hetwasofikeen
vogelhadgevangen,wi
ld,nog onbeschadigd.Maarik w/btnietwelkvoedsel

ikhem moestgeven.Mogellkzou hlde vol
gendeochtenddood Iiggen in
z(n kooi,een waardel
oosjuweel.Deavondzonscheenoverjedonzl
kge/
aat.
(X p.112).
Dezeaantekening iszel
falhaastpoëzi
e.l
n hetdagboek komen veelvan dergeIi
jke Iyri
sche uiteenzettingen voor,waarvan behalvedi
tvoorbeeld nog enkele

anderevri
jwelI
etterl
i
jk i
n de poëziezi
jnterug tevinden.Ditgeeftaandathet
dagboekvoorWarren eensoortoefengebied isvoorhetschri
jven van gedichten,ofsterkernog:eenplaatswaarzehaastIetterli
jkontstaan.
AI
sdé ul
ti
eme i
nspirati
ebron voorzi
jn poëzie noemthi
j-tradi
ti
oneelmaar
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nog alti
jdgeldig -verliefdheid.AIs die afwezig is komtervan dichten meestal
ni
etveelterecht:'al
siknietverliefdbenvaltdepoëtischemotorsnelstilbi
jmi
j.
Li
efde,verli
efdheid i
smi
jndri
jfveer'.(V p.131).Specifiekernog:''Deontmoeting metTaïeb Ghaieb heeftveellosgemaakt.Zekerderdan ooitvoelik datik
enkeldoormi
jn homosexuele driften uitte Ieven weeraan de slag zaIkunnen
komen,dathetgezinsleven mevolkomenverstikt.'(VIIIp.127).De publi
cati
egeschi
edeni
svan zi
jnpoëzieslui
thi
erbi
jaan:i
ndebeginjarenvanzi
jnhuweli
jk-

datvan 1952tot1975 standhi
el
d geefthi
jnog enkel
e bundel
sui
twaarvoor
hetmateriaalalvri
jwelkl
aarIag,daarnavolgteen impasse van ongeveerti
en
jaar.In de I
aatstefase van zi
jn huweli
jk,alsWarren zi
jn oude levenssti
jlweer
oppaktdoorbui
tenechtel
i
jke homoseksuelecontacten,publiceerthi
jookweer
di
chtbundels.AI
shethuweli
jk ontbonden i
senWarren herleeftin de ni
euwe
homoseksuel
e contacten,komtde producti
e van poëzie pas weergoed op
gang.Deverli
efdheid ishetsterkstin kortstondige relaties:''lkwi
stdathi
jmaar

éendagbli
jven konenhetbesefvandiekortstondigheidverhevigdealles.'(VIII
p.212).Ei
genli
jki
shetverl
angennaari
emandnog belangri
jkerdanhetwerkeIi
jkesamenzi
jn,ditbli
jktbi
jvoorbeel
d ui
tdegedachte 'ikwiIIieverdathi
jvandaag vertrektdan morgen.I
k moetmaareenseenbeetje naarhem gaanverlangen''(XIp.181).
Schoonheidinhetal
gemeen,maarmetnameIichameli
jkeschoonheid,isiets
waarWarrenveelwaarde aan hecht.Zi
jnvoorkeurgaatdan ook uitnaarjongensvan rondom de twintig,di
e hun schoonheid nog niet hebben verl
oren.

Eigenli
jkheefthi
jnarcistischetrekken,maardoorde nood gedwongen moethi
j
zich nietop zi
chzelf,maaropeen anderri
chten.Zi
jnzel
fbeeld isnameli
jk erg
negatief:''Eenbri
l,kaal,watnu nog.Schoonheidisvoormi
jhetbegerenswaardigste wateri
s,élleszou ik ervooroverhebben,ikzou een perfecte Narcissus

zi
jnwanneerikmezel
faantrekkeli
jkkonvinden.Nuzoekikenkelschoonheidin
anderena'(IIp.85).Dejongensverli
ezen snelhun aantrekkingskracht.Om er
toch ietsvante bewaren Iegthi
jdi
evastinpoëzie:'Dochéen di
ng bli
jft:mi
jn
hoop datmi
jnwoorden en gedi
chten,hoegeheim ook,in Iaterti
jd een beeld
opmogenroepenvanjouw schoonhei
d.Datwi
edi
tIeestjouzietzoalsikjeheb
gekend.'(I
X p.120).
Uitde beschri
jvingen van concrete gedachten en gebeurteni
ssen kan de
lezerzich ookop een abstracterni
veau een beeld vormen van W arren.Ditgeldt

bi
jvoorbeel
d voordeIevensinstelling dieachterbepaaldeopvattingen ofbesl
issi
ngen schui
lgaat.Hetzi
jn vaak dezel
fde dingen dietotontevredenheid over
zichzelfI
eiden.Zo moethi
jregelmatig constateren dathijweernietsheeft
gedaan;geen poëzie geschreven,ni
etsgepresteerd,''enkelvegeteert''.Hi
j
neemtzi
ch dan voorhard te gaan werken en ook meervan hetI
even te geni
e-

ten.Di
evoornemensgevenaanhoe hi
jzouwillen I
even,maarhetbli
jktdathi
j
erni
etal
ti
jd in slaagtdiete verwezenli
jken.In het'meerbi
jde dag I
even''
slaagthi
jniet,omdathi
jdaarvoor''te zeermetzichzelfin de knoeizi
t''
(VI
IP.89),hetverleden nietI
oskan Iatenen zi
ch zorgen maaktoverde toekomst.Toch bl
i
jfthi
jernaarstreven,watvoortkomtuiteen in wezen negatieve
ki
jkop hetl
even.Inprachtigezinnenbrengthi
jdatonderwoorden:''Levenis
begoochelingenpi
jn.Zoalsdenovemberstorm dreuntdoordehaastontbl
aderde bomen,éen goudgel
e vlaag tegen zwartvan regenwolken,zo pluk dituuc''

(X p.75).Hetiseen I
ogi
schgevolgdati
emanddiezooverhetlevendenkt,zich

veelvul
dig bezi
ghoudtmethetverstri
jkenvan de ti
jd.Ti
jdsbeleving isdanook
de rode draad doorhetdagboek.De drang ietste moeten presteren i
s deste

ni
jpenderaI
smenzichzo sterkaI
sWarrenbewustisvandekortstondighei
dvan
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hetmenseli
jkbestaan.Dezeti
jdsopvatting i
sbepal
end voorzi
jn doenen l
aten
enookvoordethemati
ekvanzi
jnpoëzie.
Drangtotschrijven
W atheeftW arren ertoe aangezetde poëzie en het dagboek zoal
s hierboven

getypeerd hun bestaantegeven?Inhetdagboekrefl
ecteerthi
jzoweloverzi
jn
dagboekschri
jveri
jaI
soverzi
jn di
chtwerk.Daaruitkunnenweenigzi
chtkri
jgen
opdeontstaanspoëti
cavan bei
degenres.Zo komtuitde eerstedagboekjaren
de adol
escentWarren naarvoren aIs i
emand die op zoek i
s naareen medi
um

om zi
chteui
ten.Hi
jisenigkind,heeftgeenvrienden,kanmetzi
jnoudersnauwel
ijksoverbelangri
jkezakenpratenen i
sonzekeroverde toekomst.Daarom
zoekthi
jin hetGeheim dagboekeen uitlaatklep.Hetschri
jvenwerkttroostend
en bevri
jdend.Een publi
ekheefthi
jnooi
tvoorogen gehad;hi
jschri
jftzogezegd een dagboek in de ware zin van hetwoord.Ookin de schil
derkunstheeft

hi
jzi
jngevoelensproberente ui
ten.Ditbl
eekechterni
ethetjui
ste medium te
zi
jn.Gel
ei
del
ijkstapthi
jdan overnaarde di
chtkunst,maarookdaaroverbli
jft
hi
jtwi
jfelshouden:''Maarhoeveelgedichten ik de Iaatsteti
jd ook schri
jf,ik
weet niet of ik daarin dan weIalles wat in me Ieeft zalkunnen uiten.

(1p.149).
Eenandermoti
efom teschri
jvenishetintenseverlangennaarbestendi
ging
datin hem I
eeft.Metzi
jndagboekwiIhi
j''i
etstastbaarsnal
aten,aIshetkan
van i
edermomentvanje bestaan''(VIlIp.9).OokindeelXIIspeeltdatverl
angennogal
ti
jdeenbelangri
jkerol:
/k zou wensen datmen van 20 oktober 1921 afna kon gaan >atik heb
gedaan,gedacht,gezi
en,gegeten,totde onbeduidendstedingen toe.Heti
s

een vorm vanzelfbevestl
ning,een:ik washier IkwiIdatiederweet>atik
mooigevonden heb en watik heb verfoei
d.waarik van gehouden heb,>at

ikhebgehaat.Vandaarnatuurllkookditdagboekdatikalzovelejaren vul.
Ik doe datnietenkelvoormezelç eriseen verlangen hierin te bllven
bestaan.I
k genietmeta/mlnzi
ntui
gendag in dag uitvan derlkdom van
hetIevenenerisgeenuurdatikerdekort
stondl
nhei
d nietvanbeseL (XIIp.
127).
Dezebehoefteaan zel
fbestendiging li
jktmethetvori
gemotiefintegenspraak:
hi
jkan immersalleenvi
azi
jn dagboekvoortbestaan aIshetgel
ezenwordt,terwi
jldebevri
jdendewerking all
eenzalontstaanaI
shi
jall
esinalleopenheid kan
opschri
jven.HetI
aatsteisvanhetgrootstebelang:'Watversni
pperteen dagboekje krachten:watmogeli
jk in een andere duurzamevorm gegoten zou
kunnenworden,verdwi
jntnuvoorgoed ineennimmertepublicerenjournaal.''
(111p.235).Degedichten zi
jndanweIaI
seen duurzamevorm tebeschouwen,
maardoordatWarrenhieraan bli
jftsli
jpen -zel
fsna publicatie nog gaandeze
aanhetpureverl
angenemotiesteuitenvoorbi
j.
Een biografische interpretatievan enkel
e gedichten

Bi
jWarrenIiggenpersoonenwerkdichtbijelkaar.All
eenalhetfei
tdathi
jki
est
voorhetgenre'dagboek'wi
jstdaarop:hetei
gen 'ik'i
sdaarin immershetcen-

9
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trale onderwerp.Ookin de poëzie komtveel
vuldig een 'ik'voor,waarin W arren
veelvan zi
chzelfheeftgelegd.Bei
de genres komen voortui
tdezel
fde behoefte

emoti
esteui
tenen mooie momenten tebestendi
gen.lnhoudeli
jken stilistisch
overlappen poëzie en dagboekelkaarop vele punten:een narratiefkarakteren
een Iyri
sche verteltranthouden elkaarsteedsinevenwicht.

HetGeheim dagboek i
sindeeerstepl
aatseenIiterairwerk.Tegeli
jkerti
jd i
s
heteen egodocumentdateenveel
zi
jdigen ri
jkbeeld van de persoon Warren
geeft.Hetbi
edtbovendi
enveelversextern poëticaalmateri
aal.Heti
snietonge-

bruikel
ijkdergeli
jkmateri
aalbi
jde interpretati
evan poëzietebetrekken,zi
jhet
metalle voorbehouden di
e daarbi
jhoren.Zoalshetversextern materi
aalde
poëziekanverdui
deli
jken,zo kannaarmi
jni
deeookbi
ografi
scheinformatiebi
jdragen aan hetinterpretatieproces.Metenkelevoorbeelden wiIik daarietsvan
I
aten zien.Eerstdoe ikdataan de hand van een gedichtdatde I
evensinstelling

'carpediem'totonderwerpheeft.Warrensopvattingendaarover,zoal
shi
jdi
ein
zi
jndagboekverwoordt,kunnenvannutzi
jnbi
jdei
nterpretatievandi
tgedicht.
Hettweedevoorbeeld betreftdeverhouding tussenverl
iefdheid en poëtica.Tot

slotga ikinop hetgegeven datuiterli
jkeschoonheidWarrenspoëzi
e zo sterk
domineert.Metbehulp van zi
jn ideeënoverdeaardvan uiterli
jkeschoonheid
en hetbel
ang van schoonheid in hetal
gemeen zoekikdaarvooreen verkl
aring.
Carpediem

Hetsnl
pjeisheelknappenùgebraden,
pruttelendschgjftz(ndrekjeopdetoast
enA'hapttoemetdiegretigetanden
enhaastwellustlùsnuiven.
.dit/
àpas
voorgodenen wlzlbgoden,klk,dew(n
pareltinbeslagen fluitenenjewenteraan
datiemandstlfachterjestoelstaat,
verveeld,attent,verachtend en veracht.

Rlkdom enroem,schoonheidendienstbaarhel
'
d
7.

Uit:Herak/esopde
tweesprong,1974,p.24.

brachten onssamen in een wezenlozeytp/
àtel
morgen Ii
ggen wea//
enin degoot.7

Ditgedichtpleitervoor
,alleen aldoordetitel,bi
jdedagte Ieven.De Iaatste
regelgeeftde moti
vati
e daarvoor:hetkan eIk momentafgel
open zi
jn.Het
'carpe diem'bestaathieruiteenetentje ineen restaurantdatdoorde champagneendehouding vandeoberchiqueaandoet.Deze interpretati
e Ii
jktechterondermi
jndtewordendoorironi
e:de bestanddelenvandemaal
ti
jdroepen
eigenli
jk helemaalniethetideevan een 'godenmaal
ti
jd'op.Ookde houdi
ng
vande'
ji
j'enzi
jneetgedragli
jkendeergerni
svan hetI
yrisch 'ik'tewekken.En
deoberi
sdan mi
sschi
enwelchique,maardatbetekentallerminstdatzi
jnaanwezi
ghei
d gewensti
s.Eerderkomthi
joveraI
seen I
astwaarje slechts'aan
went' De vraag i
sdan:roeptditgedichtoptoteen I
evensi
nstelling vol
genshet

'carpediem'-principe,ofverwerpthetdezeinstellingjuistdoordei
ronie?Heti
s
nuinteressantterugtegri
jpen naarhetGeheim dagboek.Daarui
tisnaarvoren
gekomen datWarren graag 'bijde dag'zou will
en Ieven,maardathetvoor
hem nauweli
jkshaalbaarisdatookdaadwerkeli
jkte doen.Daarvoorzi
thi
jte
zeer'metzichzel
fin de knoei'en maakthi
jzi
ch te veelzorgen overde toekomst.Doordeze informati
e komtereen nieuwe mogeli
jke strekki
ngvan het
gedi
cht aan het Ii
cht:hetplei
t ni
etvolledig vöörhet 'carpe di
em',ook ni
et
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totaaltegen,maarstelthetprincipe vooral
s een ideaaldatechterproblemen

metzi
ch meebrengtaI
smenhetwiIreali
seren.Deironiewi
jstdaneerderopde
onhaalbaarhei
dvanhetprincipe,danopdeverwerpeli
jkhei
dervan.
Een tweede voorbeeld hang ik op aan 'Roep',dathi
erboven i
s geciteerd als
een gedi
chtdatexpli
cieteen poëtica verwoordt:voorhetIyri
sch 'i
k'isdichten

alleen mogeli
jkal
sdegeli
efdeanderaanwezigis.Inregelvierklinktdanookde
oproep 'Kom!'.OokWarren noemtinzi
jndagboekverli
efdheiddevoornaamsteinspiratiebronvoorhetschri
jvenvanpoëzie.Opvall
end i
snudatuithetdagboek blijktdatbi
jWarren de verliefdhei
d hetgrootstisaI
sde geliefdejuist
afwezig i
s:hetverlangenverhevigtdiegevoelens.Bi
jherl
ezingvan 'Roep'bli
jkt
datook daarin datverlangen hetcentrale themais.Di
tgeldteveneensvoorvele
andere gedichten.Erisduseen klooftussen de explici
ete en impl
iciete versinternepoëti
ca,terwi
jldeversexterne poëticale uitspraken die W arren in hetdagboek doetweIaanslui
ten bi
jdeversprakti
jk.Deellende i
n hetpersoonli
jkIeven

kri
jgtduseenpositi
evewending doordathetaanzettotcreati
viteitinhetdi
chterschap:Warren maakthettotonderwerpvanzi
jnpoëzi
e.Hoeveeldel
iefdeen
hetdi
chtenbi
jhem ookmetelkaartemakenhebben,erbli
jkenjui
sttegenstri
jdigebelangentegelden.Di
twordtduideli
jkaIsmenpoëzi
eendagboekbeide
beki
jkt.
Een laatste voorbeel
d betreftde grote aandachtvoorde ui
terli
jke schoonheidvanjongemannen.DoetWarrendatenkelomdatditmotiefzichzouI
enen
voorgoedepoëzi
e?Uithetdagboekhebbenwevernomendatverliefdheidzi
jn
voornaamste inspiratiebron is.Omdathi
jbovendien homoseksueelis,li
gtde
verklaringvoorde veelvul
digeaanwezighei
d van 'mooiejongens'in de poëzi
e
voorhet oprapen.Toch l
iggen erook nog enkel
e dieperIiggende gedachten
aan ten grondslag.Ten eerste speel
t hierhet belang datW arren hecht aan
schoonheid in hetalgemeen een rol.Het schoonhei
dsverlangen Iigt aan de

basisvanzi
jnbelangstellingvoorkunst,Ii
teratuur,antiek,denatuurenookde
met nadruk mdöi
ejongens.Dathijjuisthen zo ui
tgebreid beschrijften
bezingtinzi
jndichtwerk,komtdoorzi
jnnarcistischekaraktertrekken.Jui
stvoor
iemand die zoveelwaarde hecht aan schoonheid,moet heteen nachtmerrie

zi
jnzichzelfui
termateIeli
jktevinden.De schoonhei
d diehi
jzel
fmist,zoekthi
j
in anderen.Ten tweede isW arrensvi
sie opti
jddeel
sverantwoordeli
jkvoorhet
dominante schoonheidsmoti
ef.ln zi
jn ti
jdsbeleving nemen hetbesefdathet
menseli
jk bestaan kortstondig i
sen de strijd tegen de vergankeli
jkheid een
belangri
jkeplaatsin.Ui
terli
jkeschoonheid i
sbi
juitstekietswaarhetverstri
jken
van deti
jd Iittekensop na I
aat.Om ertoch nog watvante kunnen bewaren,
l
egtWarren hetvastinzi
jnpoëzie.Ui
tdestrekking van hetgeheledagboekis
deze mani
ervanti
jdsbelevingafteI
eiden.SomsgaatWarrenzélfalexplici
etin
opdeinvloeddiezi
jnbelevingvanti
jdheeftopzi
jndi
chtwerk.
Slot

Warrenspoëzieen Geheim dagboekIi
jken sterkopelkaar.Voorzi
jn dichtwerk
zoekthi
jdeonderwerpendi
chtbi
jhui
s:veelvanzichzelfenzi
jnlevenrepresenteerthi
jerin.Dezeconstateringriepbi
jmi
jdevraagopofdeinformatieui
thet
dagboekeen nieuw lichtzou kunnen werpen op de poëzi
e.Zou datperspectief
insommi
ge gevallen toteenandereofgenuanceerdere interpretati
e kunnen Ieiden?Metenkel
e voorbeelden heb ik Iaten zien dathetantwoord op deze vraag
bevesti
gend is.In beide genreswordtde I
ezergeconfronteerd metiemand di
e
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eenzoekeri
sen zichzel
fvoortdurendvragen stel
tals:hoe ui
tik mi
jn emoties,
watvoorpersoonli
jkheid benikofwiIi
kzi
jn,hoeword ikeen goed di
chteren
hoemoetikmi
jnIeven i
nrichten onderdedrukvandesteedsmaarverstri
jkendeti
jd?
Om toteen goede vergeli
jking te kunnen komen,zi
jn hi
erboven de voorbeel
den geputuitde poëzi
e di
e W arren schreefin de peri
odewaarvan hetdag-

boeki
suitgegeven.Terafslui
tingwiIikkortstilstaanbi
jdebundelT(d uit1986.
Detiteldrukthétkernbegripvan Warren en zi
jn werkui
t.DezebundelIi
jktde
thematiekvan de voorgaande poëzie en hetdagboek in zi
ch te verenigen:wat
i
n het dagboek explici
etwerd vermel
d en doorde poëzie vaak slechts werd
geïmpliceerd,wordt hierin expli
ci
et in versregel
s onderwoorden gebracht.Zo

spreekthetI
yrisch'ik'inhetopeni
ngsgedi
chtoverzi
jnhaastonvervulbarewens
volgenshet'carpe di
em'-ideaalte Ieven:

>atdoejemetme,Fù'
d,datvrlwelni
mmer
ikhetuurpluk,maarsteedsnaarschimmenjaag
detoekomstinofuit,ineenvertwlfeldpogen
8.

tezeggen ikbestond,besta,ikzaIbestaan/8

Ui
t:Ti
jd.1986,p.5.

Ookop deeerdergestel
devraag waarom hetmotiefvan deui
terli
jke schoonheid toch steedsweerin de poëzi
e opduikt,geeftdeze bundeleen antwoord.
In hetgedicht'Dedichtersprak'I
egtW arren explici
etui
twelkdoeldi
tdi
ent:

9.

Ui
t:Ti
jd.1986,p.9.

Dedichtersprak,bekl
lftzùb woord
danzqbjouw ogen vooreent(d
gewldtotmooieogen,heeftjemond
deIl
ppenwaarvangeneratiesdromen.g
Dedi
chterhooptdusdeschoonheidinzi
jnverswatIangertekunnenbewaren.
ln hetsl
otgedichtkeerteen aantalthema'
snog eensterug.De hoge opvatting
datpoëzie dingen kan vereeuwigen en ietswaardevol
s kan toevoegen aan het

Ieven wordthierbehoorli
jkgerelativeerd.In afwachting van de nog tevolgen
dagboekdel
en en welli
chtni
euwe poëzie citeerik hierdatal
les in de warsturendegedicht'
.
Nadat

NadathldeIiefstebezongenhad
en hetI
even,

nadathldeIiefdebezongenhad
en de dood,
deniette benaderen schoonheid,
hetniette ontlopen verval
.

nadathlhetabsoluteNiets
aanschouwd en aanvaard had
vroeg men hem:
Zing onseen nieuw Iied,

o zoalsbù'
y'
ou
deIeeuwerik trillertboven deknal
van deall
erlaatste catastrofel
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Enhlgingz/
'
tten,ontroerdom diewaan,
die Iievehoop.De stommelingen.
Gantze/fsdieknalkomtniet,

dieIeeuwerl
kzaIernietzln.10

10.

Ui
t:T(d,1986,p.66.
HelenJochemsstudeerdeNederlandsetaal-enIetterkundeaandeUniversiteitUtrechtmet

ModerneNederl
andseI
etterkundeaIsspeci
al
i
satie.Inaugustus1996ronddezi
jhaarstudi
eaf
metdescriptiePoëzieaIsschaduwbiografie..eenbiograflYcheinterpretatievandepoëzievan
Hans Warren.
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Bi
jdevakgroepNederlandsvandeUni
versi
tei
tUtrechtkun W EDERKEREND ONDERW IJS isbedoeld voorafgestujenatuurl
i
jkgewoonoverdag(invol
ti
jd)Nederl
andsslude- deerdenvandevakgroep.Decursussenzijnsomsspeciaal
umniontwikkel
d(PAo-cursussenzoalsGendeœtudies
ren.Maari
nUtrechtkanhetook'
savonds(i
ndeel
ti
jd).Het vooral
sludieprogomma biedtstudenten een bredeopleidinginde i
ndeneerlandi
sti
ek),speci
al
isati
es,zoal
sRepresentctjesvcn
neerlandistiek metonderdelen vanuitdetaalkunde,de Iet- Zuidejké/hkc,7rouwenenge/etterdhej
d,l
ntercu/
ture/
ecomterkunde endecommunicati
ekunde.Daarbi
jkomteen municatie.
groot deelvan hetNederlandse cultuurgoed aan bod,van
middeleeuwentotmulti-media.Naeen brede basisopleiding

Medewerkec kan devakgroep doen ook regel
mati
g CON-

ki
ezenstudentenui
teengrootaantalspeci
al
i
satiemogeli
jkhe- TRACTONDERZOEKvoorbedri
jven eninsteli
ngen.Daarbi
j
den.Maarde vakgroep vecorgtnietalleen de reguliere wordtbi
jvoorbeel
d advi
esui
tgebrachtoverhetverbeteren
opl
eiding Nederl
ands.Erzi
jnookmogel
i
jkhedenvoorbi
j- vandecommunicatieinorganisaties.
voorbeeldcontractonderwi
js,wederkerendonder
wi
jsen
contradondecoek.

Informatie en docum entatiem ateriaaloverde Utrechtse
opleiding Nederlandsen overandere activiteiten van de

W ie CONTRACTONDERW IJS volgt,kan uit het bestaande

vakgroepNederlandsi
sverkri
jgbaarbi
jAl
exdeJager,tel
eaanbod zel
fdecoll
egeskiezendi
eaanslui
tenbi
jdeei
gen foon030-2536530.
interesse zoalsInleiding commvnicatiekunde,Publiekgerizbt

schri
jven,Proza- en Poëzie-analyse,Inleiding in de
y iddelnederlandse Ietterkunde.Deelnemersschuiven in de

col
l
egebankenaanbi
jstudenten.
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De 'm annetyke
bekw aam heden'van
een achttiende-eeuw se
dichteres
OverAnna van derHorst
Anneliesde7eu7
In de achttiendeeeuw schreven meervrouwen dan

zichjui
sta/
svrouw profileert.Dezeinval
shoekzaIik

alleen BetjeW olffenAagjeDeken.Hetvrouwelij-

ookhiergebrui
ken.

ke dichterschap werd echterni
etdooralle manne-

Van derHorstschri
jftin detweede hel
ftvan de

Iijke tijdgenoten toegejuicht.Anneliesde Jeu
beschrijflde Ii
teraire carrière van Annavan der

achtti
ende eeuw een aantalbelangwekkende stuk-

Horst,die door haargenrekeuze en pleidooien

voorde intellectuele ontwikkelingsmogeli
jkheden
voorvrouwen zeeruiteenlopende kritieken te verduren had.

ken,waarin ze een Iansbreektvoorhetvrouweli
jk
schri
jverschap en de intellectueleontwikkelingsmogeli
jkheden voorhaarsekse.Deze discussie was
reedsin de zeventiende eeuw ingezet,maarkri
jgt
hal
verwege de achttiende eeuw ni
euwe impul
sen.z

JuistVan derHorstsbijdrage aan ditdebaten de
De in Enkhuizen geboren achttiende-eeuwse di
chteresAnna van derHorstheefttotnu toe in de Iiteratuurgeschi
edenisvooralaandacht gekregen omdat
ze van 1764 tot 1765 een goede vri
endin was van
de befaamde romancière Eli
zabeth Bekker,beter

bekend aIsBetje Wolff.Onderwerp van onderzoek
wasdan ook voornameli
jkhun vriendschap en de

reacties di
e daarop volgen,maken haarzo interessantvoor het huidi
ge onderzoek.Via di
t materiaal

komen we meerte weten overhaardri
jfveren en
haarwaarderingvanhet(vrouweli
jk)dichterschap.ln
di
tartikelwiIik naderingaan opVan derHorstspoëti
ca en de contemporaine reacties op haarbaanbrekendewerk.

gebeurtenissen die daareen einde aan gemaakt

hebben.Daarnaastzi
jn ergenealogische gegevens
overVan der Horstopgediept en werden haarheldendichten geplaatstbinnen hetepisch genre.
In di
tartikelw iIik vanuiteen andergezichtsveld

Leven

Anna van der Horst wordtop 16 oktober 1735 te

ki
jken naarhetwerkvanAnnavanderHorstenhaar Enkhuizen gedooptaIs tweede kind van de koopuitde schaduw van Elizabeth Bekker halen.Het man Al
bertvan derHorsten Gerri
tje Pool.Ze Ieert

onderzoek naar dichtende vrouwen in de
Nederlanden ui
tde zeventiende en achttiende eeuw

zi
chzelf de basisbeginselen van de dichtkunst en

bloemlezing van di
chteressen uitde periode 1550-

terstandspositie bevindtten opzichte van haarman-

1850,dieeind di
tjaarzaIverschi
jnen.Zi
janal
yseren

neli
jke ti
jdgenoten.Alopjonge Ieefti
jd moetze in

doelen functi
e van hetwerk van vrouwen binnen

iedergevalIiefde voorde kunsthebben opgevat,

haal
tookzoveelmogeli
jkinformatieoverhetdichti
sde laatste jaren volop in beweging.Momenteel ambtui
thetwerkvanhaarmannel
i
jkeenvrouweli
jwerken historisch-letterkundigen van de universi- ke col
lega'
s.LaterzaIze bli
jven benadrukkendatze
teiten van Utrecht,Ni
jmegen en Leuven aan een zichdoorgebrekaangedegenonderwi
jsineenach-

hun eigen ti
jd.Vrouweli
jkeauteurshadden meestal wantnaareigen zeggen schri
jftzeaI
szesti
enjarige
een andere posi
ti
e dan manneli
jkeen waren zi
ch haareerste vers,een gedi
chtop hetoverli
jden van
daarvaak van bew ust.Erwordt nu dan ook aandachtbesteed aan de vraag ofen hoe een dichteres
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stadhouderW illem IV in 1751.3 ln 1764 Ieert Van

derHorstde bekende schrijfsterEli
zabeth Bekker
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kennen.De vrouwen delen hun Ii
efde voorde poëzie
en hun studiezin.Ze zull
en,gezien deafstand tussen
hun woonplaatsen -Bekkerwoonde in De Beemster

catechisatieboek samen.4 Het handschri
ft omvat
maarIiefst429 foli
o'
sen isnooitin drukverschenen.

Zedraagthetomvangrijkewerk,datinvraagenantvooralschrifteli
jkcontacthebben gehad.Eenjaar woord bi
jbelpassagesbehandel
t,op aan haarbroers
Iaterkomterplotseling een einde aan hun vri
end- en zussen.HetzaIvoornameli
jk bedoeld zi
jn voor
schap,wanneerin hetvoorjaarvan 1765vaderVan hui
seli
jkgebruiken toontdatVan derHorstzi
ch al
derHorst om onbekende redenen verdere corres- opj
ongeIeefti
jdopeengeleerdeenserieuzemanier
pondentie verbi
edt.Anna van derHorstvertrektver- met(
bi
jbel
lstudiebezi
ghield.
volgens naarGroningen,waarhaarbroerJacobus
Haareerstegedruktewerkverschi
jntin 1757,aIs
woont,en treedtnog datzel
fdejaarin hethuweli
jk zenog maar22jaari
s.Dichtkundigeerinnering,van
-

met Pi
eter Roelfzema,die het I
aternog tot burge-

meesterzou schoppen.Hun huweli
jk bli
jftki
nderIoos.In 1772 wordtde schri
jfsterhonorairIid van

hetmerkwaardigste op onze reà van Enkhul
ken naar
Groni
ngen en Bergum in Vriesland i
s een zes pagi
na'
stell
end gedichtovereen tochtdieze samen met

het Haagse dichtgenootschap 'Kunstli
efde spaart

éénvanhaarzussen maakt.ln di
eti
jdverschi
jnener
geen vli
jt'.Ze bli
jftIid tothaardood,op 11juni i
n de Republiek nog ni
etveeldichterli
jke reisversl
a1785.

gen van vrouwen en wat dat betreft is het een

BeginjarenvanVanderHorstsdichterschap

opmerkeli
jk werk.Heti
sgoedkoop uitgegeven in
eenzeerkleineopl
age,waarschi
jnli
jkop kostenvan
haarouders.De naam van de drukkerontbreekt in

Zoal
s gezegd begintVan der Horst alvroeg met

i
edergevalopdeui
tgave.DiewiImi
sschienzi
jnnek
schri
jven.Haareerstegedi
cht,opstadhouderWillem niet uitsteken voorhaareersteling.MaardatveranI
V,isjammergenoeg nietbewaard gebleven.Het dertalsnel.De volgendejaren verschi
jnter-zeker
vroegste werk dat we van haarkennen i
s van een vooreen vrouw uitdi
e ti
jd-heelwatmateriaalvan
jaarIater:op haarzeventiende steltze een soort haacs

Vooys2 /Jaargang 15

De gevallen van Ruth:eenspraakmakend epos

zeventien pagina'stellend gedicht'Aan Mejuffer

Zeven jaarI
ater,in 1764,zi
eteenzeeropmerkeli
jk

Anna van der Horst'op,waarin ze haarvriendin
bezi
ngt die ''niets begeert/Dan rust,en vreê,een

werk hetIicht:De geva//en van Ruth.Hetiseen hel-

dendi
chtop de bi
jbel
se figuurRuth,waaraan Van
derHorstnaarei
genzeggenmaarIiefstzesjaarhard
gewerktheeft.6Blijkbaarnam ze haardi
chterli
jke
bezigheden erg serieus.Mannen beoefenden di
t
genre aleeuwen Iang.In 1756 was M argareta

Geertrui
d van derWerken (1734-1781)metWillem
de IV de eerste Nederlandse vrouw die een epOS

still
ecel,watboeken(...
)'.Bei
dedamestrekkenzich
graagterug om testuderenenhebbendaartoebli
jkbaarookde mogeli
jkhei
d.Zoalswe bi
jde beschri
jvi
ng van haarIeven alzagen,wasvan derHorsteen
echte autodidact.

Bekkerpri
jstin haarvershetdichtwerkvan haar
vriendin.Ze betoogtdataI
sgrotezeventiende-eeuwseauteursaIsPieterCorneli
szoon HooftenJoostvan

schreef;Van derHorsti
sachtjaarI
aterdevol
gende. den Vondelnog zouden Ieven,zi
jhaarwerk ook
Nieuw en baanbrekend voorhetgenre i
s haarkeuze

geroemd zouden hebben.En aI
s eerdere di
chteres-

senzoalsMariaTesselschade RoemerVi
sscher(1594vooreenvrouweli
jkehoofdpersoon.
NaastVanderHorstsinvulli
ngvanhetvrouweli
jke 1649),Anna Maria van Schurman (1607-1678),
personage isvooralde narede bijditwerk zeer Katharina Lescail
je (1649-1711)en Katharina
bel
angwekkend.Hierin betoogtze datdichten voor JohannadeW i
th(1691-1728)'Mannenroem'genohaareen ''onwederstanelyken drang'
'i
s.Ze toont

ten,waarom Van derHorstdan ook ni
et? Bekker

haarbelezenhei
d doorteverwi
jzen naarhaarvoor- heeft in iedergevalDe gevallen van Ruth met
gangers,en dan metname de vrouwel
i
jke.Ze wiI 'waargenoegen''gelezen.g
'de Stappen drukken van die edele Matronen en
Behal
ve deze posi
ti
eve r
eacti
everschi
jnen erook
longvrouwen,die alvoorlange doorhare meerdan m i
nderenthousi
aste recensi
esin deti
jdschriften De
manne/
yke bekwaamheden aan het dwalend oor- /etter-h/stor/
'
e en boekbeschouwer(1764,p.407deeldi
en waan benomen hebben,die de Vrouwen 411)en Vaderlandsche Ietteroefeningen (1765,p.
sl
egtstotde Keuken,ofop zyn besttotde Brei-en 298-299).De anonieme (manneli
jke)recensentvan
Borduurnaald bekwaam keurde''.7 Van der Horst hetI
aatsteblad betrektinzi
jnoordeeluitgebreid de
maaktnietdirectduideli
jkwiezemetdezewoorden sekse van de auteur,maar doet dat op een heel
op hetoog heeft,maaromdatze i
n diezelfde narede ander
e manierdan Bekker.Hi
jwaardeerthetdat
citeertui
thetwerk van Elizabeth Bekker(1738- vrouw en zich met dichtkunst bezighouden,maar
1804),Vrouwe C.P.(pseudoniem van Catharine de tegeli
jkerti
jd vindthi
jdatVan derHorstbetereen
W ilde,1688-1766),Lucretia van Merken (1721- watmindermoeil
i
jkgenredanhetheldendi
chthad
1789)en Christina de Neufvill
e (1713/1714-1784) kunnen kiezen.Dat is voorhaar-en daarmee voor
zaIze(ondermeer)aanhengedachthebben.
de gehelevrouweli
jke sekse! tochte hoog gegreVan der Horst vertel
t datze zesj
aargewerkt pen.Van derHorsti
sin zi
jn ogenveeltewi
jdl
opig,
heeftaan De geva//en van Ruth.Doorgaansl
ezenwe waardoorde kracht uithaarverhaalverdwi
jnt.Toch
in bundelsvan vrouwen datze hun werk vööruitga- meenthi
jdatze op de goedeweg is,en ''schoon
ve dooreen manneli
jke deskundige hebben Iaten men haare keuze injui
steen heldendichtte verkiecorrigeren.VanderHorstheeftdiemogeli
jkheidech- zen,nietkonnenbi
lli
jken'
'wiIhi
jhaartochaanmoeterniet,daarvoor I
ei
dt ze in Enkhuizen een te ge'
l
soleerd bestaan.Van de 'Ietterhelden'metwie ze
brieven wissel
t,I
eertze welhetéén en anderover

dichterli
jke voorschriften,maarze vindtdatze hen
moei
li
jk haarhel
e heldendi
chtvoorkan l
eggen om
er regelvoorregelcomm entaar op te Ieveren.

Daarom achtze nu deti
jd ri
jp voorpublicatie.Ze
nodigt de I
ezers ui
t commentaarte formuleren op

haarwerk middels''vriendlyke bri
even''(welvoorzienvanfrancol)ofperiodi
eken.8
En reacties kreeg ze.Eén ervan i
s van haartoenmalige vriendin Elizabeth Bekker.In haar bundel

di
gen.De mening van de recensent in het andere

ti
jdschri
ftheefteenzelfde strekking.Hijval
tover
haaronervarenheid en vindtdat ze nog maareen

paarjaarmoetwachtenvoordatzeopnieuw ietsuitgeeft.
Van derHorstlaatzi
ch doordeze strenge woorden echternietui
thetveld slaan en begintaan een

tweedeepos.DatwordtvierjaarIater,in 1769,
gedrukt.Maarin de tussenti
jd werktze ookaan
andermateri
aal.Zetoontdatzeverschillendegenres

indevi
ngersheeft.Zoverschi
jnenertussen1764en
1769 ondermeereenIi
jkklachtop hetoverli
jdenvan
Eenzame nachtgedachten (1765)nam deze het prinsesMaria Louizavan Oranje Nassau,een Iange
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Iofzang op hetroemri
jkeverleden van haargeboorteplaats Enkhuizen en een vertaling van
Bespiegeli
ngen van jozeph,by de bevalling van zyn
ondertrouwde bruid Mari
a van de Franse feministe
avantIa Iettre M arie Ie Jars de Gournay.Van der
Horst produceertdusveel,en een grootdeelervan
wordtook gedrukt.
Debora:vrouw en studie

Anna van derHorsttrouwtin 1765.Voorveelvrou-

wen betekentindieti
jdeen huweli
jkheteindevan
hun schrijverschap.MaarVan derHorsten haar
echtgenootRoelfzema kri
jgen geen kinderen en
bli
jkbaarstaan ook huishoudel
ijke bezigheden het
dichtenni
etindeweg,wantzebli
jftpubli
ceren.
Haartweedebi
jbel
seepos,Deborain vierzangen
(1769),verschi
jntin haarnieuwe woonplaats
Groningen.Opnieuw voertVan der Horsteen vrou-

weli
jkehoofdpersoontentonele.NetaI
sDegeea//en
van Ruth beslui
tVan derHorstDebora meteen zeer
i
nteressante narede.W elli
chtaI
santwoord op eerde-

aan de ei
genl
yke pli
gten uwer kunne.De maatschappy trektvoordeelvan uwe nutte zorg en
1b/
bteoplettenheid.

Vrouwen die een kinderrijkgezin hebben en zi
ch
toel
eggen op hun hui
shouden,vervull
en reeds hun

maatschappeli
jkeplicht.InVanderHorstsogenisdi
t
hunbelangrijkstetaak.
Maarerzi
jnookvrouwen di
eweIvoldoendeti
jd
kunnen vri
jmakenvoorstudie.Van derHorstprobeertaandehandvan eenvi
jftalpuntenhaareventuele opponenten ervan te overtuigen datvrouwen
die aan de minimale voorwaarden voor studi
e vol-

doen,welde kansmoeten kri
jgenzichteontwikkel
en.AIseerste argumentvoertze aan datvrouwen

netaIsmannen van nature begerig zi
jn om door
middelvan studie meerte weten te kom en.

Bovendien zi
jn -en datzi
jn haareigen woorden ''de zwakheid der Zinnen en Hartstogten in ene
Vrou groter gestel
d dan in de Mannen'' Deze uit-

spraakslui
taanbi
jhetgangbareachttiende-eeuwse
mensbeel
d waarbi
jmen,zi
ch baserend op dezogenaamde temperamentenleer
,ervanui
t gaatdat het

re afwi
jzende reacti
essteltzezi
ch nu veelzelfbe- verstand van vrouwen van nature doorgaansminder
wusterop.Nadatze zich in De geva//en van Ruth ontwi
kkel
di
sen datzewi
spel
turigerzi
jndan mangerichthad tot''den bescheiden E= verstandige) nen.M aardeze negatieve aspecten zet Van der
Iezer',keertzezich nuvoornameli
jktothaarsekse- Horstheelslim om in haarvoordeel.W antdoormidgenoten,die ze aanspreektmet''wyzhei
dbeminnen-

deIvan studi
e kunnen vrouwen deze zwakheden

deVrouwen'
'.VanderHorstpri
jsthunzintotbordu- overwinnen!
ren,breien,schilderen en muziek,kunsten die i
n de
Een anderbelangri
jk puntdatVan derHorstte
zeventiende en achttiende eeuw passend worden
geacht voorvrouwen uit hogere standen.M aar
bovenal Iooft ze hun 'Letteroefening, of

berde brengt,isdatvrouwen hun kennisgoed kunnen toepassen in de zorg voorhethui
shouden.Om

heid moeten hebben doorzel
fstudie kennistevergaren,zoalsze zelfook heeftgehad.NetaI
sveelvan

uit boeken.Van der Horst kan zich dan ook niet

voora//e vrouwen is weggel
egd,en ze werkt het
sekseonderscheid meteen We9 doortoe te voegen:

zoeken.
Hetvierde aspectdatVan derHorstaanroertisde
godsvrucht.Ookdieversterkjejuistdoormiddelvan
studi
e.Ze beëi
ndigthaarbetoog doorte ve- ijzen
naarde vele vrouwen uit de geschiedenis die hen

een deugdzame huisvrouw te kunnen zi
jn,en de
Leerzugt''10Ze betoogtdatvrouwen de mogeli
jk- kinderen goed op te voeden,moetze watopsteken
voorstel
len daterbezwaartegen zou zi
jn aI
svrouhaarti
jdgenoteniszevan meningdatdi
techterniet wen dit doen op het moment dat anderen vertier
netaIsni
etvooralle mannen.Je moeternameli
jk
weIde geesteli
jke capaci
teit,voldoende financiël
e
middelen,oudersdie een dergeli
jke opvoeding
ondersteunen en voldoende ti
jd voorhebben.En voorgingen in studie.Enjui
stDebora,de hoofdrolvooralaan dit I
aatste ontbreekt hetveelvrouwen. speel
sterui
t haarepos,i
s hiereen mooivoorbeeld
M aar daar hoeven ze zich helemaalni
etvoorte van.Aan haar kan men zien dat 'hetverkeerd
schamen:
gedagti
s,datde Letterojfeningen eneVrou dertel,
verwaand,en menschenhatende zoude maken'
'.
Laat U dit nietsteken. Vrouwen, overkroptm et
Ook nu vraagt ze weerom commentaarvan de
de bezi
gheden,waarmede een kindervolgezi
nu I
ezers.Bli
jkbaarheeftzedevori
gekeervoornameli
jk
omringt.Beklaagtuniet,datgy u totdegeleerde reacti
es van mannen ontvangen want di
tmaalmoeoefeningen niet kond afzonderen. Gy voldoet di
gtzevooralvrouwen aante schri
jven.Heti
stoch
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nietaan de manneli
jke sekse voorbehouden te
beoordelen ofiets goed ofslecht i
s? Vrouwen hebben hiervoorvoldoende capaci
tei
ten,maarmisschien
durven ze ni
etzo goed.Haaradviesis:''overwin die
valsche schaamte;en toon datde Vrouwen zo min
onbekw aam zyn om w eI te denken dan de
M annen''11

Zoalsverwachtverschi
jnenerinderdaadweereen
aantalreacties.Opni
euw bespreekt Vaderlandsche

Ietteroefeningen (1770,p.370-371)haarepos.Net

Godsdi
enstige inmenging

De reactiesdie in 1770 verschi
jnen naaraanl
ei
ding
van het acht pagina'
s tellend vlugschriftDe Iievde
van lezus en zyneheilsgezanten derKri
stenen in het

euangelie zijn totaalandersvan toon.Metdit
gedi
chtmengtVan derHorst zi
ch in een godsdienstig debat tussen de Groningse theol
ogen Frederi
k
Adolfvan der Marck en Theodorus Brunsveld de
Blau. Naaraanleiding van hun uiteenlopende

aI
s de vorige keeri
n di
tblad i
s hetcommentaarvan

mening overhetnatuurrechtverschijnteen hele
de (wederom anoni
eme manneli
jke)recensenttoe- reekspamfletten,waarin telkenséénvan beide mangespitstop de seksevan de auteur;hi
jwenstdat nen gesteund wordt.Aan aldeze gedichten wordt
vrouwen di
e daartoe de ''geschikthei
d en gel
egenhei
d' hebben,doorde narede aangespoord worden

nietveelaanstoot genomen.Alleen op Van der
Horsts visie volgen verschill
ende boze reacties,di
e
allemaalbetrekking hebben op haarsekse.Jui
stdat

tetonen datzi
j'zo min onbekwaam zi
jn om weIte
denkendan de Mannen'
'.Daartwi
jfeltderecensent Ii
jktderedentezi
jn geweestom negati
efophaarte
danookni
etaan.Hi
jiserweIvanovertuigd datwe reageren.Van der Horst isdan ook de enige vrouw
hi
ervan doen hebben meteen slimme vrouw.M aar

tegeli
jkerti
jd meenthi
jdatzebeterdenktdan di
cht.
HoewelVan derHorst eerderalbewezen heeftdat

diezich overde kwestie ui
tlaat.
W atstoortde mannen nu zo aan Van derHorsts

zebestkanschri
jven,bleekvol
genshem reedsbi
jDe

inmenging?Hoewelinnavol
gingvan Paulus(1Cor.
14:34)in de zeventiende en achttiende eeuw de

geva//en van Ruth dat ''een Heldentoon haerzaek

gangbare mening isdatvrouwen zi
ch op godsdien-

ni
etis' EndaaraanismetDebora i
n zi
jnogenniets stig gebied nietuithoren te laten,verlooptdatin de
veranderd.De recensentsteuntweli
swaarVan der prakti
jktoch anders.AIvanafheteind van de zesHorstsvisie datbepaalde vrouwen zich moeten kun- ti
ende eeuw verschi
jnen erbundelsvanvrouwen
nen ontw ikkelen, maareen epos vervaardigen,is metgodsdi
enstige verzen.Dergel
ijkwerk zietook
nog te moei
li
jkvoorze.Hi
jstaatdusweIpositief volop het Iicht in deze periode.De uitgaven worden
tegenoverdichtende vrouwen in het algemeen, vaakverdedi
gddooreroptewi
jzendatiedereen,en
maarze moeten ni
etproberen een genre te beoefe- daarmee dusookvr
ouwen,kan bijdragen aan de
nen datvoorhente hoog gegrepen is.

verspreiding van Godswoord.l3

Dejonge Friese Caroline Coul
on (?-?),van wie
Van derHorstdoetmethaargeschriftei
genli
jk
verschill
ende gel
egenhei
dsgedichten zi
jn overgele- ietsanders.Zetreedtbuiten devoorvrouwen gestelverd,Ii
jkterheelandersovergedachtte hebben. de grenzen doornieteen traditionele godsdienstige
Blijkenseen in handschriftbewaard gebleven visie te verkondigen,maar zich te mengen in een
gedicht uit 1769 bewondert ze hetwerk van Van
der Horst, die ze aanspreekt met ''Roemw aarde
Voedstervrouw derDui
tsche POëZy'
' Haarhelden-

theologi
sche discussie.Doordatze haarei
gen per-

soonli
jke geloofsovertuiging verkondigt,kri
jgtze
meteentehorendatzeteveri
sgegaan.Maarbli
jk-

di
chtenomschri
jftzeaIs''grootschedi
chttafreelen,/ baarw illen Van derHorsts opponenten haarook
W aarin m'in el
ken trek zi
et Hemelwysheid spee-

niet met open viziertegemoet te treden; hun

len'
'.12Bli
jkbaarzag Coulon Van derHorstaIseen

schimpdichten verschi
jnen anoniem ofondereen

navol
genswaardig voorbeeld.

pseudoni
em.Een zekere Pietatl
Y ergo benadrukt in

Naaraanlei
dingvanVan derHorstsepenverschi
j- zi
jnweerwoorddatvrouwen bestweImogenschri
jnen erdus uiteenlopende reacti
es.Aan de ene kant

Ven,maardan met name overzaken aIs de Iiefde.

zi
jnermannelijkerecensentendiehetwaarderendat Overreligieuze kwestieshoren ze zich echternietuit
een vrouw zich toel
egtop de dichtkunst,maartege-

te Iaten:''Dit'
s enkelmannen werk,dees stryd en

Ii
jkerti
jdhetheldendichttochwattehoog gegrepen Letterkryg /En pastgeen Vrouwen,neen!madame!
vinden.Aan deandere kantzi
jn erdichtendevrou- deze vyg /lsalte hard om dooreen Vrouwen mond
wen die al
leen hun bewondering tonen.De menin-

genzi
jnvooralsnogverdeeld.

gebeten /Te worden;deze stryd,en schelle wapenkreten / En ri
epen nooiteen Vrouw te vel
len haare

speec'
'Hi
jvraagtzi
ch afhoe zeop heti
dee geko-
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men iszi
ch in deze zaakte mengen.Dachtze datze
op deze manierzi
ch een goede naam onderde poëten zou kunnen verwerven? Ditwordthaarzeker
nietmisgund,maardan moetze weIovereen ander
onderwerp dichten!
Een andere anoni
eme schi
m pdichteri
s nog heel

vol
doet aan de hoge eisen van het genootschap.
Misschien i
s deze voorzi
chtigheid haarweIingegeven dooreen eerdere ervaring met het gezelschap.

watrechtli
jniger.Raadde de vorige auteurvrouwen
nog aante schri
jven overzakendie di
chterbi
jhun
dageli
jks I
even staan,deze man adviseerthaarte

bel
ang.l; Hierin keren thema'sterug die we aleer-

doet best:datgy u stille hout,/ Blyft binnen uwe
deur:wilttrouwe zorgedragen,/En steetseen wakkerOOg:Op uwe huishouding slagen,/W ant van
een wyze vrouw:ZOO worthethui
s gebout.''l4 Een
vrouw hoort met haar mening en haardichtwerk
nietnaarbuiten tetreden.

den:'HaarGeestmetdenkenskragtbedeeld,/Kiezt
nutterOefening./ De W yzhei
d,di
e haarLeerlust
streelt, / W ekt haar bespiegeling / Om de
Opperwyzheid na te gaan.'Ze meentdateen vrouw
haar kenni
s dus vooralmoetgebruiken om dichter
totGodte komen.

Ofen hoeVan derHorstop deze aantijgingen

Maarophetdoorhaaringezonden materi
aalli
jkt
nietpositi
efgereageerdtezi
jn.Geenvanhaardi
cht-

Op 10 januari1773 I
egtze nameli
jkvi
erverzen ter
beoordeli
ng voor.Vooralhetgedicht'De wyzhei
dlie-

vendevrouw'i
si
n hetkadervanmi
jnonderzoekvan

derbi
jVan derHorstzagen.Opni
euw betoogtze maarnuindichtvorm -datvrouwende mogeli
jkheid
stoppen metdi
chten enzi
ch meerte ri
chten op haar moetenkri
jgentestuderenen datzedaardoorheleeigenlijke taak,hethuishouden:'Mejuffrouw gy maalgeennorseen stugge schepselshoeven tewor-

reageert,weten we niet.Ze mengt zi
ch in ieder

gevalni
etmeerin godsdienstigetwisten,maarbli
jft stukken wordtopgenomen in de bundels van het
weIop andergebied publi
ceren.En daarom wordt

genootschap.Haardankdichtaan de bestuurders

ze in de jaren zeventig aI
séén van de eerste vrou- ondergaat hetzelfde Iot.De notulen melden: 'het
wen ui
tgenodi
gd Iid tewordenvan een dichtgenoot- fraaie Dichtstuk (wordt)om meerdan eene reden,
schap.
niet in den bundelvan 'tgenootschap (...)
gepl
aatst' Watdieredenen precieszi
jn,wordtjammergenoeg ni
etvermeld.

Kunstliefdespaartgeenvlijt

AImetalIi
jkthetcontactvan Van derHorstmet
hetdichtgenootschap op een Iaag pitjete hebben

Op 4 januari1772 ri
chteen vi
jftalmannen in Den

gestaan.Hoewelze sinds haarverkiezing trots op
haar ui
tgaven vermeldt dat ze Ii
d is van 'KSGV',
heeft het verderweinig impact gehad.Geen van
haargedi
chten wordtgoed genoeg bevonden om
een pl
aatsjete kri
jgen in één van de uitgaven van

Haag hetdichtgenootschap 'Kunstli
efde spaartgeen

vlijt'(verderafgekorttot'KSGV')op.Nadatde
Brabantse Juli
ana Cornelia de Lannoy (1738-1782)
op18 aprilvandatzel
fdejaaralseerstevrouw honorairlid i
sgeworden,vol
gtop 25jul
iAnnavan der hetgenootschap,terwi
jlwerkvanveelanderevrouHorst.lsDitisde mogeli
jkheid voorhaarom haar weli
jke I
edenwelafgedruktwordt.Tochbli
jftzetot
werk voordat het gedruktwordt,doorandere des- haardood I
i
d.Op 11junistuurthaarechtgenoot
kundigen te Iaten beoordelen.Van der Horst is in
haardankbri
efdie hetbestuurop 29 augustusontvangt dan ook heelwat bescheidenerdan De

Pieter Roelfzema een voorgedrukte brief naar de

secretari
svan hetdichtgenootschap,waarinhi
jmeedeel
tdatVan derHorstna een kortdoch hevi
g zi
ek-

Lannoybi
jhaaruitverki
ezing.l6Zeervaarthaarver- bed isoverleden.
kiezing aIseen eeren I
aatweten de wetten van het

di
chtgenootschap zo goed mogeli
jk nate komen.
Het enige probl
eem dat ze voorzi
et is het verpli
cht
bezoeken van de vergaderingen.HetzaIvoor haar

Totbeslui
t

moeili
jkzi
jntelkensdezeI
angereisvanuitGroningen
te maken.Uitde notulen blijktdan ook datze er
maarwei
nigheeftbi
jgewoond.
VanderHorstschri
jftIaterop haarverkiezingook

Anna van derHorstheefteen breed oeuvre nagel
a-

een gedi
cht,dat hetgenootschap ontvangt op 12
november 1774.Hi
erin steltze zich opnieuw zeer

ten,waaraanwehaarvi
sieop hetvrouweli
jkdi
chterschap en haardrang totzelfontw ikkeling kunnen

afl
ezen.Opeendeelvanhaarwerkverschi
jnenreacti
esvanti
jdgenoten,waardoorwe ook Ieren hoe die

met haarvisie omgingen.NadatVan derHorstzich
bescheiden op.Ze betwi
jfelthetofhaarwerkweI in een godsdienstige discussie gemengd had,ver-
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schenen erfuri
euze reacties:hoe durfteen vrouw

zich uittel
atenoverdergeli
jkezaken.VanderHorst
kan zi
ch maarbeterbezighouden methuiselijke
taken,hetterrein vande vrouw !Maarui
tde reacties
op haarvlammende betogen di
e betrekking hebben

opde mogeli
jkheden voorvrouwen totstudi
e bli
jkt
dathaar(manneli
jke)ti
jdgenoten minderstarzi
jn
dan we m i
sschien zouden verwachten.Hoewelze

vinden datdichteressen nietmeteen de moeili
jkste
genresmoeten beoefenen,stemmen ze metVan der

Horstindat(bepaal
de)vrouwenzekerde kansmoeten kri
jgenzichop intell
ectueelgebied teontwikke-

3.
Van derHorstspreektzelfoverhetbeginvan haardichterschap
in:A.van derHorst,Degevallen van Ruth.Enkhuizen 1764,fol.
ven p.152 en in een Iofdichtin E.W olff,geb.Bekker,
Bespiegelingen overden staatderrechtheid,dichtmatig voorge-

stel
d.Hoorn1765,fol
.(xvl.
4.

A.vanderHorst,Deduurverkreegeneen veelbestreedene
waarheedenvoorgesteltin vragenen tegenwerpingenwordt
bewaardin deProvinciale bibliotheekvan Friesland,signatuur
Hs318.
5.
Zie hiervoorookVan Gemert1995.
6.
Van derHorst1764,p.156.

len.

7.
Van derHorst1764,p.153,155,cursiveringvan haar.

Annel
iesdeJeuiswerkzaam aI
sai
obi
jdeafdel
inghistori
sche

Dergeli
jkeui
tsprakenwaari
nvrouwendebeperki
ngenvanhun
sekseoversti
jgen,zi
jneentoposi
ndezeventi
endeenachtti
en-

IetterkundevandevakgroepNederlandsetaal-en Ietterkunde

vandeUniversi
tei
tUtrecht.Zi
jdoetonderzoeknaardeposi
ti
e
vandichtendevrouwenindeNoordeli
jkeNederl
anden(16001750).

de eeuw.

8.
Van derHorst1764,p.156-157.
9.
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jn.

1.

lkbedankLiavanGemertvoorhaarcommentaarop een eerdereversievanditartikel.
2.

Zievoorhetzeventiende-eeuwsedebatSpies 1986.
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De zonden van de

lezer (2):Luiheid
1an Vorstenbosch

Luiheid aIseen ondeugd afschilderen i
seen tik-

metenige regelmaatde vingerspieren,bij
kel
tje moeilijkergeworden sindseen mini
ster bepaalde categorieën van Iiteratuurwellicht
meteenzachtcontra-stemmetjeover'onthaas- nog één andere spiergroep -een fenomeen dat
ting'isgaan zingen in hetsl
avenkoordatnu al echternog ui
tgebrei
de aandachtzaIkri
jgen,
driejaarIang 'Werk,werk,werk'buldert.De wanneerik hetovereen andere zonde zaIheb120 beats p.m .gabberhouse die uithetoorte- ben.GontsjarovsOblomow is de favoriete
Iefoontje van hetmeisje naastme dreunen, roman van menig Iezeren dat is geen toeval.
voeren hettempo nog watop.Ook dansen is
werken geworden.Hakken en zagen.Ik staak

mi
jn poging maarom De trein dertraagheid

De sympathieke dikzak Iigtgrote delen van de

daginzi
jnbedenkanzichermaarniettoezettenom ietsaantevatten.Vaakookzi
jnfanatie-

van Johan Daisne te I
ezen,op zoek naariets
di
epsoverIi
teratuuren Iuiheid.De I
ustbekrui
pt
me om tegen al
le voornemens i
n de Lofvan de
Luiheid te gaan verkondigen,zoalsde eerwaarde Leclercq aldeed in 1966 - toen nog ni
emand dacht over een 24-uurs econom i
e - in
een 'Eloge de la paresse'.''De mensvan tegen-

ke Iezers sporthaters.Beweging is immers een

bedoeltnatuurli
jk met 'di
e vorm van werke-

Lezerszi
jnooknotoire Iuiaardsalswe ze
meteeneconomi
schoog beki
jken.Waargele-

overbodige concessie aan ons Iichamelijke
bestaan.De Iezercelebreerthetcerebral
e.Hi
j
heeftgenoeg aan zi
jn hersens,di
e hetri
jkvan
de mogeli
jkheden ontslui
ten,terwi
jldejogger

de tredmolen van hetbestaan herhaalt-om er
weer 'tegen aan te kunnen'.Lang voordat er
woordig schaamtzich om ni
etste doen en hi
j computerswaren,bood de Iiteratuuralonbeheeftongeli
jk,wanthetgaaterom dievorm perkte toegang tot 'virtualrealities'.Een goed
van werkeloosheid tevi
nden dieelke nutteloos- reisverhaalis beterdan een sl
opende trip en
heid vlucht en ons in staat stel
t de diepste een stuk goedkoper. Met een boek in de
regi
onen van de zielwéérte vinden.''Lecl
ercq hand...
I
ooshei
d' de religi
euze contemplatie.M aar de

kunst,aldusMichaëlZeeman in God zI
jmet zen wordt,wordtimmers nietgewerkten waar
ons (1997),iseen aantrekkeli
jker,creati
eve niet gewerktw ordt,wordt veelgelezen.De
mani
erom de hang naarzin en metafysica te
bevredigen.De Iezer die de literaire kunst
geniet,geeftzich op haarmanieroveraan een
scheppende vorm van werkloosheid.W at
zonde dus? Leve deIuiheidvan de Iezer.
Maardat klinkt me allemaalte mooien te

boeken van Jane Austen worden grotendeel
s

bevolktdoorjonge damesmetzeeënvan ti
jd
die inafwachting van een goede parti
jde ene
roman na deandereverslinden.Boekenzi
jn de
brandstofvan de verbeelding,die vooralhet

diep.Lezerszi
jn weIdegeli
jk notoireluiaardsin

vrouwelijkdeelvan de negenti
ende-eeuwse
nietsdoende kl
asse op de been houdt.W i
jheb-

een meerplatvloerse zin.Laten w e de zaak

ben geen nietsdoende kl
assemeer,al
leen Iang-

eensmeteen ergonomi
sch oog beki
jken.Dat durig werklozen en die staan niet bekend om
zit, Iigt, hangt in stoelof bed,zonderveel hun veellezeri
j.Maarhetzi
jn nog steedsde
andere spi
eren te bewegen dan oogspieren en

Vooys2 /Jaargang 15

vrouwen die het meest Iezen,en de mannen

die het meest werken.En denk niet dat de
onproducti
vi
tei
tvan de I
ezerall
een geldtvoor
hen die geacht worden met hun handen te
werken.Zel
fs voordocenten en studenten li
te-

overde betekeni
svan Ii
teratuurvooronsmore-

l
eI
even,maardiebetekeni
sIi
jkttoch vooralte
li
ggen in hetop de keperbeschouwd vri
jbli
jvend genieten van de worsteling van fi
cti
eve

ratuurgeldtdatdemaatschappi
jverwachtdat personen.De achttiende-eeuwse Engelse filoze teksten produceren en ni
etall
een consume- soof Hume wees alop de paradox datwi
j
ren. En waar gelezen w ordt, w ordt niet

oprecht kunnen genieten van een tragisch

geschreven.Vooreen jaarversl
ag metgelezen

toneelstuk.Hi
jverklaartditvooreen bel
angri
jk

boeken kopen we niks,zekergeen presti
ge,

deeluithetfeitdatwe onsonbewustgel
ukki
g

ook alzi
jn in de regeldedingen alveelbeter pri
jzen datwe zelf niethoeven te kiezen.
gezegd en veelorigineler.Publicaties moeten (
Wetenschappeli
jk interessantevraag:hebben
we hebben.W i
e schri
jftdie bli
jft.De grootste de tranen die mensen huilen bijeen boek
verleiding vooriemand die geacht wordt een

dezelfde endocrini
sche samenstelling aI
s di
e ze

proefschri
ftte schri
jven,i
stegaan I
ezen en te
bli
jven Iezen.En erin te bl
ijven'
.requi
escatin

huil
en bi
j'ei
genverdriet').Kortom,de Iezeris
teIuiom zi
jneigenbestaanteI
ei
den.
Nogeenparadox.Deschrijverdi
edesI
ezers
Iuihei
d nietbegri
jpt.Beatri
jsRi
tsemareageertin

pace Iibris.
Maarde meestopvallende vorm van luiheid
van de Iezeris toch de exi
stenti
ël
e.De I
ezeris
te Iuiom zel
fte l
even,te besli
ssenofte ki
ezen.
Het ideaalvan de Iezeris datde roman hem

een NRclcolumn op ui
tspraken van de vrouw

van de schri
jverVoskuil.Die had in een TVinterview aIs Ievensideaal'het samen gezellig

een anderI
even I
aatzien(MadameBovarysof thuis zitten'aangeprezen.Ritsema kan daar
zi
jn eigen I
even op een andere manier(Het ni
etbi
j.Voorhaarzi
jn 'haast,hetdrukhebben
emaalverschi
jningsvormen
Bureauj,zodathi
jofzi
jgel
outerddoorde I
ees- en hard werken all
ervari
ng zich verzoentmethetIot.Hoe troostel
oos en spanningsloos ook heteigen bestaan,
hetisgezien en opgeschreven.HetIezen maakt
het nemen van eigen ini
tiatiefonwaar
schi
jnli
jk.
Het helptde Iezer aan een contemplati
eve of
ironi
sche houding tegenoverzichzelfen anderen,en ironie isde dood van de daad.De bele-

van hetzelfde:iets van het leven maken en al
doende erin opgaan.Eris geen betere mani
er
om de horrorvacuiop afstand te houden'
'

van bestaansvormen,di
lemma'
sen I
evensl
open
aan en ondertussen gaat hetei
gen I
even voor-

werf beargumenteerd.M aarzoals ik eens
ergens heb gelezen, Iuiheid m ag dan een

bij.Li
teratuuri
sopi
um voorde kleinburgerli
jke

ondeugdzi
jn,hetiserweIeendi
eiemandvoor

intellectueel.Erwordtdan welveelgeschreven

veleandereondeugden behoedt.

Wantwatmoetjedeheledagdoenalserni
ets
te doen is? 'Een bodemloze Ieegte staartje
aan,wanneerdebeddenzi
jnopgemaakten de
ontbi
jtspulletjesafgewassen.''Hoezo bodemlozene begeeftzich iritallozewerel
den die hi
j zeleegte?Hetderdedeel(weer1000 pagina's)
evenzo gemakkeli
jkachterzichkan I
aten.Met isnetuit.
behul
p van de Ii
teratuurIegthi
jeen museum
DeIuiheidvandeIezerI
i
jktme hiermeedri
e-
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W berpunk:
de sciencefiction
van hetheden
Pau/
a Koopmans

Sciencefiction ismeerdan amusementmetpuntige
oren en reusachtige ruimteschepen.In hetsubgenre van de cyberpunk proberen auteursserieusin te
gaan op de toekomstperspectieven van de aarde
en haarbewoners.Paula KoopmansIaatalle insen
outsvan cyberpunk zien.

Sci
encefi
ction wordtin dewerel
d van de I
etterkunde

W atiscyberpunk?

Cyberpunk wasoorspronkeli
jk de titelvaneen kort
verhaal,dat in 1983 werd gepubliceerd in hetblad
Am azing stor/
'
esl. Hetw oord cyberpunk i
s een
samenvoeging van cybernetica,di
t wiIzeggen de
Ieerderinformatie-en besturingssystemen,en punk.
De cyberneti
ca omhelstonderandere de informati-

nauweli
jksserieus genomen.Bi
jna bi
jvoorbaat ca,maarbi
jvoorbeel
d ookdestudi
e van besturingswordthetIezen van boeken di
e totditgenre behoren afgedaan al
s een wellichtpl
ezi
erig,maarweini
g

verheffend ti
jdverdri
jf.Sciencefi
ction Ii
jktzi
chop de
li
teraire l
adderneteen paartreedjesboven debouquetreekste bevinden.Vreemd,wantsci
encefi
ction

mechanismen voor kunstmati
ge Ii
chaamsonderdeIen.De term kreeg algemene bekendheid toen
GardnerDozois,redacteur van /sadc Asimov'
s
sc/
'
enceFiction Magazine,hem gebruikteaI
stypering
voorhetwerk van een aantalsciencefictionauteurs,

houdtzi
ch bezig meteenvan de belangri
jkstethe- datqua sti
jlen themati
ek sterke overeenkomsten
jvers,onderwieBruceSterling,
ma'
svandezeti
jd:detoekomstvande mensheiden vertoonde.Dezeschri
de roIvan de wetenschap hi
erin.Natuurli
jk isniet W illiam Gibson en Pat Cardigan,com bineerden
alle sci
encefiction van hoog ni
veau,net zoals niet

belangstel
ling voorde i
nformatica en de computer

all
e gedichten oftragediesvan hoog niveau zi
jn, aIs nieuw medium meteen rebelse houding tegenmaardoordejaren heen zi
jnerveelsci
encefi
ction- overzowelde conventies van sciencefiction als de
auteurs geweest die de lezer,doorhun visi
e op de

samenl
eving in hetal
gemeen.

Cyberpunkauteurs proberen in hun romans te
toekomstte beschri
jven,een dieperinzichtin de
onderzoeken hoe de com puter,maarook andere
menseli
jkenatuurhebbenkunnengeven.
De Iaatstejarenheeftzi
ch binnen de sciencefic- nieuwe ontw ikkelingen aIs genetische manipulatie,
tion een aantalinteressante ontwikkelingen voorgedaan.De opkomstvan cyberpunk is ereen van.Di
t
subgenrevan desci
enceficti
on ontstond in hetbegin

van dejarentachtig.Hoewelhetbinnen dewerel
d
van de sciencefiction een schok teWeeg bracht,is

virtualreality en het implanteren van kunstmatige

Iichaamsonderdelen de menseli
jke identitei
tzullen
beïnvl
oeden.Verdergaat cyberpunk in op de vraag
hoe de machtsstructuren in de wereld zullen veranderen onder invloed van de globalisering en de

hetsubgenre bi
jhetgrote publi
ek nog onbekend. opkomstvan multinati
onale bedri
jven.ZaIde mens
Jammer
,wantheti
seen vorm van sciencefi
ction,die i
n de huidige vorm bli
jven bestaan ofworden we
bi
juitstek istoegesneden op dezeti
jd.Hetbehan- cyborgs,cybernetische organismen,een soortmengdeltenkele zeeractuele thema'
s,zoal
s informatise-

ets
vorm tussen m ensen machine?Bestaaternog zoi

ringende invloedvan technologieop de menseli
jke

aI
s 'werkeli
jkheid'aIsdeze doorde computerkan

identitei
t.Cyberpunk verdi
ent meeraandacht dan

worden nagebootst? Hebben we nog een Ii
chaam
nodig aI
swe onsI
even invirtualrealitykunnen door-

hetkri
jgt,vandaarditartikel.
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IllustratieuitDigitalA eb,asourcebookforMage.'TheAscenc/on

brengen? Zullen steden samengroeien tot enorme

gepresenteerd.Alle cyberpunkauteurs baseren hun

urbanezoneswaarinkapi
tali
smeenmisdaad hoogti
j visie op in de huidigesamenleving aanwezigetrends.
vieren?
Een van de romans di
e op deze vragen een antwoord probeertte vi
nden isW illiam Gi
bsonsroman
Neuromancerz. Dit boek wordt overhet algemeen
aIshetstartpuntvan de cyberpunkbeweging gezien.

De tweede component i
s de thematiek.Cyberpunk
onderscheidtzich van andere sciencefi
ction doorde
them a's die in de boeken worden behandeld en
vooraldoorde ideol
ogie van waarui
t deze thema'
s
worden bekeken.In de derde plaats kunnen erin

De roman beschrijft hetleven op aarde aan het cyberpunk enige sti
jlkenmerken worden aangewebegin van devol
gende eeuw.HetIi
jkterall
emaal zen,hoeweldeze perauteurnogalkunnen verschilni
et beterop geworden in de toekomst:de wereld

I
en.

wordtgedomineerd doormul
tinational
s,stedenzi
jn
samengegroeid en verworden totbroeipl
aatsen voor
misdaad,drugsgebruik en nutteloos geweld,een

Toekomstbeeld

mensi
szoveelwaard alsdesom vanzi
jndonororganen en een gedeeltevan de menshei
d bestaatbehalve uitvl
eesen bloed ook ui
tmechani
sche ofdigi
tal
e
onderdel
en.Gibsons grim mi
ge toekomstvi
sie sloeg
in de Verenigde Staten goed aan.Neuromancer
werd een bestsell
eren kreeg enkele prestigieuze
onderscheidingen voorsciencefictionproza,zoals de
Hugo, Nebula en Philip K. Dick Awards.Door
sciencefi
ctioncriti
ci
,zoalsIstvan Csicsery-Ronayjr.en
Claire Sponsl
erwordtNeuromancer gezien aI
s een
van de beste rom ans die de cyberpunkstroming

heeftvoortgebracht.Hetboekisdanookbi
jui
tstek
geschiktom te illustreren watcyberpunk nu preci
es
inhoudt.

Voordebeschri
jvingvan cyberpunkishethandi
g
determ in dri
e componenten op te spli
tsen.Heteerste,meestin hetoog springende aspectvan cyberpunk is hettoekomstbeeld datin de romanswordt

Een cyberpunkroman speeltzich overhetalgemeen

afop aardeen i
n dezeernabi
jetoekomst.Integenstelling totzogenaamde space opera'
s aIsStarTrek,
Star Gars en Dr Who komen ergeen bui
tenaardse

wezens,ruimtegevechten ofti
jdmachinesin voor.
Cyberpunkauteurs gebruiken de huidi
ge samenleving aIs inspirati
ebron voor hetscheppen van hun

fictievewereld.Zi
jproberennaaraanleidingvanontwikkelingen die op ditmomentgaande zi
jn,zoal
s
een zi
ch in sneltreinvaart ontwikkel
ende computertechnologi
e en een verharding van de samenl
evi
ng,
een geloofwaardig toekomstbeeld te creëren.Vaak

kri
jgtde Iezerhetgevoeldatde wereld van de
cyberpunkromans albestaat.Hetheden isbezi
g het
toekomstbeel
di
n te halen.
Een mooivoorbeel
d daarvan is cyberspace.Dit

conceptwerd doorW iliam Gibsonbedacht,toen hi
j
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een aantaljongeren in een speelhaleen vi
deospel
zagspel
en.Zi
jgingenzoinhunvi
deospelopdathet
Ieekofzi
jzichineenapartewerkeli
jkhei
d bevonden.
HetIeekGi
bsondanooknietonwaarschi
jnli
jkdatde

in cyberpunkboeken.Zi
jsymboliseren een machtsstructuurwaarin het individu slechts een producti
efactoris.De megacorporati
onsbeheersen de econo-

computerooit een eigen reali
teitvoort zou gaan
brengen.3 In Neuromancer wordt cyberspace, ook
weIde matrix genoemd,beschreven aI
s 'A conseny by billions of
sualhallucination experienced dail
Iegi
timate operators, in every nation,by children
being taught mathematicalconcepts...A graphic
representation ofdata abstracted from the banksof
every com puter in the human system.Unthinkabl
e
compl
exi
ty.Linesoflightranged i
n the nonspace of
the mind,clusters and constellation ranged Iike

In de wereld van cyberpunk wordt macht ni
et
zozeervertegenwoordi
gd doorgeld maardoorkenni
s:Information à power.Ditgeeft het individu de

data.''(p.51)In Gibsonsroman kan demensdoor

gen.De plots van cyberpunk draai
en vaak om de
rebellie van het i
ndi
vi
du tegen het 'systeem'.Di
t is
een van de aspecten di
e cyberpunk verbindtmetde

middelvan een schedelplug rechtstreeks i
n contract
treden metde com puter.Het computergeheugen
zendt informatie naarde hersenen en prikkelt de
zintui
gen,zodatde gebruikers van cyberspace het

gevoelkri
jgen zich in een anderewerkeli
jkheid te
bevinden.Zoverisde technologi
e totop heden nog
nietgevorderd,maareen begrip aI
s virtualreality een ui
tvinding die op hetmomentdatNet
promancer
werd gepubliceerd nog i
n de kinderschoenen stond -

isinmiddelsbehoorli
jkingeburgerd.Ironi
schdetaili
s
datGibson,de bedenkervan cyberspace,nauweli
jks

mieendemedia.Hun machti
sbi
jnaabsoluut.

mogeli
jkhei
d om,doorhandi
ggebruiktemakenvan
de kwetsbaarhei
d van de computersystemen waarin

deze informatie i
sopgeslagen,zi
jn i
nvloed te doen
gelden.Case,de hoofdpersoon in Neuromancer,i
s

zo'n indi
vidu.Hi
jverdientzi
jn brood aI
s conso/e
cowboy.iemand die zich in cyberspace begeeftom

daartegen betaling gegevenste stel
en ofte wi
jzi-

punkbeweging van dejaren tachtig.Een andere
overeenkomstmetdepunkbeweging i
shetnegati
eve wereldbeel
d datui
tcyberpunkromans naarvoren
komt.Gewel
d,corruptie en mi
sdaad ti
eren welig in
hetveelalstedeli
jke decorwaarin de verhalen zich

afspelen.Vaak zi
jn bestaandesteden samengekl
onterd tot een gigantische metropool.In Gibsons
roman beslaatde Spraw l
,een urbaan conglomeraat,
een grootgedeeltevan de huidigeVerenigde Staten.

verstand had van com puters.Neuromancerwerd

Destedeli
jkezonesincyberpunkverhal
enzi
jnvervalnog opeen'ouderwetse'schri
jfmachinegeschreven. Ien,maarkl
eurri
jk.Hetlevenisergevaarl
i
jkenhecIn Gibsons fantasie was de computereen mysti
eke, ti
sch.Gi
bson beschri
jftNightCi
ty,een van Case'
s
complexe,ongrijpbare machine metongekende werkgebieden,als 'a deranged experiment in Social
mogeli
jkheden,eensoortmetafoorvoordemenseli
j- Darw inism ,designed by a bored researcher who
kegeest.Toen Gibson jaren na hetschri
jven van kept one thumb permanently on the fast-forward
Neuromancereindeli
jkzi
jneerste personalcomputer button.''(p.7).Case heeftzo z'n ideeën overwat
aanschafte,vond hijhetmaareen Iawaaiig ding, hetdoelvandi
texperimentzou kunnenzi
jn:'There
waarvandemystiekindeprakti
jkwattegenviel.4
were countl
ess theories explaining why Chiba City
Hettoekomstbeel
d van cyberpunk is ni
et all
een tolerated the Ninseienclave,but Case tended
gebaseerd op de technologische voorui
tgang,maar toward the idea thatthe Yakuza mi
ghtbe preserving
ook op maatschappeli
jke veranderingen. the place asa kind of historicalpark,a reminderof
Globali
sering iserdaareen van.De wereld i
sde I
aat- humble ori
gins.But he also savv a certain sense in
ste decenni
a steeds kleinergeworden.Reizen gaat the notion thatburgeoning technologies require
snell
er.Studenten ui
tTokyo kunnen via decomputer outlaw zones,that NightCity wasn't there forits
communiceren metandere studenten waarook ter inhabi
tants,but asa deliberatel
y unsupervi
sed pl
ayw ereld. M cDonalds opent vestigingen in ground fortechnology i
tself.''(p.11).Ui
tdi
tfragAmsterdam,Londen en Moskou.Cul
turen raken mentspreekteendui
deli
jk cynismetenaanzi
envan
meeren meervermengd.In cyberpunk hebben de de posi
ti
e van het individu in een op technologie

megacorporat/ons (multinationale bedrijven)de
machtvan de regeringen overgenomen.Nati
onali
tei
t
i
svan ondergeschiktbel
ang.W ereldculturen hebben
zi
ch metelkaarvermengd.In cyberpunk ishetdaar-

om het bedrijf waarvoor je werkt,dat telt.
Megacorporationsfungeren vaak aI
sde slechteri
ken
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geëntesamenleving.Detechnol
ogieIi
jktnietlanger
in dienstvan de menste staan,maarandersom.
Een ander element van cyberpunk dat uit het
bovenstaandeci
taatnaarvoren komt,i
s hetinternati
onale karaktervan cyberpunk.Dit hangt samen
methetgl
obalisme datdoorhetsubgenrevoorspeld

wordt.De invl
oed vanandere culturen,metname de
Japanse, i
s in de romans dan ook goed merkbaar.

vermogens.De veronderstelli
ng i
sdathetde mensi
s
die de technol
ogie controleert,en niet andersom .

Leenwoorden aIssarariman enstreetsamouraizi
jn
opgenomen in hetstedeli
jke dialect.Deshurl
ken
(Japansewerp-ster)heeftvoorde hoofdpersoonvan

Dystopischesci
enceficti
on richtzi
chjuistopdenegatieve i
nvl
oed vanwetenschappeli
jkevoorui
tgang op

Negromancerzelfs een soort symbolische functie:
''The shuriken had al
w aysfascinated him,steelstars
with knife-sharp points.Some werechromed,others
black,otherstreated with a rainbow surface like oiI

on water.Butthe chrome starsheld hi
sgaze.(...)
They caughtthe street'
s neon ans tw i
sted i
t,and i
t
came to Casethatthese were the starsunderwhi
ch
hevoyaged,hi
sdestinyspell
ed outin a constell
ati
on

de mens.Aan de basisvan deze aanpak Ii
ggen twee
diepgewortel
de angsten.De eerste i
s dat de mens
doorhet gebrui
k van technol
ogie zaIcorrumperen,

zi
jn menseli
jkheid zaIverli
ezen en steedsmeereen
machine zaIworden.De tweede angst,het zogenaamde Frankenstein-principes, i
s datde mens,net
aI
s Mary Shell
eys Dr Frankenstei
n,doortechnol
ogische experimenten krachten in het Ieven zaIroepen

die hi
jnietkan beheersen en die zich uiteindelijk
ofcheapchrome.''(p.11-12)Hetisnietverwonder- tegen hem zullen keren.
Ii
jk datjui
stJapan een inspiratiebron isvoorvqel
Cyberpunk kiestnietduidelijk vooreen van de
schri
jversvan cyberpunk.Hetl
and heeftde laatste twee perspectieven:het heeftzowelutopische als
decenni
a een expl
osi
eve economischeentechnol
ogische groeidoorgemaakten i
stotde grote industri
ël
e
m ogendheden gaan behoren.Het spanningsveld
tussen de traditi
onele cul
tuuren de doorde weten-

dystopische aspecten en neemt een ambi
valente
houding aan ten opzichte van de technologische

ontwikkel
ing.Aan deene kantIi
jken cyberpunkauteurszichervan bewustdatde menseli
jke identi
tei
t

schappeli
jkevoorui
tgang voortgebrachtetechnocul- dooreen steeds verdergaande vermenging tussen
tuuri
s in Japan duideli
jk voelbaar.Daarom zien mensenmachine ingri
jpend zalveranderen.Aande
cyberpunkauteurs de Japanse cul
tuuraI
seen perfec- andere kantpresenteren zijde technologie aIsde
te metafoorvoorde invl
oed van de technol
ogie op (wellicht)enige manierom de mensheid een herdesamenleving.

ni
euwde i
denti
tei
ttegeven.De menszaldoorcybernetische Iichaamsonderdelen en geïm planteerde

Thematiek

computerchipssteedsmeeropeenmachinegaanIi
jken.De essentievan de menseli
jkheid'
.hetvermo-

Hetbel
angri
jkstethemavan cyberpunkisdeinvl
oed
van technologische vooruitgang op de menseli
jke

gen totI
ogisch denken gecombineerd meteen door
emotiesveroorzaakte irrationali
tei
t,zou in di
tproces
verloren kunnen raken.

identi
tei
t.Nu is datop zich nietuni
ek;veelsci
enceficti
on draai
tom di
tgegeven.Hetbelang van cyberpunk schuiltin de invalshoek van waarui
tditthema
wordt bezi
en:beschouwt men de toekomstvanuit
een utopi
sch of vanui
t een dystopisch perspecti
ef?
En wat wordthet meest benadrukt:de posi
ti
e van

Belangrijk bi
jditonderschei
d ishet spanningsveld
tussen de mens en de m achine.De vrouwel
i
jke
hoofdpersoon in Negromancer,de huurlinge M oll
y
M ill
ions,i
s behept met di
gitale ooglenzen di
e haar
gezi
chtsvermogen vergroten en haarbovendi
en van

jdendatum voorzi
en.Verderverberdemensofdemachine?Anderebelangrijkethema's informatiealsti
binnen hetgenre zi
jn hetmenseli
jk Ii
chaam en de gen haarrodevingernagelseen setstiletto'sdie naar
waarden die hieraanverbondenworden,de machine

keuze in- of ui
tgetrokken kunnen worden.Moll
y is

al
si
deaal,de crisi
svan de menseli
jke identiteit,de een mens dieopereert metde effectiviteiten emomachineaIsIustobjectendeverhoudingtotdewer- tieloosheid van een machine;in feite isze beide.De
machine,die in cyberpunkromans als Neuromancer
keli
jkheid.
een soortzelfbewustzi
jn verwerft,wordtsteeds
In traditionel
e sciencefiction kan de wi
jker.Hetpl
otvan Neuromancerwordtvoor
jze waarop menseli
technologie aIs them a behandeld wordt in twee
basisgroepen worden ingedeel
d.Deeerste isde uto-

een deelvoortgestuwd dooreen kunstmati
ge intelli
gentie die de hoofdpersonen manipul
eertteneinde

pische behandeling.Bi
jdeze soortwordtui
tgegaan

in de matrixtotvoll
edig zel
fbewustzi
jntekomen.In

van de posi
tieve invloed di
e technologi
e op de men-

CountZero6, hetvervolg op Neuromancer,worden

d diedooreen kunstmati
ge
seli
jke soortkan hebben.Technologi
e iseen hulp- kunstobjeden verhandel
gentiezi
jn vervaardigd.De computerbetreedt
mi
ddel,eenwel
kome ui
tbreiding van de menseli
jke intelli
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hi
ermee het domein van de creativitei
t,een domein
datvoorheen alleen aan de menstoebehoorde.
Het uni
eke van cyberpunk is datdeze verschuivende grenstussen mensen machine nietnoodzakeIi
jkerwi
jsaIsnegatiefwordtervaren,maarals een
onontkoombaargevolg van de ontw ikkeling.De
menszaIin de toekomstni
etI
angerde baasoverde

techni
ekzi
jn.ErzaIeerdersprake zi
jnvan eenwissel
werkingtussen detwee.NieuwesnufjesaI
sgenetische manipul
atie en digitale protheses zi
jn niet
zozeerui
tbreidingen van hetmenselijke Iichaam
maarmaken erIetterli
jkdeelvan ui
t.Hetmenseli
jk
Ii
chaam is ni
et l
angerautonoom;het is vermengd
meteen doorde mens geschapen,maarin essentie
vreemde,enti
tei
t,Cyberpunk gaatop een pragmati
-

beeld dat ervan de machine bestaat.Cyberpunk
plaatstde identiteitvan hetindi
vidu in een penibel
e

positi
e doordathetmenseli
jke en hetvreemde,de
mensen de machine,infei
teeenzi
jn.Despiegelendeoogl
enzenvanMoll
yMi
llionsinNeuromancerzi
jn
nietzozeerhulpmiddelen,maarIichaamsonderdelen.

Hetmenseli
jk Iichaam isnietI
angerautonoom.De
mensIi
jkteencyberneti
schorganismetezi
jn geworden.Cyberpunkauteurs pogen hetverband tussen

lichaamsvorm en menseli
jke identiteitloste koppelen.I
n de meestesciencefiction isdeze band jui
st
zeersterk.Vaakworden machi
nale,niet-menseli
jke
Ievensvormen (zoalsandroidesen robots)bi
nnen de
fictieve werel
d van sciencefictionboeken alleen aI
s

acceptabelgezienaI
szi
jdekwaliteitvandemenseli
jsche wijze metditin feite beangstigende concept ke levensvorm kunnen benaderen.De machine moet
om .Hetvoorzietde Iezernietvan eenstabiele more- emotieskunnenhebben,pi
jnkunnenvoel
en,medeI
e basi
s van waarui
t de interactie tussen mens en

machinekanworden bezien.AuteursaIsGibsonzi
jn
zi
ch bewustvan hetfei
tdattradi
tionel
e ideeën over

'menseli
jkhei
d'moeten worden herzi
en aIsde techni
ek zich bli
jftontwikkelen op de wijze zoalsdie
doorhenwordtvoorzi
en.HetzaIdetechnologiezi
jn
di
e invulling geeftaan dezeverni
euwde definitievan

menseli
jkheid,

De processen diebetrokken zi
jn bi
jdevorming van
het '
tradi
tionel
e'mensbeeld worden aan een onder-

zoekonderworpen.Gedeelteli
jkgebeurtditdoordat
cyberpunk een nieuw Iichtwerptop de roIdie het

Ieven kunnen tonen.Kan een machinale Ievensvorm
ditni
et,dan wordtdi
taI
s bedrei
gend ervaren.Deze
gedachte i
s gestoel
d op de veronderstelling dat de
mensstaatvoorposi
tieve ei
genschappen aI
s gevoel
,
emotie,warmte.De machine roepteen anderbeeld
op:koel
,emotieloos,berekenend.

In Neuromancerwordtdeze visie op zi
jn kop
gezet.In Gibsons boek i
s hetvaak de Mensdie niet
aan de standaard van de Machine kan voldoen.De
machine staatvooreenvoud,rati
onali
tei
t,functi
onaI
iteiten -inde vorm vancyberspace-zel
fsvoorspi
ritualiteit.Cyberspace staat voor ontlichaamde euforie.Voor Case heeft het I
even in de gesimuleerde

menseli
jk I
ichaam hierinspeelt.HetIichaam aIscon- werkeli
jkheid van cyberspace zelfsmeerbetekeni
s
ceptspeel
tvaak een rolin sciencefiction,omdat het dan hetfysieke l
even in de externe werkeli
jkhei
d.
nauw verbonden is met hetbeel
d datmen van de Cyberspace i
s ni
etalleen zi
jn broodwinning (hi
ji
s
menseli
jkeidenti
tei
theeft.HetIichaam i
svaakbepa- een professionele hacker),maarook hetenige wat
Iend voorwatweIen ni
etmenseli
jk is.In meni
g zi
jnIevenenigemeerwaardegeeft.
sciencefictionboek wordt hetverschiltussen het
Caseontleentzi
jn gehel
e identi
tei
taan hetvermenseli
jke en hetniet-mensel
ijke beschreven inter- mogen om zich in de matrixte begeven.AI
shi
jna
men van Ii
chaamsvorm.Het binnendringen of het

een onverstandige zetvan di
t vermogen wordt

veranderen van hetmenseli
jk Iichaam wordtvaak

beroofd,verliesthijzi
jn gevoelvan eigenwaarde.
Gi
bson gebrui
ktbi
jbelse beel
dspraakom hetingri
j-

gebruikt aI
s een symboolvoorde invasie van het

vreemde,hetni
et-menseli
jke.I
n veelsciencefiction
romans wordtdit 'binnendringen'aIs een hulpmiddeIgebruiktom te bepalen waarde grens Ii
gttussen

pende karaktervan di
tverli
es weerte geven:''The
damage was minute,subtle,and utterly effective.
ForCase,who'd lived forthe bodiless exul
tati
on of

hetmenseli
jke enhetni
et-menseli
jke,hetvreemde. cyberspace,itwasthe FaII.''(p.6)Doorde matrixte
Een voorbeeld daarvan i
s de fi
lm Alien,waarin een beschri
jven aIseen verloren paradijsbenadrukt
bsondespirituel
ewaardediehetverbli
jfincyberbui
tenaardse Ievensvorm hetmenselijk Iichaam Gi
gebrui
kt om zi
ch voort te planten.Het i
s opvallend

space voorde hoofdpersoon heeft.Ruth Curlmerkt

datdeinvasi
evan hetvreemdebi
jna zonderui
tzon- op datdeIetterli
jkevertal
ingvanhetLati
jnsewoord
dering aIsnegatiefwordtervaren.
De mensen in cyberpunkromansverkeren vaak in
een cri
sis;di
t is nauw verbonden met het ideaal
-
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matrix,'baarmoeder'i
s.7 Deze term i
sgezien de ver-

haall
ijnvanNeuromancergoed gekozen.VoorCase
betekentcyberspace troost,bescherming.Zi
jnver-

broken connectie met de matri
xi
s al
s een doorge-

kni
pte navelstreng;hi
jbrengtnachtenlang doorin
foetushouding,gelegen op een schuimrubberen

matje,dromend van zi
jn computer.De technol
ogie
verschafthem dewarmte die hi
jnietI
angerbi
jde
mens kan vinden.Toch kan de technol
ogie ook een

bootst.Hetpersonage Di
xi
e-Flatline in Neuromancer
iseen chi
p metdaarop een doorde computergege-

nereerdepersoonli
jkheidsreconstructievaneen reeds
overleden computerexpert.Omdatzi
jn flatline het
gevol
g wasvan kwaadaardige computer-feedback in

moederdi
e haareigen kinderen verslindtzi
jn;de

de matrix,heefthi
jde naam de Lazarusvan cyberspace tezi
jn.Hetisironisch datcyberspacevoor

twee kunstmati
ge intel
ligenti
esdie in Neuromancer

Di
xi
e-Flatl
ine zowelde dood aI
s het eeuwige I
even

totzelfbewustzi
jn proberen te komen,maken op
wrede wi
jze mi
sbruikvan de mensom hun doelte
verwezenl
i
jken.Zo trachten zi
jCasete manipuleren
doorhem i
n cyberspace visioenen vanzi
jnoverleden

betekent:zi
jn Iichaam isergestorven,maarzi
jn

ex-vriendin Linda Lee te bezorgen.

geest IeeftaI
s verzameling data voort in de matri
x.

Hetmenseli
jkli
chaam in nietlangervanbelangvoor
hetbepal
en van de menseli
jke identiteit.Ditgeldt
zel
fsvoorde persoonli
jke bel
evingswereld,zoals

Vaakstaatdemensin cyberpunkvoorIi
chameli
j- reedsdoorClaire Sponslerin een artikelwerd opgekeengeesteli
jkeimperfectie.Hetboeki
sgevul
d met merkt.8Doorsimstim (simulation stimulation),een
referentiesaan weerzin opwekkende Ii
chameli
jke soortvideorecorderdie behalve beelden en geluid
processen zoals zweten, urineren en bl
oeden.Het ook gevoel
ens kan registreren en overbrengen,zi
jn
Iichaam wordt door de hoofdpersonen in

de personagesin Neuromancerin staatom all
e erva-

Neuromancergezien als'vlees',aIseen sterfel
ijken ringen,emotiesenzi
ntui
gli
jke prikkelingendiedoor
nutteloosomhul
sel.Zi
jIevenvoordeinti
emeverbin- derden worden ondergaan waarte nemen.Ditbeteding met de computer in cyberspace en zien hun kentdatzelfsde persoonli
jke ervaringswereld niet
Iichaam daarbi
jslechtsaIshinderli
jke bagage:'In Ianger bruikbaaris om de individuele identiteit te
thebars(Casehadlfrequentedasacowboyhotshot, definiëren.In de romansvan W illiam Gibson wordt
the elite stance invol
ved a certain rel
axed contempt hetmenseli
jkeZel
fbi
jnauitslui
tend beschouwd binnen een doorde technologi
e geschapen raamwerk.
g
forthefl
esh.Thebodywasmeat.'(p.6)
Di
t
ui
t
z
i
c
h
i
n
de
b
ee
l
ds
pr
aa
k.
De
g
ebr
ui
k
t
e
me
t
a
f
oOokanderezakendiemensel
ijkheidzoudenkunnen defini
ëren,zoalsemotie en warmte,staan in de r
enzi
jnvaakgerel
ateerdaanmechani
scheprocessen
gewelddadige,emotiel
oze cyberpunk-samenl
eving ofobjecten.Hetmenseli
jkIi
chaam wordtbeschreven
onderdruk.I
n hetdoorGibson beschreven technogetto Chiba Ci
ty i
ssprake van een verregaande indivi
duali
sering.Mensel
i
jke contacten bli
jven beperkt

totzakeli
jkeofoppervl
akkigeseksuel
erelaties.Hetis

aIseen machine:'He l
ay on his si
de and watched
herbreathe,herbreasts,the sweep ofa flank defined wi
th the functionalelegance of a war pl
ane'
s
fusi
lage.Herbody was spare,neat,the muscles Iike

ironi
sch dat,hoewelde mensheid door mi
ddelvan
een uitgebreid informatienetwerk met elkaarverbonden is, het individu zich in een isolement
bevi
ndt.Zelfs de naam van de hoofdpersoon,Case

adancer'
s'.(p.44).Hethi
erbeschrevenIichaam vol-

('GevaI'),dui
dtop een soortonbepaaldheid,een
gebrek aan individuele waarde.Individuen zijn

de machine aI
seen Iustobjectbeschouwd wordt:

onderling inwisselbaar.Men kan de eigen i
denti
tei
t
ni
etlanger spiegelen aan anderen.Het gat dat di
t

hetvleseli
jke Ieven,wordtopgeëi
stdoordetechno-

doetaan een doordetechniek gedicteerd esthetisch
i
deaalvan functionali
tei
ten eenvoud.
Daarnaastishetkenmerkend voorcyberpunk dat
zel
fsseks,toch voorvel
en hetgrootste geschenkvan

I
ogie.InNeuromancerwordtde Ii
efdesdaad beschre-

gebrek aan menselijke warmte achterl
aat,wordt ven aIsmachinaalproces,aIseen onvolmaakte simuopgevuld doordrugs of doorde extase van cyber- I
ati
e van hetveelri
jkereen betekenisvoll
ere genot
Space.

van cyberspace.Het orgasme is ''fl
aring blue in a

Hetthema van de li
chameli
jke i
m perfectie bli
jkt tim elessspace,a vastnessIike the M atrix,where the
ook ui
tde telkens terugkerende boodschap dat het
Ii
chaam ni
et meerisdan een verzameling van organi
sche delen.Ogen,benen,hersenen,alles zalooi
t
zonder alte veelproblemen door mechanische

onderdel
en kunnen worden vervangen.Menseli
jke
emoti
eszi
jn chemische reactiesdiedooradrenali
ne,
feromonen en endorfine kunnen worden nage-

faceswere shredded and blown away down corridors' (p.33).Terwi
jlseks wordt beschreven aIs

cyberspace-ervaring,wordteenverbl
ijfin de matrix
doorCase beschouwd aI
sseksuel
e extase:
P/ease,heprayed,now
A gray disk,theco/orofChiba sky

29
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Now -

Disk beginning to rotate, fasten becoming a
sphere ofpalergray
Expanding And flowed,flowered forhi
m ,fluid neon ori
gami
trick, the unfolding ofhà dl
àtanceless home,his
country transparent3D chessboard eztendi
ng to

p
bf/n/ty J...1
And somewhere he >as Iaughing, in a white
painted Ioft,distant fingers caressing hi
s deck,
tearsofreleasestreaking hi
s face.

(p.52)

Hetbi
jnaerotischecontactdatCasemetzi
jncomputerdeck heeftIegtde nadrukop hetfeitdatde technol
ogie nietlangeraI
s hulpstuk wordt gezien - met
de superioriteit van de mens aIs achterliggende

gedachte-maaraI
sgeli
jkwaardi
gepartner.

Stijl
De moei
zame verhouding tussen reali
tei
ten pseudo-

realiteiti
sookterugtevindenindesti
jlvan sommige cyberpunkschri
jvers.Criticus John Cristiziet
cyberpunkaI
seen subgenre datschi
jnwerkeli
jkheid
en oppervlakki
gheidverheerli
jkt.loDi
tgeeftvol
gens
hem een verklaring voorhetgebrekaan ui
tgewerkte
karakters en de overdaad aan betekenisloze details,
di
e hetwerkvan vooralGibson kenmerken:''They'd
Ieftthe pl
ace littered with the abstractwhi
te forms
ofthe foam packing units,wi
th crumpl
ed pl
asti
cfilm
and hundreds oftiny foam beads.The Ono-sendai;
nextyear'
s mostexpensi
ve Hosaka computer;a Sony
monitor,a dozen disks ofcorporate-grade i
ce;a

Braun coffeemakec'
'tp.46).OokVeroni
ca Hollinger
noemtcyberpunk een subgenre van betekenisl
oze
'tekens'.ll Het besteedt veelaandacht aan OPPervl
akkige detail
s.In Gibsons excessieve gebruik van

Tot slotwordt in cyberpunk vaak de relati
e tot de

merknamen en de zeeruitgebreide beschri
jvingen
werkelijkheid gethematiseerd.De in cyberpunk van de omgeving waarin hetverhaalzich afspeelt
beschreven technologi
e hangtnietall
een samen met

de notievan menseli
jke identi
teiten superioritei
t.
Ook de schei
ding tussen werkeli
jkheid en gesimuIeerde werkel
i
jkhei
d wordt-metname doorhet
conceptvan cyberspace en simstim op de proef
gestel
d.De vraag werptzich op of het onderscheid

zi
et Hollingereen verschui
ving van symbolisme naar
oppervl
akkig realisme.De wereld van cyberpunk
bestaat uitflikkerende neonl
am pen,afgedankte
Samsung vi
deorecorders,verbouwde gezichten,hal
Iucinogene drugs en virtualreality.Ni
ets i
s wat het

Ii
jktenallesiswathetI
i
jkt,wanteendiepere betetussen werkeli
jkheid en simulatie eigenli
jk nog weI kenisontbreekt.
Behal
ve door de nadruk op details kenmerkt
betekenisheeftaI
s'
werkeli
jkheid'totin de fijnste
details kan worden gegenereerd dooreen machine.
De bel
eveni
ssen in cyberspaceworden doorCase aI
s

cyberpunk zich dooreen voorkeurvoor'hi
p'taal
gebruik.Gibson bedachtvoorNeuromancereen stede-

vri
jwelechtervaren.Hi
jzieterzi
jn ex-vri
endin,van Ii
jkdi
alect,waarindeinvl
oedvanmetnamerapduiwie hijweetdatze dood is,hi
jvoelterkou,hi
j deli
jk merkbaaris.Erwordtveelvuldig gebruik
bel
eeftermomenten van de meestafschuweli
jke gemaaktvan 'modewoorden'aI
srazorgk/(vrouweli
jangst en het grootste geluk.Op een bepaalde ke huurmoordenaar),conso/e cowboy (cyberspacemanier i
s de beleving van de matrix zelfshyperrea/, expertdi
ezi
jngeldinhetillegalecircui
tverdient),bl
k
omdat hetvoorde hoofdpersoon betekenisvoll
er i
s (misdaad)en suit(persoon meteen hoge functie).
De zinsstructuurvan de dialogen i
s overhetalgedandebel
evi
ngvande'externe'werkeli
jkheid.
Hetconcept'reali
tei
t'wordtdaardoorondervuur

meen korten bondig.Overbodige woorden worden

genomen.Werkeli
jkheid isal
ti
jd aleen moeili
jkte

weggelaten.Cri
ticusCsi
sery-Ronayjr.merktoverdit

defini
ëren begrip geweest,omdathetnou eenmaal

di
alect van de toekomstop:''Gibson'
s first novel

gewortel
disinsubjectiviteit.Incyberpunki
shetcon- standsasamasterpiece ofcyberpunkbecause (...)it
cept 'reali
tei
t'nog eens extra problemati
sch omdat

deenige(i
ndirecte)Iinkdiede mensmetdewerkeIijkheid heeft,de zintuigen,zo makkelijk misleid
worden.CyberpunkIi
jkttesuggereren dataIsstimuli
kunnen worden nagebootst,werkeli
jkheid ensimulatieinfei
tehetzel
fdezi
jn.

i
s fluent in the di
alects of the future before they
have even emerged.'lz

Quasti
jldoetcyberpunksomsdenken aan een
futuristi
sche versi
e van de detecti
veromans uit de

jaren vi
jfti
g (bi
jvoorbeeld Raymond ChandlersPhilll
p
Marlowej,zoal
sditfragmentui
theteerste hoofdstukvan NeuromancerIaatzien:
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Ratz >astending bac hisprostheticarm jerking

Paula Koopmansstudeerde Engelsetaal-en Ietterkundeaande
UniversiteitUtrecht.'Canonvorming enafbakeningvande
cyberpunk'washetonderwerpvan haardoctoraalscriptie.

monotonousl
y as he fill
ed a tray ofgl
asses with
draftKirin.He saw Case and smiled,his teeth a
webwork of East European steeland brown
decay Case found a p/ace atthe ban between
the unl
ikel
y tan on one ofLonny Zone'
t whores
.
and the cr/sp navaluniform ofa tallAfrican
whose cheekboneswere ridged with preci
se rows
oftribalscars.'Aage >as i
n here earl
y with two
ybeboys,'Ratzsaid,shoving a draftacrossthe bar
with hi
s good hand.'Maybe some busi
ness with
you, Case/'J...lThe bartender'
ssmile widened.
H/'
s uglinesswasthe stuffofIegend.I
n an age of
affordable beauty there was something hera/d/'
c

van deze stroming binnen desciencefiction.

abouthi
s/ackofit.(
p.3)

5.

CyberpunkI
ijkt,netalsdedetecti
veroman,eenvoorIi
efde te hebben voorde zelfkantvan het Ieven en

voorsti
jl
fi
guren alsde hyperbool(''hisuglinesswas
the stuffofIegend'
')en hetunderstatement('unI
ikel
ytan'').Ookkomen i
n dedialogenvaaksnedige
onelinersvoor.Een 'vakterm'aI
sjoeboysbenadrukt
bovendien hetreali
sti
sche aspectvan de roman.
Veelcyberpunk-auteurs gebruiken de conventi
es
van andere genres,of zelfs andere di
scipli
nes zoal
s

muzieken televi
sie.Zo isGibsonbi
jvoorbeel
d duideli
jk beïnvloed doorhetsnelle,fl
itsendekaraktervan
de videocli
p.Hetverhaalvan Neuromancerisopgedeeld in korte scènes.Taferelen volgen elkaar in

hoog tempo op.Bi
jna eIkhoofdstuk opentop een
andere I
ocati
e.Hetboek I
ijktgeschreven voormensen met een beperkt concentratievermogen.
Tegeli
jkerti
jd maaktdezefragmentatie Neuromancer
toteen zeercomplex boek,waarvan de betekeni
s
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somsaande IezerIi
jktteontsnappen.Complexiteit
is ook hettrefwoord van de cyberpunkbeweging.

Een roman alsW illi
am GibsonsNeuromancerli
jkt
meervragen op te roepen dan hijbeantwoordt.
Cyberpunk gebruiktde toekomstom veranderingen
die i
n hetheden plaatsvi
nden ui
tte vergroten enaan

een onderzoek teonderwerpen.Deonvermi
jdeli
jke
technologi
sche en soci
ale veranderingen di
e in de
samenleving plaatsvi
nden,kunnen voorde mensheid
zoweleenvl
oek alseen zegen inhouden.Cyberpunk
neemtechtergeen moreelstandpunti
n.Hetschetst

sl
echtseenaannemeli
jktoekomstbeel
d,datde Iezer
ui
tnodigttot nadenken overtechnol
ogi
sche vooruit-

gang,overde toekomstvan de mensel
ijke I
evensvorm enoverdeessentievandemenseli
jkenatuur.

Vooys2 /Jaargang 15

V rouw en

vrijheid in het
w erk van Colette
MathildeKroon

Aan het begin van deze eeuw doet een ni
euwe
soortvrouw haarentree in de Franse Ii
teratuur,aI
s

De VCOUW OP Zoek naareen eigen
identiteit

negentiende eeuw komen vele femini
stische en
socialisti
sche strom ingen hiertegen in protest,op
poli
ti
ek en Ii
terairgebied.Enkel
e bekende soci
aal

auteuren aIspersonage.Deze schri
jfsterszijn op
zoeknaarhuneigenvri
jhei
d enidentitei
tenwillen bewogen schri
jfsterszi
jn George Sand en Mme de
niet Ianger ondergeschikt zijn aan de man. Staël.Erkomensteedsmeervrouweli
jkeauteurs,die
Mathilde Kroon toont aan datCol
ette een van de

hun stem I
aten horen.Onderi
nvl
oed van deze femi-

belangrijkstevertegenwoordi
gstersvan deze ni
eu- ni
stischestromingen zi
jner,vooralrond 1900,meer
weschri
jfstersis:Colette heeftzeerveeloverde vrouweli
jke auteursdi
e een heelandertypevrouw
verhouding tussen mannen en vrouwen geschre-

schetsen.Zi
jbeschri
jvenvrouwendiezichnietIanger
venengebruiktedaarbi
jeenbi
jzonderesymboliek. w illen aanpassen aan hettraditionele,m isogyne
beelddateeuwenlang inFrankri
jkhetlevenvaneen
De Franseschri
jfsterGabriel
leSi
doni
eCol
ette(1873- vrouw bepaalde;zi
jcreëren vrouwen dieeen ei
gen
1954)heefteen vi
jftigtalboeken nagel
aten.Haar carrière ambiëren,dievri
jheid binnen ofbuiten het
eerste boek,Claudi
ne â /'éco/
e,wordtgepubliceerd huweli
jk zoeken,die controle overhun eigen
in 1900.DitjaargeldtzowelaI
sde markering van Iichaam eisen,in relatie tot het recht op liefde en
een ni
euwe eeuw,aI
shetbegin van een peri
odevan

affectie.Hetvoortdurende conflict tussen de tradi-

voorui
tgang,in Frankri
jkde Bel
le Epoque genaamd ti
oneleroIvandevrouw en depersoonl
i
jkeervari
n(1900-1914).Vooruitgang op meerdere terreinen, gen en gevoelens in hetleven van vrouwen die zich
zoal
s die van de economie,de industrie en de kun-

sten.Parijswas in die ti
jd hétcentrum van de
wereld:hierwerd de W ereldtentoonstelling van
1900 gehouden,kwamen verschill
ende kunststro-

nietwillen of kunnen aanpassen,vormthetthema
van hetmerendeelvan de boeken van onderandere
Rachilde,Lucie Delarue-Mardrus,Renée Vi
vien en

Colette (Waelti
-Walters:9).Doorhetschri
jven zoekenzi
jhunei
genidenti
tei
tenhunvri
jheid.
allerleiIandentrokkennaarPari
jsom daarte probeColetteschri
jftbi
juitstekoverman-vrouwrel
aties
ren hun carrière op te bouwen,in bi
jvoorbeeld de enpastinhaarboekeneenbi
jzonderesymboliektoe
schil
derkunst,de archi
tectuurofde literatuur.
metbetrekking tothetzoeken naarvrijheid.Ze
Rond 1900 is ereen expl
osi
e van doorvrouwen wor
dttotschri
jven aangezetdoorhaareerste man,
geschreven Ii
teratuur.Een aantalvan deze vrouwen- HenriGauthi
er-vill
ars,bi
jgenaamdW ill
y,metwi
eze
romans schetsen nog de stereotiepe,traditionel
e, op twi
nti
gjarige I
eefti
jd trouwt.Zevestigen zich in
bourgeoise tweedeling van vrouwen,nameli
jk de Pari
jswaarW ill
y haari
ntroduceertindewereld van
vrouw aI
smoederen toegewi
jde echtgenote ofaIs de mondaine bourgeoisie.OnderW illy's leiding
prostituee.De vrouw symboli
seerthetnutofhetple- schri
jftCol
ettedeC/aud/ne-serie(ClaudineJ/'
éco/e,
mingenop(onderandereArtNouveaul;artiestenui
t

ziervoorde man.ln de 'Code Ci
vil',in 1804 ingestel
d doorNapoleon 111,wasvastgelegd datde vrouw

Claudine â Panà,Claudine en ménage en Cl
audine

men,mochtgeen eigen beslissingen nemen,niet

vrouw.Men kan di
t aIs een vorm van prostitutie

werken,en moestIiefenonderdani
g zi
jn.Ti
jdensde

beschouwen:in plaatsvan hetlichaam van zijn

s'en Ba),die beschouwd kan worden aIseen serie
ondergeschiktwasaan de man,zowelopjuridi
sch mei
sjesromans.Colette moettekenen onderWilly'
s
aI
sop sociaalvlak.Zi
jmoesthaarman gehoorza- naam:hijmaaktfurore metde romansvan zijn
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vrouw,prosti
tueerthi
jhaarli
terairtalent.Heti
sdus
nietverwonderli
jkdat(economi
sche)overheersingin
man-vrouw rel
ati
escentraalzaIstaan in hetverdere
werkvan Col
ette.
W anneerColette ontdektdatW i
lly haarbedriegt
met andere vrouwen,neemt ze meerafstand van

hem.La Retraite Sentimentale (1907)markeertdit
belangri
jke momentin haarIiteraire I
oopbaan:ze

een grote drang di
t te tonen.Ditverlangen wordt

gerefl
ecteerd in haarwerk aIsschri
jfster;doorboeken te schri
jven ontdektze zichzel
f.Tegenoverde
Iiefde neemtColette een ambi
valente houding in.

Aan de ene kantwilzevri
jzi
jn:man en huweli
jk
bedrei
genhaarintegri
tei
tenvri
jheid.Aandeandere
kant kent ze de verschrikking van de eenzaamheid,
di
e haarersteedsweertoe beweegtom te hertrou-

breektzowelmetW ill
y alsmetde Claudine-seçk
e.Dit

wen.Hetthema 'bevrijding versusonderdrukking'
Iaatste betekentdatze de schri
jfstijldi
e haarwas komt regelm atig terug in hetw erk van Colette,
opgel
egd doorW i
lly,gekenmerktdooreen vri
jvul- onderandere in de twee algenoemde boeken,La
gairen m odieus taalgebruik,achterzich Iaat.

RetraiteSentimentale en La Vagabonde.

Langzaamaan zaIColette zich een schrijfsti
jlei
gen
maken di
e zui
verhei
d en eenvoud uitstraalt.
I
n 1906 beslui
tCol
ette om zi
ch te Iaten schei
den
Van W ill
y,wateen erg moedi
ge beslissi
ng was aan

Vrouweli
jkepersonagesinderomanstructuren

hetbegin van deze eeuw.ln die tijd werd een

Claudineishetbelangri
jkstepersonageendevertel
-

gescheiden vrouw alseen schandvl
ek voorde bour-

stervan La Retraite Sentimentale,een roman waarin
erg wei
nig gebeurt.Ze i
s de gast van haarvriendin
Annie,op Casamène,een mooiIandhuis.Daar
1910 had een gescheiden vrouw de keuze tussen wachtze met ongeduld op de terugkeervan haar
eenni
euw huweli
jkofavontuurtjes,alletweesociaal echtgenootRenaud,die in een sanatorium van een
aanvaard in de bourgeoise cultuur.Colette doet zi
ekte herstel
t.Ze vul
t haardagen methetgeni
eten
noch het één,noch het ander.Ze beslui
t te gaan van de natuuren hetwerken in de tuin.Annie geeft
werken om haar geld te verdi
enen.Aangezi
en ze de geheimen van haarzi
elmeeren meerblootaan
nog geen eigen li
teraire carri
ère heeft,en ook geen Claudine,die erg verbaasd iste vernemen wel
k een
opleiding,gaatze werken aIs danseres-mimespeel- moed en krachtschuilgaan achterde brave en nedesterin variété-theaters,wat een schok teweeg ri
ge verschi
jningvan haarvriendin.Anni
e,di
e veel
brengtindePari
jse bourgeoi
si
e;di
tberoep hadeen minnaars heeftgehad,wiIniets Iieverdan haarIiefbi
jzonderI
aag aanzien in di
e kring.La Vagabonde desavonturen voortzetten.Ze zietgenotIosvan Iief(1910)gaatoverhaarscheiding en haarIeven al
s de,in tegenstelling totClaudine,voorw ie Iiefde en

geoise maatschappi
jgezi
en,vooralwanneerzearm
enzondersoci
aalaanzienwas.InhetPari
jsvan rond

danseresen mimespeel
ster.Col
ette beschri
jftin dit plezieronlosmakelijk metelkaarverbonden zijn.
boekhaarmentaleontwikkeli
ng naardevri
jheid.La Deze twee tegenovergestelde theses vormen een
Retraite Sentimentale en La Vagabonde maken alle-

confronterend debat in het boek.Aan heteind van

beideeluitvan de cyc/e subjectif,de subjectieve

hetverhaalvoegtRenaud zichweerbi
jCl
audineen

serie boeken die Colette aan het begin van haar
eigen carri
ère schreef.In deze boeken heeftze haar

sterft kort daarna.Claudine Ieeft voortaan alleen,
afgezonderd van dewerel
d.
s Claudine
AIaan het begin van hetverhaali
all
een,en deze eenzaamheid wordt uitgedi
eptdoor
deschri
jfster.Hetverhaalis min of meersecundair;
de romanstructuurwordtgevormd door de daden
en gedachten van Cl
audi
ne.De roman kan gezi
en
worden aIseen soorti
ntiem dagboek.Claudi
ne i
sde
hoofdpersoon van de eerste serie boeken.Colette
heeft haar enkele eigen karaktertrekken gegeven,
zoals haargevoelighei
d,haarliefde voorde natuur,
een zekere mensenschuwheid en een dosisegoïsme.

eigen I
evenservaringenverwerkt.AIschri
jvend heeft
Colette zichzelfbevri
jd en haareigen identiteit
gecreëerd.Desubjectieveserievormtdezebevri
jding
en zoektochtnaarzel
fkennis.Hi
ernaschri
jftColette
objectievere boeken,maarhetthemavan derelatie
tussenmanenvrouw bli
jftterugkomen.
Colette kan in meerdere opzichten gezi
en wor-

denaI
seen'vri
je'vrouw.Allereerstheeftzedemoed
gehad zichte bevri
jden ui
teen ongel
ukki
g huweli
jk
enti
jdeli
jktevl
uchtenineenIesbischerel
ati
e,watin
dieti
jd nietgeaccepteerd werd.Haarvri
jhei
d mani
festeert zich in haarwerk aIs danseres-m i
m espeel
ster:ze danstnaakt en ontdekthaarI
ichaam aI
s instrument.Colette i
s trots op haarIi
chaam en heeft

Bi
jClaudine iseen drang naaronafhankeli
jkhei
d te
zi
en di
e op zeerkrachti
gewi
jzetotui
tdrukking zaI
komen bi
jRenée Néré,de hoofdpersoon van La
Vagabonde (Raaphorst-Rousseau:154).Dejonge
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Col
ette verlaat haar personage Claudine op het
moment datze offici
eelscheidt van W ill
y;in deze
periode van ontreddering en verwarring wordthet
personage Renée Néré geboren,de zwerfster,de

vagebond.lnLa VagabondeisRenée,eenschri
jfster,
pas gescheiden van haarman Taill
andy,die haarop

grovewi
jzebedrogenheeft.Zi
jgeeftzi
chechterniet
overaan wanhoop,ki
estervoorhaarei
gen Ieven te
Iei
den en haargeld te verdienen aIsdanseres-mime-

speelsterin variété-theaters,om zo onafhankeli
jkte
kunnenzi
jnvandeman.Heteerstegedeel
tevanhet
boek gaatover het werk van Renée in hetvariététheater.In hettweede deelheeftRenée een bewon-

deraar,Maxime Dufferein-chautel,een ri
jke bourgeoisdi
e zi
jn dagenin Iedi
gheid doorbrengt.Renée,
die in meerdere opzichten een geëmancipeerde
vrouw is,voelt desalni
ettem in schaamte overhaar
Ieven,omdathetnietbeantwoordtaan de verwachtingen van een bourgeois.Ze houdtnietop te ver-

kondigen datze alleen wilzi
jn en nietwilIiefhebben.Eri
s een voortdurende spanning tussen de

Iiefde en haarangstvoorde 'vi
jand',de man di
e
haarwiIbezi
tten.Di
t bezitbetekenteen verli
es van

haaronafhankeli
jkheid.In hetderde gedeelte van
hetboekisRenéeoptourneedoorFrankri
jk;zekiest
devri
jheidom zichzel
ftezi
jn.Zeweigerttetrouwen
metMax.

La Vagabonde i
seen soortBil
dungsroman,waarin getoond wordthoe de heldin de keuze voorhaar

vri
jhei
d maakt.Deze overwinningwordtbewerkstelColette metW illy

Iigd doorzowelervaringen in haarprofessionele

IevenaI
sinhaargevoelsleven.MaxIi
jktanderstezi
jn
Cl
audine,doorhetIotin dearmen gedrevenvaneen

dan haareerste man,Tailandy,en ze Iaat hem binnentreden in haarIeven.Aangezi
en ze gevoelig i
s

Pari
jse en mondai
neechtgenoot,proeftmetgul
zig- voorde'pleziertjesvan dewell
ust',breektze beetje
heid aan de Iiefde onderdeze 'meester'.Ondanks bi
jbeetje haarbarrièresaf.Haaronafhankeli
jkheid
hetongekende genoten de bevredigi
ng di
e ze erin begi
ntteverdwi
jnen,enze I
ijktopni
euw verliefdte
vindt,houdtze dewenszichzel
fte bli
jven,en zich worden.Tochvergeetze doorhetplezierdatze met
niet helem aaloverte geven aan een man.Deze

Max heefthaareerdere ervaringen en ni
euwverwor-

karaktertrek versterktzich in de I
atere roman bi
j ven autonomie niet.Ze wordtsteeds meergekweld
Renée Néré.
doorhaargevoelens;enerzi
jdsiserde liefde voor
La Retraite Sentimentale i
s behal
ve een commentaarop de onderdrukking doorde man ook eenont-

dekking van onafhankeli
jkheid en vri
jheid van de
vrouw;deze ontdekking Iooptparallelaan de ervari
ng van de afwezi
gheid van de man.Hetwoord is
dus aan de vrouw.Een grote verni
euwing voordi
e

ti
jd!Demanwordtminofmeerdemond gesnoerd
enverliesteen grootdeelvanzi
jn macht.Hetzi
jnde
vrouwen di
e,in hun eenzaamheid, meesteressen
overzichzel
fworden.
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Max metwie ze de geneugten van hetIichaam her-

ontdektheeft.Bovendien wordtze pani
sch bi
jde
gedachte verlaten te worden.Anderzi
jdswiIRenée
haareconomische onafhankeli
jkheid ni
etopgeven
en isze bang opnieuw te moeten Ii
jden.Wanneer
Renéeverweg isvan Max,en dusookvervan zi
jn
fysi
eke aanwezi
gheid,kan ze Ieven zonderdeze pas-

sieen besluiten een tweede huweli
jk tevermi
jden.
De wiIwinthetvan hetverl
angen.Colette I
aathi
er

deonverenigbaarheidtussenwerken huweli
jkin de

wereld van de vrouw zi
en.Opmerkeli
jk isnameli
jk

personagesbijColette enkel
e symbolen tothun

datMax alleen dan in hetleven van Renée mag bin-

beschikking die ze gebruiken aI
szelfrefl
ecti
e en con-

nentredenwanneerzenietwerkt!Col
ettebli
jfthi
er- templatie:de spiegelen de natuur.De spiegelis een
mee binnen de tradi
tionele androcentrische opvat- ambi
gu objectomdathi
jtegel
ijkertijd zowelzichzel
f
ting van de vrouw :een goede echtgenote of een isaIsi
etsanders(nameli
jkdeweerspi
egelingvaneen
prosti
tuee.Vrouwen die hun seksuali
tei
t accepteren wezen ofeen ding).Hi
jfungeertdusaIsinstrument
wordengevangenineenmachtspoli
ti
ek.Zi
jaccepte- datdevrouw haardualiteitopenbaart(Resch:111).
ren hetom gebruiktte worden in ruilvoorplezierof
zekerheid.Vrouwen di
e dat niet doen worden veroordeel
d toteeuwigdurende kuisheid.
Renée i
seen vagebond,ofzwerfster,een variétéartieste,die meerdere roll
en moet spelen,te weten
die van de gescheiden vrouw,de werkende vrouw

Voorde spiegelbewondert,ondervraagt of bekriti-

seertdevrouw zichzel
f.Zi
jkanvoordespiegelinhet
beeld dathaarweergeefthaaridentiteitzoeken.Het

maskerdatzi
jvooranderen zoukunnendragenval
t

en de schri
jfster.Di
tzi
jn all
emaalvrouwenrollen di
e
bijzonderen marginaalzi
jn voorde bourgeoise
maatschappi
jvandieti
jd.Deafwi
jzingvandeIi
efde

af.
De pl
aats di
e de spi
egelinneemt in het verhaal
onderstreept de etappes van deze zoektocht naar
identiteit.De spiegelkan dienen aIs kaderwaarin
hetverhaalwordt geplaatst:La Vagabonde begint

in La Vagabonde kan een opstand tegen de androcentrische relatiesreflecteren,evenal
s een zoektocht

vraagtvoorde spi
egel.De spiegelnodigt hetvrou-

naarpersoonli
jkeautonomie,eneenverwerpingvan
hettraditi
onele domein van devrouw :hui
s en fami
-

li
e(MendelsonEisinger:95).
Gedurende haarhel
eI
even heeftCol
ette de sek-

meteen beschri
jvi
ng van Renée di
e zichzel
fonderwel
ijk personageuitom zi
chzelftebeki
jken en zi
ch
bewusttewordenvanzi
chzel
f.Zi
jn eerstefuncti
ei
s
om het'ik'weerte geven en dragerte zi
jnvan de
visiedi
edevrouw vanzichzel
fheeft(Resch:113).De

sueleambi
guïtei
tbestudeerd (bi
jvoorbeeld Claudi
ne vrouw kan naast de fysieke toestand van haar
i
nLaRetraiteSentimentale).VoorCol
ettelevenman- Iichaam ook haar morele gaven in ogenschouw
nen en vrouwen buiten de grenzen van een tradi
ti
o- nemen:zelfbeheersing,ei
genpersoonli
jkheid(Resch:
nele classificatie in seksen.Alsvoorbeeld kan de 113).De afstand die ze neemtvan het beeld van
wereld van hetvariété-theatergenoemd worden.Di
t haareigen lichaam geefthaarde mogeli
jkheid om
i
s een androgyne werel
d.Iedereen doet hetzelfde

haarzekerheid en integriteitterug te vinden.Zo

soortwerk,erisgeen vernedering doorongelijke

geeftClaudinewanneerzeindespiegelki
jkttoedat
ze haarjeugdi
ge gelaatstrekken verloren heeft.(RS
p.21-22)Maarwatgeefthet,aIszedeenigeisdie

sekserollen.Mannen en vrouwen beschouwen el
kaar
aI
s collega'
s, niet aIs geliefden.Hetvariété-theater
vernieuwt Renéesopvatti
ng overautonomie.Renée

staatmodelvoorbewegingenacti
vi
tei
t,terwi
jlMax,
haarminnaar,immobielen passiefbli
jft.Bijhetvertrekvan Renée(voorhaartournee)wordtzevergel
eken meteen sol
daatdi
ezi
jn 'Iiefje'verl
aat.Deklassiekeroll
enzi
jnomgekeerd.lnplaatsvandemandi
e
de vrouw verlaat,i
s hetde vrouw die vertrekten de
man die wacht.ln het eerste en derde gedeel
te,
wanneerze werkt,verwerptze Max dan ook.I
n di
t
opzicht verschil
t Renée van Cl
audine,di
e ook de
man opgeeft,maardi
tnietvoorwerkdoet.
Zoektochtnaareeneigen identiteit
Reflectieve en /of contemplatieve romaneske symbolen

datziet,en aI
sRenaud,haarechtgenootdi
e haarde
ideale Ii
efde schenkt,hetni
et merkt? En ze isgewa-

pend:metmake-up verbergtze de trekjes di
e op
ouderdom wi
jzen.Di
tgeeftzekerheid,evenalsenkeIe jeugdige trekken die ze nog heeftweten te
behouden,zoalshaartaille en beweegli
jkheid.De
spi
egeling van het beeld Iegt dus de lichaamskracht

blootwaardoorzi
jinstaatisdeanderonderogente
komen en methaarfysieke voorkomen een aspectte
I
aten zien dat geen enkele tekortkoming vertoont

(Resch:114).
Voorde spiegel
,in all
e eenzaamheid,is ergeen
noodzaak meerom zich te verschuil
en achtereen
maskervoorde ander;de vrouw geeft haarIi
chaam

bloot,zebekri
tiseerthet,vergeli
jkthetmetandere
Iichamen en ze beoordeeltzi
chzelfop haargrenzen.

Zo bli
jftze in de realiteiten vermi
jdtzeom illusi
es
De zojuistbeschreven vrouwen zijn alle twee op overzichzelf te kweken:''Le grand miroir de ma
zoek naarzi
chzel
f.Zi
jcreëren een ei
gen identi
tei
t. chambre ne me renvoie plusI'image maquillée d'une
Om ditte bewerkstelligen hebben de vrouweli
jke bohém ienne pourmusic-hall,ilne réflète...que moi.

Vooys2/Jaargang 15

Mevoil
àdonc,tellequejesuis!Jen'échapperaipas, ring van hetdlYcoursde I'autre,de redevoering van
ce soir,à Ia rencontredu I
ong miroic..''(LV p.1213).Renéezietzichzel
f,zonderde make-up van de

de ander,en roept zo de ui
teenzetting van Lacan
overhetstadi
um van de spiegelop:de ontdekking

artieste di
e haar'ik'verbergtop het podium;ze
speeltnietmeerde roIvan danseres-mimespeel
ster.
Renée wordt met haareigen Ieven geconfronteerd,
en weetwaarui
t datbestaat'
.eenzaamheid,en dat

vanzi
chzel
f(deidenti
ficatie)doorhetanderszi
jnvan

zondereni
ge twi
jfelvooralti
jd.Renée Ii
jdtonder
haareenzaamhei
d,en tegeli
jkerti
jd geni
etze ervan:
'ilyadesjoursoùIasol
itude estunvingrisantqui
voussaoul
e de liberté,etd'autresjoursoù c'estun
tonique amer,etd'autresjoursoù c'estun poi
son
quivousjetteIatêteauxmurs.'(LV p.14).Despie-

tussendespi
egelen hetschri
jven,di
etoteenclimax

ze Renaud nietmeerzou bevallen,vraagtze 'advies'
aan de spiegel,om te ontdekken dat het nog weI

gaat...(RSp.185).Despiegelfuncti
oneerthierdus

gangster,die haarvaak raad geeft.Deze functie
wordt op drie momenten in het verhaalonderstreept,wanneerRenéezi
nspeel
top haar'conseill
è-

al
s'geruststell
er'en raadgever.

remaquill
ée'
'(p.5),''fardée,quim'épie'
'(p.6)en

De functi
e van raadgeveriserg duidelijk in La
Vagabonde.Renéeondervraagthaarspi
egelIetterli
jk

côté du miroir''(p.146).De lesdi
e Renéetrektui
t

op eIk w i
llekeurig moment.Voorde spiegelwordt

deze confrontati
es metde spi
egelIeidttotde besli
s-

de afbeelding.lDe weerspiegeling van haarzel
fisde

ander/zi
jzel
f,vanwiezeisvervreemdaanhetbegin
van hetboek.In hetgevalvan Renée i
sereen rel
ati
e

komt aan het eind van het boek,wanneerze een

bri
efschri
jft,gezeten naasteen spiegel'
.''j'ouvre I
e
buvard,entre I
e miroir-chevaletetIe bouquetde nar-

cisses(...)une grandefeui
lle blanche estI
à,tentante...''(p.236).Deze gebeurtenissuggereerteen
geIonthul
t het personage haarfysieke kwali
teiten, reconstructi
evandeoorspronkeli
jkerel
ati
etussende
hi
jIiegtnietoverde invloed die de tijd op het 'ik'en taal;volgens Lacan ishetde taaldie aan de
Ii
chaam heeft.AIs Claudine zich af en toe zorgen 'i
k'zi
jnfuncti
evansubjectteruggeeft.z
maaktoverhaarverdwi
jnendeschoonheidwaardoor
Renée i
s nooitververwi
jderd van haardubbel-

'ma conseillère sans pitié,quime parl
e de l'autre

Renéemetzi
chzelfgeconfronteerd,enhi
jgeefthaar sing Maxte verlaten.lnde spiegelconstateertze een
zel
fbewustzi
jn.ln de vierde paragraafvan hetboek veranderi
ngvanzichzel
f,diezi
chopfatal
ewi
jzevol
verschi
jntde spiegelaI:'je vai
s me trouverseul
e trekt.Renée isnog mooi,maarmindermooidan ze
avec moi-même,en face de cette conseillère ma
quill
éequime regarde,de I'autre côté de l
a glace.aa'

(LV p.5).Dezinnendiedaaropvolgen roepen fascinatie en angstop,veroorzaaktdoorde spiegel,di
e
aIs toeschouw er en vreemdeling fungeert.Renée
wordt evenzo bedreigd en gefascineerd door haar
afbeeIding in de spiegelaIs doorverscheidene
pogingen van anderen om haarte defini
ëren:''une
arti
ste'',''ma femme chérie'
', 'mon petit bas-bleu

is gew eest.De spiegelheeft de m acht om haar
eigen vervalen aftakeling te actuali
seren,en zeweet
niet hoelang ze M ax kan vasthouden met haar
schoonhei
d.
Deweerspiegeling van hetIi
chaam steltdevrouw
ook in staatom haarverleden op te roepen.De spiegelheeftde krachtom vergeten herinneringen weer
naarbovente halen doorzete refl
ecteren;hettoont
haarwi
e ze isen isgeweest.Hetiseen instrument

de femme''(p.202).Doorhet hele boek heen

dathetpersonage in zi
jn totalitei
tweergeeft.Zo

bestudeert ze haarweerspiegeling.Noodgedwon-

weetde raadgeefsterdie aan deandere kantvan de

gen ki
jktze in de spiegelin de kleedkamer;thui
s spi
egeltotRenée spreekthaarop scherpe wi
jze te
weerspiegel
t de grote spiegelin haar kamerall
een heri
nneren aan hetverleden,haareerste huwelijk,
maarhaarzelf(p.12-13).Opstraatversnelthaarpas, haareerste Iiefde,die haar h%'etgene heeft afgenoelke keerdat de spiegeling van een etalage haar

men datze maaréén keerkon geven:'hetvertrou-

evenbeeldterugkaatst(p.133).Ennadatzegezoend
heeftmetMax,zoektzedirecthethandspiegel
tjein

W en, de bi
jna religi
euze verbazing overde eerste

haartas,om zich errekenschap van te geven datze

heteersteverdri
et''(LM p.146).Renée begri
jptdat
ze bang isvoorpassi
e,vooreennieuw huweli
jk,en

bezwekenisvoorMax,eenman(p.144).
Soms roeptde fysi
eke afbeelding een verbale

streling,hetongekende van tranen en de bl
oem van

dusni
euw Ieed.W anneerze nadenktoverhaartoe-

defini
tieop bi
jRenée,bi
jvoorbeeldwanneerze ver- komst metM ax,assimileertze hem met haarvoorkl
aart:'J'aidevantmoi
,del'autrecôtédumiroir,(...1 malige echtgenooten ze ziet hun Iiefde met haar
l'image d'une fem me de Iettres quia maItourné'' ongel
ukki
ge huweli
jk in hetachterhoofd.Op het
(p.15).Di
tkanbeschouwdwordenaI
seenformul
e- fysieke vlak verandert ze,maarze is niet in staat
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haarinnerli
jkte veranderen.Renée kan eindelijk
zi
chzelfaccepteren,nameli
jkaIsde persoon dieze
vanti
jdtotti
jdindespiegelheeftgezien,verborgen
achtermake-up en maskers:een vagebond.Haar
n zichzel
f,aIseen
naam dui
dtop hetterugtrekken i
echo:'Néré'is de omkering in I
ettergrepen van
'Renée'
Hettweede symbooldatvrouwen totzelfrefl
ecti
e
en contemplatie di
ent i
s de natuur.De coletti
aanse
vrouw die overzichzel
f wiInadenken en wiIontsnappen aan een ongelukkig Ieven of een afhanke-

I
i
jkheidsposi
ti
e,vindthaartoevluchtindenatuur.Die
vindtzi
jallereerstindeherinneri
ngaanhetverl
eden
vanhaarkinderjaren;eenherinneringaaneenongecompli
ceerd Ieven van een jong mei
sje opgevoed
dichtbi
jde natuur,waarhaaronschul
digeenjonge
sensualitei
ttotvoll
e uitdrukking kwam.Dejeugd

est une des passionnantes et mélancoliques extrémitésdu monde,un gîte aussifini
,aussiI
oin du pré-

sent''(p.27).CasamènebetekentvoorClaudineeen
vluchtui
tdereali
tei
t.HetIandvanhaarjeugdwordt
echter ni
et 'geëlimineerd'door Casam ène,want

haarhui
sinMontignybli
jftwathetal
ti
jdvoorhaaris
geweest:een relikwie,een ci
tadel,hetmuseum van

haarjeugd (RS p.61).Het nieuwe geluk dat
Claudineop Casamènevi
ndt,bli
jftverbonden met
hetoproepen van hetverl
eden.Cl
audi
ne hechtzi
ch
aan di
tni
euwehuisomdatzeop deze pl
aatshetzel
fde gevoelvan welbehagen vindtaIsin M ontigny.Dit

zi
jn de 'sensationstransposées'(overgebrachte
gevoelens),geciteerd doorProustin Le Temps
Retrouvé.n Kleuren, geuren,geluiden en smaken

roepen die van vroegerop,gevoelens ri
jgen zich
aaneen,verleden en heden compl
eteren elkaar en

van Col
ette zelf i
s deels beschreven in La Retraite
Sentimentale en La Vagabonde,in de personages
van Claudi
ne en Renée Néré.
De herinnering i
s dus de eerste mani
ervoor de

deti
jd Ii
jktafwezi
g tezi
jn.Aanheteindvan hetver-

wordt beschouwd omdathetgerelateerd is aan het
gemisvan eenzinneli
jke puurheid.Bovendien is het
Iand waarde vrouwen bi
jCol
ette een schuilplaats

van het denken aan Renaud, zich wendt tot

zoeken ook de androgyne wereld van hun jeugd

het denken over haar I
even.De afwezigheid van

mooien hetjonge mei
sje had nog geen kennis

Renaud en hetverbli
jfop Casamène makenhaarde
eenzaamheidvanhaarIevendui
deli
jk.Nadatzezich

gemaakt met de w ellust,de m an,die volgens

heeftafgevraagd of erin de w ereld veelvrouwen

haal,na de dood van Renaud,woontClaudine ni
et
meerop Casamène maarweer in Monti
gny,afge-

zonderd van de wereld (d'Hollander: 315).
vrouw om teontsnappen,terwi
jlhetconcreteaspect Casamène dient haaraIsvoorbereiding op deze 'rebehouden bli
jften ni
etnaarhetimaginaireIeidt.In traite'.Beetje bijbeetje ontdektde lezerdat
deze reconstructie van het verleden betekenen de Casamène steeds bel
angrijkerwordtdan Renaud,
kinderjaren hetgeluk datall
eqn maaraI
szodanig bi
jvoorbeel
dwanneerCl
audinetoegeeftdatze,moe

vô6rde verdeling in sekseroll
en.3 Di
t verleden was

Casamène,haarni
euwespeeltje(p.60).
Claudi
nesverbli
jfdi
chtbi
jde natuurzethaaraan

Colettehaar'vi
jand'i
s.Ze gafzich metalhaarzin- netzo eenzaam zijn aIszijis,maaktClaudine de
tuigen overaan een beschouwing van de natuur
waardoorze de wereld in zich opnam,zonderdater
ook maareen enkelobstakelwas tussen haar
Ii
chaam en de restvan de wereld.Ze was één met
de wereld en voelde zi
ch nietalleen.
De Iiefde voorde natuur i
s dus allereerst gerelateerd aan hetverl
eden,en hetverl
angen daarnaar

bal
ansop van all
eswat haarertoe brengtom alleen

te I
even;ze ki
jktterug op haarverleden.Claudine
wasaI
seni
g kind opgegroeid zondermoeder,broers
en zussen en had geen vri
endinnen.Ze vraagt zi
ch
afof de eenzaamheid hetIotisvan vrouwen die in

één keerenvooraltijd allesvan zichzelfhebben
gegeven.Ze geefttoe dat ze door haartrotsall
een

achtervol
gtClaudine,wanneerzenaarPari
jsvertrekt voorbi
jzondere personen pl
aatswiImaken in haar
om metRenaud tetrouwen en daarte wonen.In la har
t.Eenbijzonderpersoon wiIzeggen een uniek
Retraite Sentimentale i
s Renaud ververwi
jderd van persoon,aan wi
e zi
jhaarunieke Iiefde heeftgegeClaudineenzi
jbesluit,di
epongelukki
g,toevluchtte ven.De extreme bi
jzonderheid waarvan Claudine
zoeken in Casamène,hetIandhuisvan Anni
e,waar
ze vrede, geluk en evenwicht terugvindt in de

natuur.Hetboek beschrijftdewiIvan Claudineom
zich ui
tde wereld van de 'Ievenden'terug te trekken
en een defini
tieve schuilplaats te zoeken in de
natuur.AIaan het begin van hetboek roeptze uit:

''Annie#quej'ai
me Casamène''(p.26).''Casamène

droomt eist de eenzaamheid,dat wiIZeggen Ieven
zondermannen.M aarde col
etti
aanse VrOuW aCCepteertall
een de eenzaamheid in de natuur;di
t geldt
zowelvoor Claudine aIs voor Renée uit La

Vagabonde.Zi
jwi
jzendemanaf,envoelenzichtenmi
nste nauw verbonden methetdierli
jke en vooral
het vegetatieve.Cl
audine geeft toe dat: 'Renaud
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absent,iln'estqu'uncoeuroùje mejettepourm'y
blottirplusseuleencore:celuid'où montentIesprofondes racines des arbres,I'herbe aux mille gl
aives

(...1d'où jai
llissentl
a source,IebIéetl
a rosesauvage''(RSp.45-46).
InLa Vagabonde hervindtRenéeNérédevri
jheid
en eenzaamhei
d op hetmomentdatze Pari
jsverI
aat,om op tournee te gaan in de provinci
e.Men
kan zeggen dat Col
ette een appeldoet op de bui
tenwereld om in de vorm van aardse schoonheid die
ze mag bewonderen,een soort van bevrediging en

verschillende levensfasen.Hoe di
chterde vrouw bij
denatuurstaat,hoetweeslachti
gerzi
ji
s.Eenvrouw
kan de androgyni
tei
t in verschill
ende fasen doorma-

ken:all
ereerstin hetparadi
jsvan haarjeugd,waar
geen onderverdeling in sekserollen bestaat;vervol-

gens in de werkende maatschappij,zoals in de
wereld van demusic-hallen ten slotte doordeti
jd,
in de harmonie van de ouderdom.(Mendelson
Ei
singer:96).La Vagabondekan aIseen goed voor-

ni
euwe remedi
e tegen menseli
jke ellende teverkri
j-

beel
d worden beschouwd van een visi
e op androgynie.Hetverhaalvertel
t hetzoeken van Renée naar
een definitie van zichzelf.Volgens E.Mendelson

gen,en all
ereersttegen de Iiefde.Zo vergeetRenée,

Eisingervol
trektde taakvan Renée,nameli
jk het

terwi
jlze vechttegen de Ii
efde van Max,vooreen

herstell
en van haarandrogyne identi
tei
tzich op drie
niveaus:doorhetherstellen van hetcontactmeteen
natuurli
jk 'schepsel',de Renée uitde adolescentie,
sterk en zondersekserol
;doorhetbekrachtigen van
haar'ik'ui
t het heden,de Renée van de music-hall
en doorhetaccepteren van een toekomstige Renée

ogenblik haar problem en aIs de pracht van de
natuurhaareen momentvan gelukgeeft:de vreug-

deom dooreentreinraam dezee bi
jSètetezi
enen
te ruiken:

Avant-hieçnouspdrt/
bnsâI'aube#etjereprenai
s# en impliciet,van de ouderdom (Mendelson Eisinger:
dès Ie wagon,mon repos en miettes,rompu et 96).Aan hetbeginvanhetboek,aIszeinde musi
crecom mencé vingtfoà,Iorsqu'une hal
eine salée,
fleurantI'algue fraîche,rouvritmesyeux.
.I
a merl
M te etI
a mer/Elle était/â,toutIe Iong du train,

revenue quandje nepensai
splusâ e//e J...
7le
goûtai
s un de cesparfaits moments, un de ces
bonheurs sans consc/'
ence, Iorsqu'une mémoire
subite, une image, un nom,refirentde moiune

hal
lwerkt,heeft ze hetcontactmet haar'ik'verloren,met haarbron van energie:hetcontactmetde

fysiekewereld,all
ereerstondervondeninhaarjeugd.
Toch ishetniethaarjeugd di
e zeprobeertterug te
vinden,maarhaarvrijhei
d (netaIsCl
audine).Haar
vlucht uit de stad sym boliseert deze zoektocht.
W anneer Renée de hoofdstad verlaat en terugkeert

créatureordinaireJ...7Combien detempsvenal
à- naarhetIand van haarjeugd wordthaarbesl
issing
jepourIapremière foisd'oublierMax?Oui,de om Maxte verlaten onontkoombaar.Renéevoeltdat
I'oublies J...
7commes'iln'
y avaitd'urgentau ze ergens anders hoort,datze toebehoortaan 'dat
monde que mon dés/
'
r de posséderpar I
es yeux koninkri
jk datGod geeftaan voorbijgangers,aan
Ies merveilles de I
a terrelC'estâ cette même
heure qu'un esprit i
nsidieux m '
a soufflé: 'Ets'
il
n'
y avait d'urgent.en effet,que ce/a? Sitout,

hormisce/an'étaitquecendres?(LVp.230-231)
Hier i
s de buitenw ereld geen genezend tonicum
meer,maar een bron van puurgenot,die Renée

nomaden en aan Einzelgàngers.De aarde behoort

aan hen di
e ergenseven stilbli
jven staan,van het
momentgenieten en dan weerverdergaan'(LV,p.
225).Enzevoegteraan toe datde zwervenden,de
dwalenden deheersersvan de aarde zi
jn.Cl
audine
en Renée,heersersoverzichzelfen overde wereld.
De natuuri
seen plaatswaarze naartoe kunnen

overtuigtvanhaarkeuzevoordevri
jhei
d.Maxwordt vluchten en waarzetegeli
jkerti
jd hetonmogeli
jke
meteen vergeten bi
jde aanblik van de zee.Renée bezitvan de Iiefde vinden.Men zou kunnen zeggen
Néré hervindt in de natuurde harmonie van haar

jeugd,zegenietvan hetheden en richtzi
chop de

dat Colette doorde twee tegenoverelkaarstaande
thema'
s natuuren Iiefde met elkaarte vereni
gen,

toekomst.
Ze hervindtevenwi
chtdoorde herinneringen aan

probeertte bewi
jzen datharten zintuigen onverenigbaarmetelkaarzi
jn.De natuurin Montignyof

hetI
andvan haarjeugd,dat,zoalsalgesteld i
s,kan

op Casamène is evenzo absoluut geworden aIs de
I
iefdevan Renaud.Liefdeen natuurmaken voortaan
deel uit van de 'colettiaanse mythologie'

worden beschouwd als een androgyne w ereld.
Col
ette heeft gedurende heelhaarIeven onderzoek
verri
cht naarde seksuele ambiguïtei
t.Vol
gens haar
Ieven mannen en vrouwen bui
ten een sekseclassi
fi
catie.De androgyni
tei
t is een dynamische serie van
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(d'Hollander:468).
VoorCol
ette isde natuureen veili
ge thuishaven
waaralle problemen opgelost worden.Ze kent aan

Colettealsvariété-artieste

haarheldinnen een intense communicatie met de
natuurtoe,di
e hun de krachtgeeftom deeenzaamheid die Colette zel
f heeftgekend in haar I
even te

kunnen verdragen.Methetberoep van schrijfster
wordt die eenzaamheid tri
omferend,omdatdeze
haarin de gel
egenhei
d stel
tom zi
ch metzichzelfte
verzoenen.De genezende kracht van hetwoord
beantwoordt aan de therapeutische krachtvan de

natuur.Zo produceertde schrijfsterRenée in La
Vagabondeeenlevensboek'
.'Ecrire!(...)celasignifie
(...)lesjeux de la plume (...1I
e gri
ffe,Ie hérisse de
fléchettes,I'orne d'antennes,de pattes,jusqu'à ce
qu'ilperde sa figure Iisibl
e de mot,mué en insecte

fantastique,envolédepapilon-fée''(LV p.15).
MathildeKroonstudeerdeFransetaal-en letterkunde aande

Uni
versi
teitUtrecht.Zi
jspeci
ali
seerdezi
chindecul
tuurgeschi
e-

denisvanafdeVerlichtingenschreefhaardoctoraalscriptieover
hetwerkvan Colette.
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Duo

O œ !aaJ
Waarom ikschri
jvers-

brieven nietm eerleuk
vind

Van Eeden,Elsschot,Boon,Du
Perron,Ter Braak,Van Deyssel,

nen Iezen.Ik schreefeen doctoraalscriptie die voordrie kwart
gebaseerd wasop brieven.
Ik verkeerde,geloofik,in de
veronderstelling datbrieven iets
geheims hebben.DatwiIzeggen:

voorde di
chtertegen te spreken.

Zi
jnWoord i
sWet.VooralaIsdat
in brieven staat.In brieven,zo

heeft hi
jimmerszelfgezegd,
wordtwérkeli
jk gesproken:van
kunstenaartotkunstenaar.

Verwey,Ni
jhoff,Van Ostaijen -

En zo ishetgekomen:watwe
ikwaande mijzelfin de posi
tie
zow at all
e groten ui
t onze wat van ingewi
jde;de letterkundige van deze dichterweten,weten
oudere Iiteratuurschreven brie- (in spe) die niet aIIeen die we dankzi
jbrieven.Van geen
ven.Ik denk datik ze weIzo'n gedi
chtjesgelezen heeft,maar andere modernist uitonstaalgebeetjeall
emaalgel
ezenheb.Voor ook nog allesweet van wat de bied zi
jn zoveelbrieven gepublizoverzegepubliceerdzi
jnnatuur- dichtererovergeschreven heeft ceerd.Een proefschrift uit 1970,
een aangeklede brieveneditie,
Iijk,wantarchieven bezoek ik in privé-brieven.

ni
et.Een echte Iiefhebberwasik.
Ik was vooralop zoek naar

A//esweet...
Er is geen grotere mi
svatting
dan deze:de Ietterkundi
ge weet

wordtnog steedsoveral'de basi
s

Schwërmerei, de Ieugens over

brievenedi
ti
eszi
e ik,ten onrechte

zeker goed dat er van Van

wathetjongedichterjeall
emaal
weInietgel
ezen had ('reedsop
mijn negende had ik de ganse
Balzacgelezen''en zo)vond ik

maardesalniettemin tot mijn

Ostai
jenzoveelbrievenzi
jngepubli
ceerd? Kan hetjewatschelen

van all
e Van Ostai
jen-onderzoek'
genoemd.
documenten van jonge,Iiefst
I
s dat nu erg,vraagt de l
ezer
zeerjonge schri
jversdieeigenl
i
jk a//es(van Ii
teratuur,een schri
jver,
nog ni
etechtschri
jverwaren.De eengedicht).Enindecultuurvan zich m isschien af. Het is toch
steeds grotere ergernis,de verbreiding van dat m isverstand
bevesti
gd.

prachtig.

dat m ensen die brieven zo

belangri
jkvinden?
Ja,dat kan me watschelen.

Nijhoffcorrespondeerde aIs Een jaarofwatgeleden,toen
knaap met zi
jn vriendje Van mi
jn bri
evenliefde algoeddeels
Vriesl
and.Ik geloofdatik netzél
f wasuitgedoofd,beslootik mi
j
zo'n beetje de Republiek der eens duchtig op te sluiten in het
Letteren begon te ontdekken oeuvrevan Paulvan Ostai
jen.Ik
toen de dweperi
ge brieven voI had,gezi
enmi
jntanendebelanggesublimeerdejongenserotiekin stelling voor het Iiteratorenepis-

Aandehandvan een recentebi
j-

de NRC werden gepubliceerd.Ik

ik,feest.Onze held w erd 100.
Het eeuwfeest heeft een ware
hausse van publi
caties over de
di
chterteweeggebracht.Een van

versl
ondze en nam mi
jvoorook
zulke stukken te gaan schri
jven

tel
,een slimmere keuze kunnen
maken.

drage aan de IiteratuuroverVan

Ostai
jenzaIikproberen uitteIeggen waarom.

Vorigjaarhadden wi
j,mi
jnvri
enden van deVan Ostai
jen-club en

VanOstai
jeniseengrootdi
chter.Zo'n dichterdie,aIshi
jeende redacti
e van hetkatern erbi
j maalderti
gjaardood i
s,tothal
ve de opvallendstebi
jdragen aande
aI
sde inl
ei
ding op de brieven,die

had opgenomen.
Ik ben dus maarNederlands
gaan studeren.Ik associeerde dat
vak m et Iiteraire romantiek en

meende verdermi
jn hele Ieven
Iang bri
even van dichters te kun-
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godheid wordt gepromoveerd.ln
de refl
ectie op hetwerk van zo'n

di
chterIeesje naverl
oopvanti
jd

feestvreugde verscheen alaan de

vooravond van hetVan Ostai
jenjaar:José Boyens'prachtig vorm-

gegeven De genesis van Bezette
stad.
De titelvan Boyens'boek zet
Van Ostai
jen-isten zich erweI
nergens m eer een onvertogen
woord.Inderdaad wachten de

jeop eenspoor.Jezouerbi
jkun- optreden wanneermen een paar
nen denken aan de bijna geli
jk- nummers Iang dezelfde typogranamige studi
e van Ronald Bush,
Fhe Genesis of Ezra Pound'
s

Cantos,ofaan G.J.Dorlei
jns
genetisch-interpretatieve be-

schouwingen bijenkele gedi
chten ui
t Leopolds nalatenschap

(schu/
'
/ge/egen uitzichtj-twee
associaties die voor dit Van

fie hanteert.Hadden ze zich nou
toegelegd op het maken van één
num mer...Lieverfantaseren ze schi
jven verlopende ontstaansover abonnees en positieve proces Iees ik verder. Maar ik
recensies:weIdriemaalzoveel word teleurgesteld.W atwas de
exemplaren denken ze te kunnen precieze rolverdeling tussen

sl
ijtenaI
shetbetrekkel
ijkpopul
ai
- JespersenVan Ostai
jen?Welke
re Ruimte.En wanneerduideli
jk tekstuelewi
jzigingenwerden met

Ostai
jen-boek een bepaald ver- begint te worden hoe utopisch
wachtingspatroon wekken:het
zou weIeens om een interpretati
eve studi
e van de totstandko-

die gedachte is,Iaten de redac-

teuren zich nauweli
jksuit het
veld slaan: opgetogen somt

ming vanVan Ostai
jensbefaam- Jespers enkele brieven later één
de bundelkunnen gaan.Maar:
genetisch-interpretatiefcommentaarzoekt men in Boyens'boek
vergeefs.Hetbetrefteen smaakvoIuitgegeven editie van de bri
even die OscarJespers i
n de perio-

de 1920-1921 schreefaan zi
jn
vri
endVanOstai
jen.
W éérbri
even.
Jespers' brieven aan Van

vooréén de namen van de abonnees op het resultaat van de
verzending van 800 prospectusSen.

wanthetisuiteindeli
jk nooit
gelukt hetti
jdschriftook daadwerkeli
jktedoenverschi
jnen.Ui
t
de brieven wordtweIduideli
jk
w aarom .

Nog voordat er zelfs m aar
sprake i
svan heteerste nummer,
maaktJesperszich aldruk om de

mogelijke eentonigheid die kan

hetoog op de typografie doorgevoerd? Heeft Jespers zich ook
met de inhoud van de gedichten
bem oeid? Het wordt allemaal

nietduideli
jk.
Natuurlijk:hetontbreken van
antwoorden op deze vragen in
Boyens'boek is voor een deel
aan de aard van de brieven te

Heelvermakeli
jkishetom te

wi
jten.MaarhetIi
gtookaan de

l
ezen hoezeerJespersen de di
chter, die vond dat het w oord
'ernst'in de literatuurvoortien

manierwaarop Boyensde brieven
heeft bezorgd.Het is waar:de
Ieestekstvan de brieven wordt
geannoteerd met behulp van
noten en voorafgegaan dooreen
inleiding van de bezorger.Maar

jaarVerboden ZOU moeten WOrden,dit alles desalniettem in

Ostaijen (Van Ostai
jensaandeel bloedserieusnemen.Somsvoelde
van de correspondentie gi
ng ver- i
kbi
jhetIezenvandebrieveni
ets
Ioren)gaanoverhetontstaanvan van de oude opwinding terug:dit
de bundel8ezette stad en over i
sdesfeerdiemi
jooitvandejonde plannen voorhetti
jdschrift gensbrieven van Ni
jhoffen Van
Sienjaal,waarvan beide brief- Vriesland deed snoepen.
Maarkom,ik houd nietmeer
schri
jversde redactieopzi
chzouden nemen.P/
annen,inderdaad,

een uni
eke interdisciplinaire coöperatie.
Op zoek naarinformati
e over
dit gecom pliceerde,overtwee

van brieven.En bovendien:de
titelvan hetboekdatik I
eessuggereertdathetseri
euze informatie geeft over de ontstaansgeschiedeni
s van 8ezette stad.De

de noten zi
jnalte introducerend
en doen I
ang nietal
ti
jd terzake
(noemtJespers bi
jvoorbeeld in
een bri
efuit 1920 de naam van

Moens,danIezenwi
jineennoot
datdeze dichterin 1944 doorde

kri
jgsraad terdoodwerd veroordeeld.Bijverstek,weIte verstaan).
En de inl
ei
ding Ievertalevenmin verrassende gezichtspunten.

bundel,doorVan Ostai
jen in Zijgeeft een beeld van Van
1920 te Berli
jngeschreven,werd Ostaijensstandpunten ten ti
jde
bi
jafwezigheid van de auteur van Bezette stad aan de handvan
doorde AntwerpenaarJespers in

zi
jn opmerkeli
jke vorm gegoten

citaten ui
t de essays en kri
ti
eken.
Datdeze ook dooranderen veel
-
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gebruikte citaten bekend zijn, datzijn zo'n beetje de preoccu- ''0 pest,o huisverdrietl''
valt Boyens niet kwalijk te paties.A//es weten.Publicaties Jozefenzi
jnbroersin
nemen,maarmen kanWeIVraag- di
e hetresultaatzi
jn van archi
ef- Dothan
tekens plaatsen bi
jhetgebrek onderzoekzi
jn veeltalrijkerdan
aan distantie en refl
ectie in haar
omgang m et de fragm enten.

de proeven van refl
ecti
e op Van

Steedsgebruiktzi
jformuleringen
aI
s ''hieronderverstond hi
j'''I
ei
draad isFan Ostalensvoorstel
-

soms voor dat reconstructie de
causa finalis is van de Van

Ii
ng van zaken.Ook wanneerhet
gaat om interpretati
es van tekstfragm enten of om termen aIs
'organisch expressionism e'en
'unanimisme'.lk mis in i
nlei
ding

en commentaarde duidel
ijkheid
scheppende,sturende hand van

de editeur.Zij heeft willen
reconstrueren en isdaarbijzo
dichtmogelijk bi
jVan Ostai
jen
gebleven.W atzijbi
jvoorbeeld
verstaatonderhetveelvuldig val
I
ende woord 'modernisme'isdan

ookondui
del
i
jk.

Op 26 december 1640 vond in

Ostai
jensteksten.Hetkomtmij de Amsterdamse Stadsschouw-

Ostai
jen-studie.EriswéIeen
Documentatie (de aangeklede
brieveneditie waarvan alsprake

was),maargéén biografie;we
w eten zowat alles over de ver-

burg de première plaatsvan Joost
van den VondelsJozefin Dothan.
Ruim drieënhal
ve eeuw I
ater,op

4juni1996,voerdetheatergezelschap HetToneelSpeelt onder
regi
e van Ha'
ns Croiset het stuk
opnieuw op.

wantschap tussen Van Ostai
jen
Terwijlik werkte aan een
en de kunstenaarsinzi
jn omge- teksteditie voordeze uitvoering
ving (DerSturm,Friedlànder), raakte ik geïntrigeerd doorde
maarvri
jwelnietsoverzi
jnposi
tie verhoudingen tussen de broers.
in de minderenge context van

hetmoderni
sme(Eli
ot,Pound en

anderendi
ehi
jwell
ichtni
etI
as).
De brief (Iiefst van Van
Ostai
jen zelf,maaranders van
een Van zi
jn vrienden)gel
dtin
een groot deel van de Van

Boyensgeeft op een aantalinte- Ostai
jen-literatuuraIsde bel
angressante Vragen geen antwoord ri
jkstmogeli
jke vondst.Maar
omdat ze nalaatte speculeren. w ordt erook nog stoutmoedig
W aar is bijvoorbeeld Van geïnterpreteerd? Spreken we de
Ostaijensaandeelin de corres- dichter nog welgenoeg tegen?
pondentie gebleven? En watzou, Hoe staat het methet avontuur
bi
jvoorbeeld op grond van Van van de m eerduidige tekst?

Hoe heeft het zover kunnen
komen datde meerderheid Jozef
wilde vermoorden? W at heeft

Jozefin de ogen van zi
jn broers
misdaan?Ti
jdensmi
jn zoektocht
doorde Vondel-li
teratuurvond i
k
in de Commentaren een OVerWegend positief beeld van Jozef.

Deze vi
sie blijktvooralvoortte
komen ui
teen bi
jbel
se benaderingswi
jze van hetstuk,waarbi
j
Jozefs ui
tverkoren positie en het
thema van de prefiguratie centraalstaan.Om dat deze com -

Ostai
jensessaysen (andere)bri
e-

Betrekkeli
jksl
echt.Hetvoetspoor mentaren zo gerichtzi
jn op het

ven,gezegd kunnen worden over
de genesis van Bezette stad?
Haar boek kent te weinig interpretati
eve momenten.En datter-

van de dichterwordtgevol
gd,en
dat iseen Ii
terair-hi
storische strategi
e waarin de briefeen bel
ang-

ri
jkeroIspeelt.Mi
sschi
endatook

wijl de Iiteratuur over Van die strategie maareens voortien
Ostai
jen toch alni
etgekenmerkt jaarverbodenzou moetenworden.
wordtdooravontuurli
jkhei
d.
Kenni
svan zijn Ieven,kenni
s
van zi
jn bronnen,kennisvan de Fhomas Uaessens
kunststromingen van zi
jn ti
jd
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verdere verloop van Jozefs leven,

waarin hij hettot farao van
Egypte zaIbrengen,en op het
beeld van JozefaIsvoorafschadu-

wing van Christus,hebben zij
weini
g oog voorde klei
ne details
in Vondelsstuk.

lsJozefwerkeli
jk zo onschuldi
g aIs de criti
cibeweren? Naast
de wreedheid van Simeon en Levi

lijkt Jozef inderdaad zonder
schuld,maarhoe i
shetmogeli
jk
dateen zuivere en argel
ozejongen zoveelwrok veroorzaaktbi
j
zi
jn broers? De gebeurteni
ssen
hebben natuurlijk hun functie

Jozefgaatzijn broersonbezorgd
tegemoet,ook nadat hi
jeen

ook dat broerlief hen wederom
komtbespieden.Deze onruststo-

bange droom heeftgehad.In de
droom w erd hi
jomringd door
negen kw aadw iIlige slangen

kermoetverwi
jderd worden,
aldus Simeon,zodat de rust in
het huis terug kan keren.Ten

waarnadegeestvanzi
jn moeder tweede bli
jktdatJozefzi
jnbroers
Rachelhem smeekte op de vlucht met zi
jn bi
jzondere dromen,
waarinJozefuiteindeli
jkdemeer- te gaan.Een stem stelde hem waarinhi
jregeertoverdefami
lie,
dere zalzi
jn overzijn broers. echtergerust metde boodschap tart.En daar komt een ander
Dergeli
jke verwi
jzingen kunnen datGod zijn rei
s zou zegenen. moti
efom de hoek ki
jken:Jozef
echteralleen aIszodani
g doorde Jozef mi
jmertvervolgens hoe wordtverdacht van heerszucht.
toeschouwers 9e'
fnterpreteerd 'ootmoedi
g en beleefd'
'hijzi
jn Door te vertellen wat hij
worden doordat dit motief een br
oerszaIgroeten,wanteenjuis- gedroomd heeft,onthulthi
jzi
jn
belangri
jkerolspeel
tindereivan te begroeting kan eventuele on- plannen,denken de twee wraakmet het OOg Op de toekomst,

enigheden binnen een fam ilie

zuchtige broers.Judas trekt in

.''(...)enmisschien waarin
zelfweten l
ogischerwi
jsni
etwat sussen'

twi
jfel of Jozef nu echt zo
gevaarli
jk is;immers,sindswanneerstrevenjongeren naarde

Vondel
streurspel.De personages

erte gebeuren staat in de verre
toekomst,ze hebben hoogstens

ik hun mi
sdeê /dooronbedachtzaam heid,waarui
ti
ets kwaads
mochtwassen''.Jozefdenkt aan

voorgevoelens.Beki
jktmenJozef
op hetinhoudeli
jke ni
veau,dat Jakob die zijn broerEsau mild
van de tragedie zel
f,dan valtop

wi
stte Stemmen doorhem nederi
g te begroeten en zo vergeving

dat hi
jafgeschilderd wordtals
een (jong)mens metgebreken. verkreeg.MaarJozefwi1zi
jn
Hoog ti
jd om zi
jn optreden aan 'trouwe'broersnietvergelijken
eenonderzoekte onderwerpen.
metEsau di
e wrokjegensJakob
Jozefisde op een najongstevan
de eIfzonen van Jakob.Hi
ji
seen
halfbroervan de broers die op
hettoneelstaan.Hetfei
tdatzi
j

koesterde,omdatdeze hem door
een list het eerstgeboorterecht
ontnomen had.Jozef is dus weI

macht? Vol
gensSimeon en Levii
s

dergeli
jke doortraptheid binnen
de familie nietvreemd.Ookzij
wi
jzen dan,netaIsJozefi
n een
eerderstadium zelfdoet,op een

gelijkenis metJakob.MaarweI
een mindergunstige:Jozefaardt

naarzi
jnvaderdiedoordegunst
van zijn moeder het eerstgeboorterechtvan zi
jn broerEsau

op zi
jn hoede,maarweetei
gen- w ist af te pakken. Judas en
Ii
jk nietwathi
jzi
jn broers mis- Ruben nemen hetvoorJozefop.
voortgebrachtzi
jn 'Ui
tenevader daan zou hebben.
Jozefisnogjong,dartelenonbeDe reactie van Simeon en Levi dachtzaam;dejaren zul
wel
, maaruitverscheiden moelen hem
ders' en datJozef een hal
fbroer wanneerzi
jJozefi
n ietoog kri
j- leren zich te beheersen.Bovenis''sl
echtsvan vaderszi
j'schept gen,is niettemin uiterst feIen dien benadrukt Ruben de roIvan
albi
jvoorbaateen kl
ooftussen wektde indruk dat Jozef nietzo vaderbi
jhetveroorzaken van de
g isaIshi
jIi
jkt.'O pest, jaloezie onderde broers.Toch
Jozefen zijn broers.Daartegen- onschuldi
over staat w eIdat Ruben en
Judashetbel
ang van hetbehoud
van de famili
eband benadrukken.

o huisverdri
et!''roeptLeviuit.AI

geven zowelJudasaIsRuben toe

snelwordtduideli
jkwatvoor datJozef niet geheelonschuldig
streken de dromer hen heeft i
s.Judasheefthetover'zi
jn fei
-

Maarditwordtbemoeili
jktdoor- geleverd.Ten eerste heeftJozef Ien''en Ruben noemtJozef ''die
jn broersverkliktbi
jhunvader. loze (slimme)jongen'',die zijn
datJozefde Iieveling van zi
jn zi
vaderi
s.

Simeon en Levivermoeden dan

vaak 'verklikte broers''tartte met
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zijn dromen en daardoor nog zo schendig gaan bekladden
''rum oer' in het huis teweegbracht.

/totschande van hetgesl
achten
rokkenen di
e twist?''Om welke
daad het precies gaat, is niet

WanneerJozefbi
jzi
jn broers
aangekomen i
s,vertel
thi
jdathi
j bekend.W elis duideli
jk dat
hen ni
etop eigen kunnen, maar Jozefsgedrag bi
jgedragen heeft
dooreen aanwijzing van een totdebroederhaat.
Jozef wordt afgeschilderd aI
s
engelachtige verschi
jning heeft
gevonden.Jozefoppertdathi
j een dartele,overmoedige jongewellicht dezel
fde engelontmoet man.Zi
jn gedrag stemtovereen
heeft die eens hun vader I
eidde metzi
jnjeugdige I
eefti
jd,maar
toen deze naar Esau reisde om
daarmee is zi
jn onschuld niet
vrede te sl
uiten.Deze opmerki
ng
versterkt de afgunst van de

gewaarborgd.Vooreen deelkan

hi
jdaarzelfweini
gaandoen;zi
jn
broersen zi
jnegeren de jongen. vadertrekt hem vooren Jozef is
Jozefschriktvan dezeafwi
jzende overeenkomstig zijn Ieeftijd
houding en beseftdathijhen 'wulps''(onbezonnen)en 'gulgunstig moet zien te stemmen. harti
g''(overmoedi
g).Zi
jn naïeve
Hi
jval
top zi
jn knieën voorhen gedrag kan hem derhalve moeineer en smeekt:''Vergeeft me Ii
jk kwalijk genomen worden.
mi
jnvergri
jp nog eens(één keer) Aan de andere kantverhefthi
j
en dan niet meer''.Jozef heeft zichbovenzi
jn(nota bene)oudebli
jkbaarmeerdere keren zijn re broers, neemt een zekere
broers om genade moeten vra- arrogante houdi
ng aan jegens
jzich nooitiets
gen en diti
szijn Iaatste beroep hen en heefthi
op hun vergevingsgezindheid. aangetrokken van hun afwi
jkenJozefnoemtzi
jn gedrag 'een de reacties.Zo heeftJozef door
vergri
jp''en bekentdaarmee zi
jn gedrag bi
jgedragen aan zi
jn
schuld.Hijzietin dathi
jonbe- Iotsbestem ming en is daar zelf
dachtzaam bezig was. ''tW as

mijn gulhartigheid Ionbedachtzaamheid),nooitdachtik u te
sarren'# probeert Jozef zich

tevergeefs te verweren. Hij
zweertbi
jGodendeengel
endat
hi
jnooi
t 'Iist,bedrog noch argw aan''in de zin heeft gehad.
Simeon gaat echterdoorhem te

schul
dig aan.M et deze uiteenzetting wilik de zware strafdie
de broersvoorJozefi
n petto hebben beslist niet rechtvaardigen.
W elhoop ik datna deze bli
k op
de tekst van lozefin Dothan de
afgunstvan de broerstegenJozef

ietsbetertebegri
jpeni
s.

verwi
jten:''Moestgi
jdebroeders StefanieMeler
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FederigoTozzi.
Herinneringen van een

jongebeambte
De Iaatste jaren wordt de
I
tali
aanseschri
jverFederigoTozzi
(Siena 1883-Rome 1920)door
de Iiteraire kritiek in zi
jngeboorteland eindeli
jk op waarde
geschat.Nam hi
jtotvoorkortin
de Iiteratuurgeschiedenis een
marginal
e plaatsin aIsprovinciale
epi
goon van het naturali
sme,nu
zi
etmen in hem steedsmeereen
voorl
opervan hetmoderne proza

van dejaren twintig en dertig.
Naast de roman M etgesloten
ogen,die in 1994 in hetNeder-

Iandsverscheen,speel
tbi
jdeze
herwaardering de Ricordidiun

#iovane impiegato (Herinneringenvaneenjongebeambte)
zo'n cruciale rol, dat ook deze
korte tekst absoluut in het
Nederl
ands vertaald zou moeten
worden.
De Herinneringen van een

jonge beambte hebben de vorm
van een dagboek, waarin de
ervaringen w orden beschreven

van de twintigjarige Leopoldo
Gradi,die gedurende ruim een

jaar(van januari1908 totapril
1909)aIsspoorwegbeambte te
werk wordtgesteld in Pontedera,
een klein gehuchttussen Fl
orence
en Pisa.M aarvan werken komt
ni
et zo veel,want Leopoldo is
een typi
sche 'inetto'#een dromer
zonderprakti
sche en sociale vaardigheden,een outcast die niet

actief weet deelte nemen aan
het leven van alledag,maar er

in de vorm van een rode roos.

naar kijkt,er overdenkt en
schri
jft.'Me Ios rukken uitde

omdatze ziek i
s,en steedszi
eker
wordt,gaatde bri
efwisseling vi
a
een vriendin.En haardood wordt
voorLeopoldo aI
shetware 'door-

dronkenschap van Iedigheid en
ondoelmatighei
d,waaraan ik me

gevoelens,de voorbodes van het

Nooi
tschrijftLeopol
do haarzel
f; moderni
sti
sche proza ui
tdejaren
twintig en dertig.Hetisdan ook
bizarte moeten constateren dat

deze tekstIange ti
jd in 'ver-

Pri
ester!'
NetaI
sTozzizel
fen hetpersonage Pi
etro Rosiui
tMetges/oten
ogen, i
s Leopoldo geterrori
seerd

In deze vader-zoonrelatie

m inkte'vorm is verschenen.Na
Tozzi'
s pl
otselinge dood in 1920
werd de eerste uitgave ervan
bezorgd doorde gezaghebbende
criticus Giuseppe Antonio
Borgese,die zich,wellicht ook
doorde ontreddering di
e de oorIog overalteweeg had gebracht,
sterk maakte voor een nieuw
ci
vi
el
-ethisch engagementvan de
intellectueel;een engagement
datin de li
teratuuronderandere
gerealiseerd zou moeten worden
dooreen terugkeernaarde grote
romanvorm van weleer.
Tozzi's fragmentarisch dagboekproza met een personage
dattot geen enkelengagement

dringtnatuurl
i
jkdeovereenkomst

instaatis,paste natuurli
jk ni
etin

met Kafka zi
ch op.Vooralui
tde

di
t ideaal,en dus werd de tekst

Briefan den Faterbli
jktdatook

doorzijn dominante,Ii
efdeloze

Kafka zowelfysiek aIs psychi
sch
het tengere zwakke tegenbeeld

gekuist,en bleefhi
jgekuisttotdatTozzi'
szoon hem in dejaren

vri
jeli
jkhebovergegevenvanmi
jn
vi
jftiende totmi
jntwintigstejaar,
Iijkt me een geniepige wreedheid''#zo begint Leopoldo zijn
dagboek.Enalgauw bli
jktdathi
j
daartoe ookni
etin staatis.Hi
j

kruist' door de gelijktijdige
geboortevaneenzusje,dathaar
naam zaIdragen.Di
t psychodrama isvol
ledig autobi
ografi
sch,op

één belangrijk punt na:terwijl
Tozzizel
fnaarhui
sterugkeertaI
s

bruskeert de dorpelingen door

zi
jn vadersterften onmiddelli
jk
ni
etal
ti
jd teeten indeplaatseli
j- daarnatrouwtmetzi
jn geliefde
ketrattoria,doorgeenrondjeste Emma,blijktLeopoldo zo zeer
geven in het café en dooraan- getraumatiseerd doorzi
jn vader,
merkingen te m aken op zijn dat hijzijn gevoelensen hartshuurkamer.Hi
jwordtuitgel
achen tochten volkomen verdringt,
doorzi
jncollega'
som zi
jn onaan- Attilia's dood aIs hetware subligepastezwi
jgzamegedrag,ende meert met nieuw Ieven,en zelf
meisjesop straatroepenhem na: aIs verloren zoon terugkeert in
''Wateen rare.HetIi
jktweIeen hetgezin.

vader die, door hem naar
Pontedera te sturen,een 'vent'
Van hem hoopt te m aken en
bovendien w ilbeletten dat de

zestig naarde Ietteren de geest

vormtvan zijn vader;datook

vanzi
jnvaderherstel
de.'Ikmoet

deze vaderal
le I
iefdesrel
ati
esvan

bekennen'' zegtTozzisenior,
''dat ik van geen enkele roman

relati
e metzijngrote Ii
efdeAtti
lia

zi
jn zoon kapotmaakt;en dat
ookhi
jtegendi
ttiranniekgedrag

wordtvoortgezet.'Die Leiden des

een soortoedipaalverbond slui
t

de plotweet;wantdatzou ti
jdverli
eszi
jn endaarmeeui
t.Ikben

jungen Leopolds'isop heteerste

metzi
jn moeder.En ofschoon

tevreden al
s ik zo nu en dan een

gezi
chteen voorde hand Iiggende associatie;m aar LeopoIdo
heeftni
ets meervan de romanti
-

Kafka beschikt over een grotere
rationele Iuciditeit om ditall
es

'stukje'vind waarde schri
jverer

onderwoorden te brengen,zi
jn

echt in sl
aagt me welk idee dan
ook te geven van onze vluchtige

sche hartstochtelijkheid die

toch ook in Tozzi
'sHerinnerl
hgen

werkeli
jkheid.''

Goethes W erther de dood in

van eenjongebeambte juistdie

dri
jft,en Attilia Ii
jktin Pontedera

passages,waarin Leopoldo ui
ting

Tozzizelf geeft ons doorde
ogen van Leopoldo keerop keer

slechtsaanwezi
g aI
s herinnering,

geeftaan zijn gedachten en

zo'n 'stukje'en zo'n 'idee',en
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wi
jstjuistdaarmee vooruitnaar Spreekt uit deze passage die,aIs
de grote 'anti
-helden'van Joyce,
Proust,M usil,W ool
f,Pirandello

en anderen.Zo schri
jftLeopol
do
op 18 maart:

/k haa/uithetverleden een paar

verrukkell
jke gewoontes,zoals
wanneerjezin hebtom in een
Iade tesnuffelen...erzù'
n herinneringen die belangrlkerwillen
klkendanzein werkellkheidzùb.
En ik moet opm erken datdeze
heri
nnerl
hgen op z/
ch geen enkel
gewichthebben.
.maarze proberen z/
ch aan te passen aan stemml
bgen die ik op een bepaald

momentheb.Hetzùb,Om zo te
zeggen,symbo//sche overeenkomsten.
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zo vele andere,door Borgese
werd geschrapt,som s niet de
'intermittence du coeur' de pl
otselinge herinnering,ontl
oktaan

mos aan stenen hebben gehecht?''En in di
t 'mos'zien we

duidelijkeen analogie methet
'anker'waarmee de ontelbare
personages van LuigiPirandell
o

een kl
ein banaaldingetje,waar- voorgoed zi
jn vastgeketend aan
mee Prousts M arcelkeerop keer
hele werel
den van wel
eerweet
terug te halen en te vereeuw igen?

hun traum atische verIeden.
Pirandell
o en Tozzikenden elkaar
en hadden grotewaardering voor

elkaar;maarterwi
jlPirandelIo,
vooraldoorzi
jn toneel
stukken,al
Leopoldo'
s herinneringen echter ti
jdenszijn Ieven wereldfaam
Over het aIgemeen zijn

veelminder posi
tief dan die van

genoot,begintTozzipas nu heel

Marcel;zevormengeen ri
jkarse- schuchterEuropate verkennen.
naalaan verborgen schatten,
maar eerder een doodlopende
straat,een netzonderm azen.
'Waarom''#vraagt Leopoldo zich

af,''zalik nooi
tdevoorbi
jejaren
kunnen vergeten;die zich als

Cok van derFoort

Het ideaalvan

de veelzijdigheid
I

nterview metSergevan Duijnhoven

PieterleroenseenleroenKaptelns

In de reeksinterviewsmetjonge,veelbelovende

Van Dui
jnhoven en Ferré zi
jn geestverwanten;hun
opvattingen overkunstenhetkunstenaarschap zi
jn
Dui
jnhoven.DezeAmsterdammerblinktuitinveel- nauw verwant.Ook bi
jVan Dui
jnhoven zi
jn poëzie
zijdigheid'
.naastzijn dichtwerk,heefthi
jeen en muziek onlosmakeli
jk metelkaarverbonden.I
n
roman en een verhalenbundelgepubliceerd. hetkl
ei
newereldjevande Nederl
andse I
etterenproBovendienishi
jeenvandedri
jvendekrachtenach- beerthi
jzi
jnei
genpl
antetrekkenenvreestdeautoterhe1ti
jdboekMillenniuM,waarin hetnaderende riteitvan recensenten niet.Hi
jmag zijn publiek
auteurs, is het woord ditmaalaan Serge van

einde van het tweede millennium gethemati
seerd

wordt.Van Duijnhoven verteltonderandere over
zi
jnbewondering voorLeoFerré,dedoelstellingen
vanMillenniuM,zi
jndebuutromanDkhtersdansen
niet.zijn fascinaties,ervaringen metrecensenten
enzijnvernieuwendeopvattingenoverpoëzie.

graag verrassen met nieuwe en experimentele vormen.Kunst hoeftvoorhem nietperdefinitie verhe-

ven tezi
jn.En uitde stukken die hi
jvoorhetti
jdboek MillenniuM schreef,maarook uitzi
jn eigen
poëzie,bli
jktde betrokkenheid bi
jeigenti
jdse cul
turel
eenmaatschappeli
jkevraagstukken.

In 1993 overleed de Franse dichter/zangerLeo
Ferré.Met Brassens en Brelbehoorde hi
jtotde

Van Duijnhoven waseen van de oprichtersvan
MillenniuM,hetti
jdschri
ftvan de Kunstgroep Lage
'Grote Dri
e'van hetFranse chanson.In Frankri
jk Landen.De zeerjongekunstenaarsdiezich ronddit
werdom zi
jndoodgerouwdal
sofhi
jeenvorstwas. tijdboekhadden geschaard,streefdeneen grondige
Inhetti
jdschriftMi
llenniuM (1993)wi
jddeSergevan vernieuwing van het kunstklimaat in Nederland na.
Dui
jnhoven (Oss,1970)enkele pagina'
saan het Met hun eclectische belangstelling,frisse ideeën,
heengaan van deze excentri
ekeling.In dat artikel hunei
genzinni
geprojecten,hun engagement,maar
noemthijFerré de 'dichterlijke advocaatvan de vooralook hun moed w isten ze het ingesufte
amouranarchi
e'.De chansonnierstreefde namelijk wereldjevandeNederl
andseletterenevenwakkerte
deabsolutevri
jheid na:'De mensisvri
j,enzaIzel
f schudden.HoewelVan Dui
jnhoven duideli
jk zi
jn
waarde moeten geven aan zi
jn leven.Geen kerk, stempelop dit blad heeft weten te drukken,treedt
geen koning,geen politieke parti
j,geen Iegerkan hi
jIieverniet op aIs woordvoerdervan MillenniuM .
'
I
hem daarbi
jleiden.'VanDui
jnhovenstaatverderstil k kan weIpraten overwat we gedaan hebben,
bi
jde olympische wi
jze waarop Ferré zi
jn kunste- maarspreekdan ni
etnamensanderen.Daarkri
jgje
naarschap opvatte. ''Geen gezeik, geen valse al
l
een maarsoresmee.Ui
teindeli
jkzi
jn hetallemaal
bescheidenheid,geen verontschuldigingenwatzi
jn individueelopererende kunstenaars die MillenniuM
poëzie betreft.''Ferré vond datde kunstni
etin een

aI
s platform gebruiken en incidenteelsamenwerken.

i
vorentorenthui
shoorde.Zo nam hi
jgedichtenvan
Verlaine,Rimbaud,ApollinaireenAragon-zi
jnbroedersvandenacht-inzi
jnrepertoireopen brachtop

Maarvan gemeenschappeli
jkedoel
en ofi
dealen i
s

deze mani
erhun poëzi
e onderhet grote publiek.

Bel
angri
jkvoorVan Dui
jnhoven -alvanjongsafeen
grootbewonderaarvan de man isookdatzi
jn

M illenniuM ingaan.''W at M illenniuM zeker kenmerkt is dat hetdingen in kaart heeft will
en brengen.Het heeft een inventarisatie van bepaalde

chansons gedragen werden doorgrote i
deeën op
hetgebi
ed van de politiek,devredeen solidariteit.

zakenwill
enmaken.Zo hebbenwebi
jvoorbeeldeen
bloemlezing van jonge Vlaamse en Nederlandse

nooi
tsprakegeweest.'

TochwiIhijweIwatdieperop hetkaraktervan
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dichters (
Aan iederesplkereen regelj.een zoge- AmsterdamsediscotheekdeRoxy,terwi
jldeIezeri
n
naamd zap-nummeren een boek overv.
ja-kunst Gerri
t Kri
jtde ni
et-dansende dichterGerritKomri
j
gemaakt.Dat I
aatste nummer isoverigens ni
etom

aantezi
en,maardatgebeurtaIsjedingenprobeert;
dangajeafentoefl
inkopjebek.''
''Mill
enniuM heeftookal
ti
jd geprobeerd bepaal
de thema'
s,waarvan wi
jdachten datze voordeze
ti
jd relevantwaren,te behandelen.En dan niet,
zoals zo vaak gebeurt, op een colum nachtige
mani
er.Nee,we hebben in onsblad de ruimte genomen om bepaal
de dingen uittewerken.Datbl
eek in

een ti
jd van vluchtige meningen en snellecolumns
heelverfrissend.''Mede doordeze seri
euze benadering van 'grote'thema'
s kreeg MillenniuM alsnelhet

Iabeltje 'geëngageerd'opgeplakt.Van Duijnhoven
moet daarweini
g van hebben:''M illenniuM i
s niet
perdefini
ti
e geëngageerd.W e hebben verschi
llende
stem men Iaten horen,bepaalde dingen aangedragen,en zaken geïnventariseerd.Maardat is niet
voldoende om onshetoormerk 'geëngageerd'op te

kan herkennen.
Toch i
s het reilen en zeilen van M i
llenniuM niet

meerdan een dunverhaalli
jntje.Van Dui
jnhoven:
'Van eensleutelroman in de ware zin van hetwoord

kan nog geen sprake zi
jn.Daarvoorzatikertoen
nogveeltedichtop.Pasovertien,twintigjaarkunnen we de geschiedenis van M illenniuM optekenen.' Dichters dansen nietgeeftin tien korte schetsen een indruk van het I
even van hoofdpersoon
M ark Moors en de Amsterdamse house-scene,di
e

eindjaren tachtig opkwam.Hetonrustige envri
j
oppervlakkige bestaan van dejonge Amsterdamse
kunstenaardienetalszi
jn kunstbroederseensterke
drang heeft tot het nachtleven en genotstaatcen-

traal.Zijn ietwatIege dagen,dievoorali
n beslag
genomen worden doorallerleipraktische beslomme-

ringen-aangebrandegroentejasjes,gestol
enfietsen
enveloppen pl
akken eindigen meestalop de dans-

vloer.Daar,temidden van de kolkende en zwetende
prikken.Datisveeltegemakkeli
jk.'
Bi
jzonàeraan MillenniuM i
sook hetinterdiscipl
i- massa,Iaathijdeoorverdovendebeatvandehallucinaire karakter:kunstenaars van voorheen streng nerendemuzi
ekzi
jnIi
chaam intrekken.
De housemuzi
ek en houseparty's betekenen voor
gescheiden kunstvormen grepen de mogeli
jkheid
aan om samen te werken.M illenniuM is dan ook Markenzi
jnvriendenmeerdanzomaareenavondje
zekergeen letterkundi
g blad.Van Dui
jnhoven:''Die uit 'De houseparty's waren de beeldenstorm van
ecl
ectischeenopenhartigegeesthoordebi
jde inzet dezeti
jd.De beelden moesten om,de banken aan
van het bl
ad.Daarkunnen hele mooie dingen uit

de kant,ermoestgedanstworden.Geen gemeente

voortkomen.Hoewelje moetoppassen nietzomaar kon eraan ontkomen.Op een gegeven momentginall
es metelkaarte gaan vermengen.Het moet weI genzeal
lemaalvoordebi
jl.Deangstvande burgeeendui
del
i
jkefunctiehebben.AI
siksamenwerkmet ri
jwasterecht.Dejeugdwasbezigvresel
i
jkwraakte
eend.j.dandoeikdatomdatikmi
jntekstenopeen nemen op de ouderen,op hetvolw assen leven,op
bepaalde manierw ilgebruiken,om ze een nieuwe degr
enzen di
e zi
jzichzelf gesteld had,de morele
impactte geven.'
aflaten waarmeezi
jhaardageli
jkse rustafkocht.En
InhetprozadebuutvanVanDui
jnhoven,Dichters ieIen betekenisloos stierf,in de handpalm van een
dansen niet(1995),komen de achtergronden van reusachtige God,doorwiensvingerze aIseen insekt
M illenniuM aan bod.De oprichting van het bl
ad
vormt in di
t boek een rode draad.De eerste regel
s
Iuiden:''W e waren met een man ofti
en,twinti
g.
Jonge enthousiastelingen,kleine ridders van de
kunstdie vonden daterdi
ngen aan hetveranderen

op een goede dag zouden worden doodgedrukt.''

waren endathetti
jd wasvoorni
euwe ideeën,een

hi
jdebeweging,deherri
eendenachtbovendestil
stand,de rusten hetbed.Voortdurend isdejonge
hel
d indeweerom zi
jnLotteontlopen.
VanDui
jnhovennoemtdenachtéénvanzi
jnfas-

nieuwe groep,een ni
euw bl
ad.W e waren allen zeer

jong en hadden een grote mond en nog grotere
plannenendatwaswatonsbi
jeenhield.Wevonden
daternogheelwatwasom overteschri
jven,om te

(p.52).Op de houseparty'skan dejeugd zichzel
f
zi
jn.Daarbi
jheeftvoorMark Moorshetnachtl
even
nogeenanderefunctie;hi
jprobeertzi
jngeli
efdeLot
te vergeten.Hoewelsoms onbevredigend,verkiest

cinaties.''Ik ben geïnteresseerd i
n de nacht.I
k houd

proberen en om voorin te staan,en te oordel
en
naaralles wat er om ons heen gebeurde was dat
ook zo.''D/
c
'hters dansen ni
etI
aatzich I
ezen aI
seen
heuse sleutelroman.M ill
enaar i
s M illenniuM. Mark

datgene,waarin de mens zich kan verli
ezen.De
mens heeftdatnodig,de donkerte ofde nacht,om
zich overte kunnen geven aan ofzi
chte verliezen i
n

MoorsisVanDui
jnhovenzelf,deX-rayverbeeldtde

de roes.Bli
jkbaarkanmenopdiemaniereenander
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ervan.Datkomt,omdatik geboeid word doorjuist

register in zichzelf aanslaan. De hedonistische danscultuur is een mogelijkheid waaraan men zich volledig kan overgeven."
Maar het is niet de enige manier. Van Duijnhoven
legt een direct verband tusse n de roes van het
nachtleven en het oorlogsgeweld zeals hij dat zelf
als oorlog scorrespondent in Bosnie heeft aanschouwd . " Voo r het fee st en de oorlog wordt
dezelfde poel van lusten aangeboord. Voedsel, vlees,
begeerte, oorlog en vernietigingsdr ang; die dingen
hebben met elkaar te maken."
In zijn jongste dichtbundel Copycat (1996) heeft
hij verbanden proberen te leggen tussen deze menselijke driften . Het motto van de Engelse dichter en
zanger Peter Hammill wij st daarop: During sex we
are timelocked as in w ar. De verbanden t ussen
begeerte en vernietigingsdrang komen expliciet naar
voren in de gedichten over Bosnie uit de afdeling 'De
stad als kadaver' . "lk heb niets, zei de vrouw, behalve honger " luidt het schrijnende refrein van deze
verzen. Van Duijnhoven over de bijzondere vorm van
deze gedichten : " Het is prozalsche poezie. Ik heb
gekozen voor f larden of bewust brokkelige stukken
tekst zonder dat ik in eerste instanti e schoo nheid
heb nagestreefd . Natuurl ijk heb ik ze gevijld en
bewerkt, maar ik heb ze zo rauw mogelijk proberen
te houden. Ze moesten worden zoals de stad zelf."
Van Du ijnhoven heeft met Copycat geprobeerd
bepaalde grenzen te overschrijden: "Wat mij betreft
hoef je het geen po ezie te noemen . Net zeals
Dichters dansen niet eigenlijk geen roman mag
heten; het zijn tien korte scenes uit het leven van
Mark Moors, geschreven op de dreun van de housemuziek."
In Trouw ontsto nd onlangs een discussie naar
aanleiding van Van Duijnhovens Bosnieqedkhten .
Centraal stond de aloude vraag of poezie wei lOU
kunnen en / of mogen functioneren als drager van
politieke ideeen. Recensent Peter de Boer noemde
het engagement uit Copycat sympath iek, maar met
poezie had het naar zijn mening wein ig van doen:
de dichter zou met zijn protest zichzelf overschreeuwen . Volgens Bert van Weenen - redacteur van het
literaire bulletin Chroom - leent poezie zich niet voor
politiek, omdat er geen afstand met het onderwerp
is en de taal vaak te kaal en afgezaagd is. Hij pleit in
zijn stuk voor diepzinnige op theolog ie en filosofie
gefundeerde poezie, Zelf lOU Van Duijnhoven zijn
Bosnieqedichten niet geengagee rd noemen . " De
mensen in deze gedichten voeren een oorlog tegen
hun lichaam of tegen zichzelf. Ik vind het onzin om

Serge van Duijnhoven foto : Roeland Fossen

dit geengageerd te noemen. Ik neem toch nergens
een stell ing in? Wat er hoogstens uit naar voren
kornt , is de afschuw van de gruwelijkheid van de
oorlog. Maar als dat tegenwoordig ook al geengageerd is..."
Van de negat ieve reacties op zijn werk kan hij
niet lang wakker liggen. Hij doet ze met een schouderophalen at, in de wetenschap dat hij met zijn
eigengereide en rebelse optreden we i nooit in de
smaak van de critici zal vallen. Cynisch: " Nee, dan
zullen er eerst enkele recensenten moeten overlijden." Slechte recensies hebben zijn w erkdrift nooit
vergald . " Op een gegeven mo ment bepaal j e
gewoon waar je het voor doet. En bij mij geldt een
hoofdregel : ik schrijf niet voor de recensenten .
Gelukkig heb je altijd van die Don Quichottes gehad
die zich nergens een fuck van aantrekken en solitair,
zonder enige erkenning bezig zijn met iets te prutsen in de kunst en daar toch heilig in kunnen geloYen. Een enkele keer word t er een ontdekt en hebben we van doen met een genie a la Van Gogh.
Meestal niet. Je kunt daar geen peil op trekken. Voor
mij geldt dat ik m'n eigen dingen maak. Ik schrijf de
boeken die ik wil schrijven, probeer mijn projecten
en plannen af te maken en zie wei waar ik uitkom.
Het is aan een ander om daarover te oordelen."
"Uit zo'n discussie in Trouw blijkt weer eens dat
voor een aantal recensenten poezie pas poezie is als
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hetover I
andschappen of eerbiedwaardige thema'
s

heeftmijn werk ereen nieuwe dimensie bij
jn gedichten in een bepaalde
gaat.Menzi
ethetIi
efstbundelsdi
egeïllustreerdzi
jn gekregen.lk kan mi
ofgeschreven aan de hand van schilderi
jen.Het context plaatsen,fragmenten doorelkaarpresenteheeft te maken met die bi
bliofiele cul
tuurvan het

ren en kl
ankexperimenten uitvoeren.''

voorzichtige di
e in hetpoëzi
ewerel
dje overheerst.
Inmi
ddel
sheeftVan Duijnhovenzi
jn grenzen al
Datis rustgevend.''Van Dui
jnhoven noemtde weerverlegd.Hijmaaktnu ookgebruikvan beel
dNederlandse recensenten 'herauten van een bas- materi
aal.'V.
j.Gabri
ëlKousbroek -oprichtervan
tion':'
'Hetis een bol
w erk van professoren,studen- Eyegasm (
een v.
j.-coll
ecti
ef)-heeftmi
jn teksten in
ten en recensenten meteen eigen bi
jnaexegetische decomputergezetenmixterbeeldendoorheen.Bi
j
studiecultuuren een uitgesproken voorkeurvoor mi
jn optredens di
e momenteelVan Dui
jnhovens
kl
assieke,strengevormen.Zijbepal
endewettenvan bel
angrijkste inkomstenbron vormen heb je mijn
de poëzie,waariktegen in ga.'
teksten,de muziekvand.
j.Danoende beeldenvan
''In datel
iterairewereldje zaIweini
g veranderen. Kousbroek;hetiseentotaalspektakel.''
Heti
sopmerkeli
jk hoejuistjonge recensenten all
es
Van Dui
jnhoven vraagtzich afwaarom di
tsoort
watmodernisverwerpen.Voormi
jheefthetdesas- dingentoch nietmogeli
jkisop detraditi
onele poëtreuze gevol
gen gehad dat ik ben besproken door

ziefestivals.'Is het dan geen poëzie meer? Kunnen

jonge recensenten aI
sOnno Blom en MichelMaas. we alleen maarvan poëzie spreken aIs het in een
Zi
jnemen de normenvan de oudere garde kl
akke- boekje staat? Waarom mag hettoch nietanders
Ioosover.Zo komenzi
jineengoedblaadjetestaan. gebrachtworden? De combinatie poëzie en muziek
Bovendien geeft heteen gevoelvan machtom afte
kunnen geven op alleswatnieuw en modern is.Dat
vinden ze lekker.Een goed voorbeel
d hiervan i
s een

recensievanMaasoverhetti
jdschri
ftZoetermeer.Hi
j
vond het maar niets:het bl
ad zou volstaan met
braakselen seks.In een van de meertraditionele

is trouwens niets nieuws.W atte denken van de
troubadours,de minstrelen of de Franse chansonniers.Jezoueerderkunnen zeggen datik ineen traditie sta.Zelf ben ik via de muziek met poëzie in

aanraking gekomen.'Van Dui
jnhovenvertel
thoe hi
j
via de Ii
ederen van Leo Ferré de poëzie heeft ont-

ti
jdschri
ften stond een gedi
cht'Ode aaneen I
and- dekt.''Door hem ben ik Rim baud, Baudelaire,
weg',datnatuurli
jk weIin de smaak viel.'Van Verlaineen Aragon gaan Iezen en ben ik me bewust
Duijnhoven isduideli
jk geïrriteerd daarover:'Die geworden van poëzie.De invloed van die man is
pastorale poëzi
etraditie iseen ziekte.Des te groter
de behoefte ereenseen flinke gabberbeatdoorheen
te gooien.'

Dejonge di
chterIaptde heersende normen van
hetbastionaan zi
jn Iaars.'Van mi
jkan allespoëzie
zi
jn.Waarom zouje geen poëzie kunnen schri
jven
overBosni
ë,overgokhallen ofoverAyrton Senna die
terugkeertop aarde in de gedaante van een flipper-

automaat?''Bi
jherhaling pl
ei
thi
jvooreen grotere
openhei
di
n de Ii
teraire wereld.''De l
aatstejaren i
s
een ontwikkeling van verdergaande profanisering

aanwi
jsbaar.Steedsmeerkunstenaarsontdekken
het braakl
iggende terrein tussen dat kleine eli
taire

enorm geweest.''

In de Nederlandstalige Iiteratuurvoel
thijzich
vooralverwant met het werk van Hugo Claus.
Superlatieven schi
eten tekort:''Claus is i
emand die
ik matel
oosbewonder.Heti
seen gigant.Nietalleen

zi
jn poëzi
e,ookzi
jnprozaismeesterli
jk.Degeruchten,zi
jn I
aatste roman,wasweersubliem.Clausi
s
zo'n auteurdi
e niet zoal
sveelandere schri
jversééneigensti
jlheeft.Hi
jiseenacteur;iemand di
e bi
j
iederboek dathijschrijfteen maskeropzet.'
Vol
gensVan Dui
jnhoven ismaskerspelonlosmakeli
jk
verbonden metIiteratuur.Hi
jdoeterzel
fi
jverigaan
mee.Zo publiceerde hi
jgedichten onderde naam

clubjeendemassacul
tuuc''
Van Duijnhoven experimenteertmethouse en
discjockeysen verwerktditin eigen performances
waarmee hi
jzi
jn poëzie presenteert.'Hetgaatmi
j
daarbi
jnietom hetpropagerenvanhousemuziek.Ik
ben geïnteresseerd in house en hetwerkvan d.j.'
s,
omdatzi
jwerken metmoderneel
ektronische apparatuur.lkvond in de manierwaarop zi
jomgingen

RemiOverman,een personage uit een van Van

metgeluiden,sampl
es en stemfragmenten raakpun-

ge verder ui
t te werken.In w elke vorm val
t nO9
maarte bezien.'

ten metmi
jn eigen werk.Doordie samenwerking
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Dui
jnhovensverhalen.Hi
jverantwoordtdi
e mysti
ficatie aIsvol
gt:'Doorte schri
jven kan i
k meerdere
IevensI
ei
den.In Overman zi
tveelvan mi
jzelf,maar
ik heb hetvermengd metandere I
evensverhal
en.Het
iseen samenstelling.Overman i
s trouwens weIeen

gevalapart.Hi
jIigtme zeerna aan hetharten ik
hoopooi
tdeti
jd tekunnen nemenom datpersona-

W ie hetnog betrekkelijk kleine oeuvre van Van
Dui
jnhovenoverziet,zaIdirectopmerken dathi
jnet
aI
szijn Vl
aamse voorbeeld bi
jeIk werkeen andere
sti
jlhanteert.'Mi
jn sti
jlverschi
ltperboek.Daarom
zi
jn ze voorderecensenten ookzo moeili
jkteIabelen.''Devri
jexperimenteleengedurfdehouseroman

sl
aap isookeen metafoorvoordingen diesluimeren,
ofdatnu deouderdom i
s,di
e langzaam binnensluipt

ofeen zi
ekte.''Detitelvan de bundelheefthi
jontIeend aan de pal
eizen van de Ethiopische keizer

Hail
e Selassie,in wi
ensIeven Van Dui
jnhoven zich
verdi
eptheeft.Deze keizerhad twaal
fpaleizen waar

Dichtersdansen nieten de rebellerende en schreeu-

permanentpersoneelaanwezig moestzi
jn voorde
werige I
yri
ek uitCopycatIi
jken in nietsop de meer eventuele komstvan het staatshoofd.''In sommige
rustige,tradi
tionele en klassieke gedi
chten uit Het paleizen i
shi
jnooi
tgeweest.Ditwaren dan ook Ietpaleisvan deslaap (1993)-Van Dui
jnhovenseerste terli
jkpaleizenvansl
aap.'
dichtbundel-en de sobere korte verhal
en uit De
Van Dui
jnhoven iseen veel
zi
jdig kunstenaardi
e
overkanten hetgeluk(1995).''Erval
ti
n mijn werk zich op verschillende gebieden heeft Iaten gelden.
inderdaad een soortvan tweedeling te zien.Twee Hi
jverrichtte journalistiekwerkvoorDe groene
soortenvan I
iteratuurdi
edeelvanmi
juitmaken.Het Amsterdammer,de Volkskrant,De morgen en NRC
aardigei
sdati
kopmi
jnzeventiendeineigenbeheer Handelsblad,wasbetrokken bijdeopri
chting vande
een.boekje heb uitgegeven,Cascade,waarindi
ever- Kunstgroep Lage Landen en het ti
jdboek
schill
ende sti
jl
enalaantewi
jzen zi
jn.In datboekje MillenniuM ,schreef twee dichtbundels,een kleine
stond poëzie die de werel
d ingeschreeuwd werd,
maarhet bevatte ook korte verhalen,een novelle,
eentoneel
teksten essayerende artikelen.Di
e novell
e
heette De overkant en hetgeluk en was de eerste
aanzet tot wat I
atereen verhal
enbundeli
s geworden.Hetiseen melanchol
isch rel
aasoverIiefde,religi
e,dood en vri
endschap.Ook dat iseen deelvan

bi
ografi
e,een novell
e en een prozaboek.In maartis
bovendi
en de cd Eindhalte Fantoomstad verschenen,

waarop teksten van zi
jn hand,maarook van Olaf
Zwetslooten Def P.van de Osdorp Posse te vinden

zi
jn.Di
tsamenwerkingsverband reiktverderdanhet
maken van deze cd;samen metd.j.Dano en v.j.
Gabri
ëlKousbroekverzorgenzi
jperformancesonder

mi
jnetaIsdi
e rebellerende,niet-lyri
sche poëzi
esti
jl. de naam 'De sprooksprekers'.Ookvoorde komende
Hetpalel
Y van de sl
aap i
s netalsDe overkanten het jar
en heeftVan Duijnhoven alplannen.In Gent
geluk een voorbeel
d van de watkl
assiekere Ii
teraire werkthi
jmomenteelaanzi
jnnieuweprozaboek,dat
sti
jl.Terwi
jlCopycaten Dichters dansen nieteen als werktitelBoulevard Oktoberrevolutie heeft
anderekantvanmi
jI
atenzi
en.''
gekregen.Hi
jIichteen tipje van de sluierop:'Het
Devorm inHetpa/e/
'
svandeslaap magvanzi
jn w ordt weer iets geheelnieuws;een personale
andere w erk verschillen, het onderwerp van de
gedichten,de sl
aap,is nauw verwant met di
e ui
t

Dichters dansen nieten Copycat.Van Dui
jnhoven
werktvanuiteen aantalfascinaties.Zouden we de
sl
aap imm ers niet net aIs oorlog,geweld en de
hedonisti
sche danscul
tuur kunnen beschouwen aIs

roman.lk kruip ondermeerin de hoofden van gekken di
e steedsverderwegzakken in het moeras van
redeloosheid datoorlog heet.Ook wordt het een
rel
aas over hoe verschillende generati
es metoorl
og
om gaan.' En ook het volgende num mervan

een SoortVanroes,aI
seenmogeli
jkhei
d om ti
jdel
ijk

MilenniuM i
sopkomst.Nadatuitgeveri
jPrometheus
zich had teruggetrokken I
eek heterop dathetti
jd-

een puntte zetten achterons aardse bestaan? ''Ik

schrift heteinde van hetmillennium nietzou hal
en.

ben alti
jd gefascineerd geweestdoorde slaap en

lnmi
ddel
sheeftechterDe Bezige Bi
jsteun toegezegd.'Ook de projecten van Kunstgroep Lage

heb me verdiept in de verschillende facetten van
slaap;aIs metafoor,aIs domein,maarook vanuit
medi
sch oogpunt.Sl
aap i
s een dubbel
leven,datwe

Landen gaan gewoon door.W e bewandelen all
erl
ei
artistieke wegen:muziek,theater,exposities,video-

allemaalIeiden.Heti
sietswaarjegeen invloed op voorstell
ingen en houseparty'
s.'Gevraagd naarzi
jn
jfveer:''I
k ben i
emand,diedenktdathetzaIhelkuntui
toefenen.Je moetje eraan overgeven,hoe- dri
sjeergenseenvitaleimpulsaantoedient.'
zeerjeersomsookaanzouwill
enontkomen.Maar penaI

Vooys2/Jaargang 15

Kasteel,
achtbaan,
hiphopfeest of
kerkhof
PeterKegel

Rom an oververleden en verlangen in

een postmoderneti
jd

Onlangsverscheen de vierde roman van Kees't
Hart:Blauw Cura%ao.In deze uitgebreide bespreking geeftPeterKegeleen indruk van hetboek.'
t

(Relconstructies

Hartli
jktmetBlauw Curaçao meeraandeconven-

reldvaneen negenti
enjari
gejongenwi
ensnaam ni
et
genoemd wordt.Zi
jn brein isovervol
,bi
zar:metde

tiesvan de traditionele roman te beantwoorden;

Blauw Curaçao I
eidt de Iezerdoorde gedachtewe-

hijheeftondermeereen plotingebouwd.Maar wetten van de causaliteit en met nog veelmeer
duideli
jk wordtdat deze roman toch goed te wordt het niet zo nauw genomen.De Iezerwordt
plaatsen isin 'tHartsoeuvre.

194 pagina'
sI
ang meegesleurd in een vaak associa-

Kees 't Hart debuteerde in 1988 met de verhalen-

ti
evegedachtewerel
d;dejongenconstrueerti
deena
idee en ruiltzi
jn hypothesesdirectweerin voor

bundelVitrines.Indejarendaarnapubl
iceerdehi
jde
romansLand van genade (1989),De neus van
Pinokkio (1990)en Zwembad (1992).Waardeze
romansovergaanisni
etzo gemakkeli
jkvasttestel-

andere.Temidden van all
e ideeën en veronderstellin-

genisdesalni
ettemineengl
obaleverhaalli
jnaanwi
jsbaar,waarin een drama verscholen Iigt.Om een

indruk te geven van hetgeen ergebeurt:dejongen
I
ogeertmetzi
jnmoederbi
jeenvriendi
n inhetstadje
D.De dag na aankomstvindthi
jop zolderboeken
onmogelijk:hetwemeltin de boeken van op het overCuraçao.Hi
jherinnertzi
ch dathi
jdaarvroeger
eerste gezicht zekerwill
ekeurige gebeurteni
ssen en eni
ge tijd heeftgewoond,maarweetverderbi
jna
Ien.Van een doorl
opend verhaali
s in de regelgeen
sprake en de vertelling samenvatten is praktisch
ongebreidelde fantasieën,die nogaleens eroti
sch

niets meervan di
e peri
ode.Op gedachten gebracht

van aard zi
jn.Maarali
shetallemaalnietevendui- doordefotoboekenengesprekkenvan zi
jnmoeder
deli
jk,humoristisch i
shetiniedergevalweIenvoor- en haarvri
endin Susan,poogtdejongen teachteralvanwege de eigenzi
nnige humorwordt hetwerk
van 'tHartgewaardeerd.Alhoewelde bewondering
ni
et unaniem is.Sommi
ge criti
cihebben moei
te met

zi
jn'gebrekkige'schri
jfsti
jl.
MetBlauw Curaqao publi
ceertKees 'tHartzi
jn

hal
en watzi
ch op Curaçao heeft afgespeeld.Iser

i
etsvreseli
jksgebeurd en i
sdatvervolgensverdrongen? Ofligthettoch anders?

Hetonderzoekdatdejongenonderneemtbrengt
hem onderandere bi
jhethui
swaarzi
jn moederen
vi
erde roman.Hetboek kenteen strakke indeling in hi
jna terugkomstui
tCuraçao enige ti
jd hebben
vi
erdelen,metsteeds vierhoofdstukken van onge- gewoond.Hi
jontmoetdaareenjongen,dieGoethes
veergeli
jkeIengte,en i
sbovendienvoorzi
envaneen 'Erlkönig'ten gehore brengt.Van hem kri
jgthi
jeen
heusepl
ot.'tHartIi
jktdaarmeemeerdan i
nzi
jneer- fotoboek,metfoto'
svanzi
jnvroegereverbli
jfophet
dere werk te beantwoorden aan de ongeschreven eil
and.Met hetalbum in de hand I
ooptdejongen
wetten van de kl
assi
eke roman.Maardat i
s sl
echts ter
ug naarhui
s.Di
e avond bezoekthijmetdejonschi
jn.
genvan hetoude hui
sen di
enszusje de stedeli
jke
schouwburg.Daarvindteen reunie plaatswaarbi
j
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ook de moederen haarvriendin aanwezig zijn.
Terloops proberen dejongeluide schouwburg in

nieti
n haarmond had,>atook voorkwam,/achte ze uitnodi
gend, netaI
s mensen op Curaqao,

vlammen te Iaten opgaan.Hetfotoboek wordt uit-

kom maarhierheen,riep ze,hierkun je Iekker
zwemmen,haarstem klonkinmg'
nmond(...1.

eindeli
jk,na een wandeling doorde stad,tezamen
metenkele anderevoorwerpen begraven onderhet

podium van een muzi
ekkoepel.Bi
jterugkeerin het
oude huisgaatdeErlköni
g-jongeneengevechtmet
hem aan om een pornoboekje.Metnog maareen
enkelverfrommeld plaatje keertde jongen terug
naarzi
jn Iogeeradres,gaatop bed Iiggen en wordt
weerwakkervan de muziekbeneden.Daarzi
jn de

Zo gaat het door,een hel
e roman I
ang.All
es I
oopt

den.

I
ende momenten in de roman wordt de Iocatie van
het huisop Curaçao besproken:nu eens isdat aan

doorelkaar.Karaktereigenschappen en uiterli
jke
beschri
jvingen vallen afwi
sselend te beurtaan verschill
ende personages, net hoe het uitkomt.W at

eerstradi
caalwordtontkend bli
jktvervolgensweer
weIwaarte zi
jn.Dejongen wordtin hetoude huis
moederen vriendin,meteen oudevriend,na de reù- bi
jvoorbeeld geconfronteerd meteen letterspel,een
ni
e bi
jeengekomen.I
n no-timedrinktdejongenvi
er papierenvl
iegtuigjeennog enkel
eprull
ari
a,waarhi
j
glazen wi
jn waarna hi
jgaatslapen en weeront- niets mee te maken zegt te hebben.Even Iater
waakt'ineen hittegol
f'.Devri
endinkomtzi
jnkamer beweerthijdatde voorwerpen hem weIdegeli
jk
binnenendeontknopingvolgt.Dejongensl
aagter toebehoren.
uiteindeli
jkin de gebeurtenissenop Curaçao tedui
Herinneringen zi
jn onbetrouwbaar.Op verschilde haven,danweerbi
jeen moerasofvl
ak bi
jeen
Feiten en verzinsels

berg.In een uitvoerig beschreven scène rondom een

doodski
stwaarin eenjong mei
sje Ii
gt,kerenallerlei
Metzo'n beknopte en misschien ookwatwill
ekeuri
-

eerdere gedachten en voorvall
en uitde roman in de

ge samenvatting van hetverhaalben je ernietbi
j raarste combinaties terug.Koningin Beatrix verKees 't Hart.Dat kan ook niet i
n een romanwerke- schi
jnttepasenteonpas.Oponverwachtemomenli
jkheid waarbijzaken niette scheiden zijn van ten steektbovendien onverholen agressie de kop op.
hoofdzaken en de beschreven wereld een opeenvol
- Zo wordtde jongen uithetoude huisvergeleken
ging isvan de meest ui
teenl
opende visies en inter- met 'een neefj
e datbi
jmi
jmoestIogeren en dat
pretaties.W i
llekeuri
ge voorvallen i
n de realiteitvan er
om bekend stondbi
jde minste somberhei
d alles
hetverhaalwordendaarbi
jonderdeelvangrootseen kort en klein te slaan';van de vriendin wordt
meeslepende fantasi
eën.Op de eerste pagina'
s van

gezegd datze een blik in haarogen had 'di
e onmo-

deromanishetdirectraak.Dejongenvindtop zolderin een oude ki
steen pornobl
aadje,vlak nadat
zi
jn moederhem heeftgeroepen naarbeneden te
komen.Watvol
gtl
i
jktnoghetmeestopdebeel
denreeksenwaardoorjeweleenswordtovervall
enopde

geli
jkwaste beschri
jven,verward washet,ingetogen,maarook oplettend alsofze bi
jverkeerde
afloop bang was in elkaargeslagen te worden'.

Onverwerktejeugdtrauma'
s,ofeenoverschotaanbfilms?VoordatIaatste valtveelte zeggen.

momenten tussen waken en slapen in, I
aatop de

avond of'smorgenswanneerjeeendroom nietwilt
verlaten.I
n hetvolgende,sterk ingekorte fragment,
worden hetroepen van de moeder,Curaçao en het

Meergezien dan meegemaakt

pornoboekjesamengesmoltentoteenpulpfantasi
e:

Het personage van Blauw Curaqao heeftvan all
es

Op het oms/ag stond een vrouw die netaIs ik

gezien en bi
jna nietsbel
eefd.HetIeidttotmerkwaardigegedachtekronkel
s.Ti
jdenseenvri
jparti
jop

m(n J/7naam had horen roepen.Ze had een de Ioopbrug boven hetpodium van de schouwburg
rozig gezicht,vuurrood geverfdeIl
ppen en don- i
sdejongendrukin de weermethetonderbroekje
kerrood haardatom haarhoofd golfde en dat vanhetmei
sje:'zachtestofgleed I
angsmijnvingers
ze,ook na de mihiemste windvlaag,steedszorg- en i
kwreefhardnekkig dooralsofernawri
jven een
vuldi
g in m odelIietbrengen.Op een van de pl
aatje van een zonsondergang zou verschijnen''.
foto'
s binnenin zoog een andere vrouw m et Plaatjes,beel
den gaan voorafaan de ervaring.
helderrodeIl
ppen een reusachti
gepikhaarmond Concrete si
tuati
esworden doordejongen herleid
bi
nnen (...
1.Op momenten datde vrouw depik totde wereld van televi
sie en film.Hi
jvoeltzich
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bekeken 'zoal
seenqui
zmasterzi
jnkandidaten inde
gaten houdt' en wanneeri
emand I
achtis het ''een

I
achdieiemandopzetbi
jhetbeki
jken van een I
euk

en ook nog onverstaanbare teksten.Al
leswordthier
veranderd en vermal
en op een mani
erdie weinig
van de gangbarebetekeni
sheelI
aat.

televi
sieprogramma''.

Daarkomtbi
jdat'tHartzi
jn personageswoorDejongen kan kiezen uiteen grabbelton voI den in de mond Iegt die weIheelerg doen denken
Iosgezongen beelden.Ze schui
ven betekenisloos aan di
e van naoorlogse schrijvers.Er is een
doorelkaar,zi
jn inwisselbaar.Wanneerhijwordt Beckettachtige passage waarin een man opzichtig
overvallen dooreen vlaag van 'reunieangst'Iezen metkoffersI
ooptte sjouwen.Watte denken van
we:''eriseen bi
ologi
sche bom bi
jde schouwburg een zinsnede aIs ''ik wilde zi1'n handen van zi1'n
afgegeven zou ik kunnen zeggen,de hel
e tentmoet I
ichaam wegdraaien,hem verschrikkelijk pi
jnigen
ontruimd,Japanse terroristen versprei
den overalin

maarookvastpakken om hem te troosten omdathet

D.gifgasen daarna verkrachten zijde vrouweli
jke

mi
jnjongenwasendatalti
jdbli
jvenzou''?Enbehal-

bevolking,de gemeente stuurtbri
even rond datal
le
reuniestotnaderorderworden verboden'
' Een bl
ik

ve zo'n fragment datterugvoert op het werk van
Reve komen erpassagesvooroverfoto'
swaari
n De
donkere kamer van Damokles te herkennen val
t.

ui
thetraam overhetavondli
jkeD.levert''aanelkaar
geklonken stukjesl
and metkl
eine huizen erop,resten van een kri
jgsgevangenenkamp''.Luguberof
hil
ari
sch,all
esi
svan één waarde,overde feiteli
jke
betekenisvan beeld en situati
e kannauweli
jksmeer
worden geoordeel
d.Het i
s zoal
s W ill
em Jan Otten

beschreefin zi
jn voorlaatste roman De wlde blik
(1992),
.daarconstateertscenari
oschri
jverRozemond
dat de naoorlogse generati
e meerheeft gezi
en dan

Meerdan eensIi
jken foto'suitsluitselte kunnen
gevenoverhetvroegereverbli
jfop Curaçao,en zi
jn
ze op beslissende momenten nietswaard.Hel
emaal

fraaiwordt hetwanneerdejongen uithetoude
hui
s,die vaak in de roIvan dubbelgangerofsuperego van hethoofdpersonage kruipt,hem hetadvi
es

geeft 'maareensgoed in hetfotoalbum (telzoeken,danziejeeenfoto waarweallebeiopstaan''
Diefotowordtnatuurl
i
jknietgevonden.

meegemaakt.Tegenzi
jncursi
stenzegthi
j:''Julli
ezi
jn
gekieteld doorde werkelijkheid,nietop de proef
gesteld.Julli
e Ii
jden ni
et,julli
ejeuken'
'.OokKees't
Consumentisme en herinnering
Hartspersonagejeukt,ennietzo'nbeetjeook.

Nog even terug naar't Hartsdebuut Vitri
nes.i
n het
Kunsthergebruikt

bi
jzondernaarhetopeni
ngsverhaal'Warenhuis',een

Hetvermakeli
jkespelstrektzi
ch bi
j'tHartuittotde

sleuteltekstin hetoeuvre van 'tHart.Hi
ertreffenwe
woorden aan aIs 'construeren'#'kader'1
.'
wi
ll
ekeur'#
'visi
e'# 'samenvatting'en 'opsomming'.Typische 't

domeinen van de kunst.Grote en m indergrote
namen moeten het ontgelden,niets of niemand i
s
hei
lig.In Vitri
nes ontstaatop basi
svan hetI
even van
Jean-lacques Rousseau een welheelmerkwaardige
toneelvoorstelling en indezel
fde bundelwordtin het

Hart-woorden:ze worden met(absurd)hoge frequentiesgebrui
ktenkerenin zi
jn Iaterewerkvoortdurend terug.In di
t openingsverhaalprobeert een

jongen uitall
e machteenstagepl
aatste verwerven
ineen warenhuis,omdathi
jdenktde wilekeurvan

I
aatsteverhaal'Dewolken'deNi
jhoff-exegeseopde
korrelgenomen.Vergeli
jkbare si
tuatieskomenvoor de daar uitgestalde producten nodig te hebben om
i
n Blauw Curaqao.Goethes'Erlkönig',een I
ei
dmotief or
deinzijnIevenaantebrengen.Ni
etdemeestvoor
in de roman,wordtdoorde jongeluiop straat dehandIiggendemethode,zoalshi
jzelftoegeeft:
geanal
yseerd aI
s een spannende film die na afl
oop
nog even wordtdoorgenomen.Met de wereldbqroemde muurschildering 'De droom van Constanti
jn'

van Pi
ero del
la Francesca gebeurenwonderli
jke di
ngen:eenreproducti
edaarvan(twintig bi
jdertigcentimeter)hangtin de I
ogeerkamervan de vriendin
waarhet''opsymbolischewi
jze''ui
tdruktdatzi
jkort

'
De meeste mensen proberen,'zeiik,'een zekere
sam enhang i
n hun Ieven aan te brengen.In princi
pe hoef7'
e daarvoor nietin een warenhuis te

werken.Sommlùe mensen nemen hetIeven van

daarvoordoor haarm an verlaten is.Ook Louis

hun ouders ofvoorouders aI
s kadec anderen
Peuren in hun herinnering naarsamenhangende
e/em enten.Foor iedereen geldt datherinnerin-

Andriessen komternietbestaf:zi
jnmuzi
eki
s'I
eeg-

#en betrouwbaarmoeten zqb en metelkaarin

hoofdig''#metmonotone en ''strompelende''ritmes

verband kunnen worden gebracht.Herinneri
ngen
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Omsl
agmetdetai
lvan'Dedroom vanConstanti
jn'van
PierodellaFrancesca.

die uitopsommingen bestaan, gelden aIs onbetrouwbaar'

meendevroegere kennismaking metdejongen ui
t
hetoude huis wordt gel
okaliseerd in een winkel-

straat.Deontmoeting metdejongen en hetmeisje
Voordejongenbieden deherinneringengeen houvast:hi
jisenerzi
jdsnieti
n staateen keuzetemaken
ui
tveleonbenulli
ge voorval
len en vreestanderzi
jds
zi
ch bel
angri
jkegebeurteni
ssenui
tzi
jnverledenni
et
teherinneren.Hi
jschri
jftzel
fsfamilieleden aan met
devraag ofzi
jnog bruikbare herinneringen voor
hem hebben.Pas hetwarenhui
s kan hem verl
ossen

Iaterop de dag vindtplaats in eenzel
fde omgeving:

''Ikwachtte in de drukke winkelstraatbi
jde grote
wi
nkelvoortel
evi
si
esen radio'
s.In de etalageszonden twintig televi
sietoestellen hetzelfde programma

ui
t.''En bi
jhetdoorbladeren van hetfotoal
bum op
de kamervan dejongenwi
jsthetmei
sje naarfoto'
s
'zoalsik mi
jn moedervroegerin etal
agesvanwin-

vanzi
jntrauma'
.deop heteerste gezi
chtwillekeuri- kelsop de dingen had gewezen''.
ge aanblik van de vitrines en toonbanken dwingt
hem tot het maken van keuzes.De opgedane erva-

ring in hetwarenhui
s moetde aanzetzijn tothet Postmodern
ordenen van de eigen gedachten.
Hetis deze werel
d van hetwarenhui
s di
e onverminderd van kracht is in Blauw Curaçao.Opnieuw
moetde tw intigste-eeuwsewerel
d van consumentisme richting geven aan hetbestaan.W inkel
straten

metmeubelzakenen tv-etal
ageszi
jndecoördi
natiepunten van het I
even en fungeren tevens aIs kapstokken van de herinnering:gedachten aan Curaçao
worden opgeroepen doortv'
sin etal
agesen een ver-

Herinneringendi
e inhogematezi
jnbesmetdoorde
wereld van tel
evisi
e en consumentisme.Beelden die
aan de ervaring voorafgaan.Een werel
d uitde tweede hand waaraan all
e gebeurtenissen worden gereIateerd.Het klinktallemaalerg postmodern:een

beeldenovervloed alseen warme lappendeken bi
j
ontstentenis van de wereld.En dat in een roman
waarin ook i
edere vorm van i
denti
tei
t en zingeving
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ontbreekt,waaralleswill
ekeurig naaralleslijktte
verwi
jzen.Nergens i
s meervaste grond voelbaar.
Ookdefoto'
senreöniesi
nBlauw Curaqaoverwi
jzen
naarniet-authentiekesituati
es,zi
jnfake.Demoeder
kooptvol
gensdejongen op veil
ingen willekeurige
fotoalbumsmetfamili
ekiekjeswaarze nietsmeete
maken heeften gaatnaarbijna alle reunies in

schitterende beschri
jving van een Ietterspel.Deze

Nederland.Reönies die w orden omschreven aIs
'koffiedrinken methernieuwde kenni
smakingen,na
afloop weerterug naarhuisofhetgesticht'.
Betekent di
tdat de personagesalleen maarwat

doosjewaarin in kleinevakjesI
etterswarengeschoven,eenvan devakjeswasIeeg,wanneerjede lettersindejuistevolgordeschoofverscheeneenrecl
a-

Letterspel

In heteerste deelvan de roman geeft 't Hart een
passage toontmetafori
sch hoe steedsopni
euw een
werel
d wordtgeconstrueerd rondom de Ieegte.Het
Ietterspelwordtgepresenteerd aIs 'een vierkantpl
at

mespreuk of een spreekwoord'' De Ieegte wordt

verl
oren rondl
open?Datbli
jktniethetgeval.Opall
e verschoven en het Ievert een reclamespreuk of
mogeli
jke manieren wordtgezochtnaarreferentie- spreekwoord op.Meerniet.
punten,naarkaders die richting kunnen geven.
Marc Reugebrink wees er in een kortvoorhetver-

Reclamespreuk en spreekwoord,tv-w ereld en
cli
chés,erval
t nietaan te ontkomen.Ni
et doorhet

schi
jnenvanBlauw Curaçaogepubli
ceerdessayalop

personage,wanhopi
gopzoeknaarzi
jnverlorenti
jd,

datde 'gezellige onthechtheid'waaraan de persona-

en niet doorde Iezervan Blauw CuraqaoLbeiden

gesvan '
tHartli
jdennietuitmondtinnorml
oosheid. construeren hun eigen verhaal,schuiven verwoed
okjesvan hetI
etterspelin de hoop op de
lntegendeel,zezi
jnondanksallegrappenengrollen metde bl
op zoek naar i
etswatze niet kunnen benoemen.
'Zezoeken metall
eswatze in zi
ch hebben naareen

samenhangende zin.En o wonder!aI
s di
e zi
ch aandient in de prachtige,verrassende plot van de

zin,naareenautoriteitzel
fs,di
ehenduideli
jkmaakt roman:voorde jongen verschijnt een Blauw
hoe ze zi
ch in de werel
d hebben tegedragen.''(De Curaçao-idylle,eenontknopinggeheelinsti
jlvande
Gids(159(9)1996:727)
wereldvansoap enreclame.En de I
ezerbli
jftzitten
In Blauw Curaqao wordtgezochtal
sof hetIeven meteen anderverhaal
,metzi
jn ei
gen constructi
es
ervanaf hangt.Naarherinneringen, naar kaders, endenkterhetzi
jnevan...
maarvooralook naarhetproefondervindeli
jke
jhetstaren ineen etalagekomtdejongentotde
bestaan,naarhetleven.NaarIi
jden inplaatsvanjeu- Bi
ken, om W illem Jan Otten te parafraseren.
Gedachten aan verlangen,verdriet en vormen van

volgende overpeinzing:''Neem me nu maar mee,

ervaringspoken doorhethoofd van dejongen.Let
wel,gedéchten daaraan,terwi
jldefei
teli
jkeervaring
maarni
etwi
II
ukken:dejongenwi
Isomsverdri
eti
g
zi
jnbi
jvoorbeeld,maarop zul
ke momentenkomthi
j

achtbaan mag ook of een hiphopfeestofeen kerkhof'' Hetverl
angen is ni
et l
angerexpli
ci
et romantisch,het kan alle kanten op.De personagesdi
e 't
Hartonsvoorschoteltzoeken metwillekeurnaarvan
alles en nog wat.AIsermaarwatgebeurt.Ze hebben vooraleen hopel
oosverl
angen naarhet I
even.
W ant het i
s het I
even zelfdattel
t,het i
s all
een zo
onberei
kbaar.

nietverderdan wataanstell
eri
g getrek metde aan-

gezi
chtsspieren.En aIszijn moederrefereertaan de
man van Susan di
e ermeteen secretaresse vandoor

is,mi
jmerthi
j:''Mi
jIeek hetnietveelui
tte maken
doorwiejeverl
atenwerd,aI
shetmaargebeurde,te
Iand,terzeeen in de Iucht,datmaakte allemaalniet
zoveeluit'.Uitzo'n verzuchting spreekteen groot
verlangen naareen uitweg ui
tde wereld van de Iege
beelden.
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dachtik,hethoeftni
etnaareen kasteeltezi
jn,een

Kees'
tHart,Bl
auw Curaqao.Queri
do,1996,J34,90.
PeterKegelstudeerdeNederlandse taal-enIetterkundeaande

Uni
versi
tei
tUtrecht.Momenteeli
shi
jaI
svakreferentvandestudi
eNederl
andswerkzaam bi
jdeUni
versi
tei
tsbi
bli
otheekUtrecht.

Elrud Ibsch,AnjadeFei
jter,Di
ck
Schram (red.),De/angeschaduw
van vl
jftig jaar.Voorstellingen
van de Tweede W ereldoorlog in
Iiteratuur en geschiedenis.

Garant,1996.J34,-

W orsteten m eteen m orele
erfenis

Het resul
taatis een bonte verzameling eSSaYSOverproza,poëzie,
schilderkunst,architectuur,film ,
drama,en zel
fs psychol
ogi
e en
pedagogiek.De boodschap is
evenweleenduidig:dit is een
onontgonnen terrein,waarvoor
onderzoekers vele schatten te

vindenzi
jn.
Voordi
ezel
fde ini
ti
ati
efnemers

Het'herdenkingsjaar',1995, washetjaar1995 aanleiding om
bracht een extra grote stroom
boeken teweeg di
e op de een of
andere maniermet de Tw eede
W ereldoorlog te maken hadden;
de aandachtvan zowellezers aIs

schri
jvers bleek ongekend groot.
De jaarli
jkse boekenweek haakte
in op de herdenking en kreeg a1s

titelDe vl
jftigste mei.TaIIoze
romans,dagboeken,heri
nneringen, novellen en andere docu-

hangen met de onverminderde
aandacht voorde Tweede W ereldoorlog.Von der Dunk verbaastzi
ch overdeze bel
angstelling,di
e in Nederland zoveelgroteris dan in omri
ngende Ianden.
De beide geschiedwetenschappers schetsen na de probleemstell
ing de verhouding tussen de

twee buurlanden enwi
jzen daarbi
jopdezelfdepunten.DeDui
tse

de stand van zaken nogmaalste cul
tuurwas zeergeliefd voorde
beschouwen.Op 27 en 28 april Tweede W ereldoorlog en in de
1995 vond aan de Vrije Uni- Eerste W ereldoorlog was Nederversiteit een sym posium plaats Iand,hoewelneutraal,eerder
Duits- dan Engelsgezind.Deze
met de titelDe /ange schaduw
van Wfà'
gjaar.De bi
jdragen aan voorkeur en hetfeit dat Nederditsymposium zi
jn gebundelden Iand voor het Iaatst in 1830 in
onder dezelfde ti
telverschenen. een oorl
ogssi
tuatie had verkeerd,
Uit de ondertitelVoorstellingen maakten de Dui
tse bezetting tot
van de Tweede Wereldoorlog in een enorme schok.I
n de jaren

Iiteratuuren geschiedeni
s bli
jkt vi
jftig nam de antipathietegen

menten zi
jn voorhandenvoorde

dat ditmaalkunstvoor geschie-

9e'
fnteresseerde lezer.W ie echter
verderwiIlezen dan primaire li
te-

denisi
sverruild.Toch zi
jnslechts jaren in volle hevigheid terug te
twee van de vi
jftien artikelen keren.Vreemd genoeg ookonder

Duitsers af,om in de zestiger

ratuur,heeftaanmerkeli
jkminder door historicigeschreven.Deze degenen die de Tweede W ereldkeus:erbli
jktnauweli
jksonder- tweebi
jdragenstaanergopzich- oorlog niethadden meegemaakt.
jn deel
ste verzoek te zijn verrichtnaarde zelfengaanei
genli
jknietoverde Deze gevoelenszi
invloed van de Tweede W erel
doorlog op Ii
teratuuren kunst.Een
aantalwetenschappers van de

Ietterenfaculteitvan de Vrije
Universiteitconstateerde di
thiaat
en beslootaanzette geven tot
het bestuderen van deze invloed.
In 1990 verscheen Overa/Sporen,
w aarin vertegenw oordi
gers van
ui
teenlopende disciplines uiteenzetten hoe de Tweede W ereldoorlog in 'hun'kunstvorm isverwerkt,hoe dat bestudeerd i
s of
hoe men dat zou kunnen doen.

i
nvloed van de Tweede W ereldoorl
og op de geschi
edenis,maar
overhoe de Nederl
andse bevolking omgaat met haar recente
verleden.
De histori
ciHermann von der

klaren doorde hernieuwde aandacht voor de Tweede W ereld-

oorl
og in de media:in deze ti
jd

beiden de Clingendael-enquête

verschenen Pressers Ondergang
en de eerste del
en van De Jongs
beroemde standaardwerk;bovendi
en werd de zeergoed bekeken
televisieserie De Bezetting ui
tge-

(1993)aIsui
tgangspunt.Ui
tdeze

zonden.Tegeli
jkerti
jdkwam inde

enquête is op verontrustende

poli
ti
ek een sterke Iinkse bewe-

DunkenGjal
tZondergeld nemen

wi
jze gebleken datde Neder- ging op,die zich ondetmeerverjkvan prinIandse jongeren anti-Duitse zettetegenhethuweli
gevoelens koesteren.Deze senti
-

menten Iijken vooralsamen te

ses Beatri
x met de Dui
tse Cl
aus,
en de W est-Duitse aanwezighei
d
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indeNAVO waarbi
jzel
fsvoormaIigenazi'
saI
sgeneraal
soptraden.
Volgens Zondergeld zou een

terugkeer naar een degelijk
geschiedenisonderwi
js de onge-

gestraft,waardoorde restvan de
samenleving zi
ch haast automatisch 'goed'kon voelen.Langzaam aan bIeek dat er tussen
'goed'en 'fout'een zeergrote

afzonderl
ijke bi
jdragen overi
gens
ni
et minder interessant maakt.
Marius Buning Iaatop boei
ende

wi
jze zien hoe de thematiek van
de Shoah een belangrijke roI

nuanceerde afkeervoorDui
tsers
kunnen opheffen.'Doordat l
eerlingen weer gaan leren overde

'gri
jze'zone had bestaan,waar- speelt in het w erk van de

Tachti
gjarige Oorl
og tegen Spanje,de tien zee-oorlogen tegen
Engel
and,devi
jfoorlogentegen
Frankri
jk,de éne oorlog tegen

delijk dat uitNederland meer
joden gedeporteerd waren dan hetIeven in de orthodox-joodse

België, de veIe oorIogen in
Indonesi
ë en warempelook nog
de twee oorlogen tegen Zweden

sslvri
jwill
igerszi
ch gemeld had-

en Algeri
je zaImisschien de éne

de focus bijna dwangmatig

oorlog metDuitsland watkunnen
w orden gerelati
veerd.''Hoewel

gerichtop het verzet en op de
sl
achtoffers.Von derDunk beslui
t
met de constatering dat herdenken paseen gezonde maniervan
omgaan m et het verleden is,
wanneerde samenleving zich ui
t
de houdgreep van deze trauma'
s

hetonderwi
jsmisschien bestverbeterd kan worden,zie ik geen
been in Zondergelds oplossing.
De meeste Nederlanders die nu
Ieven hebben deTweede W ereldoorlog inderdaad nietm eegemaakt.Deze éne oorl
og isechter

weIz6 kortgel
eden dathi
jzich
ondermeerheeft afgespeeld in

de straten waarin wijdageli
jks
rondwandel
en en dat de slachtoffers en daders nog tussen ons
Ieven.Bovendien,worden Ieerli
ngen veelverdraagzamerdoor de
kennisdatde mensheid voortdurend oorl
ogvoert?Von derDunks
verkl
aring voordeze onverdraag-

voorhi
stori
cide term 'accommodatie'uitvonden.Ook werd dui
uit enig anderW est-Europees
Iand,en dat hiermeer Waffen-

den dan elders.Tercompensatie
van deze medeplichtigheid bleef

A m erikaanse auteur C haim
Potok,wiens oeuvre doorgaans
vooralgeassocieerd wordt met

buurten van New York.Potok
stel
tzelf:'...forthinking people,
Jew ornon-lew,Idon'tthi
nk iti
s
possibl
e to think the world anymore in this century w ithout
thinking Holocaust'.
Verschillende auteurs van de

bundelbli
jken methun onderwerp te hebben geworstel
d:wat

doet 'mijn schrijver' met de
Tw eede W ereldoorlog? Hoe
wordt deze w eergegeven? En
vooral:kan di
tweIdoorde beu-

weettebevri
jden.

gel?Watisdetwi
jfel
achtige uit-

Het onderzoek naar de
invloed van de Tweede W ereldoorlog op Iiteratuur i
s veelmindervergevorderd dan hethistori
-

komstvan de optel
som:'oorlogsmisdaden worden door mensen
begaan'en 'ik ben een mens'?
Romansoverde Tweede W erel
d-

scheonderzoek.Datbli
jktookui
t oorl
og zi
jn nietzo maarromans.
de bi
jdragen aan De yangescha- De link met de recente geschieduw van @*
9/
: y'
adr.Allerleisoor- denis is een soort open wond.
ten teksten van zeerverschill
ende Desondanksvi
nd ik hetjammer
auteurs komen in de bundelaan
bod zonderonderling verband.
Het zou de bedoeling geweest

dat somm ige auteurs weIheel

ergvoorzi
chtigbli
jven.Antonvan
Harskamp beslui
tzijn beschou-

zaamhei
d iswatmi
jbetreftplau- kunnen zi
jn deveelzi
jdighei
d aan w ing overW im Kayzers roman
sibeler. Hi
j betoogt hoe de onderzoek te weerspiegelen, Onfatsoenllkeherinneringen met
Nederl
andse samenleving in de
ban was van 'goed'en 'fout'

maarhetzou ook kunnen datde

wetenschappeli
jke stand van

de constatering dat ''sl
achtoffers
van de Shoah worden gebruikt,

Onmiddelli
jk na de oorl
og wer- zaken nog niet zo veelis veran- juistinhunmeerl
evens-pessimi
sden degenen die 'fout'waren,
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derd sinds OveralSporen.watde

tische gedaante,om i
emand van

na de oorlog een troostende
vorm van zelfkennis te verschaf-

fen.Datisbedenkelijk.''In de

Ieven van een personage wordt
beschreven,spreektvoorzich dat

zijn de auteursvan De /ange
schaduw van Wftj
gjaaraltezeer
hetverhaalbegintmetzi
jnster- vandoordrongen.Sommigenbli
j-

conclusi
e van Di
ck Schrams artikeIoverArmando'
s oeuvre kunnen we Iezen: 'Armando'
s werk

ven.Althans,in deze omgekeer-

ismooimaarookbedenkeli
jken

beschri
jvingenvan processen aI
s Ii
jke Ieed onbedoeld kwetsen.
'eten'en'naardewcgaan',bli
jkt Schrijvers van primaire teksten

te denken gevend''.Na een uitgebreide bespreking ofanal
yse

de tijd is sterven geen sterven
meer. Na enkele hiIarische
het hoofdpersonage,datal
smaar

vaneen ui
tpersoonli
jkevoorkeur vitaler wordt,op een bepaald
gekozen auteurofwerk zou het puntinzi
jnIevencommandantin
ni
etmisstaan ietsmeerte consta- een verni
etigingskamp te zi
jn.
teren dan enkel:'Hetisbedenke- Dan i
s di
tgebruik van tijd niet
Ii
jk'.
komisch meermaarzeerschri
jAll
een Elrud Ibsch gaatin haar
artikel'Literatuuren Shoah:van
getuigenis naar postmodern verhaal'explicieti
n op deze ethische
problemati
ek.Getuigenissen en
memoires,die 'mogen',daar is
i
edereen hetweIovereens.M aar

de tijd nadertdatde ooggetui-

nend.Sterven is geen sterven
meeren hetvernietigingskamp i
s
een plaats van schepping geworden,waartalloze mensen uit as
tot I
even worden gewekt,en van
kleren voorzi
en op de trein worden gezet.Ibsch bespreekt drie
andere postmoderne verhalen

gen zelfni
et meerzull
en kunnen

waarbi
jzi
jde historischecontext
schri
jven.Vol
genslbsch betekent van de schri
jverzwaarIaatmeedithetaanbreken van een ni
euw
wegen.Totslotconcludeertzij
ti
jdperk,waarin de ShoahaI
shet dateen postmoderne ofgroteske
ware wordt'vrijgegeven'.Het behandeling van deShoah accepthema wordt beschikbaarvoor
'nietdirectbetrokkenen'hetgeen
tot gevolg heeft ''dat er ruimte
ontstaatvoorinterpretatie en dat
de keuze van de genres en de
combinati
e van themati
sche elementen ni
etmeeraan restri
cties

tabeli
s onderde voorwaarde dat
hi
ereen I
eereffectaan verbonden

ven in voorzichtigheid steken.
Lieverdat dan een enkelsl
achtoffervan het grote,onuitsprekezullen zekerook nadenken over
de kwesti
e 'wat kan en mag?'
maar gaan dan gelukki
g verder,
en experimenteren als M artin
Amis en Philip R0th,di
e fantaseert overde Ievens van Anne

Frank en Franz Kafka,alsofzi
j
ni
etjong gestorven zi
jn.Hetwat
mijbetreftverlossende woord
wordtuiteindelijk doorMarcel
Möring gesproken,di
e de bundel

afsluit:'Mi
jn teleurstelling om
het m islukken van Am is'boek
LTime'
sArrowlisgroot,maarik
verwelkom zi
jn brutalezelfverze-

kerdheid.(...1Rothgebruiktindie
twee teksten de Anne Frank-en

Franz Kafka-iconen,hijneemt
alle connotati
esdie we bi
jdie
m oderne heiligen hebben en
maakterschaamtel
oos Ii
teratuur

is.Eenschri
jvermagnietzo maar van.Enhi
jheeftgeli
jk.Zoal
sReve
voorde artistieke aardi
gheid met
de Holocaust gaan spelen.Maar
dat is niet de enige conditie:

het recht had om God in de

'vooreenjoodseauteurbehoren
onderworpen zijn'.Een voor- groteske uitvergrotingen en
beeld van zo'n vri
je behandeling grensoverschri
jdingen eerdertot
van de Holocaustis F/me'
sArrow
de mogeli
jkheden dan vooreen
van Martin Amis.In deze roman ni
et-joodseschri
jver'
De Tweede W ereldoorlog is
ishetverloopvan deti
jd omgedraaid aIs een achterstevoren een onderwer
p waarje makkeli
jk
afgespeelde film.Aangezien het jevingersaankanbranden.Daar

Tweede W ereldoorlog en alles

gedaantevan een gri
jsezel
tje te
bezitten,mag elke schri
jverde
watdaarbi
jhoortnaarzi
jnschri
jftafelslepenen,alsofhi
jeen kleinejongen meteenwekkeri
s,uit
elkaarhalen en weerin elkaar
proberen tezetten.''
Karin Smeets

59
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HansAnten,Hetbekoorli
jk verni
s van de rede.Overpoetica en

proza van F.Bordewi
jk.Hi
stori
-

scheUitgeveri
j,1996.f65,-.

Hetbekoortijkvernisvan
de rede

De afgelopen jaren heeftHans
Anten alvaak geschreven overde
prozaverni
euwing die rond 1930
in Nederland gestalte begon te
krijgen.Zi
jn dissertatie over

den m et de Steekw oorden
expressionism e, Surrealism e

wordtaI
s een typi
sch 'Utrechtse'

(eigenli
jk:magi
sch reali
sme)en
realisme.Tegeli
jkerti
jd vertonen

plaatsen in de wereld te noemen

ze verschillende them atische
overeenkomsten en vormen ze
volgens Anten bovendien variaties op eenzelfde grondgevoel,
dat in een verhaalui
t de bundel
Het eiberschild fraaiaIs volgt
staat omschreven: 'De rede,
schoonst geheten zege van de
mens op zichzel
f, i
s een verni
s,

soms zelfs nog eerderdan in
Utrecht - ook met heelaardige
resultaten op datzel
fde ui
tgangspunthebben gebaseerd?En isde
belangstelling vooreen breed
opgezet contextonderzoek nu

tradi
ti
e.Zi
jn erni
etnogeen paar
waarwetenschapperszich-ja,ja,

werkeli
jk zo 'recent'aIs in het
afgelopenjaarnietgeheeltoevalIig wordt gesuggereerd vanuit

Bordewi
jk isdaarde bekroning

bekoorli
jk,blinkend,toegegeven, diezelfde stad w aarm en nog
Van, om dat veelresul
taten van maarniet m eer dan een teder al
tijd 'poeticaal'spel
tin plaats
eerderverrichtonderzoek nu met vli
es.(...1WatdaaronderIigt,tot van 'poëticaal'? Nu ja,aIs FC
elkaarzi
jn verbonden en aange- op ontzagli
jke diepten,kan eni
- Utrechtook maarin de eredivisie
vuld,De bibliografie geeftenig germate beschreven worden, bli
jft,denkteenGroningerdan.
zicht op dat proces, alheeft meernog vermoed,gel
De contekstuel
e gegevens di
e
ijk de
Anten vieroudere artikelen van aardkern zelf, maar nooit ver- Anten bi
j zijn tekstanalyses
zi
jn hand niet meerapartver- klaard.' Aan deze formulering is betrekt,Iiggen voorde hand,
meld.
de ti
telvan dit proefschrift ont- maarzijn daarom nietminder
In zi
jn studie bespreekthij Ieend.Die geeftaan hoe belang- informatiefen bruikbaar:de auto
eerstBordewi
jksIiteratuuropvat- rijk hetraadselaIsthema bij aIssymboolvan moderne techtingen,zoals di
e vall
en af te I
ei- Bordewi
jk is,maarIi
jkterook niek en mechanisering,de filosoden ui
t enkele Iosse ui
tspraken even op te zinspelen dat men fievan Heracli
tus,de gel
eideli
jke
afbraak van de negentiende-

en een reeks Ii
teraire kroni
eken
van na de oorlog.Datmateriaal

zi
ch aI
sI
ezer/ interpretatorvaak

derwerp:de analyse en i
nterpre-

zi
nnige waashangt.
De manierwaarop Anten te

ding tot enkel
e kunststromingen

gekozen Knorrende beesten

uitzi
jn ti
jd kunnen vaakzinvol
werki
sgegaan doetdegeli
jkaan worden toegepastop dienseigen
en metrechtheefthi
jzi
jn voor- maniervan werken.Toch bli
jven

(1933),de novelle'Deeenhei
d in

deelproberen te doen met ver-

erbinnen deze aanpak nog aller-

de tegendelen'uitStudiën in

schillende benaderingswi
jzen. Ieivragen onbeantwoord.Soms

volksstructuur (1951) en De
doopvont(1952).Aan de ene

M aarw ie niet in de domstad
werkt of heeftgestudeerd,moet
w eI even glimlachen aIs het

detandenstuk kan bi
jten op het eeuwse standenmaatschappi
j.
bl
ijkteen'verhelderende handrei- werkvan een schrijverom wie OokBordewijkskri
tische standking'te bieden bijhethoofdon- nog steedseen vreemde,geheim - puntenenmetnamezi
jnverhou-

tatie van Bordewijksverhalend
proza.AIsspecimi
nadaarvanzi
jn

kant vertegenwoordigen deze
nog weinig bestudeerde teksten
verschill
ende kanten van Borde-

bepaalde kwestiesvoorbijgaat.
Voorbeel
den daarvan zijn te vin-

onderzoek datzich metname den in de bespreking van de
richt op de interne sam enhang

wi
jksschri
jverschap,aan te dui- van Iiteraire teksten beschouwd
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komtdatdoordatAnten zel
faan

merkwaardige novelle 'De eenheid in de tegendelen',waarin

De hoofdfi
guurui
tDe doopvont,
Amosde Bl
eeck,isinveleopzich-

een ingekaderd verhaalIijktte

natuur en techniek, rede en

verbeel
den welke psychi
sche pro-

gevoelofinstinct,vormeli
jkheid
en verbeelding,manneli
jk en ten een vatvoItegenstri
jdighevrouweli
jk,materieengeest,ari
s- den. Dat geldt ook voor het
tocratie en proletariaat.Het is gegeven dathi
jinde naoorlogse
Bordewi
jk kenneli
jk niette doen jarennietall
eenzeeranti
-Dui
tsi
s,
om de simpel
e constatering dat maarookdui
deli
jkbl
ijkgeeftvan

cessen oom Hein en zijn beide
ni
chtjes doormaken.Watishier
nu de betekenisvan hetbri
efje
datdemeisjesI
atervan hun oom
terophel
dering kri
jgen enwaarin
staatdatzi
jmoeten denken aan

all
e dingen twee kanten hebben.

een antisem i
tische gezindheid.
Anten si
gnal
eertook dat I
aatste

hetwoord van de dichter 'Vrees
ni
et,Arcadi
ë;vind vrienden van
uw dak''? En in hoeverre is in
datzeIfde verhaaI ook voor
degenen die w elIicht zeIf aI
weten dat 'agiotage'te maken
heeft m et kunstgrepen in de
effectenhandel-de naam van de

Nietvoornietsvallen bijhem

procuratiehouderAgiavaalin zi
jn

in de di
scussiesdie hi
jonvermi
jdeli
jkbi
jzi
jn lezersoproept,bli
jft
devraag.I
shi
jvooraleengeïnte-

opmerkt''Hi
jdeed watde delen
van zijn naam Agia-vaalaange- resseerde toeschouwer, die

koel
wegopmerkt:'Hi
jhad,geli
jk
bijJoden vaakvoorkomt,een
excepti
onele geslachtsnaam;hi
j
heette Geldwolveri
j.'Di
tIi
jktop

streeftnaareen afgewogen,min

een vorm van anti
semi
tisme die

gehee/verklaard,aIsAnten alleen
ven:dooronzi
chtbare machina-

vaak de woorden 'eenheid'#'harmOnie'.'evenwicht'en 'balans',

al
lemaalsituati
esdiemoeili
jkzi
jn
te bereiken en steeds weer

gemakkeli
jk 'verstoord'kunnen
worden.Maarwaar de verteller
ofde auteurnu zel
fpreci
es staat

punten wi
jstertegeli
jkerti
jd op
datcorrigerende tegenstemmen
in de roman niet ontbreken.Dat
i
s waar.Maar in 'De eenhei
d in
de tegendel
en'i
s zo'n tegenstem
afwezi
g wanneerde vertelinstantie overeen procuratiehouder

tieshieldhi
jhenbui
tenrechtsver- ofmeerobjectiefoordeel? Kiest ti
jdenshetinterbellum nog bi
j
volging''?
hi
jvan ti
jd totti
jd toch parti
jen VeelSchrijversVan naam VOOrDi
tzi
jn echterslechtsinci
den- houdthijerbehal
ve persoonli
jke, kwam.
tele kwesties.De diepere reden

waarom men dikwijls moeilijk
greep kan kri
jgen op Bordewi
jks
werk isni
etal
leen datdaarin veel
voorvall
en en verbanden voorkomen diezi
ch onttrekken aan rede
en I
ogi
ca en,zoalsin een van de

mi
sschi
en soms ook wissel
ende
Deze opm erking
niet
waardeoordelen op na?Ofi
shi
j bedoeld aIs het begin van een
er vooralOp uit verschillende soor
trequi
si
toi
r.WelIi
jkthetna
visies en posities naastelkaarte I
ezi
ng van Antensboek een goed
plaatsen,zodat een meerstem- idee om de denkbeeIden die
mi
gheid ontstaat di
e breekt met Bordewi
jkbi
jherhaling via vertelde objectiviteitsillusie en tegelij- Ierscommentaren en overwegin-

verhal
en staat,kenneli
jk eerder kerti
jd subjectiviteitvoorkomt?

genvan zi
jn personagesl
anceert

Zoweli
n de vroegere kriti
ekaIsin
hedendaagse studi
esen artikel
en

eenssystematisch te gaan verzamelen en bezi
en.Datis iets an-

heeltyperend i
sdatde schri
jver zijn op ditpunt ui
teenlopende

dersdan een voortgezet,altijd
min ofmeervri
jbli
jvend thema-

moeten w orden ervaren dan
besproken en doordacht.Ook
graag prikkelende tegenstellingen oproeptdi
e niettoteen eendui
dige waardebepaling l
eiden,
metaIs bekendste voorbeeld de
sleutelbegrippen angst en tucht.

Anten bespreektinzi
jnboekvele
andere am bivalenties, zoals

stell
ingen verdedigd,zoal
s Anten

afen toe i
n hetvoorbi
jgaan sig- tisch onderzoek.W ellicht kan
naleert.Somsgaathetechterom
dubbelzinni
gheden di
e van een
andere orde zijn dan de hierboven genoemde algemene voorbeel
den.

zo'n nieuwe benadering Ieiden

toteen werkintern schri
jversportret dat m arkanter is dan de
bestaande biografische schetsen

dienubi
jgebrekaan materiaalin
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uiterli
jke bi
jzonderheden moeten
blijven steken.Een bi
jkomende
vraag zou dan kunnenzi
jnwaarom boeken van Bordewi
jkop het
vlakvandeemotiesbi
jveelIezers
nog altijd een gevoel van

Vincentde Haas,Deopgebroken
straat.Een intertekstuele analp
se van De komst van Joachim
Still
erin het Iichtvan Lukas 24.

de 'Emmausgangers'is hiervan
belang.PasaI
sJezus,di
e alurenlang m et de tw ee mannen

Boekencentrum,1996.f39,50.

opgetrokken en aldi
e ti
jd over

bevreemding oproepen.

Em maus in Antw erpen

zichzelf heeft gesproken, met
hen aan tafelzi
t en het brood
breekt,gaan hun de ogen open.

I.M .I.Nck/ng

De bi
jbelis een onuitputtelijk

Op datzel
fde momentverdwi
jnt
hijuit hun midden,maarzij

boek.Ditbedoeli
k nietaI
s recl
ame, maarpuuraIs constatering.

weten genoeg: ''W as ons hart

nietbrandende in ons,terwi
jlhi
j
Schri
jverskri
jgenergeen genoeg totonsSprak op den weg en tervan om deverhal
en ui
tde bi
jbel wi
jlhi
jonsde Schri
ften opende?''
Die I
aatste tekst,Lukas24:32,
vormt het m otto van Lampo'
s
ismetdie uitde bijbelgedaan, rom an. Het proefschrift van
en wieze een beetje kent,komt Vincentde Haas wiIdus aantoze overaltegen. Het is geen nen dat metdat motto de kern
nieuwsdatook een schrijveraIs van het boek geraakt is,en dat
HubertLampo zichdoordebi
jbel de rom an m et de traditionele
Iaatinspireren.In deze studi
e,aIs kwalificatie 'magisch-reali
stisch'
proefschri
ft verdedigd aan de onvoldoende rechti
sgedaan,Dat
Katholieke Universitei
t Brabant, i
snietall
es:DeHaaswiImetzi
jn
wordtonderzochthoe de preci
e- studie tevens een methode aan
ze relatie is tussen Lam po's de hand doen om ook in andere
bekende roman De komst van boeken de m eestalcom plexe
na te vertellen,te vari
ëren,ui
tte
Ieggen,tegen te spreken -watje
allemaalmetverhalen kuntdoen

loachim Stillerendebi
jbel
;daarbi
jwordtLukas 24 aangewezen

relatie tussen bi
jbel
verhaalen

aIs de sleuteltekst.De komstvan
Joach/
'
m Still
ermoetgelezenworden aIs een transformatie van
Lukas24.
Lukas 24 ishetverhaalvan de

Hi
jzoektdaarbi
jaanslui
tingbi
jde
moderne narratologi
e en bi
jeer-

verschi
jningen van Jezusna zi
jn
dood.Vrouwen vinden zi
jn graf
Ieeg,waarna twee mannen hem
ontmoeten op de weg naar
Em maùs zonder hem direct te
herkennen,en ten slotte ver-

schijnthijin de kring van zijn
Ieerlingen.Vooralhetverhaalvan
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'navertell
ing'in kaartte brengen.
dere methoden om intertekstuele
netwerken bl
oot te Ieggen,en
stelt waar nodig aanpassingen
VOOr.

Narratol
ogie,intertekstueel;
de term en 'openbreken' en
deconstructie ontbreken evenmin.Diti
s moderne Iiteratuurwetenschap.Dat kan een aanbeve-

Ii
ng zi
jn,maari
s hetni
etperse,
en hetmoetmi
jvan hethartdat

destijlvan dezeauteurhetboek
nietalti
jd toteen genoegen
maaktom te Iezen. 'Hetis met

Lukas,verteld worden en door
wie,waaren wanneerze spelen
enzovoort -de bekende vragen,

wetenschappel
ijke arbeidaIsmet diein principealbi
jAristotel
este
fietsen berg op,''vertrouwt hi
j vi
ndenzi
jn en di
e inde moderne
ons in de eerste zin van zi
jn narratol
ogietotzo'n verfijnd in'W oord vooraf'toe.AI
si
k dever-

strumentarium van onderzoek

geli
jking nietzo verschrikkeli
jk

zi
jn uitgebouwd.Voordeconclu-

afgezaagd vond,zou ik zeggen
dathetzel
fde voorde lectuurvan

sieciteeri
k de auteurzelf:

bepaal
d nietnietsis.
Maarafgezien daarvan -theoIoog ben ikook alniet-isditverdereen goed boek,datwiIzeggen:geeft het ons inzicht in
Lampo'
s werk en in de mani
er
waarop in hetalgemeen relati
es
tussen teksten geanal
yseerd kun-

nenworden? Mijn antwoord is:
ja,maar.Ja,inzoverre deanal
yses
zijn boek gold - ik voelde mij Op basl
Y van hetverschlnseldat mijweIovertuigen.Heti
salti
jd
somsTommy Simpson.Nu zalhet in K1SJdeindestudiegehanteer- boeiend om te zien hoe er uit
een roIspel
en datik nooi
terg dol de afkorting van de romanl een massa Ietters en woorden
ben geweestop heter-is-meer-inhemel-en-aardegenre à Ia Lampo,
en ik ben ook geen narratoloog.
Maarikwilgraag weten hoe een
boek 'werkt'#
'en daarvoormoet

je nu eenmaalvaak meerdoen
dan hetal
leen maarIezen.
In De komst van Joachim
Stiller is sprake van een brief-

woorden en inhouden verwerkt

de bestaande magisch-realistische duiding.Hetboek verklaart
hoe Jezus plots weeraanwezig

schri
jver,die erom di
verse redeneneigenl
i
jk nietkanzi
jn.AI
shi
j kanz(nindemodernewereld.
toch komt,verdwi
jnthi
jprakti
sch
op hetzelfde moment, en ten Dat I
aatste zinnetje vraagt
slotte i
shi
jerzelfsni
etnfet-zi
jn natuurlijk om een reactie.Een
lichaam ontbreektwaarhet zou boek'verkl
aart'volgensmi
jniets,
ve aan iemand die erzijn
moeten zi
jn.Is hi
jerdus mis- behal
schien toch wel? Het verband

eigen Ieven in herkent. De

methetbi
jbelverhaalwordt,zoals wereldliteratuur kent eindeloos
gezegd,in hetmotto aldui
del
i
jk veelverhalen waarin een oud veraangegeven. M aar er spelen

meerbi
jbelteksten in de roman
een rol.Er i
s geen één-op-éénreIatie maareen netwerk van ver-

wi
jzingen,dieallesbi
jelkaarde
'boodschap'van de roman bepaIen.Dat netwerk wordthierontrafeld,doornauwkeuri
g te anal
yseren hoe de beide verhalen,
zowelde roman al
s de tekstvan

iets van betekenis ontstaat,en

z(nuitLukas24,konikeennieu- geen kw aad w oord over een
we interpretatie geven van de methode di
e dati
nzi
chteli
jk kan
roman.Na de ontrafeling van het maken. M aar toch.Naarmi
jn
kluwen(van teksten en yerwùà/
b- ideewordthierweIerg veelovergenlkwam eenanderebetekenl
Y hoop gehaald om toteen betrekvan de roman aan het //cht dan kel
ijk gering resultaatte komen:

haali
s geactualiseerd en op die
m anier 'waargemaakt'- maar
dan toch alleen op diemanier,en
zolang als het verhaalduurt.
Zoal
s,om een voor de hand Iiggend voorbeel
d te noemen,in de
poëzie van Achterberg 'iets'kan
gebeuren, m aar alleen in de
gedichten zelf.W at i
ntussen,dat

isiedereenhopeli
jkmetmi
jeens,

een ni
euwe interpretatie van De
kom st van loachim Stiller,die

ongetwi
jfel
d meerrechtdoetaan
de rom an dan de bestaande
interpretaties,maardie toch al

duideli
jkdoordeauteurzel
fwas
aangereikt.Volgensmi
ji
serni
et
zoveelvoornodi
g om te zien dat
het grondmoti
efvan Lukas 24,
netals dat van Lampo's roman,

'epifanie'(onthulling)i
s.Moesten
daarvoorbeide verhalen,datvan
Lukas nog weIin de grondtekst

(hoofdstuk4 en 5),zoui
tputtend
worden geanalyseerd? Hetli
jkt
mi
jdatLampo en zi
jnIezerstoch
all
een het'bekende'bi
jbel
verhaal
in hun hoofd (gehad)hoeven te
hebben om eriets mee te kun-

nen doen,respectieveli
jk om te
zien dat er iets mee gedaan is.
W ie trouwens ziet hoe De Haas

63
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in ditzelfde boek,hoofdstuk 10,
de verhouding behandel
tvan het
boek Genesistot Lampo'
sandere

I
ezer.De Haasheeftmi
jveelover worden.Maarde vraag isof het
het boek van Lam po geleerd.
Maar ik ben niet overtuigd van

moet.Heti
s mi
sschi
en een kwestie van temperament,maar ik
voelnietzoveelvooreen benadering van Ii
teratuurdi
e de ri
chting

'bi
jbel
se'roman,De belofteaan de noodzaak van zi
jn werkwi
jze.
Rachel.zi
etdathi
jdaarveelsnel
- Zel
fziethi
jzi
jnboekal
seen'uitIerklaaris-terwi
jlik toch niet daging'om de erin gehanteerde van destijds de scholastiek
hetidee heb datwe dan nog veel
missen.

Ik spreek hi
eraIsbetrekkeli
jke
buitenstaander:nietals vakgenoot# maar aIs geïnteresseerde
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Ieesstrategie 'aan te scherpen en
te toetsen aan andere Ii
teraire
werken'
'.Ik mag ernietaan denken.Zeker,een methode kan

maarbi
jna niemand die ernog
veelwi
jzervanwordt.

altijd verdergeperfectioneerd

Ton van Strien

opgaat:methodisch volmaakt,
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degeli
jkFooysartikel,maareencitaatui
tK.Schippers'eersteromanBewlsmateri
aal.Een
pi
errotgeefthieraandateenmoeil
i
jkverhaalopeenIuchti
gemani
erverteldzoumoeten
worden.ZoverwoordtSchi
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si
eoptaalenliteratuurmetbehulpvankermisen
clowns.Verenig hetaangename methetnutti
ge.
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sdomineeéndi
chter,zekerniet
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jnti
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degedichtenwerdenin
tweejaarti
jd 26.000exemplarenverkocht-wordthi
jtegenwoordig nauweli
jksmeer
gelezen.Dominee-di
chterszi
jnsindsdeBewegingvanTachtiginhetverdomhoekjegekomen.Men kan erovertwi
sten ofdi
tterechti
s;i
n iedergevalishun poëzi
e vanuitcul
tuurhistorisch oogpuntde moeite waard.Om di
ezel
fde reden verdienthetreisverslag van

HendrikJacobW i
karui
t1779deaandachtdi
ehetindezeFooyskri
jgt.
Nietalleen deIiterai
regeschiedeniskomti
n deze Fooysaan bod,maarookhethi
eren

nu:indeinterviewreeksstaatdejongeauteurTommyWieringacentraal.Hi
jdebuteerde
in 1995 metDormantique'
smanco en publiceerdeonl
angszijn tweede romanAmok.
Netal
sdepi
errotinBewlsmateri
aalbenadruktWieringahetbel
angvansti
jl:'Wanneer
desti
jlhetzel
fdegewichtheeftaI
sdeinhoudzoueenromanonleesbaarzi
jn.IkwilI
ezers
graagkwellen,maarjemoethetweIdraagli
jkhouden.'
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Een kerm istaal
SandervanderMels

Van K.Schippers'eerste

K.Schippers'BewjsmateriaalaIspoëticale roman

In 1979 publi
ceerde K.Schippers,na een aantaldi
chtbundelsen een bundel

jneersteroman.lBewlsmateri
aalwerddoordecriticiniet
roman,Bewqsmateriaal vraaggesprekken,zi
uit1979,isnogaltijd goed ontvangen.Ze hadden moeite met de vele bespiegelingen en de roman
geen herdrukversche- wer
d danooksaaienvervelend genoemd.Ui
tdekritiekenbli
jktechterdatveel
nen.De Iiteraire kriti
ek cr
iticideromanni
etbegrepen.ZeIazenslordig,i
etswatmenzichbi
jgeenenkeoven.Nu,nabi
jnatwintigjaar,i
shetmetderecepti
evan
waserdesti
jdsnieterg Ieromankanveroorl
overte spreken,en ook deze curi
euzeroman nietbetergestel
d.Nogal
ti
jd isergeentweededrukverisernauweli
jksonder- schenen,eri
snauweli
jksenigewetenschappeli
jkeaandachtaanbesteedenmet
zoekverrichtnaardit degr
otebelangstell
ingvoorK.SchippersnahetontvangenvandeRC.Hooftpri
js
werk.Ten onrechte,
meentSandervan der

Meijs,Bewi
jsmateriaalis
zel
fseen sleutel
w erk in
hetoeuvrevan de
auteur.Metbehulp van
detaal
theorieënvan
Bertrand Russellen JeanFrançoisLyotard inter-

preteerthi
jdeverschilIende visiesoptaaldie in
de roman gepresenteerd
worden.

is hierin geen verandering gekomen. Hieronder zaI ik Iaten zien dat

Bewlsmateriaaleenzeerbel
angri
jkeromani
sinhetoeuvrevandeauteur,waarinhi
jzi
jnvisi
eophetschri
jvenvanIi
teratuurui
teenzet.
Bewsàmateri
aaliseengoed I
eesbaarboek.Metvirtuoostaalgebruikwordtde
Iezernaareenclimaxgeleid,dieechterall
eenvoordieIezerstoegankel
ijkis,di
e
de bespiegelingen alsde voornaamste avonturen zien.De bespiegelingen in

Bewlsmateri
aalgaanvoornamel
ijkovertaal
,overdeonmogeli
jkheiddewerkeIi
jkheidweertegeven i
nwoorden,overdeproblemendiedi
tgeeftenovereen
aantalmogelijkeoplossingenvoordeze moeili
jkheden.In de filosofie is deze
kwestie uitgebrei
d besproken.Kant,Ni
etzsche,W i
ttgenstein,Baudri
llard,Rorty
en Ricoeurhebben ui
tdrukking gegeven aan derepresentatiecri
si
senopgemerkt

datereenkloofbestaat:hetzi
jtussentaalenhetuni
ekesubjectmethaarervaringen;hetzi
jtussentaalendedingen.
AI
s ingang tot de roman neem ik de ideeën van twee fil
osofen,Bertrand

RussellenJean-Françoi
sLyotard,dieeveneensin hetvoornoemde ri
jtjepassen
endienaarmi
jnmeninginverband kunnenwordengebrachtmetdei
deeëndi
e
in de roman worden geventileerd.Metde bespreking van de ideeën van deze
fil
osofen heb ikgeenszinshetdoelrechtte doenaan hunfi
losofi
e.EvenminwiIik
beweren datK.Schi
ppersgebruikheeftgemaaktvan hun ideeën.Ik stelze hier

sl
echtsaandeorde,omdatikzoeeninstrumentarium inhandenkri
jg,waarmee
ik enkele omstandigheden die zich in de rom an voordoen,kan typeren.

Uiteindeli
jkzaIikslechtseentipvandesluieropkunnenIichten.IkzaIalleendui
deli
jk kunnenmaken datBewl
jsmateriaalbelangrijkisin hetoeuvrevan K.
Schippers.WatikniethardzaIkunnenmaken,isdatBewlsmateriaaleenroman
isdi
e hetverdientgelezen teworden.Voordatditvooreen groterpubliek moge-

Ii
jkzaIzi
jn,zaIerechtereentweededrukmoetenverschi
jnen,watmeonderde
huidi
geomstandighedennietalterisicovolenzekergerechtvaardigd I
ijkt.
Tweedeling

I
nBewlsmateri
aalkomentweevolkerenvoor;hetvolkwaaruitdehoofdpersoon
voortkomtendatvan hetnoorden,di
e inhunvisieoptaalli
jnrechttegenover
elkaarstaan.De houding ten opzichte van taalvan hetvolk van de hoofdper-
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soon i
ste koppelen aan de ideeën van Bertrand Russell.Di
e van hetvolkvan het
noordenvertoontverwantschap metdewerkenvanJean-Françoi
sLyotard.
Vol
gensRussellkunnenweviawaarneming al
leen,geen uitspraken doen over
de '
w are'vorm derdingen.Vanui
teIkverschillend perspecti
efzi
eteenobjecter

1.

Eenavond in Amsterdam kreeg

pasbi
jdetweededrukde
ondertitel'roman'.

andersui
t.We nemen datobjed waarvi
awatRussell'sense-data'noemt,di
e
onmiddel
li
jkbekendwordeninsensatiesa1skl
euren,geluiden,geuren,hardhei
d,
ruighei
denzoverder.Eensensatieisdeervari
ng,directbekendtezi
jnmetdeze
zaken.W anneerweeen kl
eurzi
en,hebben we de sensatievan een kleur,maar

de kleurzelfiseen 'sense-datum'engeensensatie(Russel
l,1918:17).Onze

bekendheid metdewereld isbi
jgevolg indirectenIooptvi
aonzezintuigen.Het
'
ware'objectnoemtRussellhet'fysieke object'enwatonderzochtmoetworden,i
sde relatietussende'sense-data'endat'fysiekeobject' Samenvattend
zegthi
jhetaI
svol
gt:
/thasappeared that,ifwe takeanycommon objectofthesortthatissupposed to be known by the senses,whatthe sensesimmedi
atel
y tellusi
snot

thetruthabouttheobjectasitàapartfrom us,butonlythetruthaboutcertain sense-data wh/
e
ch,so faras we cdn see,depend upon the relations

between usand the object.Thuswhatwedirectlyseeand feelismerel
y
'
appearance' wh/
uh we beli
eve to be a sign ofsome 'reality'behind.Butif
the reality à notwhatappears,have Ne any meansofknowi
ng whetherthere
/
'
sany rea/jty ata//?And ifso,have we any m eans offindi
ng outwhatità

Iike?(Russell,1918:23-24)

Hetwaarnemenvaneenobjecti
sdusvol
gensRusselleenzeerpersoonli
jkeaangelegenheidenvolkomensubjecti
ef.Omdatdewaarneming persoonli
jkis,zaI
di
e nooi
teen roIkunnen spelen binnen een algemenetaal.Russellheeftechter
welui
tspraken gedaan overhoe een Iogi
schperfecte taaleruitzou moetenzien:
In a Iogicall
y perfectI
anguage the words i
n apropositlbn would correspond
one by one with the components ofthe zorresponding fact with the exception ofsuch wordsas '
or'
#'not'
ê'if'
#''then'
zwhjchhavea differentfunction.I
n
a /og/ca//
y perfectIanguage.there willbe one word and no more forevery

simpl
eobject,andeverything thatisnotsimplewillbeexpressedbyacombination ofwords,by a combinati
on derived,ofcourse,from the wordsforthe

simplethi
ngsthatenterin,one word foreachsimplezomponent.(Russell
,
1956:197-198)
Russelldachtdateen anal
ysevantaalaanzou tonen,datdi
e bestaatuiteendui
-

digetekensinrel
ati
etotenkel
voudigeobjecten.Namenindestri
ktIogischezi
n
van hetwoord zi
jn namendieni
etwordenaangewend voortastbareobjecten,
maarvoorobjectenvan bekendhei
d,'sense-data',di
ezichbi
jdesprekeropdat
momentvoordoen.All
e anal
yse hangtdusvol
genshem afvan directe bekend-

heidmetdeobjectendiedebetekeniszi
jnvanbepaaldesymbol
en.
Zo'nIogischperfectetaalzouechterslechtsvooréénpersoonbruikbaarzi
jn.
Denamen die erinwordengebruikt,zoudenal
l
eenbegri
jpeli
jkzi
jnvoordespretmaken van de taalvan eenandere sprekeroftoekeren zouden geen deelui

hoorder.Tevenszoudetaalvluchtigzi
jn,want,zowaarschuwtRussell,objeden
vanbekendhei
dzi
jnsl
echtsvluchti
g.Wezoudendeverl
ei
ding moetenweerstaan
tegeloven datde reali
tei
tpermanenti
s.Dedingendiewerkel
ijkzijn,bestaan
sl
echtseen zeerkorteti
jd(Russell,1956:274).DeIogischperfedetaalzoudus
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ni
etbruikbaarzi
jn inhetdageli
jksIeven,maarall
een indeIogi
ca.Russellstel
t
danookvoorom zijn taal'logisch atomi
sme'tenoemen,omdatdeatomen in
kwestie l
ogisch zi
jnenniettastbaar.Atomenstaan indezevoorobjectenvan
bekendhei
d.
I
n hetIand van hetvol
kvan dehoofdpersoon heerstorde en wel
vaart.Al
lesstaat

erindi
enstvandeeconomi
e.Erheersteengeconditioneerdewerkeli
jkhei
d,een
visieop dewereld die doordeoverhei
d wordtbepaald.Mensen di
ete verafdwa-

l
envandevastgesteldei
nterpretatieskri
jgenbezoekvancontrol
eursenworden
zonodigverpli
chtbi
jlessentenemenineenspeciaalhi
ervooringesteldinsti
tuut.
Di
tinsti
tuutkrijgtechterslechtszeldeneenbezoeker.Hetvolki
sbli
jkbaartevreden metde situatie.In hetland verandertni
ets,erwordt nietnagedacht,eri
s
geen fantasi
e,geen humor,all
esisergerichtop de producti
e.Erheerst,zoal
s
gezegd,orde enwel
vaart.
Ook de taaldie ergesproken wordt,valtonderditregime.Deze taaldoet

sterkdenkenaanhetI
ogi
schatomi
smevanRussel
l.Zozi
jnervastewoordenvoor
elkobject:
In ons I
and beziteIkvoorwerp een priem woord.Iedereen weetwatermet

eendoos,eenBaas,eenschil
derlwordtbedoeld.Diekortekenschetsen verhogendesnel
heid van werken.Hoeveelt(dkosthetnietwanneereen voorwerp metmeerbegnppen wordtaangeduid? A/
'
eom 'een bron vanl'
cht'
vraagt.krlgtdekaars/atec'Eenrechthoekl
ùeopbergpl
aatsdieuittweedelen
bestaat'
,àgeendoos.(
p.14)
Zoalsgezegd berustdeverbinding vantaalmetdewerkeli
jkheid indeIogi
sch
perfecte taalvan Russel
lop een directe bekendheid metde elementen van die

werkeli
jkheid.Di
tisechterbi
jhetvol
k niethetgeval.Debekendheidwordti
n
ditIand opgelegd doorde regering en aangenomen doorhetvolk.In di
tI
and

bepaal
tdestaatwelkei
nterpretatiesdejui
stezi
jn.ZeIi
ggendusall
emaalvast.
De hoofdpersoon,tevensde verteller,i
s hetvolledi
g eens metde gang van

zakeninzi
jnIandenwiIergraagmedevoorzorgendatall
esbli
jftzoal
shetis.Hi
j
kan hetechterni
etnal
atenverdertedenkendan i
stoegestaan.Om hem binnen

hetsysteem tehouden,kri
jgthi
jvandeI
eidersdeopdrachtmanierenvandenken
te onderzoeken die hetvolk onrustig kunnen maken en zo dewel
vaartzouden

kunnenverstoren.Hetdoelvanzi
jn mi
ssiei
shetIerenkennenvandezegedachtenen daarvanverslag uitbrengen aaneen selectgroepjeI
ei
ders.Zi
jkunnendan
maatregel
entreffen om tevoorkomendathetvol
kdergeli
jkegedachtenkri
jgt.
De hoofdpersoon staatsceptisch tegenoverdetaalvanzi
jnIand.Hi
jziethet
nutervan i
n,voorde economi
een de samenwerking,maari
szich bewustvande

beperkingen.Hi
jplaatstdanookzi
jnbedenki
ngenbi
jdepriemwoordendiehet
volkvooriedervoorwerp heeft:'Maarzel
fshetpriemwoord '
vaas'bl
eefeen sur-

rogaat,datpoverafstakbi
jdeonzichtbarevaasindekamec''(p.15)Hi
jiser
zi
ch van bewustdathetwerkvanzi
jnzi
ntuigenzaIbepalenhoezi
jnIandgenoten
in detoekomsttegen dewerkelijkheid aanzullen ki
jken.Wathi
jnuzi
eten
opmerkt,zaIzi
chvermengenmetdegedachtenvanzi
jnlandgenotenenopdeze
manierwordtdegecondi
ti
oneerdewerkeli
jkhei
d toch directgekoppel
d aande
'sense-data'van Russel
l.Deze'sense-data'worden all
een nietdirectbekend door
middelvan de eigen zintuigen,maardoordi
e van de hoofdpersoon.In hetvolgende ci
taatworden de zintui
genvan de hoofdpersoonverbonden aan die van

zi
jnIandgenoten.Zelfshetwoord'data'wordtgenoemd:
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Doorm(n werksta ikgarantvoortoekomsti
ge welvaartengeluk.+atik
bespeurzaIeensin algemene regel
s worden vastgel
egd.Ik wasertevreden

overdatditongemerktzougeschieden,maaraIsikm(ntaakvolbrengzullen
mùb oogops/ag,m(ngehoozjahetwerkvanalm(nzintul
ùenzichvermengen metallehandelingenvanm(n I
andgenoten.Doormlza/een man I
ater
Bred/ydomme/
enopeenbankjezonderdathlhoe:tedenkenaanhetgeven
van data aan zitmeubels,wathem uiteen m/àschjen verdiendeslaap zou hou-

den.(
p.19)

Dehoofdpersoon komtdusuiteenvolkomen gecondi
ti
oneerdewerel
d.Alshi
j
zi
jnopdrachtkri
jgt,gelden dezekerheden vanzijnvolkechternietmeervoor
hem.Hoeweldeterm pasinhoofdstuk28voorheteerstval
t,betreedthi
jdirect
de'trompe-trompe-wereld',waarinallesafhankeli
jkisvantebetwistenwaarnemingeneninterpretati
es.Bi
jal
leswathi
jziet,zethi
jvraagtekens,terwi
jlvoorzi
jn
volk devraag een ui
tgestorven rudimentis.Deze vragen Ieveren een aantal

inzichtenop,die,volgensdehoofdpersoon,zeergevaarli
jkvoorhetvolkzouden
kunnen zi
jn.Zetonenaandatzekerheid ni
etbestaat,terwi
jlzekerheid envertrouwen de basi
svormen voordesamenleving en de economie.Hetvolk denkt

objecti
eftekunnenzi
jnenditideaalwordtdoordehoofdpersooninhetgeheim
gefrustreerd.Hi
jkomterachterdatelkevisieopwatdanookafhankeli
jkisvan
deposi
tievandewaarnemer.Eenui
tersteconsequenti
ediehi
jhieruittrekti
sde
volgende:

SomsdenkikweIeens-eenkl
einigheidinditverband-datjeeen voo- erp
nieteenseen objectkuntnoemen.Eenobjectisnietzo ververwlderdvan
hetwoord '
objeaief'
,watinhoudtdatjeonpalldigtegenovereenstoelkunt
staan.+/ehetwoord '
objea'gebruikLzegtdusdatditmeubelstuknietà te
l
bterpreteren.Maarmen Bergeetdaarbl,datalleenhetzien van destoelal
œnpersoon/
qkeverklaring à.Eenvoorwerpkunjebetereensubjectnoemen,
omdatditwoord,opz(nbeurt,verbonden i
smetsubjecti
eî.eenindividuele
opvatti
ngvanwatzichtbaarà.(
p.22)
Evenal
sRussellzegthi
jhierdatwaarnemeneenvolkomen persoonli
jkeensubjectieveaangel
egenheidis.
Duideli
jkisnudatdevi
siedieinhetIandvandehoofdpersoongemeengoed
is,tevergeli
jkenismethetIogisch atomismevan Russell.Dehoofdpersoonverwoordt,zoal
s ik hi
erboven heb Iaten zien,de bezwaren tegen hetgebruik van

dezetaali
n hetdageli
jksI
even,bezwarendi
eeveneensdoorRussellzi
jnaangedragen.

Eenfilosoof,diezichexpli
cietmetdestilteen hetzwi
jgenbezighield,isdeaI
s
postmodernistgetypeerdeLyotard.Hi
jzetgeentaal
theori
e uiteen,maarvestigt
de aandachtop hetgebruik van taalaIscruciaalvoorhetIezen,beoordelen en

denken.Hi
jverzetzichin Le d/
férenttegen de 'groteverhal
en'of'metatalen'
en probeerteen maniervan l
ezen naarvoren te schuiven die rechtdoetaan

gebeurteni
sseninfi
losofi
e,pol
iti
ekengeschiedenis.Hetonrechtdathijziet,zitin
hetfei
tdataI
smen i
etsuitspreekt,men andere mogeli
jkeui
tspraken hetzwi
jgen oplegt.
VoorLyotard isde zin hetbasiselementvan detaal.De zin isni
etnoodzake-

li
jkerwi
jseen '
volzin'ofeenpropositie;ookeenkreeti
seenzinenzel
fsiemands
zwi
jgen maakteenzin:''(S)etairefai
tphrase.''(Lyotard:9)Dezin gebeurtop
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hetmoment,inhetnu,enall
eendezinisvol
gensLyotardonbetwi
jfelbaar.Twi
jfel
aandezindoetzichnameli
jkopni
euw vooral
seenzin,di
eweerophetmoment
gebeurt:
Cequiéchappeau doute,c'
estqu'ily aitaumoinsunephrase,quel
le qu'elle
soit.On ne sauraitI
e niersansIe vérifieri
deo faao.11n'
y a pasde phrase est
unephrase,le mensestunephrase,mêmesice n'estpasuneexpressionbien

formée.Jyotard:701)

Eveneensonbetwi
jfelbaarishetelkaaropvolgenvanzi
nnen.Hetaanknopenvan
zinnen isgeenverplichting,maareen noodzakeli
jkheid.Hethoevan hetaanknopen i
s ditniet:''Enchaînerestnécessaire,commentenchaînerne I'estpas.''

(Lyotard:103)Dezeaanknopingvanzinnen i
sal
ti
jdopenendaarom problemati
sch;een naadl
oze,vol
ledige en eenduidi
geaanknoping vanzinnen isonmoge-

Ii
jk,omdatel
kezineenonbeheersbarebetekenisvermeni
gvuldi
gingmetzichmeebrengt.
Lyotard keertzich tegen de noti
e van hetcomm unicatieve el
ementvan de
taal.Communicatieve pragmati
ek gaatervan ui
tdatui
tde aanknoping van de
zinnen de intentievan de sprekerkan worden afgeleid.DitgaatvolgensLyotard
voorde taalnietop.Volgens hem ishetdezin zel
f,dieeen uni
versum metvi
er
instanti
espresenteert,te weten afzender,geadresseerde,referenten betekenis.

Dezeindeli
ngisnietpragmati
sch''sil
eprésupposéouIepréjugédeIapragmatique estqu'un message va d'un destinateurà un destinataire qui'existerai
ent'

sansIui''.(Lyotard:117)HetsubjectisvolgensLyotardhetresultaatvansi
tueringen.Allesi
tueringenvanall
epersonensamenmakenhetsoci
al
eui
t.Hetsubject
nochhetsocialegaataandezinvooraf.Hetsubjecti
sinLyotardstheori
e dus
sl
echtseen positi
e binnen hetdoorde zi
n gepresenteerdeuni
versum.
De zin presenteerteen uni
versum,datwiIzeggen,stelteen universum aanwezig.De presentatiezel
fwordtdoordezin echterni
etgepresenteerd:'La présentationcomportée parunephraseestoubli
ée parelle,plongée dansI
e Lèthè''

(Lyotard:118)Voordezepresentatiezou weereenvolgendezin nodigzi
jn.De
actuelepresentatie i
sdan ook andersdan het'nu'datgepresenteerd wordt.Het

'nu'vandegebeurtenisisgeenzaakvan de di
achrone ti
jd,maarvan 'zi
jn'of
'niet-zi
jn'vandezin:''L'
occurrence,I
aphrase,commequoi,quiarri
ve,nerel
ève
null
ementde I
a question dutemps,mai
sdecell
edeI'être/non-être.''(Lyotard:
114-115)Erissteedsdusslechtsééngebeurteni
s,éénzin,en ni
ethet'
zi
jn'in
zi
jnalgemeenheid.
Hi
erin zi
tvol
gens Lyotard een onrecht,datzi
ch voordoetin hetfeitdateen

gebeurteni
s,eenzin,het'zi
jn'inzi
jnal
gemeenhei
d overstemt.Destil
te,endus
hetzwi
jgendatLyotardsignal
eert,houdtzichop binnendepresentatievaneen
uni
versum.Ui
tgangspuntvan Lyotard isde vaststel
ling datna een zin ooiteen
volgende zin zaIkomen.Zoalsgezegd,isdi
taanknopen van zinnen geen ver-

plichting,maareennoodzakeli
jkhei
d.Lyotardzegtdateenzin,tenopzichtevan
devorige,opri
jstuithetniets.Deaanknopi
ngwiIdekl
oofvanhet'niet-zi
jn'di
e
zich tussen de zinnen bevindt,overbruggen om zo de drei
ging van de disconti-

nuïteitweg tenemen.Hetonrechtbestaatvol
genshem al
ti
jd inhetvoorui
tl
openopdegebeurtenis,wati
nhoudtdatzi
jverbodenwordt:'ParmaIj'entendset
l'on ne peutentendre que I'interdicti
on des phrasespossiblesà chaque instant,

undéfiopposéàI'occurrence,IeméprisdeI'être.''(Lyotard:204)Methetspreken,methetdoorbrekenvandestil
te,verbiedtmen de rijkdom aan mogeli
jke
zinnen.Dezerijkdom wordthetzwi
jgenopgelegd.

Vooys3/Jaargang 15

Tijdenszi
jn omzwervingen,waarzi
jnopdrachtaanleidingtoegeeft,komtde
hoofdpersoon een hoogleraarin de taalvan hetvolkvan hetnoordentegen.Di
t
volk iseeuwen gel
eden verdwenen,maarvi
a de professorkomen we heelwat

aandeweetoverdetaalendegebruikenervan.Duideli
jkwordtdatheteenontwikkeling heeftdoorgemaaktdie heeftgel
ei
d totzelfopheffing.Hetvol
k heeft

eentaalgehadwaarinzwi
jgenenwi
teenbelangri
jke rolvervul
den.Zi
jwerden
zel
fszobelangri
jkdatdetaaluiteindeli
jkalleennog uitwi
tbestond enhetvolk
eveneens.

Evenalshetvolkvan de hoofdpersoon hechtte ditvolk veelbelang aan het

nutvoordemaatschappi
jenisheterachtergekomendat'onzorgvul
digtaal
gebruiktotverl
ammendemi
sverstandenkanI
ei
den''tp.136).Hetvol
kvanhetnoorden had echtereen geheelandere oplossing voordi
t probl
eem gevonden.

Spreekthetvolkvanhetzui
denzoveelmogeli
jki
nclichésendenkthetnietover
taalna,hetvolkvan hetnoorden sprakzo minmogeli
jkendachtjuistveelna
overtaal.Taalwerd erzel
fsmeteerbied bejegend.Kleinewoordenzoal
s'de',
'zelfs'en 'met'hadden ertaaldagen.AIsze een bepaal
d aantalkeerw aren
gebrui
kt,werd een feestgevierd.Om hetrusttegunnen mochthetbetreffende
woord de week na hetfeestnietgebruiktworden.Zo werd gewenning tegengegaan,en bleefhetvolkalertop de betekeni
svanwoorden.Methetzel
fdedoel
werd tevensveelgevarieerd in toonhoogte en werd hetal
fabetvan de geschreven taalmeerofminderIeesbaargemaakt,zodatmensen geconcentreerder
moesten I
ezen.

Hetging erin dezetaalom zoweinig mogeli
jkvastteIeggen,om deveelheidaanmogel
ijkhedenzoopenmogeli
jktehouden.Ookom confli
ctentevermi
jdenofopteI
ossenwerdbi
jvoorkeurgezwegen.Zoisereenstreekwaarvoor
debewonersvan hetI
and van hetnoorden een bepaal
de naam hadden;overde

spelling werdenzi
jhetechterni
eteens.Om di
tconfli
ctopte lossenwerd de
naam ni
etmeeruitgesproken.Hetvoorschri
ftontstond ''om hetpapierblankte
Iaten,daarwaarde naam moestkomen.Ook alsdestreekin een gesprek moest

wordenaangestipthi
el
d menrusti
geenpaarsecondendeadem in'
'(p.234).
Ditvoerde zoverdathetvolkzich ervan bewustwerd datmen i
n een wereld
Ieefdewaarin alletaalop te betwisten waarnem i
ngen en interpretati
esberustte,
een 'trompe-trompe-wereld',zoal
sditin de roman genoemd wordt.AI
s reacti
e
hi
erop werd ermeeren meergezwegen tothetpuntwaarop hetvolk helemaal

stilwerdendebl
adzijdenvanhunboekenwitbleven.Uiteindeli
jkheefthetvolk
zi
chzel
fopgeheven doori
n witpapierte kruipen.

Di
tall
esdoetsterkaan deideeën van Lyotard denken.Ookhi
jwi
jstop het
onrechtwathetalgemene'zi
jn'endaarmeedestil
te,deri
jkdom vanhetzwi
jgen
wordtaangedaandoorte spreken.Heti
svolgenshem de taal,diedetaalonrecht

aandoet.Mogeli
jkezinnenwordenhetzwi
jgenopgel
egddoorui
tgesprokenzinnen.Hetvolkvanhetnoordenzietzicheveneensvooreen dergeli
jkdil
emma
gepl
aatst.Taalzou volgensditvolk all
e interpretati
es,all
e inval
shoeken op de

werkeli
jkhei
dmoetendekken.Taalzoudusvoll
edi
greferenti
eelmoetenzi
jn.Deze
volledigheid isechteronmogeli
jkte bereiken.Hetgebruikvan taalisaltijd
onnauwkeurig,omdatgesprokenzinnenal
ti
jd anderemogeli
jkezinnen ui
tslui
ten.Daarom wordthetgebruik van taali
n hetnoorden aIseen beledi
ging voor
die taalgezien.Erwordtgezwegen uiteerbied voordetaal.

lnzinnenkanhetal
gemene '
zi
jn'ni
etwordengerepresenteerdenditi
svoor
ditvolkonaanvaardbaar.Nu wiIhetgevaldathetvolk I
eeftin een tali
ge werke-

Ii
jkheid;dievande roman.Detaalvanderomanstelthunwerkel
ijkheidaanwezig.ZeIevendusi
n eenwerkeli
jkheidwaaraanhetonrechtinherenti
s.Om aan

9
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ditonrechtteontkomenmoetmen uitde,volgensLyotard noodzakeli
jke,aanknoping van zinnen breken.DitIukthetvol
k doorsteedsmindertespreken,de

boekenwi
ttel
atenen uiteindel
ijkdoorinwi
tpapi
ertekruipen.Zobrengtmen
hetzwi
jgentotsprekendoorhetsprekenhetzwi
jgenopteIeggen.Hetvolkstel
t
nuzi
jnuniversum inontaligetaal
,inzinnendienietoppapi
erkomen,aanwezig.
Hetwordtzel
feenposi
ti
eineendoorwi
ttetaalgepresenteerd(nietgerepresenteerd)universum.Hetvolkvanhetnoordengebruiktdetaal,weli
swaartotinhet
absurde doorgevoerd,opde mani
erdi
e Lyotard aangeeft.
De taalvan de wi
tte man

Detwee volkeren bepalen de ruimte i
n de roman.Hetenevolk verli
esthetcon-

tactmetdewerkeli
jkheiddoorhaarteIatenoverheersendooreenstri
ktvastgeIegdetaal.Hetvertrouwteropdatdetaaldewerkeli
jkheidjui
stkanrepresenteren.Hetanderevolkvertrouwterjuistni
etopdattaaldewerkeli
jkheid kan
representeren.HetbehoudtweIhetcontad metdewerkel
i
jkheid,maargaataan
diezelfde werkeli
jkheid,aanhaaruitgebreidheid,haaroneindighei
d ten onder.
Geen van beide mani
eren vanomgang metdetaalworden in de roman positief
beoordeel
d.In hetIand van de hoofdpersoon l
aatmen weIerg veelwaardevol
s
Iiggen omwill
e van de economi
e en dewi
jzewaarophetvolkvan hetnoorden
ophoudt metspreken i
seen nogalpi
etl
utti
gemanierom jezel
fuitde marktte

pri
jzen.WatbeideIandenechtergemeenhebben,isdatzetaalstandaardi
seren.
Op dereisnaarhetnoordendi
e dehoofdpersoon samenmetde professoronderneemt,dientzi
ch dan ook een derde visi
e aan,gepresenteerd dooreen apart

personage:dewi
tteman,eenpi
errotdieeni
geti
jd methenzaIoptrekken.Deze
figuurisslechtsenkel
e hoofdstukken aanwezig,maarmaakttoch een grote
indruk op de hoofdpersoon en de Iezer.De visie op taalvan deze witte figuur

wi
jktafvandi
evandetweedelenvanhetIand.Hi
jziettaalni
etaI
sloutercommunicati
e ofaIsal
leeneenonbeperktaantalmogeli
jkheden,maaraI
seenzel
fstandigegrootheiddieIosvandemenskan komentestaan.Hi
jverwoordtdit
aI
svolgt:'De mensspreektde eerstezinnen.Daarnagaatdetaaldoor.Danspre-

kendezinnenzel
f.''(p.219)Hi
jintegreertechterweIdetal
envanbeidevolkeren
inzi
jnei
gentaal.Ditbli
jktaI
shi
jzi
jneigentaalui
tdedoekendoetendehoofdpersoon ditweergeeft:

Naarz(nideemoesteraIsvolgtwordengesprokenengeschreven.'Opdeze
plek maaktdepeergeen geluid.Ishl
jwerkellkstil?'i
sdegebrul
kell
jke
manier De w/
'
tte man zettezich schrap vooreen andere vorm .Waarom aar-

zeldehlnog metddtweemoedl
ùegezicht?Omdathlvoeldedatz(nopvatting nooitgemeengoed zou worden? 'Op deze plek maaktde peergeen

geluid.Opdezeplekmaaktdepeergeengeluid.
'l
Yhlwerkellkstil?Ishi
jwerkeli
jkstil?.
'nu verplaatsikhem.Nuverpl
aatsikhemr'
Stotterdeh(?Nee,ookhiermoesteenzinkomen,wéérdubbelvermeld,om
hem de Iofte geven diehem toekwam .EerstaIsmededeling,daarna aIseer-

bewlsomdateen goedezinzoveelandere woorden mogellkmaakt.Zekel
eentekstwordtIangerMaarookhetwitkonzïch uitbrei
den.Neem:'Ishl
werkellkstil/''Dieuitdrukkinghebjeni
etmeteen,jekiestuiteenaantalvoordringendemogellkheden:datdebestemag winnen.De witteman pleitte
ervoorelkezi
n te doorschieten metrepen witdiesteeds tweemaaldeIengte
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vandezinzoudenbesl
aan,eenoppervlaktediepoverafstakb9'hetheel
alvan
wit,datvoorm(ngeestesoog opdoemde.(
p.220)

Inzi
jntaalverenigthi
jdusdepragmatiekvandetaal,deonbeperktemogeli
jkheden di
e in detaalbestaan,gesymboli
seerd doorhetwit,en hetcreatievever-

mogenvantaal.Taalkunjevol
genshem nietstandaardiseren.Taalheeftvele
mogeli
jkhedenenstaatopenvoorel
ke interpretati
ediezichaandient.Vol
gens
hem moetdi
e zin worden aangeknoopt,di
e hetbeste op devorige aanslui
ten
vervolgensis hetonzekerwaarde taalui
tkomt.Gezien hetoneindig aantal

mogeli
jkheden,bi
ji
edereaanknopingopnieuw,zaIdatmeestaleenpl
ekzi
jnwaar
nog nooi
tiemand isgeweest.

Deideeënvandewi
ttemanzi
jnbinnenderomanzeerbelangri
jk.DezestelIing isgebaseerd op hetgegeven datde roman zich presenteertop een manier

di
estrooktmetzi
jnideeën.
De presentatievan de roman

Datdewi
ttemaneen mi
ddenposi
tieinneemttussentweeextremen,maaktzi
jn
positiebinnenderomanvri
jsterk.Erzi
jnechternogandereargumentenaante
voerenaIsbewi
jsdathi
jsterkstaat.Dewittemangeeft,i
nzi
jnhoedanighei
dvan
clown,voorstell
ingenop de kermi
s.Vlakvoorzi
jnvertrekzethi
jderegelsvoor
hetkermi
sdrama uiteen:

'A/%jestofnogzoingewikkeld,houdhetraadselachtigeneenvoudi
g tege%k,''Iuiddez(neerstestell
ing,dieh9'nietaIseenschoolmeesterbracht,maar
jul
Ytheeltam binnen deIlnen vanIuchtige conversatiedoceerde.''
Zo doen
allegrootm eestershet.Neem één themd.
'achterdochtofnieuwsgierigheid''-

hlkeekmlscherp aan -'en diep datuit.Maarmeng hetaltldmetamusement.Aeesnietzo arrogantte denkendatjeeenmoeillkegedachtengang
ookineeningewlkkeldnummermoetweergeven.Iouterenall
eenomdatjl
hethebtbedacht.Eensotternieà pasafa/shetgeheelzovanzelfsprekendà
a/
seen appelin hetgrasen zo ongewoon aI
sdeontmoeting van een paraplu

eneenhaasopeensnltafel.'(p.223)
De roman presenteertzi
ch preci
esvolgensde regel
svan dewitte man:ingewikkelde taalfil
osofische kwesti
es,maarverpaktineen Iuchtigvertel
d verhaal.

Volgensdewi
tteman genereertdetaalzichzelfenduszouhetprachti
g zi
jn
aI
sdetaalindetaligeromanwereld een bel
angri
jkerolzou spel
en.Ditbli
jkt
inderdaadhetgevaltezi
jn.Zowordtde romanwereldal
staligbeschreven.De
taalheeftervaakdestatusvanobjectofwerktui
g.DepersonagesI
evenineen
taalwerkeli
jkheidenwetendi
took.Taali
svoorhennietalleeneencommunicati
emi
ddel,maarook een instrumentindevoorhen tastbare wereld.Zo bestaater
vaak geen strak onderscheid tussen voorwerpen en w oorden.Op hetwoord

'stoel'zoujezogezegdkunnenzitten.Ookkunnenmetwoordendi
ngengedaan
wordendieinonzewerkeli
jkheidnietsmettaalhebbenuittestaan.Dehoofdpersoon kan bi
jvoorbeeld ingedachten debaardvan deprofessorafscherenen
I
atengroeien,hi
jkankamersheri
nrichtenenaIshi
jeenmanbedenkt,bli
jktdeze
I
aterookechttebestaan.

Dewi
ttemanstel
tdattaalautonoom kanzi
jn.Deautonomievandezetalige
werkeli
jkheidwordtaandeordegestelddoordehoofdpersoon.Eenmaal,aIshi
j
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eenachtergelaten baItegenkomtdi
e hem opeen bepaalde gedachte brengt,ver-

werpthi
jexpl
icietheti
deevaneen hogeremachtendusdatvaneenauteur.Hi
j
denktnaoverhetfei
tdatde baIerIi
gt:

Fochhoortzo'nbaIdaarnietteIl
ùgen.Hetbrengteenwandelaaralleenmaar
oponbruikbarefdee/n.Fescherpaanwezl
tklhderspeelgoed.Ofwildeiemand
mlbqm(nwerkhelpen?Ikve- i
erp hetideedatditvoorwerpjul
Ytop deze
plaatswasneerge/egd,a//eenom mltoteengedachteaIsdezeteverl
eiden.
(
p.61)
Daarnaasti
s erhetfei
tdatde roman bestaatui
t hetverhaalvan de hoofdper-

soon.lnzi
jnverhaalwi
jstdezeeropdathetverhaaldathi
jverteltdoorhemzélf
verzonnenzouzijn.In hoofdstuk 12 specul
eerthijoverde kansdatzi
jndocumentinverkeerde handenzaIvall
en:

Hoebehoedzaam ikookte werk gi
ng,i
k moesterrekening mee houden dat

mù'
n toekomst/'
gdocumentin verkeerdehanden konvall
en.Het>asdaarom
goed degegevenstedoorspekkenmetdetails.dieschlnbaardezelfdeonthullende kwaliteithadden,maaralleen dienden aIs bewustaangebrachte

dwaalsporen,diezonderinhoud Iéken meetebouwen aan dehoofdlln van
hetrapport Zo grendelde ik onweerlegbare betekenlYafmetzelfgekozen

i
nvallen.diemeestroomdeninhetverslag,maaral
leendoormlnaarwaarde
kondenwordengeschat.(p.67)
Inhetvol
gendehoofdstukspecificeerthi
jdedwaal
sporendi
ehijaanwilbrengen
inzi
jnrapport:
Zo bestonden ermeerdubieuze detai
lsdi
e nog te verhelpen waren.Ikdiende

m(n toekomstigebelevenl
àsen te vermengen metklassieke omwentelingen
die hetuitzichtop mi
jn eigen kronkelpaden afschermden.Afleidingsmanoeuvresperschip,in een rltuig ofperIuchtballon,waarachterikml
jn
materi
aalkonIaten verdwlnen.Geenprettig vooruitzicht,ikre/
àni
etgraag.
Luitmuziekeneenkl
eurrlkefloraenfaunazoudendieomwegenietskunnen
verzachten.(
p.76)
In zi
jnverhaalreistde hoofdpersoon perIuchtballonen perri
jtuig en opvele
plaatsen i
n de roman wordtdoorhem gewezen op de beesten en pl
anten.Heti
s

daarom waarschi
jnli
jkdatdewarebelevenissenvande hoofdpersoonworden
gecamoufl
eerd doorhetverhaal,datduszelfsbinnen deromanwerel
d tali
g kan

zi
jn.Zel
fsderomanwerel
d,zoal
swi
jdieervaren,i
sindatgevalderomanwereld
niet.Die ligtverborgen achterde taal.Overdevraag ofdi
e wereld onze eigen
wereld isofweereen andere,val
tsl
echtste specul
eren.
ln bovenstaande passage wordteveneensgesuggereerd datditverhaalhet

rapportis,waarnaarde hoofdpersoonsteedsverwi
jst.Inhetrapportgaathi
j
nameli
jkdezedwaalsporen aanbrengen.IniedergevalisdatwatweI
ezeneen
versl
agvan hetonderzoekvandehoofdpersoon,datoverbl
ijftengel
ezen kan
worden:de aantekeningenoverhetdoorhem verzameldemateri
aalvoorzi
jn
rapport.Jezoukunnenzeggendathetverzameldbewi
jsmateriaali
s.Indatgeval
zou de titelaI
seen I
abelkunnen worden gezi
en.
AImetalpresenteerthetverhaalzich aIsvol
komental
ig.Eentali
ge hoofdper-

soon schri
jftineen taligewereldeentaligverhaal.Uitverschillendepassages
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bli
jktechtereveneensdathetdetaalzelfisdi
e hetverhaalIei
dt.Zo neemtde
professordehoofdpersoonmeeopeengrammaticalerijtoer:
>e reden.M etwe/kebestemm/
bg.
'De professorhad daarni
etsovergezegd.
Onsenige rel
àdoelbestond uitvergezichten offragmenten daarvandiez(n
uiteenzettingen konden kleuren en verdiepen.Trouw totin de taal
,geen
enkelepl
aatsofstad die Nein hetblzondermoestenbereiken..eengrammaticalerltoer:d/
chterkonden woorden dat>atgéén stem heeft,nietnade-

ren.(p.183)

Datzi
jinhunkoetshetwoordvol
gen,wordttweepagi
na'
sverderondubbel
zinniggezegd:''Maarde paardenwaren afhankeli
jkvanzi
jnmennen,ofwaser
voorhunogeneenvoormi
jonzichtbaarhouvast,voldoende om de koersvan
hetwoord te bli
jvenvolgen?''(p.185)Weerwatverderopwordtduideli
jk
gemaaktdathettweetalin de taalreist:''W aarom hielden wedanstil?Hadden

we een bui
tendetaalIi
ggendebestemming bereikt?Ofstoptenweomdatje
eensergensstoppen moet?Omdatdewoorden 'begin'en 'einde'ook bestaan?''

(p.189)DetaalzelfI
eidthetverhaalenditverwi
jstweerdirectnaardestelling
van de wi
tte man:Dezinnen spreken zelf.

De ki
jkvan dewi
ttemanoptaalenophetkermisdramakomtdusvooreen
grootdeelovereen metde manierwaarop de romanzi
ch presenteert.Op grond
hiervan zou ikwillen stell
en datdevi
si
e van dewitteman de kernvan hetboek
vormt.Deverschi
llende vi
si
esop taalvan detwee Iandenvormendeachtergrond

waartegenzi
jntaalzeergunstigafsteekt.
De wi
tte man en K.Schippers

Een Iaatste argumentterondersteuning van de stelling datde wi
tte man een

sleutelpositieinneemtin de roman,ishetfeitdatzi
jnstandpuntenop enkele
bel
angri
jke puntenovereenkomen metdievan deauteurzel
f,zoal
shi
jdiebi
j
verschillende gelegenheden heeftui
tgesproken dan weIopgeschreven.Je zou
kunnen zeggen datde witte man K.Schippers in de roman vertegenwoordigt.
Deze ui
tspraak wordtondersteund doorde manierwaarop de witte man zi
ch-

zelfintroduceert.Hi
jspreektderaadsel
achti
gewoorden:''Alsjegoedom jeheen
ki
jkt,danziejedatall
esgekleurd i
s.''(p.190)Di
ti
shetbekendstegedichtvanK.
Schippersen vervreemdend eigen aan deauteucz

2.

I
nzi
jndefini
tievevorm gepubli
-

I
nhoudeli
jkzi
jnereveneensgroteovereenkomstentussendetwee.Zonoteer- ceerdinEenviszwemtuitzln
deJan Brokken in een interview metde auteurdevolgende ui
tspraken:

J...
7ikverpakhetineen#chtvoet/
# verhaa/.

taa/geb/'
ed,p.30,maaraleerderin De waarheidaIsDekoe,
p.45.

/k wilamuseren.I
n Nederland wordtzo'
n opmerking altld verkeerd begrepen.Amusement?
ànietstrqd/
kmetmel
ancholieofangst.Integendeel.Humor
/
à vaakeen manierom mel
anchol
ie ofangstteverpakken.

Schnjven /
'
svolgensmi
jv6nral.dedingen niette ernstig Iaten klinken.
(Brokken:212-213)
Di
tdoetsterk denken aan deideeënoverhetkermi
sdramavan dewittemandie

eveneensmoeil
ijkestofwi
1verpakkeninamusement.
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Een anderbelangri
jk gegeven ishetfeitdatdewi
tteman een clown is.K.
Schi
ppersheeftbi
jverschill
endegelegenhedenzi
jnbewonderingvoorcl
ownsuitgesproken en heeftverschillende doorhem bewonderde kunstenaars,zoal
s
JacquesTatien M arcelDuchamp,metcl
ownsofandere kermi
sarti
esten vergel
e-

ken.Zel
fsheefthi
jzichzel
feen keergel
i
jkgestel
daandeclown:'Ikhoorbi
jhet
vari
été.Ikben nietmeerofminderdandatsoortkunstemakers.''(Mei
jer:193)
Dewi
tteman,alsvertegenwoordi
gervan de auteur,verwi
jstdusvoornameli
jk
naarIiteratuuralshi
jhetoverhetkermi
sdramaheeft.
Hetbelangri
jksteideeinBewlsmatenàalbetrefthetontstaanvan I
iteratuur:de
taalneemthierin hetgrootsteaandeelvoorhaarrekening.ZoalsK.Schipperszelf
zegt:'Het materiaaldi
cteertde vorm.Van hetene woord komthetandere.''

(Depondt:21)Zobli
jktdatderomanBewlsmateriaalinfeiteoverschri
jvengaat,
dathetni
etalleeneen ideeënroman is,maardathettevenseen poëticale roman

genoemd magworden,waari
n K.Schipperszi
jnvi
sieophetschri
jvenvanli
teratuuraan de ordestel
t.Di
tbli
jktookuithetgegevendatK.Schippersineerste
opzethetdoelhadeen persoonli
jkegrammati
ca teschri
jven,zoalshijin een
interview vertelt:

/khadhetvoornemen om eenpersoonllkegrammaticateschrlven,eentaal
die i
emand spreekten die trouwensdeelsin hetboek voorkomt.Hetzou zo

persoonllkzùb a/seenvingerafdrukendaardoorzoujeeengroterematevan
onafhankel
lkheidberel
ken.I
khaderveelaantekeningenovecmaarikkwam
ernietuit.Althansnietindievorm.IkheberweIzevenjaarmeerondgelopen.
Toen heb ik di
e gedachte I
aten schieten en i
neens >as erheteerste hoofd-

stuk.(Diepstraten:28)

Juisthetpoëticaleasped vanBewlsmatenàalmaaktdatdezeromanzobel
angri
jk
isvoorhetonderzoeknaarhetoeuvrevanK.Schippersenheti
sdanookschri
jnend datjuistdezeromanzo weinigaandachtheeftgekregen.Verwonderli
jkis
di
teveneens,wantBewlsmateriaalzel
fbewi
jstdewaardevandebelangri
jkste
stelling van de wi
tte man:mooiedingenontstaan alstaalgaatspreken.

SandervanderMei
jsstudeerdeNederl
andsetaal
-enI
etterkundeaandeUni
versi
tei
tUtrecht.Hi
j
speci
ali
seerdezi
chindemoderneNederl
andseI
etterkundeenschreefzi
jndoctoraal
scripti
eover
K.Schippers'Bewlsmateri
aal.
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tei
tUtrechtkun W EDERKEREND ONDERW IJSisbedoeldvoorafgestudeerden
jenatuurli
jkgewoonoverdag(i
nvol
ti
jd)Nededandssluderen. vandevakgroep.Decursussenzi
jnsomsspeci
aalvooral
umni
MaarinUtrechtkanhetook'savonds(i
ndeel
ti
jd).Hetstu- ontwikkel
d(PAo-cursussenzoalsGenderstudi
esi
ndeneedandieprogram mabiedtstudenten een brede opleiding in de di
stiek),speci
ali
sati
es,zoal
sRepresentctj
esvanZui
dellkA/hkc,
needandistiekmetonderdelenvanuitdetaalkunde,deletter-

Vrouwenengeletterdheid,Interculturelecommun/cctje.

kundeendecommuni
cati
ekunde.Daarbi
jkomteengroot
deelvanhetNederlandsecultuurgoedaan bod,van middeleeuwentotmulti-media.Naeen brede basisopleiding kiezen
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j
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ali
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i
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dadvi
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tgebochtoverhetverbeteren
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i
jkhedenvoorbi
j
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dcontr
udonder
wi
js,weder
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W ieCONTRAG ONDERW IJSvolgt,kanuithetbelaandeaan-

Nederl
andsi
sverkri
jgbaarbi
jAlexdejager,tel
efoon030bodzel
fdecoll
egeski
ezendi
eaanslui
tenbi
jdeei
geninteres- 2536530.
se zoalsInlei
di
ngcommuni
zatiekunde,Publ
iekgeri
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Prozc-en Poëzie-anolyse,Inleiding indeM iddelnededandseIet-

terkunde.Deelnemersschui
veni
ndecoll
egebankenaanbi
j
studenten.
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Europeanen en
H ottentotten
M artin Hunzl
ker

Overbeeldvorm ing in H.J.W ikarsreis-

verhaal(1779)

Aan heteind van de achttiende eeuw trekteen

1779 wordtW ikarweerin dienstvan de VOC geno-

jongeEuropeaanvierjaarIang in hetgezelschap
vaneenaantalHottentottenenBosjesmannendoor
deZuid-Afrikaansewildernis.Zi
jn reisverslag istot

men.Aan heteindevan datjaarschrijfthi
jnog een
briefaan iemand in Stellenbosch en dan verdwi
jnt
dezeavontuurli
jkemanweerui
thetzicht.l

nu toe alleen bestudeerd doorantropologen en
taalkundi
gen.Martin Hunzikerbetoogtdatde tekst
geheelten onrechte overhet hoofd isgezien door
Iiteratuuronderzoekers;nietalleen de inhoud is
interessant,maarook de manierwaarop de oor-

Naastdegenoemdebriefisernog een document
van W ikars hand overgeleverd.Het betrefteen reis-

verslagvanzi
jnomzwervingengedurendehetlaatste
jaarvanzi
jnafwezigheid.Vandetekst,Berigtaan den
Wel-Eedelen Gestrengen Heer M c loachim 7an

jn dri
e versi
esovergel
everd.De
spronkeli
jke bewonersworden beschrevenwi
jktaf Plettenberg J...72,zi
van de gangbare beel
dvorming.
oudsteversieheeftW ikarwaarschi
jnl
ijk kortnazi
jn
In 1775 deserteerteen in Finl
and geboren Zweed ui
t

terugkeeraan de Kaap gemaakt.Detekstbevatnogal
watdoorhali
ngen en verbeteringen in de marge.Di
t

Voc-di
enstin Kaapstad.Detweejaardaarvooris manuscriptwordtin hetRijksarchiefin Den Haag
dezejongemanschri
jvergeweestindi
enstvan het bewaard.De tweede versie,bewaard in de Kaapse
Compagnies-hospi
taal.In ditziekenhuiswerden de
bemanningsleden van de schepen di
e de Kaap aandeden verpl
eegd en opgel
aptna de ontberingen van
de maandenl
ange reizen van en naarhetvaderland.

Deschri
jverinhethospitaalhiel
ddegegevensvande
mannen bi
j.De naam van dedeserteurisHendrik
JacobW ikar,hi
jzaIbegintwintigzi
jngeweest.Door
dobbelen heefthi
jeenschul
dvanhonderdri
jksdaal
dersopgebouwd.AIseenvanzijn schul
dei
sershem
publiekeli
jkaanspreekten hetverschuldigde bedrag
opei
st,voeltW i
karzichzobedrei
gddathi
jbeslui
tte
deserteren.Omdathetonmogeli
jkisoverzeeui
tde

Archi
even in Kaapstad,Zuid-Afrika,iseen gekuiste en
verbeterde versie die voorde gouverneurbestemd
was.Een afschri
ftvanditdocumentwordtook i
n Den
Haag bewaard.3

Hetversl
ag bestri
jktongeveerdeti
jdtussenseptember 1778 en augustus 1779.W ikarmaaktdan

tweetochtenI
angsdeOranjerivi
erinhetgebi
edwaar
de ri
vierI
aterde grenstussen NamibiëenZui
d-Afri
ka

isgeworden.Hi
jmaaktdeze tochten in hetgezelschap van bewonersvan di
tgebied die W ikaraanduidt metHottentotten.M etdeze naam werden al
vanafhetbegin van de zeventiende eeuw de vee-

koloni
e te vluchten,de VOC controleertimmersde

houdendestammen di
e oorspronkeli
jkaandeKaap
scheepvaart,begintW ikaraaneen ruim vierjaar Ieefdenaangeduid.Omdatdeze naam in de Ioop van
durende zwerftochtI
angsde randen van detoenma- detijd eennegati
eve klankheeftgekregenworden
Iige kol
onie.Hijmoeterdaarbijvoorzorgen dathi
j deze stammen tegenwoordig met Khoiaangeduid.
buitendeIangearm vandemachthebbersbli
jft.Om LatervoegenzichookenkeleBosjesmannen bi
jhet
zi
jn omzwervingen te kunnen beëindigen,vraagt gezelschap.Deze benaming werd gebruiktvoorde
W ikar aan gouverneur Van Plettenberg van de bewonersvan de Kaap di
evan dejachtIeefden.4
Kaapkol
onieom gratie.Bi
jdatverzoekvermeldthi
j Tegenwoordig wordt deze bevolkingsgroep San
dathi
jallerleiwetenswaardi
ghedente melden heeft genoemd,alverschuiven de benamingen in de Ioop
overgebi
edenenvolkenwaarnog nietsoverbekend van de ti
jd regelmatig,afhankelijkvanwatop dat
is.Hetverzoek wordtingewilligd en in september
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momentpoli
tiek correctwordtgevonden.Omdat in

GezichtopKaapdeGoedeHoopmetdeTafelberg

deachtti
endeeeuw di
tsoortoverwegingen nog geen
rolspeelden zalik de volken aanduiden met de
namen di
e deauteurgebrui
kt.
W ikartrektin ditgezel
schap van Hottentotten en

terni
etprobleemloos.Ten eerste gebruiktde auteur
zeerwei
nig interpunctie en isde 144 pagina'
stell
ende tekstzonderenige alinea-indel
ing.Ten tweede is

gezel
schap een eigenaardi
ge positi
e.Aan deene kant

werd.Alsnelnadatdeeerste kolonisten in 1652 voet

ookhetwoordgebrui
kafwi
jkend.Hetli
jkteropdatde
Bosjesmannenstroomopwaarts,inoosteli
jkeri
chting tekstde weerslag isvan de spreektaaldie aan het
I
angsdeOranjeri
vier.Dejongevl
uchtelingheeftinhet eindevan de achttiende eeuw in de kolonie gebruikt
is hijeen eenzame blanke die de taalvan de aan waIzetten aan de Kaap isereen spreektaalontHottentotten en Bosjesmannen ni
etspreektenniet staan die afweek van hetNederlandsen waaruithet
huidi
ge Afrikaans i
svoortgekomen.De offi
ciële taal
aa
n
d
e
Ka
ap
wa
s
wel
i
s
wa
ar
Ned
er
l
a
n
ds
,
ma
ardoor
gebi
ed.Hi
ji
sdusovergeleverd aandegoedwillendheidengastvri
jheidvandeoorspronkeli
jkebewoners. de verschillende nationaliteiten van de Voc-werkneAandeanderekantishijeenblankekolonist,achter mersen hun verschillende moedertalen,de talen van
wi
e een machti
g regi
m e staatwaarmee enkele Ieden de aangevoerde slaven en de talen van de oorvan hetgezelschap mi
ndergoedeervaringenhebben. spr
onkeli
jkebewoners,ontstondalvroegeenvanhet
Wi
kari
szowi
jsgeweestdeledenvanzi
jngezelschap Nederlandsafwi
jkendespreektaal.W ikarstekstwordt
nietteonthullendathi
jopdevluchtisvoordatzelfde doorAfrikaanse taalkundigen beschouwd aIseen van
regime,zodat zijn status nietaangetastwordt. de weinige bronnen waarin deze taalisovergeleverd.s
gewend is aan de barre omstandigheden in het

Enerzi
jdsisdeauteurdushulpeloosen afhankel
ijk, Daarbi
jmoetoverigensookingedachtenworden
anderzi
jdsheefthi
jstatusen gezag.Ditkomti
n zi
jn gehouden datde Zweed geen moedertaalsprekervan
verslag duideli
jk naarvoren.DejongeZweed heeft hetNederlandswas.Toch moethi
jdetaalredeli
jk
weinig invloed op hettempo en de ri
chti
ngwaarin de hebbenbeheer
stinzi
jnfuncti
evanschri
jvervan het
tochtwordtafgel
egd,maaraI
sereen conflictdreigt
tussen tweestammen i
n hetgebied kanW ikarhetin

Voc-hospi
taal.Het i
s niettemin denkbaardat het

afwi
jkendetaal
gebruikmededoorzi
jnafkomstverdekiem smoren doorte zeggendathi
jIieverniet oorzaaktwordt.6
Is hettaalgebruik nietzonderproblemen,ook
heeftdatergevochtenwordtzolang hi
jzich in het
gebi
ed bevindt.Deze dubbele posi
tie verhindertni
et i
nhoudel
ijk biedtdetekstweinigstructuur.HetverdatW ikarvriendschapslui
tmetI
edenvanzi
jngezel- slag isgeenreisjournaalwaarinvan dagtotdag de
schap.Metéén van deBosjesmannensluithi
jzelfs gebeurtenissen beschrevenworden,maareen reisbeeen soortbloedbroederschap.Daarnaast steltde schri
jvi
ngwaarindeauteuronregelmati
gdatanoemt.
auteurzichsteedsvredelievend op enwinthi
jvan Tussendoorweidthi
juitovergebruikenvanstammen
velen hetvertrouwen doorkleine geschenken en di
e hi
jontmoet,wilddatmetverschill
end succesen
bel
eefde gestes.
op verschillende manieren bejaagd wordt en
HendrikJacobW ikarschri
jftzi
jn verslag in een gesteenten di
e hi
jvindt.HetIi
jkteropdatde auteur
soortNederl
ands.De taali
svoormoderne Iezersech- vaakdatgeneopschri
jftwaarvanhijdenktdathetde
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gouverneurZOU kunnen interesseren.
Juistdeze uitweidingen hebben in hetverleden de
interesse van antropol
ogen en etnografen gewekt.

W ikarbeschri
jftnameli
jknaastzi
jnavonturenmetzi
jn

Ondanksde i
nteressanteensomsspannende avontu-

rendiedoorW ikarinzi
jnBerigtwordenbeschrevenis
de teksttotnu toe vooraldoortaalkundi
gen en antropol
ogen bestudeerd.Letterkundi
gen hebben aan de

rei
sgezel
schap ook uitgebrei
d deverschi
llende stam-

tekstweini
gaandachtgeschonken.Naarmi
jnmening
menwaaraandegroep een bezoekbrengt.Daarbi
j isdatnietterecht.De tekstisboeiend en Iaatzien hoe
gaathi
jinopverschillendegebruikenvandezestam- eenachttiende-eeuwsekol
onistmeerdaneenjaar
men.Zo wordthet 'anders-maak-slachten'beschre-

optrektmetinheemsestammen.Daarnaasti
sdetekst

ven.Di
tslachtritueelwordtbijspecial
egelegenheden ookom eenandereredenIezenswaardi
g.Voormi
jI
igt
in een mensenl
even ui
tgevoerd.Wanneermei
sjes het belang van W ikars tekstvooralin de manier
voorheteerst menstrueren,aI
sereen kind geboren waaropW i
karzi
jn wederwaardigheden beschri
jft.
wordt,wanneerereen Sterfgevali
s,wanneereen

W anneereen aantalproblemendie de moderne I
ezer

jongejagervoorheteersteenwilddierdoodt;alle- metdetekstkanervarenzi
jnweggenomen,bli
jktdat
maalredenen om een 'anders-maak-slacht'te organiseren.Van het hiervoor geslachte dier m ogen
slechtsdiegenen eten di
e aleerderaan zo'n zelfde
ri
tueelhebben deelgenomen.

de teksteen interessantbeeld geeftvan de verhou-

Daarnaastbeschri
jftWikarverschi
llendemanieren
om opdieren tejagen.De kinderenleren alvroeg

schill
endestammentebeschri
jven.Datisnietzovanzel
fsprekend aIshetmisschienIi
jkt.Inde loopder
eeuwenheeftdeoorspronkeli
jkebevolkingvanZuid-

vogels te vangen.Ze kauwen een bepaald soort
zaden toteen kleveri
ge massa dieop gevl
ochten mat-

ding di
eW ikarhad metdevolkendiehi
jopzi
jnreis
ontmoette.Hi
jIi
jktvri
jongedwongenenzonderveel
vooroordel
en de zeden en gewoonten van de ver-

Afrika in teksten een ongunstige reputati
e gekregen.

jeswordtgesmeerd.Dezematjeswordenaanderan- De Hottentotwerd in teksten vaak gepresenteerd aIs
den metstenen afgedekt.De kinderen wachten dan
totereen vogelop de kl
everige ondergrond neer-

een wil
de en onbeschaafde mensdi
e slechtséén tree-

stri
jkt,zodatdezemakkeli
jktevangeni
s.Om grotere

beschaving.Hetvolk bestond ui
ti
ngewanden etende
en stinkendeschepselsdiezich i
n eenzeergebrekki
ge
taaluitten,di
e veelvan hetgekakelvan kalkoenen
weghad.In de Ioop van de eeuwen is erzo een

dieren te vangen gebruiken de Hottentotten en

Bosjesmanneneenvermommi
ng.Jagershul
lenzichin
de huidvaneen struisvogelen Iokken op dezemanier

tjehogerdan deapen stond in de rangordevande

hetni
euwsgierig gewordenwil
d.AI
sdatdichterbi
j
komtsl
aatdejagertoemetsperenenpi
jlen boog.
Sprinkhanenzi
jnvoordestammeneendelicatesseen
wanneerde zwermenweeraandehori
zonverschi
j-

beschri
jvingvandeHottentottenontstaandieweinig
metdewerkeli
jkhei
dvandi
tvolktemakenheeft;een

nen isdatreden totgrote vreugde.AI
s de sprinkhanenzwerm zichte goed doetaan hetgras,steken de

ontstaat,gevormdwordtopbasisvanbeschri
jvingen
inteksten,i
shetbelangvandezetekstuelewerkeli
jk-

HottentottenenBosjesmannenhetinbrandenrapen

hei
d steedsgrotergeworden.Hetbeel
d,de representati
e,gaateen eigen Ieven Ieiden,zonderdatde wer-

de gebraden beesten zo van de grond op.Ook

di
scourswaarinde Hottentotten negati
efbeschreven
worden.Doordathetbeeld datin Europa van di
tvolk

gevaarli
jkeredieren ontkomen niet:ni
jlpaarden,oli- keli
jkheidinhetverrezui
denvanAfrikadaarnogveel
fanten en neushoornsworden doorgrote groepen

invloed op heeft.?Op deze manierontstaatin Europa
een voorstelling van de Hottentotten waarbinnen ze

jagersnetzo I
ang metsperen en pi
jlenbestookttot
zebezwi
jken.
vooralonbeschaafd,vies,dom enIuizi
jn.Dezereprelnhetreisversl
agwordenookbeschri
jvi
ngenvan sentatie ishardnekkig.Nog in de Van Dalevan 1993
etnischekenmerkengegeven.Wikarbezoektbi
jvoor- vindenwebi
jhetwoord'Hottentot':
beeld deGyzikoa.Dit 'tweeling-volk'bestaat ui
t
Hottentottenen I
edenvan de Bli
qua,een Bantoetal
ig

1.Iid van zekerrasvan inboorlingen in Z.-Afrika,dat

volkdatnoordeli
jkerinNamibiëIeefde.In di
tgeval verwantisaandeBosjesmannen,Khoi-khoin,
'
wordteen nieuwe stam,een nieuw volk,gevormd 2.(fig.)ruw onbeschaafd,dom mens.
doordatIeden van verschi
llendevolken metelkaarin
stamverband Ieven.Sommi
gen van de stamleden hebben de Iichtere huidskleurvan de Hottentotten,ande-

deKaap I
eefde,maarwerdindeI
oopvandeti
jdeen

renzi
jndonkerdervanhuid,zoalsdeBli
qua.

schel
dnaam .Hierheeftdus de representatie de wer-
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Hetwoord begon aI
sde naam van een volk dataan

keli
jkheidvervangen.Hierbi
jmoetoveri
gensopge- ditsoortinEuropeseogengruweli
jkerituelenIigthet
merktworden dat hetwoord 'Hottentot'de meeste voordehanddatdebeschri
jverzi
jnmeningdaarover
Nederl
anderswaarschi
jnl
i
jknietveelmeerzegt:zowel i
ndetekstzouIatenbli
jken.
deIetterli
jkeaIsdefiguurl
i
jkebetekenisvanHottentot
Erzi
jn ook passagesin detekstaantewi
jzen
isnietmeeral
gemeen bekend.

In hetboekSraa/andcastlewi
jstR.El
phickeen
aantaloorzaken aan van hetontstaan van di
tbeel
d
van de Hottentot.Ten eerste wasde Kaapkolonie
slechtsbedoeld al
s verversingspostvoorde schepen
op weg naarIndië en waren de bezoeken aan dit

gebiedaanvankeli
jksl
echtskort.Hierdoorkonden

waarin volken op een deni
grerende mani
erbeschre-

venworden,althanszoli
jkthetop heteerstegezi
cht.
Opeengegeven momentschrijfthi
jovereengroep
Bosjesmannen:''Nu benikonderbastaardbavianen,
wantwyzezo minaI
sde bavianentespreeken kri
jgen,wantzo aI
szy maarwatgewaarworden zi
tten

godsdiensthadden.Waarschi
jnl
ijkisditmisverstand

zi
jbooven in de kranzen (steile rotsen)en bergen,
zoalsdeBavianen'
'(Berigt.p.23en GM,p.90.)
W ikarvergeli
jkthiereen groep Bosjesmannen met
bavianen.Hijmaaktdevergeli
jking nietomdatde
Bosjesmannen zo op bavianen Ii
jken,ofomdatde
Bosjesmannennetzoonbeschaafdzoudenzi
jn,maar
omdatzowelbavianenaI
sBosjesmannenzi
ch in de

vooralontstaan doordatde bezoekers geen tempel
s

bergen verstoppenzodra ze hetgezel
schap van W ikar

vooralde voorEuropeanen vreemde gewoonten in
hetoog springen,zonderdatde achtergrond ervan
doorgrond werd.Deze gewoonten waren zo anders
dan dewestersedatze negatiefbeschreven werden.
Ten tweede dacht men dat de Hottentotten geen

ofanderebouwwerkenaantroffenaIsbewi
jsvan reli- gewaarworden.DeBosjesmannenwordendusniet
gie.Ten slotte kan ookde taalvan de bewonersvan gel
i
jkgestel
d aan debavianen,maardeschuwheid
de Kaapeen roIgespeel
d hebben:voordewesterli
ng

wasdezetaalvoIklikklankenzoonbegri
jpeli
jkdatde
algenoemdevergeli
jkingmethetgekakelvanki
ppen

vandezestam wordtvergel
eken metdi
evande apen.
Op deze manierbekeken isook deze passage neutraalte noemen.

ofkalkoenen regelmatig gemaaktwerd.8Ik denk dat

In een andere passagevergeli
jktdeauteurverdezefactoreninderdaadeenrolhebbengespeeldbi
j schillende stammen metelkaar.De ene stam isveel
hetontstaan van hetnegati
eve beeld,deze negatieve
representatie,van de Hottentot.M aarnegatieve
representati
esontstaan ook van volken binnen de
Europese samenlevingen,zelfsalbeschiktmen over
meerinformatiedan all
een teksten.
PasthetBeri
gtvan W ikari
n di
tdi
scoursvannega-

tieve beschri
jvingen van de Hottentotten en de
Bosjesmannen?Om dezevraagte beantwoorden zaI
ikhi
erondernaderopenkelebeschri
jvingeningaan.
AI
sW ikarbeschrijfthoe de di
erengeslachtworden voorheteerdergenoemde 'anders-maak-slach-

ten',gebeurtdatin neutralebewoordingen.Bi
jde
sl
achtdi
erenwordtdebuikopengesneden,terwi
jlhet
diernog leeft.Vervol
genswordtmetde hand de ader
die naarde longen Ioopt,Iosgerukt:'''tVee datby
alle haare andersmaak Slagten geslagtword,word

donkerdervan hui
dskl
eurdan de Hottentotten,maar

''tochzo zwarten schurfd van bakkesni
et''(Berigt,
p.38 en GM,p.97)aIsdevolken di
e noordeli
jker
Ieven.Doorhetwoordje 'schurfd'kan demoderne
l
ezerop hetverkeerde been gezetworden:hetheeft

een negatieve klankgekregen.DaardoorI
ijktheter
op datW ikardoorhetgebruik van di
twoord impliciet het beschreven volk als minderwaardig

beschouwd.Mi
jnsinziensgaatdathi
erechterni
etop.
Hetwoord 'schurfd'moetmen hierI
ezen alseen neutraalwoordwaarmee de auteursl
echtswiIaangeven
datde hui
d van de ene stam gladderi
s dan die van
de andere.Datwe tegenwoordig andere woorden
zouden gebruiken doetdaarnietsaan af.

Naastneutral
e beschri
jvingen zi
jn erin hetBerigt
ook passages te vinden waaruitverbazing van de

alti
jd de pensvel(velvande buik)opengesneeden, schri
jverbli
jkt.Di
tgebeurtondermeerwanneerhi
j
dansteeken zi
jde hand daarbinnen en trekken ook overeen groep Bosjesmannen schri
jft:'Wonderlyk
de I
ongaaraf.''(Berigt,p.29 en GM,p.93.)W i
kar l
eevenzywantaIszeoprei
jsgaansl
agtenzetehuys
I
aatgeen enkeloordeeldoorschemeren overdeze

en eeten danzo l
ang datall
esop i
s.En metdie buyk
voIIoopen zy zonderkostmeede teneemen,weIeen

maniervanslachten.Ook nietaIshi
jbeschri
jftdat
krijgsgevangeneneenzelfde behandeling kri
jgen: maand Iang,Ievendealleenigvanveldkost.''(Berigt.
''Netzo behandelenzyhaarevi
jandendi
ezyinoorl
og p.9enGM,p.84.)
vangen.Di
e worden ook I
eevendig open gesneeden,
Daarnaastheefthi
jbewondering voorbepaal
de
dan steeken zyde hand daarbinnen en trekken ook

gebruiken en eigenschappen van verschill
ende stam-

sexpli
cietposi
ti
efaI
shi
jvol
kenbeschri
jft
denI
ongaaraf.'(Beri
gt,p.29enGM,p.93.)Juistbi
j men.Wikari
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die i
etsambachteli
jksvoortbrengen,voorhem een
bewi
jsdatzei
jveri
gzijn.Zotreftdeschri
jverI
angsde
Oranjerivier'kaysi'aan.Di
tzi
jneen soortvalkuil
en

Een anderopvallend positiefbeschreven onderdeel
van de cul
tuurvan devolken die W ikarontmoet i
s
hun gewoonte om zich metolie in te smeren,in

waarin somm i
ge stammen w ild vangen,'waaruyt

plaatsvanmetvetzoalsbi
jdevolkendieaandeKaap
menzien kan datdenatiewerkzaam is''(Berigt,p. Ieefden gebruikeli
jkwas.Deze 'welriekendeoli
e'
71enGM,p.112).Ook de Gyzikoa,hetaleerder (Berigt,p.134 enGM,p.134)wordtvandezaden
genoemde volk dat ui
ttwee verschill
ende etnische

van een bepaal
de boomsoortgemaakt.Erisnog een

9roepenbestaat,is''eengeregul
eerdenati
e''(Beri
gt, welriekend gebruik ondereen aantalmensen:'Op
p.92en GM,p.120).Datzezogoedgeorgani
seerd haar borst dragen eenige een zwam vanden
zi
jn,bli
jktui
thetfeitdatzezeerkunstig bewerkte Haakdoornboom,diewitisenmetknopies(knobbelkl
edi
ng van huiden dragen.
tjeslbegroeyd.(Hi
j)heefteen scherpe medicinaal
e
De meestepositievebewoordi
ngenzijntevi
nden reuk,envoormyn deelweetik geen specerei
jof
i
n de passageswaari
nW ikarde Bliquabeschri
jft.Dit medi
cei
jndieaangenaamerruykt.'(Berigt,p.134en
Bantoetalige volk maaktveelsier-en gebruiksvoor- GM,p.134)
werpen die metandere volken worden verhandel
d.
W ikarheeftdi
tvolk nietontmoet,maarvi
ndtvoor-

W ikarwaardeerteen aantalaspecten van de cultuur

beel
denvandezekunstigevoorwerpen bi
jdeandere van de volken in ondubbelzinnig positieve bewoorstammen.De metalensieradenzi
jnmetzul
keversi
e- di
ngen.Heti
sechternietzodathi
jhun beschaving
ringen bewerkt:''Datmen daarook uytzien kan,
datze ooksummetriebezi
tten(...1.,
'(Ser/kt,p.94 en

aIsgeheelop een posi
ti
eve mani
erbespreekt.
Totnu toe heb ik alleen gewezen op passagesen

GM,p.120.)OmdatdezeBliquainstaatzi
jnsymme- bewoordi
ngendiealsneutraalofpositi
efteI
ezenzi
jn.
trischevormentecreëren,staanzijvoorWikarbli
jk- Erzi
jnechterookenkelestukkenwaarinW ikarnegabaarop een hogerbeschavingspeildan andere vol- ti
everis.Wanneerhi
jbeschri
jfthoe demedici
jnman,
ken.Evenverderschri
jftW ikar:'Deezeblip(Bli
qua) oftoverm eesterzoalsW ikarhem noemt,ziekten
moetenna mynoordeeleensneedi
ge(schranderlen behandelt,spreektuitzi
jnwoordenscepsi
s.Detoververstandi
ge natie weezen,die handwerkskunsten meesterbehandelteen zi
ekepl
ekmetzi
jnmond.Hi
j
bezitten,want alwat men vraagt,w ie heeft dat maaktbr
ommendegeluidenterwijlzi
jn mond de
gemaakt? De antwoord isanstonds,de bli
cquoas.'

zieke pl
ek bedekten regelmatig gaatde tovermees-

(Berigt,p.97enGM,p.121.)W ikari
sdusni
etposi- ternaarbuiten om krachtig te spuwen.Dan gaatde
tiefoverde Bl
iquaaI
svolk,maarbenadruktalleende

tovermeesterweernaarbinnen naarde patiëntom

ambachten binnen huncultuur,diehi
jknapenkunsti
g vindt.Ookbi
jdebeschri
jvi
ngvananderevol
ken
spreektW ikarsomszi
jnbewondering uitvoorbepaaldecultureleuitingen.Hetmeestoosteli
jkwonende
volkdatW ikaropzijn eerstetochtontmoetzi
jnde

opni
euw ''haarefI
ause'
'(Berigt,p.99 en GM,p.

Kouringaïs.Van ditvolk waardeertW ikarvooraleen

van hundansen.Hi
jbeschri
jftdeze dansui
tgebrei
d
en i
s vooralonderde indruk van de muziek:'Het
mooyste hi
ervan i
sdemuzi
ek.AIsmen 'savondseen
4 a 500 tree daarvandaan is,dan hoortmen zo veel
derley stemmen aIs men bedenken kan,wantdan
belemmert 'tgeklap van de handen '
t regte gehoor

122),zi
jnflauwekul,teherhalen.Ookmoeterregelmati
g voorpatiënten geslachtworden.Hetvl
eesvan
ditritueelgesl
achtedierwordtdoordetovermeester
gekauwd op de zieke plek gelegd.Ditwordtnetzo
I
ang herhaald tot 'de tovermeesters omtrentvet

gevreetenzyn''(Beri
gt,p.100en GM,p.122).Voor
Wi
karzi
jndezetovermeestersni
etandersdankwakzalvers.Hi
jverbaastzichoverhetvertrouwendatde
menseninhunmedici
jnmanhebbenenprobeerthen
ervanteovertuigen datzi
jn ri
tuelen allemaalmaar
onzinzi
jn.DitIukthem natuurlijkniet:''Di
talles

vandenmuziekni
et.''(Beri
gt.p.115enGM,p.128) gelooven zyzo vastdat'teen onmoogelykheyd isom
Ookdemanierwaaropdevolkenzichvanpi
jlen dathaaruytde kop praaten,datik eensgeprobeert
boog bedi
enen kan de goedkeuring van de auteur hebbe.Maarikzal'ernooytweeraangaan.'(Berigt,
wegdragen:'DeBossiesmansen deVeeri
jke Nati
es p.101enGM,p.123)
IangsdeezegrooteRivier(Oranjerivi
er)Ieggendekunnen zeervinnig (snel)en netEgoedlmetde pylen De bewoordingen waarin W ikarverschillende aspecboog schi
eten.'(Beri
gt,p.123enGM,p.130)Met tenvan deculturendi
ehi
jtegenkomtbespreekt,zi
jn
de volken die rijk aan vee zi
jn bedoeltW ikarde overhetal
gemeenneutraal.Hi
ji
sregel
matigverbaasd
Hottentotten.
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en verwonderd,maardeze emoti
esIeiden ni
etvaak

totafwi
jzi
ngenafschuw.Alshi
jzi
jnwaarderinguitspreekt voor bepaalde gebruiken,dan gaat het

meestalom 'kunsten':deambachteli
jkheidwaarmee
sier-engebruiksvoorwerpenzi
jngemaakt,demani
er
waarop gedansten muziek gemaaktwordt en de

Noten
1.

Een afschriftvandezebriefisgepubliceerd in:A.Dreyer,''n
lnteressante reisverhaal'.In:Hetzoek//'cht.Maandblad voorkerk
en theologie.Red.J.Du Plessis.DeelIV 1926,p.55-60,
.p.87-

1;p.123-126,
.p.141-143,
*p.178-181.Waarschi
jnli
jkbevindt
behendighei
d enIistighei
d waarmee gejaagdwordt. 9
deoriginele briefzich nog in een familie-archiefin Nederland.

Vooralde Bliqua worden doorW ikarbewonderd.

Daarnaasti
shetopvall
end dathi
jbepaaldegeurstoffenzowaardeert,terwi
jlinhettradi
ti
onelebeel
dvan
de Hottentot juist diens vermeende stank zo'n
bel
angri
jkeroIspeel
t.Heteni
gewatWikarmetonverholen onbegripbeschri
jftisde mani
erwaarop de
medi
ci
jnmannentewerkgaan.
DitreisverhaalvanW ikarwijktdusafvanandere
verhalenui
tdi
eti
jdenheeftni
etbi
jgedragenaanhet
negatieve di
scourswaarin de Hottentotten aI
s onbeschaafd,ruw,stinkend en dom afgeschilderd worden.

Totnutoe heb ikhem echternietweten te achterhalen.
2.
Devolledigetitelluidt:Berigtaan den W el-Eedelen Gestrengen
HeerMr.loachim Fan PlettenbergRaadExtra OrdinanYvan
NeederlandsIndia,Gouverneuren Direaeurvan Cabo deGoede
HoopendenRessortevan dien etcetc.Far?'tgeenemyondergeteekendeontmoetis,watikgehoordendegezien hebbe,
zeedertdatikIangsde groote Rivierop endeNeedergesworven
hebbe.Hiernazalin ditartikelmethetBerigtnaardezetekst
verwezen worden.
Dezetekstistweemaaluitgegeven.Inhettweededeelvan

Rel
keni
nZui
d-AfrikaindeHoll
andsetù'
dvanE.
C.Godée
Mol
sbergen('s-Gravenhage1916,p.78-138)eninThejournal
ofHendrl
klacob Wikar(1779)vanE.
E.Mossop(CapeTown,
1935).Inbei
deuitgavenisdei
nterpunctieenalinea-i
ndel
ing

De manier waarop W ikar zi
jn waarnemingen
epast.W anneerikdetekstaanhaalzaliknaardepaginain
beschri
jftdoetvri
jmodernenobjecti
efaan.Wikar ahang
e
t
o
orspronkel
i
jkemanuscri
ptverwi
jzenénnaardeui
tgavevan
waardeertvooralresul
tatenvan arbeid posi
ti
efen dit
GodéeMolsbergen(daarbi
jdeafkorti
ngGM gebrui
kend).

pasti
n hetEuropese denken.Daaringeldtimmersdat
de cul
tuurvan een samenleving hogeraangesl
agen
wordt,naarmate de materiël
e resul
taten geavanceer-

3.
De hiergeformuleerde relatietussen deverschillendeversiesis
eenhypothetische.Nauwkeurig onderzoeknaarde handschrif-

ken mindervan belang.W ikarkomtdusni
et1osvan

lnwerkeli
jkheidwashetonderschei
dtussenveehoudende
HottentottenenjagendeBosjesmannenni
etzostrikt.Vooral

enwaarindeverschilendetekstengeschrevenzi
jnzoumeer
derzi
jn.Eenri
jkgeestelijkleven,datniettotuiting t
zekerheid moeten geven.
komtinmateriëlezaken,isbi
jdezemaniervanden- 4.

zi
jn Europese achtergrond,watook nietverwonderIi
jki
s.Verwonderli
jkerisnaarmi
jnmeningdathi
jzo
genuanceerdenobjedi
efschri
jftoverdestammendi
e
hi
jtegenkomt,en dathijniettelkensvervaltinveroordelingenvanculturel
everschillentussenzi
jneigen
cultuuren de voorhem vreemde cultuurdie hij
beschri
jft.HetBerigtvan HendrikJacob Wikari
szo
gelezen ookinteressantalstekstdieafwi
jktvande
traditionel
e opvattingen.Daarnaastbli
jvenW ikars
avonturen ook zonderdeze achtergrond I
ezenswaardig voorde ni
euwsgierige Iezer.

Hel
aasiseroverhetl
evenvandezejongeZweed
in Nederlandsedi
enstna 1779 nietsovergeleverd.Of
W ikarook andereteksten geschreven heeften waar

enwanneerhiji
soverl
eden,isdanookonbekend.
MartinHunzikerstudeerdeNederlandsetaal-en Ietterkundeaan

deUni
versi
tei
tUtrecht.Hi
jspeciali
seerdezi
chindehi
stori
sche
IetterkundevanhetNederlands.Ti
jdenseenonderzoeksstagei
n
Zui
d-Afri
kakwam hi
jophetspoorvanWikarsrei
sverhaal
.
Aanslui
tendschreefhi
jhi
eroverzi
jndoctoraalscri
pti
e.

ronddeKaapvermengdendeverschillendestammenzichregel-

mati
gengebeurdehetdatgroepenBosjesmannenzi
chbi
j
Hottentotten aansloten en viceversa.
5.

Zieondermeer:E.H.Raidt,AfrikaansensyEuropeseverlede.
z.pl.1991,p.115-124.F.Ponelis,Fhedevelopmentof
Afrikaans.Frankfurtam Mainetc.1993,p.25en p.81.
6.
Om deproblemenvoorde moderne Iezerwatteverminderen
heb ikhierwanneeriktekstdelen aanhaal,despelling eninter-

pundi
evandeoorspronkeli
jketekstaanmoderneremaatstaven
aangepast.
7.
Zievooreenuitgebreideuiteenzettingoverhetprincipevan
representatiesen huninvloedophetwesterse beeld van het
Midden-oosten:E.W .Said,OrientallYm.New York,1978.
De Zuid-Afrikaansesituatiewordtonderzochtin:S.Huigen,De

>egnaarMonomatapa.Nederl
andst
all
nerepresentatiesvan
geografl
Ycheensocial
ewerkellkhedeni
nZui
d-Afri
ka.

Amsterdam,1996.
8.
R.Elphick,traa/andcast/e.Kholkhoiandthefounding ofwhite
SouthAfriza.New Havenetc.1977,p.193-195.

Vooys3/Jaargang 15

De zonden van de

tezer (3):W ellust
1an Vorstenbosch

De verleiding isgrootom de wellustvan de

Hetstrel
en van een boek kan mi
sschien door-

I
ezereerstenvooralinoverdrachtelijkezi
n op gaan vooreen erotische sensatie,maarik zou
tevatten:al
shetgevoeldatjekanovervall
en hetnietalseen ondeugd willen boekstaven om
wanneerje eenpasgekocht,nog maagdeli
jk, de relatie meteen boek ermee te beginnen.
boek in handen houdten op de drempelstaat
van nieuwe Ieeservaringen.VoIverwachting

kl
optje hartenje hebtdeneigi
ngom meteen
gretig aantevallen,ware hetnietdatjedeze
i
ntieme handel
ing (hoewelgel
egi
ti
meerddoor
dezojui
stverrichte koop)nietwil
tblootstell
en
aan de blikkenvan aldie anderen in dewinkel.
lk beperk in zulke gevall
en hetvoorspelmaar
totde cover.Ik l
aatde geurvan de nieuwheid
tot me doordringen en streelde nog ongeschonden buitenkant.Vooralde boekendienog

lntegendeel
,het getui
gteerdervan de deugd
van de Ii
efde.En om het I
ezen methetstrel
en
Van het boek te ei
ndigen,datzou ik zel
fs aIs
een van de hoogste expressiesvan consumpti
e
van hetgel
ezenewillen aanmerken:een Iiefdevoll
e,tedere,dankbareuitwerking van hetklassieke gebaarwaarmee men een boek dicht
doeten erde hand opl
egt,mi
jmerendoverde
Ioop die hetI
even van de hoofdpersoon heeft

genomen,overdeschoonheidvandesti
jl,over
dei
ntri
gerendestructuur,l
etterl
i
jkeenhandrei
-

luchtdichtverpaktzi
jnendoorstrakpl
asti
cwor- kingwaarin de band tussen Iezeren boeken de
den omhuld,hebben datgenotzuchti
ge effect intrinsi
ekewaardevanhetIezenzi
jnbevesti
ging
op mi
j.Zedragen nogonbetwistbaarhetvlies vindt.
datdezekerhei
d verschaftdatze nog doornie-

De sleutelwaarmee we de poortnaarde

mand zel
fsmaarzi
jningezi
en.Hetishetsoort ondeugd van de wellustvan de IezerweIkunIustdatjeervaartwanneerjedeeerstebentdie nen ontsluiten,moeten we duselders zoeken
zi
jnvoetstappenzetinversesneeuw.Eenenke- en weI-u had niet andersverwacht -in de
Ie keerheb ik zelfshetpleziermogen ervaren onverbiddeli
jkeassociatiedievan oudsheris
om een,meestalFransboek,tetreffenwaarvan
de pagina'
snog aan elkaarvastgehechtzaten,
zodat ik eigenhandi
g meteen pas geslepen

gelegd tussen wellusten de seksuel
e dri
ft,aI
s
de meestonberekenbare,ontembare,mysteri-

slui
tenvandi
tni
euwedomeinvan betekeni
ssen

betekenisvanhetIezen,een ontkenning di
e het
wezen van de pornografi
e ui
tmaakt.W e moeten haarzoeken in de instrumentelefuncti
e di
e

euzeengevaarli
jkedri
ft.Diesleutelmoetenwe
mesje destoffeli
jkevoorwaardevoorhetont- zoeken in de ontkenning van de intrinsieke

mochtscheppen.Hetvoelteenbeetjeal
sofje
hetzelfgeschreven hebt.
M aaraldeze gevoelenshebben toch meer
te maken metde bi
bliofielin de Iezerdan met
de wellusteling,meermet de estheetdan de
erotomaan.Ze m i
ssen te zeerde kenmerken
van de wellust,hetongeremde,blinde,ongecontroleerde,om onsop hetspoorte zetten
vande essenti
evan deze ondeugdvan de Iezer.
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hetI
ezen(overigensop groteafstandvanki
jken)overseksdooranderen heeftvoorhet
opwekken en ontladenvandeei
gen dri
ften.De

schri
jfsterLydiaRood diezich een breedspectrum van genreseigen heeftgemaakt,van kinderboeken totpornografie,heeftpornografie

beschreven aIsboekenwaarjewatmee moet

doen endiebovendi
en ook ui
tdrukkelijkaI
s Integendeel
,zouikbi
jnazeggen.Inveelgevalzodanigbedoel
dzi
jn,enalsni
etmeerdandat. Ien makendieonvermi
jdeli
jkenzi
nvoldeeluit
Hand-boeken,zogezegd.
van dewerkeli
jkheid di
e hetboekschept.Wat
Nu i
seroverdevraag ofdebedoelingen di
e

deschri
jvermetzi
jn boekheeft-gemakshalve

een boek totpornografie maaktisde instrumentel
e strekking van hetboek aIsgeheelen

en in ditverband nogaldubbel
zinni
g zaIik het

datkanookhetgevalzi
jnwanneerereenbrave

maardeboodschap noemen -erbi
jhetIezen

i
ndi
tverband.AI
sdebedoel
ingenvandeschri
j-

morel
e boodschap i
n Ii
gt,ook albesefikdatik
hetgangbaretaalgebruik hiereni
gszinsgeweld
aandoe.
Een uitzondering op hettoegeven aan de
zonde van de wellust,die dus een onderafdeIing van de zonde van de instrumentalisering
van hetIezen is,wiIik maken voorhet I
iteratuuronderricht in de puberteit.I
k herinnerme
datde boeken van Jan W olkersin de bibliotheek van de middelbare schoolopvallend
bedui
m eld waren,zonderdatde passages di
e
de aandachttrokken,zich nu kenmerkten door
hetfei
tdaterzich een essenti
ële ontwikkeling

verervi
ngerdik bovenop Iiggen en zonderveel
vorm van Ii
terairprocesworden opgedrongen

indeverhaal
li
jnvoordeed.Di
epassageswi
sten
bl
i
jkbaaropeigenkracht,zonderdedwangvan

aandel
ezer(hetgeenmeestalafteIeidenisuit
een aandui
dingalsrealistisch offel
-reali
sti
sch)

hetexamen,interessete wekken en datisook

toedoen, in de Iiteratuurtheorie ui
tgebreid
geschreven.Ik geloofdatde uitkomstvan dat

debattochvoornameli
jki
sdatdebedoeling er
niet erg toedoet.Evenm in trouwens aIs de
bedoeli
ngen van de I
ezer.De afwezighei
d van

hetbesefvan diebedoelingenisjuistdatwat
hetIezen toteen activi
tei
t meteen intrinsieke
betekenismaakt.Daaraanzoudenweeen mooi
cri
terium kunnen ontl
enenom te beoordelen of
we metIi
teratuurofpornografie te maken hebben,en hoe hetzitmetde zondevan de Iezer

dan hebbenwe metpornografie te maken.De
ondeugd van de Iezerbestaatervooralin dat

goed zo.All
e sublimeringbegintbi
jhetlibido
en hetIiteratuuronderwi
jsheefthetalmoeili
jk
genoeg.HetIi
jktmegeenprobl
eem wanneerer

hi
j(ofzi
j)zi
ch tevreden stel
tmetdezeinstru- een kerndoelmeelift meteen van de meest
mentel
e betekenis.Om verwijten datdi
twel dringendeen intensieve interessen van deschoeen erg moralistisch standpunt is,te voorkomen:al
lereerstheb ik ni
kstegen hand-boeken,

Ii
er.
Nog een ding overde betekenisvan dewelalbevattenzemeestalall
eendatwatjealweet, Iustvoorde lezer.In de bundelEen verlangen
en ikheb alhelemaalni
kstegen hetsti
m uleren naarOntroostbaarheid ontwikkeltPatricia de
van de seksuel
e dri
ft.Maarwe moeten dedin- Martelaere een theorie overde soms merkgen weIui
telkaarhouden en hetgaathi
erom waardi
g sterke emotionele betrokkenheid van
de ondeugd van de Iezer'alsl
ezer'.Bovendi
en, mensenbi
jhetlezenvandeI
otgevallenvanfi
cdatIi
jktmedui
deli
jk,betekentdi
tall
eshel
emaal tieve personages alsAnna Karenina,EffiBriest
d.Hun I
even beroertmennietdatde aanwezi
gheid van seksueelgetinte en David Copperfiel
of erotische passages zelf uit den boze is. sen somstottranentoe,terwi
jldiezel
fdemen-
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sen eerderop de avond de gruwel
en van hon-

tussenI
evenenI
ezen.Conradbeschri
jftdesi
tugersnood,martelingenrampendiehetW -jour- atie aan boord van een zeeschip aan de voornaalhenvoorschotelt,ogenschi
jnli
jkmoei
teloos avond van vertrek.Het camera-oog van de
en emotielooshebben verteerd,samen methet schri
jvergli
jdtnaareen enorme zeebonk die
spreekwoordeli
jkebakkiechips.De Martel
aere metontblooten getatoeëerd bovenli
jfinalle
Ieestindezeogenschi
jnli
jkgevoel
lozehoudi
ng rusteenobligaatIi
efdesromannetjezitteIezen
tegenoverde realiteiteen zeerel
ementaire en
vi
tal
e mani
erom zichzelfte beschermen tegen

ellende.''W ant,de mensmetzi
jn koppige
bewustzijn en zi
jn pi
jnlijkegeheugen,(...1i
s
geneigd alleswathi
jmetanderenzi
etgebeuren teervaren aIsi
etswatookhem ofhaarzou

kunnen overkomen.'Dewerkeli
jkheid moet
dusop afstand worden gehouden.Maarin de
Iiteratuurkan de I
ezerdeell
ende en de tragiek
die hetI
even nu eenmaalmetzich meebrengt,

weItotzichtoelaten.Hi
jkanzich i
dentifi
ceren
'zondernadi
endepi
jn vaneenreëelverlieste
m oeten overleven''. lk weet niet of De

Martelaere hel
emaalgeli
jkheeft(minstenszo
wezenli
jkIi
jktmedatjournaalsall
eenabstracte
sl
achtoffersl
aten zi
enzonder'verhaal':een mil
-

joen doden iseen statistiek,een dode een
drama,enbijeenkankergevalinVingeraande
Polszi
tooki
kalgauw tejanken).Maarietsvan
hetprocesdatDe Martel
aere ontwaart(het
tegendewerkeli
jkheidinlezen),zoudebetekenisdiedewellustsomsheeftbi
jhetlezenover
passionele,vitale,onbeschroomde ofjuist
gemankeerde,absurde,misvormde seksuali
tei
t

temidden van ruziënde envl
oekendekornuiten.
De vertellergaatdan verder:'W hatmeaning
can thi
s rough,inexperienced soulfind in the
elegantverbiage ofthese pages? W hatexcitement? -whatforgetfulness? what appeasement? M ystery! Is itthe fascination ofthe
incomprehensible? - i
s itthe charm of the
impossibl
e?Orarethose beingswho existbeyond the pal
e ofIi
fe sti
rred by these talesas by
an enigmaticaldisclosureofarespl
endentworl
d
that existswithin the frontierofinfamy and
fil
th,within thatborderofdirtand hunger,of
miseryand dissipati
on,thatcomesdown on aII
sidesto the water'sedge ofthe incorruptible
ocean,and isthe onlything they know ofli
fe,
the onlything they see ofsurrounding land
those li
fe-l
ong pri
sonersofthe sea? Mystery!'
De passage staatin hetteken van de metafoor
van de grens,en preci
es hetomgekeerde van

watConradhierbeschri
jft,vindenwebi
jschri
jversaI
sBataille en Kl
ossowski:hetdri
ftige verI
angen naartransgressie.Zondertatoeages,

zondervl
oeken en bevri
jd van'infamy','dirt',
'hunger','misery'and'dissi
pation'zi
jnwemis-

kunnenverkl
aren:omdateropditgebiedjui
st schien toch nog steeds ''Iife-long-prisonersof
te weinig aanbod is in hetalledaagse,reële

the sea''die nietontkomen aan de fascinatie

Ieven voor het koppige bewustzi
jn en het van 'an enigmaticaldisclosure ofa world that
geheugen van de mens.

exists'-ni
et''wi
thinthefronti
ersofinfamyand

Bi
jmi
jri
epditideeeenprachti
gepassageuit filth''maarjui
st''withintheelegantverbi
age''
JosephConradsFhenl
ùgeroftheNarc/
àsgsin van hetalledaagseIeven.
heri
nnering waarin hetook gaatom de rel
ati
e
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H oe kafkaësk is
N ederland?
OverKafka,Van Ostaijen ende

Fhomas Fdessens

Nederlandse Iiteratuunl

Dewerel
d die FranzKafka inzi
jnwerkoproept,is
voIvervreemding.'Kafkaësk'iseen bijvoeglijk
naamwoord datnietzozeernaarde auteurzelfver-

wi
jst,aIsnaarde bizarrewerkeli
jkheidwaarinzijn
personages verzeild raken. Thomas Vaessens

betoogtdatditadjectiefnietteri
jmenvaltmetde
Nederlandsenuchterheid.Deenigeschrijverinons
taalgebied die in de buun van hetkafkaëske kwam,

isPaulvanOstaijen.

Toen ikin maartvanditjaarinPraag wasom een
Iezing te geven overde reputatie van Franz Kafka in

Nederland,trofikdaareenTsjechischmeisjedatik
had l
eren kennen aIsdeelneemsteraan de Utrechtse
zomercursus 'Aan de mond van aldie ri
vi
eren'.W e

haddenti
jdensdiecursusNederl
andsetekstenvergeleken metIi
teratuuruitde restvan Europa en i
k wi
st
dat deze studente een scherp oog had voorde
internationale li
teraire verhoudingen.Hetwas dan

ookni
etechtprettigdatzi
j,toen i
k haarhetonderwerpvan mi
jn l
ezi
ngvandi
emiddagvertelde,onbedaarli
jkbegonteschateren.Decombinati
evan de
afgemeten Hollandse nuchterheid en hetbril
jante
absurdi
smevan haarberoemdste literairestadgenoot
werkte haarop de lachspi
eren.
W atlater,nog voordat i
k sprekend op moesttre-

den,trofikeenDui
tsecollega.Ookzi
jhiel
d desgevraagd de combinati
e van Kafka en Nederl
and voor

onwaarschijnli
jkengrotesk.Klaarbli
jkeli
jkvloektde

FranzKafka

reputatie van het polderland met de superieure

humoren de ogenschi
jnli
jke Iichtvoetigheid van
Kafka.lk wasdoordeze reacties enigszins gealarmeerd.Kafka is een van de glinsterende sterren in

tell
en, die m i
ddag. Ik zou beginnen met A.L.

Sötemann,zo'nbeetjedepeetvadervandemoderne
mi
jnIi
terai
reuni
versum.'Kafkaësk'vindikbovendi
en Nederl
andse Ietterkunde,al
thansin mi
jn omgevi
ng.
een heelgewoonwoord,datverwi
jstnaarheelcon- Hi
jvertaal
deindejarenvi
jftigderomanDasSchloss,
crete verschijnselen die dacht ik iedere waarmee hijzich plaatste in een tradi
tie di
e in
Nederlanderkent.Ik wistnietbeterdan datKafka Nederland toch vri
jsterkwas.HetNederlands is
doormi
jnIetterkundigelandgenoten hogeli
jkwerd immers,nahetTsjechi
schenhetHongaars,deeerste
(enwordt)gewaardeerd.z
taaldiealin 1924 meteen Kafka-vertal
ing werd verDatwas i
k dan ook vastvan plan geweestte ver- ri
jkt.Sindsdi
en,dachtik,isKafkani
etmeerui
tdeI
age
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landen weg te branden: Ter Braak, Du Ferron,

tradities,werdgrondigintwi
jfelgetrokkeneninhet

Marsman,Vestdi
jk,Bordewi
jk,Brakman:allemaal
bewonderaarsvandestadgenootvanmi
jngehoor.
Intussenhaddenmi
jninformanten,die moesten
l
achenom derelatieKafka-Nederland,hetnatuurli
jk
weIbi
jhetrechteeind.Terwi
jlikhungeli
jkoverdacht,
heri
nnerdeikmi
jdati
keensi
ndeel
fdedrukvanVan
Dal
egebladerdhadom teki
jkenof'kafkaësk'daarin
voorkwam.Ongetwijfeldzaliktoen bijde KwéI

midden van de twinti
gste eeuw was de mechanisering van hetwereldbeeld eenfei
t.

andse woorden aIskoopman,kantoorgetypisch Holl
bouw en kerkgemeenschap gevonden hebben,maar
kafkaësk? Nee,datwoord kende Van Dale niet.

HetIi
jkteensuccesverhaal,maariedereen weet
datheteen keerzi
jde heeft.Je hoeftnog nieteens
meteen aan de Tweede W ereldoorlog te denken om
in te zi
en datde wereld nietstraffeloos gemechani
-

seerdkonworden.Terwi
jlweonsmetbehul
pvande
voortschri
jdendetechni
ekbevri
jddenvanallerl
eifysieke beperkingen, hebben we ons bi
jvoorbeeld
opni
euw afhankeli
jkgemaakt,nuvanal
lerleibureaucratische i
nstituten en organi
sati
es.W antorganisati
e

Onmi
skenbaareen puntvoormi
jn informanten.Ik isweIzo'n beetjehetul
tieme doelvan demoderne
besloottegaanvertell
endatKafkaeenbelangri
jkeroI m ens.
speeltinde Nederl
andse Iiteratuurjuistomdatde
Heti
sgoedmogeli
jkdatKafkadevoortvarendheid
intuïtievan deze damesjuistwasen besteeg het van hetmoderniseringsprocesheeftwillen confrontegestoelte.
ren metde schaduwzi
jdenvan datzelfde proces.
I
nderdaadkanhetprojectvandeverlichting(of:van
hetmoderne denken)gemakkelijk verzanden in
Hetkafkaëske

kafkaëske si
tuatiesvan beklemm ing en absurditei
t.

Zi
jnprozawordtdanookgezienaIsdemeestscherpe
W oorden die nietin hetwoordenboek voorkomen,

moetje zel
fdefini
ëren.Hetkangebeuren dateen
si
tuati
ewordtbepaalddooronbegri
jpeli
jkegebeurteni
ssen.Zo kunje,aI
sbi
jKafka,opeenkwadedageen
volkomen belachelijkprocesaanjebroekkrijgen.
Wanneernudezeonbegri
jpeli
jkegebeurtenissendoor

artistieke kritiek Op de starre contouren van de
modernitei
t.MaarnietaIsde enige.Ook in onzetaal

zi
jnkafkaëskeverhalengeschreven,enweIdoorPaul
vanOstai
jen.
De personagesdieVanOstai
jensverhaal
wereld

bew onen Ieggen zozeerde nadruk op de Iogische
debetrokkenenworden geïnterpreteerdaI
sonderdeel structuurvan hun redeneringen,datniemand meerin
van een strategi
e,van een all
es overkoepelend plan, degaten heeftwatnu ei
genli
jkdeinhoudvan hun
dan i
sdezesi
tuatie kafkaësk.Ik kan me ookwatfor- mededelingen is.Eri
sgeen spel
d tussente kri
jgen,
mel
erui
tdrukken.Hetgaatbi
jhetkafkaëskeom een maardatkomtenkeldoorderetoriek.Deze strategie,
quasirati
oneelplan dataIsrechtvaardi
ging di
entvan di
e uiteraard ophetverkri
jgenvan machtgerichtis,

eenfei
teli
jkirrati
onelewereldvanabsurdi
tei
t.
De bekl
emming die van Kafka'sverhalen uitgaat,

isvaak aIsvlijmscherpe kritische analyse van de
moderne wereld geïnterpreteerd.Inderdaad stel
thet
kafkaëske,zoal
sikdatomschreef,vragen aan defundamenten van onsmoderne denken.Hetwaren de
verlichte filosofen en met name hun voorloper
Descartesdi
e voordatdenken de regelshebbenont-

worpen.Descartessteldezi
jn I
even inhetteken van
de ontwikkeling van de methode van de rede,die in

zi
jnogentotdeeenmaking van allewetenschapen
kennisIeiden kon.Inzi
jnvoetspoorgingen demensen geloven in een uni
versele methodewaarmee all
e
problem en dooreen l
ogi
sche,wiskundige aanpak
rati
oneelkunnen worden opgelost.Men zou gaan
menen datde natuurdoorde redenerende m ens
beheersbaaris.De autoriteitvan God en gebod,van

Vooys3/Jaargang 15

wordtin deverhal
endoorall
erl
eifi
gurenin prakti
jk
gebracht.Zo iserene Dr.Wybau.Hi
ji
svan mening
dat''hetIeven(...)netzogoed i
n tevull
en (is)door
het propageren van idee X aIsdoordi
tderi
dee Z''.
Ideeën hebben volgens hem dan ook geen 'inhaerentewaarde'
' Hetgaaterom de massain beweging

tebrengen,vertelthi
j.Endatdoejedoorzemeti
jzerenconsequentie teconfronteren meteen vooropgezeti
dee,waarna hethel
e machtsspeleen ''mechani
es
zeergeperfektioneerde mall
emol
en'
'wordt.3
W ybau zou zo in Kafka'swereld kunnen rondlopen.NietaIsvriend ofIotgenootvan sl
achtoffersaIs
GregorSamsa ofJosef K.,maarweIaIsvertegenwoordigervan de machi
nerie van de macht.NetaIs

KafkasteltVanOstai
jeneenonbedoelde,mi
ssefuncti
e van deratio aan de orde.

Alleverhal
envanVan Ostai
jen vertonenop eenof
anderemani
erdi
tpatroon.Volstrektbel
acheli
jkeui
tgangspunten wordentotwetverhevendoordatze op

onomstoteli
jkIogischewi
jzewordendoordacht.De
personages brengen daarmee structuuraan.Hun

gel
oofindemogeli
jkheidvanonomstoteli
jkrationele,
mathematische fundering van ideeën ondersteunten
Iegi
ti
m eertde doorhen aangebrachte orde.
lkweesaleven op een verschiltussendeverhal
en

van Van Ostai
jen enKafka.DezeIaatste schetstde
dubbendes/achtoffersvanhetkafkaëske,terwi
jlVan
Ostai
jen vooraldeaanst/chtersin hetmiddelpunt
pl
aatst.Debetrekkeli
jkgeringepopularitei
tvanVan
Ostai
jensprozawordtwellichtdoorditverschilverklaard.De Iezeridenti
ficeertzich nu eenmaalmakke-

PaulvanOstai
jen

lijkermetslachtoffersdan metkrengen.Maarde
overeenkomstentussendetweeauteurszi
jntreffender.Allebeibevragenzenadrukkeli
jkdemoderneti
jd.
En welhetzel
fde aspectdaarvan:de consequenties

vanwatikhetkafkaëskehebgenoemd.Zewill
enbi
jDrammersentwijfelaars

dragen aan deemanci
patievan de individuele gevoeIigheid,de indi
vi
duele overwegingen in een cul
tuur
van coll
ecti
ef i
nstrumenteelrati
onali
sme.Ze stell
en,

Wybauvertegenwoordi
gteenheelbatal
jonvandrammersinVanOstai
jensproza.Zo i
serdehoofdpersoon geheelindegeestvanDescartes,detwijfeltegenover
uit 'Hetbordeelvan Ika Loch',hetverhaalvan een
hoerenmadam die metgrootsucceseen bordeel
draai
ende houdt.Ika ontleenthaarzekerheden aan
de I
ogi
ca;eenwoord dati
n haarnaam uiteraard mee-

klinkt.Ze legtzi
chmeti
jzerenconsequenti
e toe op
de vervolmaking van haarorgani
satie.P=R3isde in
quasiI
ogische symbolentaaluitgedrukte formule die
aan haarbeleid ten grondslag Iigt.Hetheeftgeen zin
ui
tte leggen watP en R in de formule betekenen:
waarhetin ditverhaalom gaatis datlka blind de
consequentiesvan deze formulevolgt.Datbi
edthaar
houvast.Daarmee tiranniseertze haaromgeving.
W anneeriemand hetmethaarbel
ei
d ni
eteensi
s,ver-

wi
jstzenaarde i
jzerenwet,alsnaari
etswatbui
ten
haarIigt:P=R3.

deautori
tei
t.
Maarwashetni
etdi
ezel
fde Descartesdi
e defun-

damentenIegdevan de moderneorde?Washijhet
nietdie de mensen heeftgeleerd hoeze beslissingen
en bureaucratische maatregelen kunnen l
egitimeren?
Jazeker,en daarmee stui
tenwe op een cruci
al
e paradox.Kafkaschetsteen bureaucratische werel
d,zo star
aI
seen metal
en rasteren zo gesl
oten alseen gevangenis,en l
evertdaarmee nietmiste verstane kri
ti
ek

op derati
onali
stische modernetijd.Toch i
snietde
kafkaëske wereld,voIvan onberedeneerde a priori'
s,

maarhetindi
viduel
esl
achtofferervanwerkeli
jkrationeel.Kafka'
svruchtel
oosdubbende personagesverzetten immersgeen stap zonderdaaroverui
tgebrei
d

getwi
jfeldtehebben.

Ietsvergeli
jkbaarsgebeurtin 'Hetgevang inde

Dezelfde paradox ondergraaft hetverhaaldatik

hemel',een verhaaldatom meerdan een reden aan
Kafka'sHungerkûnstlerdoetdenken,hoewelheteerdergeschreven is.Hetgaatovereen ex-gevangene,

netoverVanOstai
jensprozahebverteld.Demoderne
maatschappi
jmagzichookaandeVlamingvoordoen
alseen mathemati
sche orde,instand gehoudendoor

nr.200 geheten,dienazi
jnvri
jl
ating ni
etslieverwiI middelvan eendwingendtaalsysteem,ditneemtniet
dan opnieuw ingerekend te worden.Datdoelheiligt
alle m i
ddelen.Nr.200 ontwikkel
t een onw rikbare

logicaop basiswaarvan hi
jzelfseen moord rechtvaardi
gt.I
mmers:wanneerhi
ji
emandom zeephelpt,
komthi
jlogischerwi
jsinhetgevangterecht.Letterli
jk
staaterdathi
jzich verplichtvoelt''een moord te
begaan''om zi
jn''goedrechttedoenzegevi
eren'
'.4

weg datdehouding van waarui
tde teksten geschre-

venzi
jn goed teri
jmen ismethetcartesiaansedenken.Personagesinditprozazi
jnonderworpenaande
condition humainevolgens Descartes:de mensstaat

bi
jnamachteloostegenovervalse,gewoonte-gebondeni
deeën,hem indeIoopvanzi
jnopvoedingopgeI
egd doordesocialestructuur.Slechtsmetbehulpvan
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zi
jnI
ogischeverstandkanhi
jzi
chaandi
ecul
tuurvan
vergi
ssingen onttrekken.s

bijvoorbeeld inhetEngel
sbi
jEliotlezen overde wildernisaIstegenpoolvan de mechanistische moderne

DestrijddieDescartesuitvechtisdi
evandeindivi
- wereld.Ook bijdeFransman Valéryisde metafoor
ni
etvandeIucht.MaarinNederl
andIi
jktzi
jweIover-

duele rede tegen decoll
ecti
eve cul
tuur,en datisook
eenvan de eerste punten opde geheime agenda van

élop te duiken.''In de plantsoenen wordteIk pad

KafkaenVanOstai
jen.Deafwi
jzendehoudingtegen- geharkt'' dichtSlauerhoffschamperin een gedicht
overde moderne orde,die ui
t hun proza spreekt,i
s
vol
strektni
et methetcartesiaanse fundamentdaar-

dat,vastnietzonderreden,'Holl
andsche el
igie'heet.

EnMarsmanstel
tdejongekunstenaarsineenbekend
essaynadrukkeli
jkhetwelig tierendeonkruid ten
voorbeeld,ennietdegeculti
veerdeklimpl
ant.Ni
jhoff
gaattekeertegen ''di
e hopeloze voortuintjes'
'en
betrekken.W atde burgerman aI
s 'gezond verstand' Vestdi
jknoemtaIsvoornaamste eigenschapvan de
presenteertwordtdoorde auteurs ontmaskerd aI
s nuchtere,werkzameburgermanhet'ploetereni
nzi
jn
irrationel
e en onnadenkende slaafsheid aan voorop- tui
ntje''8
van instri
jd.De modernistenstellen zi
ch niettegen
Descartesteweer,maarhunpi
jl
enrichtenzi
chop de
neigingrationel
ebestrevingenopdewerkeli
jkhei
dte

gestel
deformul
es.
Inderdaad i
ssindsDescartesde denkende mensde

maatvan alledingen.Maarjemoetertochnietaan

Geen wonderdatnogalwatNederl
andse auteurs
Kafka'
swerk gel
ezen hebben aIsafrekening metde
starre contouren van de moderne wereld,di
e zoveel

denken datallerleikleine Iuiden datop zichzel
fgaan

opeenaangeharkttuintje li
jkt.E.duPerron pl
aatst
betrekken.Toch isdatwaarvoorVan Ostaijen en Kafka,metHiëronymus Bosch en EdgarAllan Poe,
Kafkabangzi
jn:handel
sli
eden,reclamemakers,hoe- Iijnrechttegenoverhet'gezond verstand''Kafka
renmadammen,criminelen - zi
jspel
en bijdeze brengthet'authentieke genie',vindtDu Perron,terauteursde roIvan God deVader.
wi
jldemodernewereldslechtshetvoorspelbare,anti
creatieve van de rationalistische organisatie waar-

deert.OokVestdijk,di
e in Kafka'
swerkvooralde
Aangeharktepaadjes

beangstigende irrationalitei
tvan hetrationel
e verKa
woord zi
et,formuleerteen dergeli
jkevisieop fka.

De modernecul
tuurvanstarinstrumenteelrati
onali
sme wordtaleen eeuw Iang i
ntensiefbestudeerd door
sociol
ogen en hi
storici.De reflectie van deze weten-

EnMarsmanalevenzeer.Hi
jzietKafka'
swerkaI
seen

Ienenschaamtzichernietvoordaarbijal
lerleiIi
terai
re

dewi
jzewaarop onzeauteurstegenhun Hollandse

mi
ddelen te gebruiken.Zo barsthetin hun studies
van de metaforen.6

omgevingaankeken.De modernesamenl
evi
ng,zeker
die van het keurig nette Nederland,deed zich aan

Demodernesamenl
evingi
sbi
jvoorbeeldweIeens

henvooraIssufvolkstuintje.Dievolstrektdoodgesla-

beschrevenal
seen zorgvul
dig onderhoudentuin.Pre-

gen ordezag men in Kafka'
sproza totin hetabsurde

kri
ti
sche anal
ysevan de moderne werel
d,waaruital
le
I
9rieken all
e fantastiekverdwenen i
s.9
Heti
s eenvoudig in te zien datde li
teraire recepschappersopde moderneti
jd i
s,vind ik,zo interessantomdatzi
ji
etsIi
terairsheeft.Menverteltverha- tie van Kafka in Nederland ietste maken heeftmet

modernevormenvanmenseli
jkverkeerzoudenover- doorgevoerd.
eenkomsten vertonen metde wildernis,waarin de

wildgroeivan allerleionkruid zijngang kangaan.
Laterzou dan onze door-en-doorgeorgani
seerde,
bureaucratischeen rationali
sti
sche samenl
eving veel-

Verwarring in de polder

eergeli
jkenopeentruttigschoffelperkje.Kaspl
antjes

Op de vraag 'hoe kafkaësk isNederl
and'hebben we

staan i
n de moderne werel
d Iangs de keurig aange-

intussennog ni
etechteen antwoord.Zouden mi
jn

harktegrindpaadjes.;

informanten,diedegedachte aan Kafka in Nederland

I
kvind di
teen krachtige metafoor.Hetisall
erminst
toevalli
g datde Engel
sestedebouwkundi
ge Ebenezer

zo vermakel
ijkvonden,toch méérgeli
jkhebbendan

Howard aan heteindvandevorigeeeuw zi
jn toen
revol
utionai
re,maarburgerli
jkeideaalvandesuburb

ik toegeven wil?Ze hebben een ui
terststerk argumentin handen:de enige échte geestverwantvande
Praagse I
iteraire gi
gantin onstaalgebied iseen BeIg...

presenteerdeonderdenoemerGardenCI
.
S.En heti
s

En hetisdiezel
fdeVan Ostai
jen,geen Nederlander

evenmintoevalli
g datI
iteratoren zichernstig tegen de
strekking van deze metafoorteweerstel
len.Men kan

dus,die aI
s een van de eerste Europeanen in 1924
Kafka vertaalde,en daarmee de sterke traditie van
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'Nederlandse'vertalingen in gang zette.10
ThomasVaessensisneerlandicusen alsAlO verbonden aan de
kgroep moderne Nederlandse Ietterkundevan de Universiteit
Maardeze Belg had eenNederlandsevader.Hi
j va
Utrecht.
wi
stdusvandecul
tuurvan aangeharktetuintjes,zonderdathijdaarvan deeluitmaakte.De verhalen van

Kafka,deschri
jvermetwi
e hi
jzichookzél
fnadrukkelijkverwantverklaarde,vielenbijhem in goede

Noten

aarde.Netzoals Nederl
andersaIs Marsman en Du

Dezetekstiseen enigszinsbewerkte versievan een Iezinggege-

1.

Perron heefthi
jhetkafkaëskebegrepen en gewaar- venophet'Symposion75jaarneerlandistiekinPraag'bij
el
egenheidvanhet75-jarigjubil
eum vandevakgroepneerl
andeerd.Maardanmetdatverschil,dathi
jooknogzél
f g
distiekvande UniverzityKarlovy,Praag 17-18 maart1997.
dergeli
jkprozaschreef.
2.
VanOstai
jensgroteskeverhalen,zoal
s'Hetbordeel Dereceptievan KafkainNederland wordtondermeerbesprovan Ika Loch'en 'Hetgevang in de hemel',gaanver-

derdandeverheerli
jkingvan hetonkruida1
stegenhangervan destarre ordedi
e inhettuintjevan de
moderne samenl
eving heerst.Ze rekenen afmeteen
instrumenteelrationali
sme,maarbeseffen ookdatze
van de rationalistische cultuurdeelui
tmaken.Deze
typisch modernistische ambi
val
entie,dienietszomaar

keninGerhardKurz,'KafkaindenNi
ederlanden'(in:J.Enkl
aar
& P.Kupper(Hrsg.),Kafka-Kolloquium Utrecht
,Mai1984.
Amsterdam 1984,p.7-15.
)eninNi
el
sBokhove,'ZurKafkaRezeptioni
ndenNi
ederl
anden1922-1940'(in:Weimarer
Se/
'
trlge.Zeitschriftf:rLiteraturwl
Ysenschax Astheti
kund
Kulturwl
Ysenschaften41-1,1995,p.279-300).
3.

PaulvanOstai
jen,Ferzame/
dwerkdeel11.Amsterdam 1979,

beweert,maaralti
jd ui
tsluitend intrigerendevragen

p.16.
4.

oproept,isweIhet meest kenmerkende aspectvan

VanOstai
jen,Verzameldwerkdeel11,p.45.

Van Ostai
jensproza.EndaarIi
gtookdegrootste

5.

Vergeli
jkErnestGell
ner,ReasonandCulture.Thehàtor/
cRole
'
ofRati
onalit
yandRati
onal
i
sm.Oxford/Cambridge(Mass.)

overeenkomstmetKafka'
swerk.Beideauteursbrengen de I
ezerin oppersteve- arring doorte l
atenzi
en

1992,p.12.
6.
Misschien isditookeen van de redenen waarom de modernisten in deliteratuurzulke belangstelling haddenvoordesociale

hoedemodernewereld zi
chzel
fi
n destaartbi
jt.De
erfeni
svandeverlichting,vanDescartesendezi
jnen,
heori
evanhunti
jd:Kafka,bi
jvoorbeel
d,baseertzichi
n
l
aatzichaltegemakkeli
jkmisbruikendoordedames t
'ForschungeneinesHundes'totin detailop een verhandeling

en herenvan het'gezond verstand'.

vaneenvandeeerste'
kl
assieke'soci
ol
ogen,MaxWeber(zi
e

In Nederlandzi
jnsatirischeverhal
en aIsdi
e van EdithWeiller,MaxW eberunddieLiteranàcheModerne.
valente Begegnungen zwe/erKulturen.Stuttgart1994,p.
Kafka en Van Ostai
jen bi
jna niet geschreven. Ambi
55).
Misschien isdaarvoorin de pol
derook geen publiek. 1
7.
Goed,een handvolschri
jvers.Maarwaardeertde ZievoordezemetaforiekErnestGellner,Nat/bnsand
lbnalism.Oxford 1983.
Nederlanderhetkafkaëske? Ikdenkdathetmi
jn Nat
8.
informanten nietszaIverbazen datVan Ostai
jens T.S.Eliot,se/ected fssays,London1975,p.290,*J.J.Slauerhoff,
kafkaëskeverhal
en inNederland I
angetijd vol
strekt Verzameldegedichten,Amsterdam 1995,p.814,.H.Marsman,
onbekend waren,en datVan Ostai
jen bi
jonsnog Uerzame/dwerk,Amsterdam 1963,p.591;M.Nijhoff,Depen
steedsin deeersteplaatsaIsdichterbekendstaat,aI
s
taalgoochel
aar,van wie Iang nietiedereen weetdat

oppapier,Amsterdam 1995,p.260enS.Vestdi
jk,Detoekomst
derrelni
e,Arnhem 1960,p.105-106.

hi
jooknogbi
jtendprozaschreef.

Vestdi
jkschri
jftoverKafkainLi
erenIancet(Amsterdam 1979,
p.170-218)enMarsmaninzi
jnUerzame/dwerk(p.534-537).

Hoe kafkaësk isNederl
and? Hoezeersl
aatde ver-

9.

warring,doorKafka'
stwi
jfelaarsenVan Ostai
jens

Du Perronsoordeelisgeciteerd in Bokhove,'ZurKafka-

dram mers gesticht,in het koude kikkerland aan?

10.

Rezepti
on'(p.293).

nOstai
jensKafka-vertali
ngenzi
jnopgenomeni
nzi
jn
Misschi
eni
shetwaardatwi
ji
neenhypergeïndustria- Va
Ferzame/d werkdeel111,p.104-6.

liseerd,hoogstkeuri
g Iand alsNederland de dingen

lieverhelderendui
deli
jkhebben.Koopman,kantoorgebouw,kerkgemeenschap:détzi
jn Nederlandse
woorden.De kafkaëske werel
d roeptteveelvragen
op,en daarzi
tmeneervan Dal
e ni
etopte wachten.
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Een dom inee-

dichterin zijn
context
PetervanD(k

Typerend voorde negentiende-eeuwse Ii
teratuuris
hetfenomeen van de dominee-dichter.Overdeze
dichterswordtin Ii
teratuurgeschiedenissen steeds
hetzelfde gezegd:hun poëzie zou gortdroog en

P.A.deGénestet.Deconclusievaneendergeli
jke
zoektochtmoetdan leiden toteen sleutelvan het

totaalonl
eesbaarzi
jn.PasvanafdeBeweging van

voornoemdeslot.Eenmogel
i
jkegedachtei
sdan:mi
sschi
enzienwehetweleenbeetjeteradicaalmetdi
e
schoolvandeTachtigersenzi
jnervoordieti
jd ook

Tachti
g wordter'goede'poëzie geschreven,die ook

weIi
nteressante dingen gemaaktdi
e,metenigevoor-

nunogdemoeitewaard i
s.PetervanDi
jkkijktover kennis,nu nog steedshetIezen waardzi
jn.Of,om
deze Iiterair-historische kloofheen en presenteert hetmetdewoordenvanMathi
jsentezeggen:''Gaat
P.A.deGénestetaIseenbi
jzonderedominee én het(bi
jdeTachtigerslnietmeerom eenbarstdanom
di
chter.

een breuk?''2 Ik stelu voor:de dichteronderde

dominees:P.A.deGénestet(1829-1861).
De kennisvande geschiedeni
svan moderne I
iteratuur

zaIbi
jvelenpasbeginnenbi
jdeTachti
gers.EenenkeIing kent misschien werken van Van Lennep,
Bosboom-Toussaintofde Cam era Obscura,maarde
poëzie di
e voor1880 geschreven iszaIeen gesloten

Dedichterlijkeontwikkelingvan P.A.deGénestet
(Voornameli
jkvolgensC.RTiele3)

boekzijnmeteengroot'Tachtiger-verguld'sloterop.l
DeTachtigerszettenzich nameli
jkaftegen dein
hun ti
jd heersende domi
neespoëzi
e di
evolgenshen
sufen saaiwas.Zonderdezepoëziewerkeli
jkgele-

DeGénestetI
asinzi
jnstudententi
jd'metpli
chtmatige
i
jverdewerkenovertheologieenkerkgeschiedenis',
maar'methartenzi
elbestudeerde hi
jdegrotedi
chjIasveeldichters,maar
tersvande nieuweti
jd' Hi
heeftzevri
jwelnooitnagedaan.Slechts bi
jéén

zen te hebben wasook ikdie mening toegedaan en

I
eefdealsnelin deveronderstelling datin hetravi
jn

gedicht,hetopeningsgedi
chtvan de bundelEerste

van de negenti
ende eeuw vöbrde Tachtigersgeen

goed gedichttevindenwas,maarall
eensti
chteli
jke

gedichten ui
t1851,i
ssprakevanduideli
jke i
mi
tatie.
Hetzou doorHildebrand geschreven kunnen zijn,

dom i
neespoëzie.Tot ik gedi
chten onderogen kreeg

ware het ni
etdat hetgedi
chtoverde 'Holl
andsche

dieweldegelijkafkomstig waren ui
tdiedonkere

jongensvanHil
debrand'zelfgaat.

peri
ode,maardi
e nietafgedaan konden worden aI
s

ri
jmel
ari
jvanzomaareendominee.AIsnelbl
eekdat
hethi
erom een dom i
nee gi
ng di
e nietalleen hetvolk

U hebik#ej m(nblauwgekielde
M(nHollandsfrischontlokenjeugd,

Die Hi
ldebrandspenseelbezielde,
stichtte,maarookduideli
jkliethoren hoesterkhi
j
uw fikschen aard uw ronde deugd.
.
aandingentwi
jfeldeenhoegrootzi
jnafkeerwasvan
Ikmin deblosdierrozenwangen,
bi
jvoorbeel
dtheologendiscussies.
Ten halve doordezongeschroeid...
Uitdeze zinnenbli
jktaldateni
ge kennisvan de
negenti
ende-eeuwsecul
tuurbi
jdraagt-ofabsoluut
noodzakeli
jki
s-om deze poëzietekunnenwaarde- Dezetyperingvandegezonde Hollandsejongenis
ren.In ditartikelschetsikdeze contextdiezich voor-

gedateerd negenti
ende-eeuws,maarhet i
seen zeer

nameli
jkrichtopdetheologischediscussi
esendebi
j- opmerkeli
jkgedi
chtaI
sjeweetdatdedi
chterpaszeszondere plaatsdaarin van de bovenbedoelde di
chter ti
enjaaroud i
saI
shi
jhetschri
jft.Hetderdegedicht,
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P.A.de Génestet

dathi
jeenjaarIaterschri
jft,getuigtvoorheteerstvan

Op zi
jntweeëntwintigstewordtDeGénestetpredi
-

De Génestets kenmerkende humoren handi
ghei
d.
Het i
s een gedicht 'aan een Iid derkomm i
ssi
e tot
afnem i
ng van hetwel
eerberuchtestaatsexamen'.De

kanti
n Delft.Hetpredikantworden isvoorveeldi
ch-

tendetheologencruci
aalgeweest.Hetgei
jktevoorbeeld is de humoristische Hildebrand die dan

humorIi
gthem voorali
ndewoordkeusenhetschi
jn- verandertineenberustendeBeets.DeGénestetbli
jft
baarachtel
ozespuienvankennisnu hi
jhetexamen debijna studentikoze geestdrifthouden.Di
tkomt
gehaald heeft.Dehandighei
d zi
tindemanierwaarop voornamel
i
jktotui
tinginzi
jnLeekedicht
jes,maarook
hetgedichtdoorDe Génestetgeschreven is,de eerste i
nzi
jnéaatstederferste,dataIsvervolggezi
enmoet
strofeom ditduideli
jktemaken:
wordenopdeferstegedichten.Zi
jnonderwerpkeuze
ensti
jlvandi
chtenveranderenwe1iets,maarvaneen
Eenzangeri
g knaapje,thansverl
ost
ommekeerzoalsbi
janderedichtendepredikanten i
s
geensprake.
7ana/z(nzorgenpln,
AIheefthetzeeën zweetsgekost
Deverandering bijDe Génestetkomtpasalsverschillende rampen hem vlak na elkaartreffen.ln
Enankerseendenwl
jn
Een vrollkkindvanzestienjaac
1859,nazevenjaarhuweli
jk,overl
ijdtzi
jnvrouw en
7o/Iiefde en Ievensgloed,
een maand daarnasterftookzi
jnzoontjevan nog
Ontworsteldaanz(ndoodsgevaaç
geenjaaroud.Tochwordtzi
jnpoëzi
ehi
erni
etzwartgallig door.
zendtuz(njubel
groet.
Hi
eropvolgendevi
jfgedichten'uithetstudentenle-

Rouwbeklag

ven'. Onderandereeen gedi
chtover'HetSchotje':

een protestgedichttegen een schotje datin de

God heeftuzwaarbeproefdl-/k weet

gehoorzaalvan de uni
versi
teitscheiding aan moest
brengen tussen de Lutherse, Doopsgezinde en
Remonstrantse theol
ogen en de overige professoren.
Hetprotest had resul
taat:hetschotjewerdweggehaald.
De bundelEerste gedichten isin zekere zin een

Eéntroostgrondmaar.datH(hetdeed.
Ditschri
jftDeGénestetin 1859 en hetlaati
etszien
van hetgeloofvan de dichter.M i
sschien geefthet
ookweIweerhoe hetkomtdatde dichterzo Iuchtig

kan bli
jvenschri
jven.Hi
jzoektzijn antwoordenniet

afspiegeling van de restvanzi
jnwerk.Degedi
chten
zi
jnoorspronkel
ijkinideeentaal.Ookdeafkeervan

in theorieën van geleerde theol
ogen maarprobeert
voorzichzelfgeloofsantwoorden te vinden.Di
tpunt,

hetgeleerd doen komt naarvoren,het gaat De

dathi
jgeengeleerdetheologiewiIbedri
jven,iskenmerkendvoorzi
jn poëticaleontwikkeling en hetis

Génestetom heteerli
jkegevoel,geenmooi
prateri
jal
s
erniet'mooite praten'valt.

vooralvan bel
ang in hetlichtvan detheol
ogische di
scussi
esuitde negentiende eeuw.
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AIshetovergedichten gaatdie kritisch zi
jn ten de negentiende eeuw alheelwatpapieren inkt
opzichtevan detheol
ogische di
scussiesdan zi
jndat gekost.De vraag was dan steedsof God weIalle
voornameli
jkde Leekedizhtjes.Inde bundelsEerste m acht had en daarmee dusook een hand in het
gedichten en éaatste dereerste,komen sl
echts hier
en daargedichtenvoordie men in di
tIichtzou kunnen interpreteren,maarde felheid van de leeke-

kwade zou hebben.W anneerdi
tnietzo was moest

God somsweImachtel
oostoeki
jken.De I
a Saussaye
zou hetidee van De GénestethieraIs'fatalistisch'

jkt,maarertochi
etsgoeds
dichtjes halen ze bijIange na niet.De meeste typeren,omdatGodtoeki
Leekedichtjeszi
jngepubliceerd inDegids.Heteerste, uitweette halen.De Ia Saussaye zietin God eerder
een ethi
scheGod;watethi
schgoed i
skomtvan God,
ui
t1857,zetgeli
jkdetoonvoorwatvolgt.
de restgaatbui
ten Hem om.
Nietin descholen,neen,heb ikgevonden,
En van geleerden,och,wei
nig geleerd..

>atonsdewlzena/swaarheidverkonden,
Strakskomteenwlzetdi
e 'twegredeneert.

Ten tweede li
jktdeheleredeoverdedichterzelf
tegaan.Inhetstuksteekthi
jiedereen dieietsvreseIi
jksoverkomteen hartonderde ri
em.MaaraIser
i
emand i
s di
e doorditstuk aangesproken zou moe-

tenworden danishi
jdatzelfwel.Zowelzi
jnvrouw
aI
szi
jnzoontjeoverli
jdenbinneneenjaar.Tochmoet
DeGénestetstheologiebuitenzi
jnpoëzie
deredewaarschi
jnli
jkvöördatrampjaar1859gedateerdwordenvanwegedeafstandeli
jkemanierwaarDeGénestetspreektzi
chin zi
jnpoëzieduideli
jkui
t op sommi
gezaken geformuleerdzi
jn.Di
tzou weer
overwathijgelooften denkt.In een artikelof kunnen verklaren hoe de dichterzo gezond uit de
beschouwendwerkvanzi
jn hand ishieroverwei
nig mi
sèrediehem overspoelttevoorschi
jnkomt;indeze
tevinden.Uitdi
tontbrekenbli
jktalzi
jn afkeervan rede heefthi
jvoorzi
chzel
falgeformul
eerd hoe een
getheologiseer.Watweltevinden i
s,zi
jndoorhem gelovige dientte reageren.
geschreven prekeneneen Leerrede overde berusting
DetweeprekenvanDeGénestetzi
jninhetDelftse
indewilvanGod.Bei
dezi
jntevindeninhetgemeen- archiefals94 en 105genummerd.Preek94 gaatover
tearchi
efvan Del
ft.IkzaIproberen aan de hand van

1 Korinthi
ërs3:18:'...zoo i
emand onderu dunktdat

deze twee 'stukken'duideli
jk te maken hoe De
Génestetsprakovergeloofentheologiebui
tenzi
jn

hi
jwi
jsi
sindezewereld,diewordedwaas,opdathi
j
wi
jsmagworden.''Dezetekstisui
termategoedvan
poëzi
e.
toepassingop deideeën van De Génestet,dieal
ti
jd
IndeLeerredeoverde berusting inde wiIvan God eenhekelheeftgehadaanwi
jsdoeneri
j.lndezepreek
beschri
jftDeGénesteteen almachtigeGod diede noemthi
jni
emandbi
jnaam,maargeefthi
jweIdegemens op de proefstel
t,maarnooitbovenmatig zaI I
i
jkeensneernaartheol
ogendieall
eenmaartheorebeproeven.De dominee geefteenvoorbeel
d om dui- ti
seren.'W i
jsindewereld ishi
jdi
ezichwelwacht
deli
jktemaken hoehi
jdenktdatgel
ovigenop die tegen een algemeen Ieeschen en gebruik -een verbeproevingen moeten reageren:twee mensen verliezen een geliefde.De eerste beklaagtzich overwat
hem overkomen isen weetnu nietmeerhoe hetverdermoet.Detweede,de persoon voorwi
e dedomi-

keerde en verouderde veronderstelling te keerte

gaan,opdathi
jzi
ch geen vi
janden make.'Dezezi
n
Iegt De Génestet uit:De opdrachtis dwaas te worden.'Hetbelang van een christen i
n ditIeven i
smis-

nee dui
deli
jkdevoorkeurheeft,isIi
jdzaam enziet schi
enzel
fsdatzi
jnvriendenzeggen:'wi
jweten niet
Godshandindezerampsi
tuati
e.Daarnaastzi
ethi
jhet wathem deert,hi
jIi
jktweIdwaasgeworden.'Hoeis
Ievensl
echtsalseenti
jdeli
jkereisenweetdusdatna mi
jnbelangovereentebrengen metmi
jngeweten?
ditI
even een hemelis,waarhi
jnietmeermetdeze Uw belang isdatgijIeertuw Ieven teverliezenom
problemente kampen heeft.
hette behouden.(ZoalsChri
stuszi
J
'nschandeheeft
Deze rede isop twee punten interessant.Ten eer- gedragen.l'DeGénestetgaathi
erte keertegen
ste l
aatzi
jzi
endatDeGénestetvastgel
ooftineen gewichtigemensen dieroem belangrijkvinden en
God die alle macht heeften nietin een God die daarvoor hun normen weIiets willen bijstellen.
machteloostoeki
jkt.Ditstel
them aldirecttegenover Natuurli
jkisni
etmetzekerheidtezeggenofhi
jhi
erde theoloog De l
a Saussaye die de 'zelfbeperking
Gods'verdedigt.De IaSaussaye,eentheoloog ui
tde
ethi
scherichting,4ontkenteen 'fatalisti
schen'God di
e
overalde hand in heeft.Di
tthema had hal
verwege
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mee i
emandop hetoog had,maarindeze ui
tleg zou

zi
jn uitzonderli
jkeposi
tiebinnen hetwerel
djevande
theologen weIeenseen verklaring kunnen bieden.

Eenvanzi
jnLeekedichfeskandi
tverduideli
jken.

XXXIX.

DeGénesteten de anderedom inee-dichters

TWffKORYPHAEEN.

'Gekz(n>4
/een vanbeiden,w(,'
Zeide eene Theoloog totde'andec

Desamenstel
lersvanhetboekje VingerGods,>atz(t
glgrootstell
endateen persoon 'dominee-di
chter'
genoemdmag wordenaI
shij'rond hetmiddenvan

'>atwlgel
ooventochstrldtIlnrechtmetelkan- de vorige eeuw de kanselbesteeg,een gezegende
Ieefti
jd bereikte,hetheerli
jkverbrachtenovereenal
teri
jkvloeiendedichtaderbeschikte'
'.Deschri
jvers
Duspeen van tweepnl
àmaarmoogll
jk.
@i
kofgq
''
@@' komendan tothetvolgende ri
jtje namen:Beets,
der:
Dit% evi
dentvoorJ,dat'
sevidentvoormq
''-

Hasebroek,TerHaar,Ten Kate en Laurill
ard.De reden

Ofbeide,dachtereenen-ging voorbl.

waarom DeGénesteternietbi
jstaat:''DeGénestet
stierfjong.'
Preek 1O5 i
s een beli
jdenispreek en gaat over
Ongetwi
jfeld isditzeertrivialeonderscheid zo
Mattheös 13:47:'Wederom ishetKoninkri
jkder summieraangebrachtdoorplaatsgebrek,maartoch
hemelen geli
jkeen netgeworpen indezee,en dat zi
jn erweldegeli
jkmeerverschi
llen tevi
ndentussen
allerleisoorten van vi
sschen samenbrengt.' ln deze
preekdoetDe Génestetuitspraken die zeerprogres-

si
efgenoemdkunnenworden.Bl
adzi
jde6onderaan:
''Endaarom prediken wi
ju,metall
e krachten alle
ernst(...),hetkoomterinzekerenzinnietopaanof
gi
jeen1i
dzi
jtvandezichtbarekerkedesHeeren,ali
s
hetdan ookgoed-gereformeerd ofecht-lkatholi
schl
ofverdraagzaam remonstrantsch,maarhierkoomt

hetop aandatgi
jIidzi
jtvan di
e onzichtbare kerke
christi,die haarIeden zietonderhervormden en

de genoemde dominee-dichters dan alleen maarde

I
eefti
jd waaropzeoverli
jden.Endatheeftwederom
voornameli
jkmettheologi
etemaken.
Maareerstnog wat kleinere verschi
llen,nadatik de

enigeovereenkomsttussen devi
jfen De Génestet
hebvermel
d:Zewarenzoweldominee aI
sdi
chter.
Heteerste verschilneem ik overvan Korteweg en

I
dema:''DeGénestetstierfjong.'DaarnaastwasDe
Génestetdomineebi
jdeRemonstrants-Gereformeer-

katholieken,onderallen,watverschill
endenamenzi
j de gemeente,nietzoals de anderen in de moederdragen.'Di
tideekomtvoornameli
jkbi
jdeethischen kerk,de NederlandsHervormdekerk.Ditverschilkan
vooren i
s doordetheol
oog Gunning uitgewerktin aleenverkl
aringzi
jnvoordevri
jzinnigedenkwi
jzevan
hetidee van de 'Una Sancta',deenegemeente boven DeGénestet.Hetneemtni
etwegdatjuisthi
jreageert
op deverschillende richtingen binnen die Nederl
ands
kerkeli
jkeverdeeldheidenti
jdui
t.
De ui
tspraken van De Génesteti
ndeze preekzi
jn Hervormdekerk.Hetmaakthetjui
stextrafrappant.
zeerplaatsbepalend binnen hettheologi
scheveld.De
orthodoxe theologen kunnen zi
ch absoluutni
etvin-

denindezeui
tspraken.Zi
jzi
enveel
eeréénwarekerk
meteen vaststaande Ieer.Hierbi
ji
shetweIdegeli
jk
van belang van welke kerkje Iid bent.De term

Beetsen de andere dominee-dichterskeren zich na

hunstudententi
jdafvan hun 'opstandige',kri
ti
sche
houding en sneeuwen onderin hun beroep.Ui
tde

eensvli
jmscherpe penvanBeetsdruipenall
een nog
maarzoethoudertesdievooreen grote massagoed
'onzichtbare kerk',die De Génestethiergebruikt, tever
terenzi
jn.DeGénestetbli
jftscherpschrijvenen
komtin hun woordenschat nietvoor.W atde domi
- I
aat,jui
staI
shi
jpredikanti
s,zi
jnongezouten kritiek
neeindepreekverwoordt,spreekthi
jaIsdi
chterook horen.Nietteminwordtookhi
jveelgelezen:vanzi
jn
uitineenLeekedichfe.
Ferzame/de gedichten werden in twee jaartijd
LXXX//.
UITZEH EN.

(aanonzeketterjagers.
)

26.000 exempl
arenverkocht.
Een anderverschilheeftte maken metde betrok-

kenheid bi
jdetheol
ogischediscussiesvandieti
jd.
Deze i
sbijde meeste dominee-dichtersnietalte
groot.EnaI
sze weIdrei
gen meete doen,zoal
sBeets,

Zetze uitde kerkl''dusroeptgeIuid.

ZetIievergluw kerk>atuitl

dani
shunbi
jdragezeervaagenzi
jnergeenduideli
jke uitspraken van de kantvan de dominee te ver-

wachten.DeGénestetbli
jkthieropeengunsti
geui
tzondering.Hi
jgaatinzi
jnLeekedichLeszel
fsui
tvoerig
in op de theol
ogi
sche ideeën die tegenoverelkaar

staanin de negentiendeeeuw.sMaarook in zijn
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gevalishetIastig preci
estebepal
en bi
jwel
kestro- op esthetiek gewaardeerd worden zegtmen,maar
ming hi
jthuishoort.Hetisdui
deli
jkdathijop veel w orden interessantwanneerde cultuurhistorische
puntenzeermodern denkt,maarook datnietall
esin contextdestof
fi
gestofwatverri
jkt.lkbenhethier
hetgedachtegoedvandemodernenzi
jngoedkeuring gedeel
teli
jkmeeeensenhierhebikgeschetsthoede
kan wegdragen.Vooropstaatdatde dichterzi
ch niet Leekedi
cht
jesin hun hi
storisch-theol
ogische context
jn
wilverschuilen achtermooipraterijom eengoede interessantworden om te lezen.Maarnaarmi
naam tekunnenbehouden.Juistzi
jneerli
jkhei
d heeft mening isheteveneensmogeli
jkeen esthetisch
waardeoordeeltegeven,hoeweldatop ni
et-esthetiDeGénestetzi
jnpopul
ari
tei
topgeleverd.
Hetmeestopvall
ende verschilismisschien weIde

twijfel.Zowelinzi
jn poëzieaIsinzi
jnanderewerken
IaatDeGénestetni
etnate zeggendathi
jnietzo
zekeri
svanalleswathi
jgel
ooft.Di
tterwi
jldeandere
di
chtendedomineeseenovervloed aan waarhei
d voor

schegronden gebaseerd is.

Inditartikelhebikmi
jmetnamebeziggehouden
metDeGénestetenhem inmi
jnbeschri
jvingafgezet
tegen de andere dominee-dichters.Hi
ermee wiIik
geenszinszeggen datde andere negenti
ende-eeuwse

zi
chui
tschri
jvenenschi
jnbaargeenenkeletwi
jfelken- domineesdie dichtten nietinteressantzijnom te
nen.6Zel
fseenanderevri
jzinni
g gewordendominee- lezen,maardateenIezernaenigestudi
eweIdegeli
jk
dichter
,Laurillard7,Iaatnietsvanenigegel
oofstwi
jfel ietsontdektindenegenti
ende-eeuwsepoëzie.Bi
jDe
horen.
Génestetval
tdan zi
jn ui
tzonderli
jketheol
ogi
schevisie
op,maarbi
jeenandere dominee-dichterkan datiets
heelanderszi
jn.Hetgedi
chtdathiernaastaIsvoorConclusie
beel
dafgedruktstaatkri
jgtdi
eextrawaardewanneer
Aan heteinde gekomen van deze korte ui
teenzetting
overde punten waarop De Génestetverschiltvan

anderedominee-di
chtersi
shetonmogeli
jkhem inde
toekomst nog te zi
en aI
seen van die dominee-dich-

ters.Demanisoorspronkeli
jkerdan dedichtersdi
e
dominee-dichtersgenoemdworden en zi
jnwerkis

ditartikelaI
scul
tuurhistori
sche contextdi
ent;debiografie van De Génesteten ietsvan de negenti
endeeeuwse theologiedi
scussies.Met di
e kennisin het
achterhoofd iszekereen esthetisch waardeoordeel
overhetgedichtte geven.Een waardeoordeeldat
nietgekleurd i
sdoorde breukvan tachtig,maareen
die overde barstvan tachtig heen leest.W anneerde

ook nu nog interessanten I
eesbaar.

breukineenbarstveranderdis,ishetmogeli
jkverder
Hi
ermeewi
jktmi
jnvisieafvandegangbareopvat- te zoeken in die duistere negentiende eeuw.

ting.Negentiende-eeuwsewerken kunnen ni
etmeer
Noten
1.

Ziehi
erover:M.Mathi
jsen,'
Tachti
gaI
soogkl
ep'.l
n:Denegenti
endeeeuw 16(1992),p.25-36.
2.
Ibidem
3.

VoledigeD/
ch>erkenvanP.
A.DeGénestet(metI
evensschets
doorC.
P.Tiele),Amsterdam,1912.
4.

Deethisch-irenischerichtinghoudtvoldatgodsdiensten godsdienstigewaarheid nieteen Ieerisdieethische uitspraken kan

doen,maarinzi
jnwezenethi
schi
s.DatwiIzeggendatmener
ni
etobjedieftegenoverkanstaan,maardatmenhetall
eenkan
gehoorzamen ofnietgehoorzamen.Hetiseen filosofischgetintetheologiediezegtverdertegaandan de filosofie,omdat

waarvol
genshendefil
osofi
einraadsel
sei
ndi
gt,zi
jdeopl
ossi
ng
ui
tdebi
jbelhalen.DeIaSaussayepubli
ceerdezeerveelover
dezevorm vantheol
ogieenprobeerdeveelvanzi
jntheol
ogische uitspraken psychologischteonderbouwen.
5.

DeGénestetnoemtzi
jngedi
chtenineenbriefaanPotgi
eter
''kantteekeningetjesopdegeestel
i
jkebewegi
ngvandenti
jd'.
Briefno.191 in Nage/atenbrieven,blz.157.
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6.

Deverschilenzi
jndui
del
i
jkzi
chtbaar,DeGénestetmagdanhet-

zelfdeetiketvan dominee-dichtermetzich meezeulen,geheel
terechtishetniet.Iemand die destoute schoenen eenmaalaan-

getrokkenheeft,zaIongetwi
jfel
ddedrangvoel
enverderte

gaanin deze 'duistere'negentiende eeuw.Misschien kan ikwat
titelsaandehanddoenvan werken dieöfzeergoed leesbaar

zi
jn,6fcuri
eusgenoegzi
jnom eengenoegli
jkeI
eesti
jdtever-

schaffen.In deIaatstecategorie pastzekerDe Schepping van
J.J.L.Ten Kate.Hetiseenzeervolumineuswerkwaarin een

poginggedaanwordthetbi
jbel
sescheppi
ngsverhaali
nover-

eenstemming te brengen metde modernewetenschap vandie
dagen.OverditwerkishetIaatstewoordnog nietgesprokenof

geschreven.HetalgenoemdeboekjevanA.KortewegenW.
I
demaVi
ngerGods>atz(tglgroot,bi
edteenzeerri
jkscala
aandomineewerkjes.OpeenIuchti
gemani
erwordtdeI
ezer
meegevoerdlangsdomineesdie deinktuithun pennen,soms

i
etsteri
jkeli
jk,wetenteI
atenvl
oei
en.Wi
egeïnteresseerdi
sin
prozakanterechtbi
jeenwerkj
e'volernstenlui
m',geti
tel
d

Schetsen uitdepastorieteMastlanddoorC.E.van Koetsveld.
7.

A.Korteweg,VingerGods,>atzltgf
jgroot,bl
z.301.

PEINZENSM OEDE
Daarisgeen Priester
Die Hem verklaart!
In raadslen wandel
t
De mensch op aard.

Trots'tonverkl
aarbre
Dathui
vren doet,

Wi
e 'tLi
chtvan Heden

Ookjuublendeer',

Trotsiederraadsel,
HetKwaad z66 groot,

DitIichtdoetsmachten
Vooral-naarmeer!

Trotsrouw en dood....

W antach,watnevel
Van Dwaling vlied'DeZon derKenni
s,

Zi
jschijnthi
erniet.
Mysterie-'tIeven!
Mysteri
e -'tIot!
Deschepping predikt

Geenli
efdri
jkGod.

En'tonwi
jsbre
Derhoop,die 'kvoed!

DeSmartz66schrikli
jk,
Jatoch,ikmeene
Dati
k Uw hand
W eIspeurde in 'tIeven Uw vaderhand;

Endatmi
jnzi
el
e,
Terstill
e nacht,
Uw stem weIhoorde,
Zoo teêr
,zoozacht.

Natuur-watdeerthaar
Uw vreugde,uw Ieed?

Na vuuren stormwind

Zei
szielloosIiefli
jk

Schoon geen Eli
a-

En reedlooswreed!

DeHeervoorbi
j....

EnHi
jdi
eallen

Uw starrenhemel
,

Isvöörgegaan?
Li
etzonderantwoord
OnsW aarom staan!

AIs'twoord desHeil
gen

Heteindderwi
jshei
d
Bl
i
jktal
toosmeer;
Wi
jwetenweini
g-

Zweefdeooksomsmi
j-

Hijtrektmi
jnoog,-

Mi
jnhartomhoog!
Iksmacht,vermoei
de
Van 'sI
evensIoop -

Tewei
nig,Heer!

Mi
jnhopei
sweemoed,
Mi
jnweemoedhoop!

Maartoch,algloei
tsoms

En'kgeefmi
jover,

Mi
jnhoofdvansmartInU,mi
jnSchepper,
Vertrouwtmi
jnhart.

Metblind gel
oof,
Aan U denVader
,
Wi
en ni
etsme ontroof!

Niet6mdatall
es
Uw Liefde ontdekt,
Maar6ndanksalles

Daari
sgeen Pri
ester
Die U verkl
aart,Doch U zoektni
emand
Vergeefsopaard.

Dattwi
jfelwekt

Vooys3 /Jaargang 15

Duo

O œ !aa?
Metde kop in hetzand
Elke donderdag betrap ik mezelf

erweerop.Alsik de Vrl
jNederIand ui
tde buspaken hetblad ui
t
dew i
kkelhaalom hetrustig door

een bel
eidsnota moetcorrigeren,

criterium 'herkenning'deins ik

opmijnwerkvoortdurendaan de

angstvalli
gterug.Zowerd mi
jherhaaldeli
jkdeseri
eHetbureauvan

dood denk ofmeteen beugel
fles
achter het bureau de w isselkoersen doorneem.Ook kan ik
me ni
etgoed voorstellen datikop

Voskuilaangeprezen,omdat ik

daarinzoveelvan mi
jn dageli
jks
leven zou herkennen.Natuurli
jk

te bladeren,begin ikachterin,bij vri
jdag metcollega'
s de kroeg vind ik deze romansveelte dik,
de 'Republiek derI
etteren'.Iksla i
nduik,deelneem aanhetjaarli
jkse maarikheb ook nietde behoefte
v
ol
l
e
y
ba
l
t
oer
n
ooi
o
f
h
e
t
z
onda
g- om mi
hetbelangrijkewerel
dni
euwsover
j's avonds nog eenste
en I
eeseerst(ofal
leen)deboek- avond niette Iaatmaak,omdatik gaan verdiepen in hetreilen en
besprekingen.Soms ben ik geërgerd alshistorische studi
esofboeken over kunst en filosofie de
overhand hebben. Ik Iees de
'Republiek'in de eerste plaats
voorde besprekingenvan de Iaatste romansendichtbundel
s.

devolgende dag moetwerken.In

zeilen op de werkvl
oer.W aarom
zou ik 'savonds een boek Iezen
waarin wordtverteld wat ik di
ezel
fde dag alheb meegemaakt? l
k
hebweIwatbeterstedoen.
Nutrofik laatstop hetbureau

Mi
jn dagenzi
jn netaIsde Vr(

deprakti
jkbli
jktdatiknietal
ti
jdin
mi
jn opzetslaag;hetIuktniet
altijd om de taartin tweeën te
del
en.Somsspeeltop mi
jnwerk
desluimerendehoofdpi
jnvanhet
feestje van devorigeavond nog
parten ofmijmerikopeen rustig

Nederland opgedeeld in twee
delen.De eerste hel
ftvan de dag

momentovereen prachtige passage uit een recent gel
ezen

dige,wantzel
dzame gebeurtenis;

perdag koersik op het kompas
van de rede.Het draai
tom nut,
bestuur, efficiency, carrière en
geld. Het is de periode van de
orders,bel
eidsnota'
s en vergaderingen.M aar ook van Armani,
spitstreinen en euro'
s.De tweede

vrienden overhetwerk en moet
erSOmS geWOOn Worden OvergeWerkt.
De Ii
teratuurhoortthuisi
n het
tweede deel.Het is een apart
domeinom in wegte doezelen,te

''eenthrilervan formaat''en ''fictiedieop de fei
tenvooruitIoopt''.

van een van mi
jn collega'seen
boek(dati
seenvermeldenswaar-

hetzi
jn nietvan dieIezers).Het
zouikhetbestkunnenvergeli
jken roman.Bovendienkunjeni
etvoor heetteDestrulYvogel-codeenwas
methetpoli
ti
ek-maatschappeli
jke e1kbedrijfsfeestjeeensmoesver- geschrevendoorNRc-journalist
deelvandi
tti
jdschrift.Achtuur zinnen,praatje 's avonds met RoelJanssen.Op deomslag Iasik:

hel
ft,en dati
sin mi
jn Iuxel
even
toch zo'n 15 uurperdag,vormt

dekeerzi
jdevanheteerstedeel.Ik
betreed dewereld van de roes,de
nacht,de slaap,de poëzi
e en de

Bij het vluchtig doorbladeren
begon ik te huiveren.In de dank-

betuigingwerdenallerlei(oud-)
bankdirecteuren en m inisters

genietenenvri
juitoverhetl
even genoemd.Verderlas ik daardat
natedenken.Stijl,schoonheid, het boek fictie was,maargebaIiefde,dood en verbeelding voe- seerdop dewerkeli
jkheid van de
ren er de boventoon. In een
rom an w iI ik geen voetnoten,

Economische en M onetai
re Unie

Iegtofdoceert,een poli
tieke stel
-

was een Europese m onetaire
kalenderopgenomen,voorafge-

(EMU)(ergvreemdtrouwensvoor
engagementofjournalistiek.Ik een verhaal dat zich in 1998
dood.Maarookvan despi
jker- hui
veraIseenschri
jverteveelui
t- afspeelt).Voordedankbetuiging
broek,de nachttrein en de muze.

Hetiskortom mi
jn eigen Repu- lingname verdedigt,bronvermelbli
ekderNutteloosheid.
I
k probeerdezewerelden strikt
gescheiden te houden en moeter
nietaan denken datikop zondag
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dingen opneemtofalsde uitgever

gaandooreen Ii
jstwaarinfinaneenboekaanpri
jstomdathetecht ciëlebegrippen aIsCAC-4O,Pibor,
gebeurd is of op ware fei
ten

Swap en Yield curve werden

gebaseerd zouzi
jn.Ookvoorhet gedefinieerd.Hetkon bi
jnaniet

Panoram a wordt geïnterviewd, voorlichten.AIsGill
esopzi
jnvri
je
wonenwedevoorbespreking bi
j. zaterdag overde Albert Cuypmeteen op hoIgeslagen staaf- Carla,de redactiesecretaresse van marktsl
entert,zi
jnwegetuigevan
mi
xerdoorelkaargeklopt.
het programma,heeftni
etdoor- zi
jn mijmeringen overdeteloorMi
jncollegahadhetboeknaar geleerd.Datkomtgoed uit,want gang van degulden.En inde uren

anders of in deze roman werden

mi
jn twee gescheidenwerelden

aanl
ei
dingvan een recensie in het

nu kan Gill
espagi
na'
slang ui
twei-

dagbl
adTrouw gekocht.Hi
jprees

denoverzi
jnfavorieteonderwerp: telefoontje wachten,beginthi
j

het aan,omdatJanssen in deze
thrilerhetnuttigemethetaangename had weten te vereni
gen.Er
werd nietalleen een spannende
geschi
edenis verteld, maar de
Iezerwerd terloopsineenvoudi
ge

de geschi
edeni
svan de Europese

stru/svoge/-code in de Republi
ek

Denemarken,Ierl
and en I
talië.''
EEG , EM U, EM 1,
' Carla van de
redacti
e sli
kthetvoorzoete koek.
EnaI
sze Iaterook nog intel
ligente
vragen gaatstellen,weet Gill
es
nietmeervan ophouden.

eenwording.''Hi
jbegonzijnui
tleg
bijhetgemeenschappeli
jke pl
an
van Helmut Schm idt,de Dui
tse
bondskansel
ier,en Valéry Giscard

datG/oby Gill
esenArlette op een
aan een volgende versie van de
Europese eenwording.Maarni
et
all
een Gill
es,ookdevertellerheeft
een schoolmeesterachtige instelIing.Zo lezen w e:'Shortgaan

d'lstaing,de Franse president, betekende ietsop termi
jnverkobewoordingenveeldui
deli
jkge- voorhetEuropese Monetaire Stel- pen in de verwachting dat de
maaktover Europa'
s monetaire sel(EMS)datin 1979 van start koerszou gaan dalen.''Datstaat
geschiedenis. Een paar weken ging metde munten van W est- ooki
ndebegrippenli
jst.
Iaterbesprak R.FerdinandusseDe Dui
Op den duurwordt het strtsl
and,Frankri
jk,de Benelux,

derLetteren.Hi
jnoemdehetboek
een spannende reportageoverde
dui
stere krachtenvan de financiëIewereld,maarvond hetaI
sthril
-

Iermislukt.Toenmi
jncoll
egaweer
een paardagen Iatervroeg ofik

ontvervelend.Hetpl
ot-ni
etonbe-

I
angri
jkineenthrill
er-i
snameli
jk
onderde berg ui
tgewerkte col
lege-aantekeningen van Janssen
bedol
ven.Gilles en Arlette gaan
Op zoek naarde dadervan een
moordaanslag opTerry Hartmann,
de directeurvan fi
nanciël
e syste-

Hetbli
jftinDestrul
àvogel
-code
heteindeli
jkgelezenhad(''Ji
jIeest niet bijdeze ene langdradige
tochzo veel')#ging ikoverstag, voorbespreking.Ookhettelevisie- men van deECB.Hijwasop het
en begon metgrote tegenzin in debatzel
jke specul
afwordtbijna integraal spoorvaneen mogeli
mi
jnvri
jeti
jdaaneenromanover Weergegeven.Carla werkt ook tieve aanvalop de monetaire unie
nO9 mee aan een radioprogram-

enwilde decentral
e banki
ershi
er-

Mi
jnvermoedensenvooroor- ma,WaarvoorZe Gillesmeermalen
delen werden bewaarheid. De weettestri
kken,bi
jvoorbeeldvoor
jles forward foreign exstrul
Yvogel-codeiseeneerstejaars een bi
hoorcollege economie.Elke han- changecont
ract.We kri
jgen een
deling wordt aangegrepen of afl
everingvanNewsnl
ùhtvoorde

voorwaarschuwen.Di
tverhaal
tje

euro'
s, fi
nanci
ën en poli
tiek.

beter:is bedachtom de Ieergierige Iezerwatoverde monetaire
unie ofde Europese geschiedenis

kiezen over de waarde van de
Fransefrank.Hetni
euwevri
endin-

g/oba/strateg/'
stvan de Bicker&
Six Bank in Amsterdam,voorhet
populaire televisieprogram ma

een kantoorvoorelectronische
beveil
igingssystemen en I
aatzi
ch
daardoorde directeuruitvoeri
g

i
s te dun.Bovendien isaldirect

dui
deli
jkwi
e deslechterikis,en
dati
sgeen complimentvoor''een
thriller van formaat''. Ook de
karakters van Gilles en Arlette

worden ni
etuitgewerkt.Hetzi
jn
netjevanGi
lles,Arlette(nee,niet twee mooie,oppervlakkige,hard
bi
jtebrengen.Eenvoorbeeld.AIs Carla),vanDe NederlandseBank, werkende yuppen.Van die figuren
hoofdpersoonGi
llesKempers,een bezoektop een gegeven moment di
ejenahetslui
tenvan de beurs
i
n de Nes in Amsterdam bierziet

drinkenti
jdenshetbrallen.Hun
l
even draaitom een ding:dew i
s-
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selkoers.Welli
chtkri
jgjedanvan- overnon-fictie in haarRepubliek.
zelfde vol
gende dial
ogen na het I
nterviewsmetschri
jversofreporvri
jen:'''Wasdi
tnouspecul
ati
eve tagesoverkunstvind ik regelm aseks?'vroeg Gilles nadatArlette
uitgeput van genot met haar

tig in het eerste deel.Ook de

'Maardan weImeteen gemeen-

de Iiteratuur zelf, zoals in De

Hetkind Matitda
Eigenli
jk had ik beter moeten
weten.Hetbeki
jken vaneenver-

grote dagbladenhebben opvri
j- filming van een boek is nu eenhoofd op zi
jnborstwasgaan I
ig- dagbi
jlagenwaarinfictieen non- maaleen riskante zaak,datiseen
gen. 'Dit was een amoureuze fidi
e op een boekenberg worden wi
jdverbreidemening.Vaakishet
uni
e.''lkgel
oofdatwe bezigzijn gegooid.Ikvind hetbest,zolang oorspronkeli
jke verhaalop vele
eenvaste pariteitte ontwikkelen.' we ermaarvoorwakendatnietin pl
aatsen gewi
jzi
gd en ni
etalleen

schappeli
jkemuntalsbasis.''Het struisvogel-code, de w erelden
isweereenswatandersdan het
traditi
onele sigaretje, maar ik
sl
oeg nadezewalgeli
jkeeurotiek
hetboektoch echtdi
cht.
Na hetIezen van deze eerste
Nederlandse Euro-thriller werd

door elkaar gegooid worden.
Laten we ervoorzorgen dat de

omdatfilmisch nietall
este reali
seren is.Soms gaatde scenario-

schri
jververderenvormtheteinde
van het boek om tot een zeer

Iiteratuureenapartdomeinbli
jft. onverwacht, en 'onnatuurli
jk'
Laat de Ietteren vooralnuttel
oos happyend.Ti
jdenshetI
ezenvan
bli
jven,eenbezigheidvoorhobby- het boek heeft zich een beeld
njehoofd.Bi
jhetkijisten.Verpestmi
jnvri
jeuren niet genesteld i

mi
jn mening opnieuw bevestigd: metbronverm eldingen en voetdepolitiek-maatschappeli
jkewe- noten of Iange uitweidingen over

ken naareen fi
lm wordtdi
e acti
-

reld en de Republ
iek derLetteren

verbeelding kanten klaarvoorgeschoteld. Je eigen fantasie
wordtgeconfronteerd metdievan

zi
jntweeapartedomeinen.Helaas
moetik constateren datdie twee
werelden steeds vaker op een

politiek, kunst en filosofie. 's
AvondswiIikdewaarheid zonder
feiten.

hoop worden gegooid.VnjNe- Heteryeroense
derl
and plaatstveelbesprekingen

viteitnietverwacht:je kri
jgtde

eenander.Datkannatuurli
jkniet
alti
jdgoedgaan.TochtrekkenIi
teraire verfilmingen veelbezoekers,
allemaalni
euwsgi
erig naar'hoe ze
hetgedaan hebben'.

DeIaatstetijd komen erweI
erg veelverfilmingen uit.Produ-

centen en ui
tgeverszi
jnookniet
op hun achterhoofd gevallen.
Bestsell
ersaIsSenseand Senslbil
it
y
en Fhe house ofthespirits kunnen op hetw i
tte doek veelgeld
opleveren en hetboek komtzo
ook opnieuw onderde aandacht
van de mensen.Bram Stokers'
Dracula heeftalvelemalenop het
scherm geschitterd en zel
fsvan

eenschi
jnbaarveelmindersensationeelte verfilmen roman aIs
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Karakteri
sonl
angseen verfilming
uitgebracht.
Toen ik de aankondiging van
de fiIm Matilda zag,was ik erg
nieuwsgi
eri
g.Na hetlezen vandit
boek ui
t 1988,voel
de ik onmid-

delli
jksympathievoorhetaanhet
brein van Roal
d Dahlontsproten

boekenwurmpje.DezeMatildadi
e
hetopneemttegen degewelddadige volwassenen,wilde ik weI
eensin het'echt'ontmoeten.Het
werd een I
euke,maarnietzo'n
bevredi
gende kennismaking.
Dahlzeieens in een interview '
.
'Voorki
nderen isdietel
evi
sieeen
ramp.Ze komen thuisenzi
ttener
maarnaarte staren.''Van massaal
en passief consumeren moest
Dahlni
etshebben:zel
fstheaters

bezochthi
jIi
everni
et.Hetisdaarom opvallenddatjuistzi
jnboeken
bijna allemaalzi
jn verfilmd.De
een z'n dood is de ander z'n
brood,zull
enwe maarzeggen.Na
de succesvollefilmsDeG7R enDe
heksen waren in 1996 zowelDe
reuzenperzl
'
k aIs Matilda aan de
beurt.
ProducentDanny de Vito,die
in de fi
lm MrW ormwood speelt,

van de beste passagesnietin de
film zitten.DahlIegtdaarin uit
hoe Matilda door haar ouders
behandel
d wordt:''and the parentsIooked upon Matilda in particular as nothing more than a
scab.A scab is something you
have to putup wi
th untilthe time
comes when you can pi
ck itoff
and flick i
t away.M r and M rs
W ormwood Iookedforward enormously to the tim e when they
could pi
ck theirli
ttle daughteroff
and fl
ick heraway,preferabl
yi
nto
the nextcountry oreven further
than that.''Matilda heefthetni
et
getroffen met haarfamilie:een
misdadige vader,een hersenloze
moederen een onnozele broer.
Vanafhetbegin i
szeaangewezen
op zi
chzel
f:ze Ieertzi
chzel
fpraten
en Iezen en metbehulp van het
kookboek kan ze zich in I
even

eenvreseli
jkevolwassene,nameli
jk hethoofd derschoolMiss
Trunchbull, een in jachttenue
gestoken kinderhaatsteren voormali
g kampioene kogelslingeren.
Gelukkig is er ook nog M iss
Honey,die haar naam eer aan

doetaI
sdeIievejufvandeeerste
klas.Zijheeftalsneldoordat
Matil
da bui
tengewoon intell
igent

isenwiIditmei
sje graag helpen.
Bovendi
enbli
jktMatildahaarook
te kunnen helpen, vooral met

haarwonderbaarli
jke gave:Matilda kan dingen met haarogen
I
aten bewegen.
W atpersonages betreftkomt
de fiIm aardig overeen methet

boek.Hetmeisjemetdevl
echtjes
houden.Terwi
jlhaarmoedernaar (dieTrunchbullgebruiktom te

de bingohalis,zi
tMatilda sti
ekem

Iaten zien datze de olym pische

inde bibli
otheekde moeili
jkste

sportnog nietverl
eerd is)komt
voor,net aIs hetvriendinnetje

literatuurte Iezen. Haarvader
heeftIi
everni
etdatze Ieest,want
waarhebben ze andersdi
e grootbeel
d-tvvoorgekocht?Hetisal
lemaalwatextreem,maarwelerg
I
euk.ln defilm wordternog een

isdichtbi
jhetboekgebleven.Het schepjebovenop gedaan:wanvoorDahlzo karakteristieke ver-

blik van M atilda in de camera
roept geen glimlach meer op,
maareerderverontwaardiging.
Ook op schooltreft Matilda

neer Matilda zegt datze graag

Lavenderen de chocoladecake
etende Bruce Bogtrotter.Maarer

i
sookveelaan hetoorspronkeli
jke verhaaltoegevoegd.Zo wordt
in defilm hethui
svan de W ormwoods in de gaten gehouden
doortwee agenten van de FBI.De
reden hi
ervoorisdatde autohandeIvan M rW ormwood nietzo

telperspectief(''1think Imight naar schoolw il, reageert haar
enjoywri
tingend-of-term reports vaderhierop doorte zeggen dat
forthe stinkers in my class.But zenog veeltejongis.Vervol
gens frisjesinelkaarzit,endeFBIhier
enough ofthat.W e have to get

moetM rsW ormwood beslissen

Iuchtvan heeftgekregen.Op zich

on.'')wordtindefilm weergege- hoe oud Matilda dan weIis,maar verdui
deli
jkthetweIdeoverhaasven dooreen voice-over.Dat is ookzi
jweetde I
eefti
jdvan haar te vluchtvan de familie naarhet
maargoed ook,anders zou een dochterni
et.De meeli
jwekkende buitenland aan heteinde van het

39
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verhaal,maarhetgeeftook de
invloed van hetIand van de filmproducenten aan:Amerika.I
n het
zuiden van Engel
and, waar de
W ormwoodsvolgensDahlwonen,

maatvantranentrekkeri
jwordtde

Leesteken en oppe- ezen

gezellige sfeeri
n hui
s,van voorde
Trunchbull
-dictatuur,geïlustreerd
aan de hand van een bonbon-

Tom van Deelsbekendeopstel'De

kommabi
jKrol'(Hetoogin'tzeil#
doosje.Datisall
emaalzoon-Dahl 1984)handel
tvoornameli
jkover

isde FBIkamperendvoorje deur aIs hetm aarkan.Ofdeze twee compositorische verschillen tussen
nietzowaarschijnli
jk.Ookui
teen componenten,spanning en senti- voorpublicaties en drukken van
andergedeelte blijkt de Ame- mentaliteit,ook aan de Ameri- Krolswerk.Ondanksde veelberikaanse invloed.In hetboek ont- kaansei
nvloedtewi
jtenzi
jnweet lovende titelwordt over diens
steektpa in woede wanneerhij ik niet.M isschien dat de inslag interpunctie nietmeergeconstaMatilda m eteen boek van John
Steinbeck,een Amerikaan,op de
bank aantreft:''FiI
th,'MrW ormwood sai
d.'I
fit'
s by an Ameri
can
it'
s certain to be filth.That'
saIl
they w rite about.'' In de film is
dezepassageWonderbovenWOndergeschrapt.
Hetvroegere huis van M iss
Honey,waarhaartirannieke tante
Trunchbullwoont,speelteen erg

van de doorsnee film erweIiets teerd dan dat daarmee nogal
mee te m aken heeft,maarhet eigenzinnigwordtomgesprongen.
kan ookaan Dahl
s moraalIiggen. Hieronderwordt getrachtwèlin
I
n Dahl
s boeken i
s hetgoede dat te gaan OP een ZO marginaalVerhetkwadeoverwinteen constan- schi
jnselalshetparticulierIeestete:de slechteriken komen sl
echt kengebruik van een schri
jver:
aan hun eind en zo hoortdatvol
- namel
ijkhetaanhalingsteken bi
j
gensDahlook in een kinderboek. Reve.
Maardezegood-and-bad-guymoIn de tram kan George Speerraalbetekentbi
jhem nietsenti
- man,hoofdpersoon van De stille

schenkt.Doorhet huisaIsplaats

kuntze alleen fantasie en humor

ment,maarjuistveelhumor.'Er vriend,zi
jn ogen nietafhouden
bel
angri
jke roIindefilm,terwi
jl wordtteveelgepreektin kinder- van eenjongemanschuintegenDahlernauweli
jksaandachtaan boeken.Kinderenwillen Iachen.Je overhem:hetmoetdeMarcelzi
jn
vanhandel
ingtoetevoegenkri
jgt geven,om het Ieven wat beter
hetverhaalnieuwe impul
sen.Aan
de ene kantwordthetspannender:achtervolgingen in hethuis,
M atilda di
e methaartoverkracht
allerleidingen Iaatbewegen en zo

aan te kunnen,' In hetboek is

Matildaveelvroli
jkeren ondeugender,en alisze erg slim,ze

wordtnietzowi
jsenserieusal
sin
de film. Daar is ze getransfor-

Trunchbulldestuipenop hetIi
jf meerd in een mini-volw assene,
jaagt.Maarhetverhaalwordter terwi
jlDahlwiIdateen kindkind
ook overdreven gevoeli
g door:er kanzi
jn.En ikhad zo graag de
duikt een oude pop van Miss vi
jfjarigeMatil
daontmoet.
Honey op,verdereen portretvan
haaroverleden vaderen totover-

AukjedeGraaf

die hem in het kader van de
herenli
efde ooit eenmaalthuis
opzocht,een paar dagen Iater
met een royal
e zelfgebakken vis
kwam aanzetten en vervolgens
spoorl
oos verdween.Maarzel
fs
wanneerSpeerman,desgevraagd,

zi
jn oudevlam dejui
ste uitstaphal
tewi
jst,wordthi
jnietherkend.
Daarom zoekthijin de Iaatste
hoofdstukken van De st/
'
//evriend.
na een weemoedige terugblikop
hun zonderl
inge romance,troost
in een dagdroom overeen wat
betrouwbaardertype:

Dienstplichti
g soldaat Hansje
kwam dan op de grond naast
Speerman zitten,en Ieunde met
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z(nblondehoofdjetegenz(nIuitenantaan.f...l 'Hansje', een
blond,slank,blna meisjesachti
g
diertje van een jongen, en
Speerman,haddenz/ch reedsbl

hi
jhetnuofkonhetechtzozijn een afgerond geheelmet kop,
dathi
jdiejonge oppasser,door staart,etc.te Ieveren''(interview
een col
legaofsuperieurofbezoe- ui
t1966,Ingesprek,p.96).Wanker, met de naam Gerrit had

neer pas in dit soort w erk de

hun allereerste ontm oeting op

horen aanspreken?'' (p. 88). eigennamen met-en-zonder-aanNagenoeg i
n di
enshuidkruipthi
j hal
ingstekensbli
jkenoptedui
ken,

onwederstaanbarewketote/kanderaangetrokken geyoe/d.(...1
SoldaatHansjeheettevoluitHans
vanDommel
en(p.108).

door vervolgens te bedenken:
''Maarm i
sschien had di
e 'Gerrit'
zelf geen m oeder meer' wat
hem zo aangri
jpt dat hi
j 'in

gedachten hetwarme,doorzi
jn
De tweede keer dat hij hi
er dierenzorggespierdgeworden Ii
jf
genoemd wordtkrijgtde naam van Gerrittegen zich aandrukte,
van deze fictieve wapenbroeder om dezegerusttestell
en(...)''(p.
merkwaardigerwijze ineensaan- 90).Alsdeechte Gerrit/'Gerrit'
halingstekens, die echter niet Rinusbli
jktteheten,komtookdie
terugkomen bi
jde beschri
jving naam meten Zonderleestekens
vanzi
jnnavolgend,tameli
jkonmi- voor,terwijleen inmiddeIsà la
li
tairgedrag.Watbladeren wi
jst HansjeuitDe stillevriend opgeuitdat,bi
jderuim zeventig maal roepen'Arnold'zi
jnaanhalingstedatMarcel
snaam vi
el,ook deze al kens meteen weer kwi
jtraakt.
afen toe van plotselinge aanha-

Bovendi
en wordteen tevergeefs

I
ingstekensvoorzi
enwerd(p.68,
72,87).Aandeui
thetI
oodgesl
a-

benaderdArtisbezoekertjemetde

li
gthetvoorde hand een verband

tezoekentussengewi
jzigdeschri
jversstrategi
e en leestekenwildgroei.Omdat Reves werk vanaf
Op weg naar het einde geken-

merktwordtdoorspelli
nggrapjes,
archaïsmenenspreektaal
vari
a,li
jken ook de minder opvallende
surprise-aanhalingstekensthuiste

horenineenarsenaalvansti
jlmi
ddelen di
e eIkop hun mani
erbenadrukken datdaarin nog steedsdes

schri
jversei
genchaotischewerel
dbeeld wordtweerspiegel
d.Ookin

ditsoortwerkbli
jfthetimmers
gaan om het sinds Werther
Niel
and vertrouwde thema:'W eI

naam Harald ofHarold -Treger
verstaathetni
etgoed -daareen-

zag ik in dat het onmogeli
jk
moestzi
jnall
eswatergebeurde
maalvanvoorzi
en (p.262-263, te begri
jpen en dat erdingen
waren,die raadsel
achti
g bleven en
115,282).
Opvall
end isdatdeze dubbel
e eenmi
dergeli
jke eigennamen metèn
stvanangstdeden opsti
jzonderaanhal
ingstekens,treftdie per
soonsregi
strati
espasvoorbli
j- gen' (p.73).Alleen heeft de
mysterieuzeIeestekensaan bi
jde kente komen na Op >eg naarhet schri
jversindshetverschi
jnenvan
meestuiteenlopende personages, ei
nde(1963),jui
stindatwerkvan de brievenboeken er dus van
gen Speerman ligt het ni
et:wie,
9e'
fntrigeerd geraakt, in ander
werk van Reve op zoek gaatnaar

dri
eëntwinti
gi
n totaal.
Zo maakt de tegenoverArtis
wonende Treger, uit Bezorgde
ouders,naaraanleiding van een
krantenbericht over een m et
ouderloze poema'
sbelaste oppasser,zi
ch opvall
end druk overdiens

Reveduswaarin een conventioneI
e verhaalstructuurvervangen is
doorhet,aldan nietin bri
efvorm,

l
ijntebrengen:

schijnbaarrechtstreeksnoteren
van autobiografisch aandoende
gegevens,zonderdie ondergeschikttemaken aan een bepaal
de

voornaam:'Datdiejongeoppas- plot: 'Men vraagt mijwat ik
serGerri
theette? Waarom ofvan

afgezi
en om nog te proberen in
deze chaos metI
iterai
re middel
en
Zo begintweeçonaV endbaaz de

voortschuiving van m(n herinneringen,dieik ditmaalbeslotenheb
nietteverzegelen,wantml
Yschien

beleef,ikIulmaarwatoverwatik

isde tl
jd nabl
j,waarop aldeze
wie mochteen jonge oppasser zieen meemaak,hetontslaatmi
j ongeloofwaardigeen nooitergens
geenGerritheten?(...)Enverzon van deverplichting om werkeli
jk verband mee houdende invallen,
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nauwellksverwoordbaanaIsflar- opduikende aanhalingstekens, IootFrans('wantzo heette de
den van nietvoleindl
ndegesprek- naar hun aard, bovendien een jongen''),gaandeaanhali
ngsteken en nooitvoltooide,dubbelzin-

betekeni
sverschuivende functie.

kensoverop diensnaam.Immers:

Zoalszi
jinalledaagstaalgebruik ''AIs'Frans'zich reedsde vruchteherkomst, tezamen gevoegd zul- een woord ontheffen van zi
jn Ioze attenties van (Gerardlliet
Ien worden toteendoormlnim- gebruikeli
jke betekenis,Ii
jkthet w elgevallen,hoeveelgemakkemergewetenprofetie(Nadertot Reve-personagedoordeti
jdeli
jke Ii
jkerzouikmi
jdanmethem kunI
eestekensimmersdeverhaalwer- nen verenigen'
u,p.60).
'(p. 101,104).
keli
jkheidteontsti
jgen,waardoor Evenzo in Oud en eenzaamLzodra
Terwi
jlhi
ermeedeweg vri
jbl
eek de Iezerhetzichtop diensstatus de ik-persoon een medevakantievoor Meedogenl
oze Jongen, wordtontnomen.Erwordtgesug- kampgangerteongemerkttotop
Revism e, Zinloos Feit, Vi
erde ger
eerd datdeschri
jvereensoort de huid genaderd is -hem wordt

ni
gebeweringenzonderdui
dellke

Persoon Gods en andere sinds
1963 in Reveswerk opduikende
bekende motieven,behelstalle
structuur in het werk van Reve
vanafOp weg naarhetelhde ni
et

speciale verstandhouding met
hem erop na houdt.Zo kan zich
boven elkerevi
aanseverhaal
figuur
een bemoederende machtopen-

tussen di
enstruirand en broekband een bel
angwekkend Iitteken
geopenbaard heetde aanbede-

construeren van een raamvertel
-

de vertellerzich een verhaalfiguur

I
er,hoewelverwikkeld in een ver-

ling (Een circusjongenjofhetop

IetterlijkIi
jkttoeteeigenen.Zo

w ill
ekeuri
ge momenten plaatsen
vanopelkaaraansl
uitende hoofd-

ontmoetin Nadertotu de ik-per-

houding metzi
jn gastvrouw,zi
jn
zinnenop haarvri
end zodra hi
j

ne 'Wallie'of'WaI'(p.157).Dat
baren,di
e hem,hoetoepasseli
jk, hetinditsoortgevallen inderdaad
meerdan bi
jvoorbeeld hetaan- even aanhaa/t.
een denkbeeldi
g inwi
jdingsritueel
brengen van een proloog en epi
Ni
etzelden duiken di
e aanha- betreftbli
jktook uitDe vierde
Ioog (Oud en eenzaam), het Iingstekensdan ook op wanneer man.In deze roman zetde vertel-

stukti
tels (De taa/ der Iiefde).
Alleen l
outerformele kunstgrepen

soon eentotaalreuklozejonge- een foto van deze Herman ziet.
manvanwiegemeldwordt'
.'Zi
jn Alshi
jwacht 'op hetogenblik
voornaam bleekGerardtezi
jn'', waaropzi
jmi
jover'mi
jn'mysteri-

verwi
jzen nog naareenschri
jver- hetgeen nog eens bevestigd euze, overw eldigende, fatale
.'Gerard ik weetnu weI 'Herman'zoude gaan vertell
en'
'
supervisor,en zelfsin hetbi
jui
t- wordt'
zondering weImeteen soortplot zekerdathi
jzo heette I...J. (p.86),gebruikthi
jbi
j'mijn'de
bedeel
de De vierdeman vraagtde
vertell
erzi
ch aan hetslotafofhet
eigenli
jk w eI een verhaal mag
heten wathi
jheeftopgedist(p.

maar die niet eerder 'Gerard'
w ordt dan wanneer het tot

aanhalingstekensop de conventi
onel
e mani
er,maardoorHerman

gewenstei
ntimi
teitkankomen(p. dietoe te bedelen bli
jktdathi
j
95-97).AIsdevertell
ervervolgens deze alvast aIs ingeruild be145).
Ii
chaamsgeurgebrekbli
jkttochte schouwt:nog nietinwerkeli
jkheid
Andersdan alle overige blik- bezwaarl
i
jk-zi
jngedachten ri
cht zl
jn Herman,dan toch weIal
vangers hebben de onverwacht op Gerardsvri
end,straal
jagerpi- 'Herman'
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dusikIeef.Isdatduideli
jk?'(p.
Ii
jken -juistindechaoswaarmee 200).
Reves aanhalingstekenraadsel
zi
jzi
jn opgescheept-perIeestekeneenvri
jplaatstoegewezente leidt dus naar het door geen
jzer te bestri
jken
kri
jgen,doordaarmee,bovenal
le Leestekenwl
verhaal
werkeli
jkhei
d uit,verpl
aatst gebied van de magie,die im mers
De Reve-personagesvan na 1963

te Worden naareOn VOOrde l
ezer

nietschept,maaroproept:hier

ontoegankeli
jke,onvatbarepri
vé- krijgtgeen bovenaardse macht
sfeer.Ditkan gezi
en worden aIs
hetui
tvloeiselvan een karakteri
stiek-reviaanse vertellersobsessi
e'
.
hetzichzèl
fzi
en aIsvreemde,een
'zogenaamde',slechts bestaand
als tussen aanhalingstekens.In

Tien vroll
jke vertellingen wordt
dan ook verzucht:''Ik bedacht

een voorbeeld ternavolging aangeboden.Zoalseerderwerd aangehaald,lag aan hetrechtstreeks
weergeven van Reveschaotische
wereldbeeld de hoop ten grondslag datooitvan hogerhand kon
worden ingegrepen dooralhet
geschrevene samen te voegen

hoe ikal
ti
jd mensen benijd had

''toteen doormi
jnimmergewedie van zichzelf in een oftwee tenprofeti
e'(Nadertotu.p.60).
regel
s konden zeggen wi
e en wat Nul
ichtdeschri
jver,i
nzi
jnI
iteraire
zi
jwaren,I
eefti
jd,beroep,burger- almacht,zijn personagesleesteli
jkestaat,beroep ouders.Ik ben kengewijsui
thun ordelozeconhelemaalniets,bedachti
k...'(p. textom zo eenhogereinstantiete
156).Vandaarui
ti
sheteenkl
eine tonen wat hemzelf zou moeten
stap naarhetsoortoverpeinzingen aIsdeze van Speerman:'W at
waswaar,watwas echt,en wat

overkomen:een vorm vanziel
zorg
die alleen een God op zich kan
nemen.W antbi
edthethieren nu
geen uitzicht op houvast, dan

van de vertellerin Oud en eenzaam L''Ik had de vreem de 9ewaarwording (...1datook ikzelf
een Ieugen en een verzinselwas''

kend worden doorte vertrouwen
op toeverlaatdaarbui
ten:

aan hetslotvan De avonden spi
egelen:''Ik adem ,en ik beweeg,

hem .Indien ditzo Nas,en indien
hetwaaroas,datGod Iiefde oas,

danmoestditbetekenen,datwl
s/echts werkell
jk bestonden,in
zoverre weIiefhadden (Nadertot
u,p.55).
Of,kortweg:''AIhetbestaande is
een illusie en een begoocheling.
God all
een bestaatnieten isdaarom geen illusie en geen begoo-

cheling''(Brievenaangeschoolde
arbeiders,p.182).Hetisdusnaar
di
ereddendewerkeli
jkheiddat,bi
j
wi
jze van minimaalschi
etgebed,
Reveschaoswerende leestekens

verwi
jzen.Maarwatwanneerde
Redderhet zèl
f niet kan stellen

zondereen dergelijke handreiking?''(...)mi
jngedachtenwaren
elders,ofnergens...Nietmeerbi
j
hetverhevene,ofhoejeje 'God'
enDi
enssoortel
i
jkgewichtdiende
voorte stellen:wateen treurige

onzin allemaal...' (Moederen
zoon,p.269).EndaarI
igt,tussen
de aanhalingstekens,Reveshel
e

schri
jverstragiek.
wasni
etecht?Bestondhi
jzel
fweI
echt?''(Destillevriend.p.61),of moetdeei
gen werkeli
jkheidont- J.l..Di
jkhul
Y

God >asdeeni
ge werkellkheid,
(p.254),dieFri
tsvan Egters'ver- en w(waren slechtswerkelkk in
maarde verkl
aring totzi
jn koni
jn zoverrehI
jin ons Nas,en wl/'
n

Geciteerdwordtsteedsnaardeeerste

druk,behal
vebi
jWertherNieland(tweededrukvandegezamenl
i
jkeuitgave
metDeondergangvan defamilie

Boslowitk enDeavonden(vi
erdedruk).
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''Ik geefniets om
diepe gedachten,
atleen om m ooie
Zinnen''
KarinSmeetsenPieterleroense

Interview m etTom my W ieringa

Na RussellArtusenSergevan Duijnhoven ishet
woord inde intervi
ewreeksmetjongeauteursaan
deUtrechterTommyWieringa.Hi
jdebuteerde in

Turbo-aanstekerswaarmeehi
jdoorEuropazwierf.De

1995 metde roman Dormantique'smanco;in di
t

mensen die me onderdakverl
eenden en alle anderen
di
e een Turbo-aanstekervan me kochten.''Alsofhet
om een soortvan subsidie gaat.Maardeze opdracht

jaargevol
gd doorAmok.W ieringaoverdeliteraire
kritiek,rom anstructuur,publiceren en Hitchcock9CZPJPS.

opdrachtvan Dormantique'
s manco herinnerthier-

aan:'Di
tboekkon wordengeschrevendankzi
jde

isni
etdeenigepassage di
eW i
eringa'saanstekerti
jd
oproept.Hal
verwegehetboekwandel
teenjongeman

Dejongeschri
jversdieUtrechtalsresi
dentie kozen, hetverhaalin die depersonages,eengezin op reisin
Zwitserl
and,eenaanstekerverkoopt.Dezejongen,

worden welde 'UtrechtM affia'genoemd.Hoewel
Tommy W i
eringa onlangs meteen aantalUtrechtse

''een tani
ge vogel
verschrikkermetonrustige ogen''

collega'svooreengroepsfoto poseerde,weethi
jniet maakteen onuitwisbare indruk op de mooie dochter
watdie Maffia nu preci
esis,noch waardeze naam van hetgezi
n:''In deverlatenheid van dejongen
vandaankomt.''Hetisnueenbeetjeeen hype,maar schoolietsonbenoembaarsdatze intuïtiefhad willen
de mensen di
eermee begonnen zi
jn,waren erniet kennen en omsluiten,waarze een ogenblik Iang
bi
j.Eigenli
jksl
oegdi
efotodushelemaalnergensop.' hartstochteli
jkverli
efd opwas.'W ieringanoemthet
Toen de UtrechtM affia voorheteerstvan zich Ii
et eenH/
e
tchcock-grapje.''lkvind hetheelIeuk,maar
horen,zo'nvi
jfjaargeleden,zetteW i
eringavoorhet van de literaire kritiek mochthetniet.Ik had nooit
eerstdepen oppapi
erom een romanteschri
jven. gedachtdatjebeoordeeldwordtvolgens.
een Ii
jstje
''Eendagboek hiel
d ikalvanafmi
jnveertiende bij. punten van 'zo schrijfje een roman'.Een goede
Maartoenkreegikeenmeisjeenging mi
jnti
jdnutti- romanisgeschrevenin de grootstmogeli
jkevri
jheid
geraanw enden.Ruwweg gesteld:ik hoefde niet van geest,zonderbeperki
ngendie beoordel
aarsje
meeropjachten hadti
jd over.Hetleven voordatik proberen op te Ieggen.Een goede roman kentduimetDormantique%manco begon,zieik aIseen grote zenden verschi
jningsvormen:een goede roman
bestaatniet.'
sti
jl
oefeni
ng:brievenendagboeken.''
Het gedrag van de literaire kritiek verklaart
W ieringa studeerde vi
jfjaar geschiedenis in
Groningen en rondde Iaterde Utrechtse Schoolvoor

Journalistiekin driejaaraf.''Diestudiegeschiedeni
s
hebikni
etafgemaaktdoordatzel
fdemeisje.Zi
jisvan
zeergroteinvloed.''Terwi
jlW ieringa alsgesjeesde
studentaanzi
jndebuutDormantique'
smancowerkte,hield hi
jzichzelfin Ievenmeteen handeltje in
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Wi
eringamethet'band wagon effect':''Eerstgaater
één op de wagen staan,vervolgensspringternog

een bi
jenui
teindeli
jkstaatdehelewagenteroepen
hoe geweldig of hoe kut hetis.Je ziet het bi
j
Grunberg:heti
sallemaalfantastisch.Detien procent
aan aardighei
d di
e de recensenten te geven hebben,

TommyWi
eri
ngafoto.
'Vivi
aneSassen

Recl
amezuilfoto.
'MichielRulgrok

gevenze allemaalaan dezel
fdeauteuromdatdevorige datook aldeed.'W i
eringa probeertzich hiervan
nietalte veelaan te trekken,maarmoettoegeven

boeken waren zowelzwartvan toon alsvan inhoud

en diezi
jnechtonleesbaar.l
kwiIlezersgraag kwel
len, maarje moet het weIdraaglijk houden.

dathethem ni
etgeheelkoud Iaat.''Natuurli
jkdoet Dormantique% manco heb ikmetveelpleziergeschresechtspelenderwi
jsontstaan.'I
kheb deze
een slechtekritiekjewat:iemand Iaatzich I
aatdun- ven:heti
jven.
kend ui
toverdeIiefdevanjeIevendoortezeggen vierpersonen en daargaikeenboekoverschri
datze puisten en een bochelheeft.Ik verbaas me

eroverdatjesteedsmoedwilli
gverkeerdwordtopgevat.Vandaag kreeg ik een recensie onderogen voI
fouten:gewoon flodderwerk.Fouten en moedwillig

bedrog doenme hetmeestepi
jn.Ikkan meerecht
heelkwaad overmaken.Een recensentbegintmetde

Hoe kan i
k datop de bestemanierdoen'
?'lkgebruikte zowelde ik-vorm al
sde derde persoon enkel
voud,

bi
jdezelfde personages.Ookdatwasvol
gensdekriti
ekfouten verwarrend.M aarik vi
nd datsommige
ch hebben om metzekere afstand
passages hetin zi
beschreven te worden.Ofze zi
jnzo gevoeligdatje

jven om hetdraagli
jk
stelling 'Derti
en in eendozi
jn.Boeken van huidige ze indehi
j-vorm moetopschri
stheelerg
schri
jvers'enwiIgaanbewijzendatmi
jnromandaar tehouden.Andere passageshebbenerjui
jaIszein de ik-vorm staan:danwiIik
ooktoebehoort.Danzegthi
jbi
jvoorbeelddaterook veelbaatbi
verkrachting in zi
t,watgewoonni
etwaari
s.Hetpunt gevoel
volzi
jnenietsraken.''
i
sdatveelmensen di
e recensi
esgel
oven.Vervolgens

Door deze wisselingen van perspectief gaan

jke stukkengeheelvoorbi
jaan de
moetjeaanjeoom i
ndeprovinciegaanui
tleggendat bepaalde belangri
die man gelogen heefta''
bel
evi
ngvan de hoofdpersoonDormanti
que,terwi
jl
hetboekaanvankeli
jkzi
jngetuigeni
sIi
jkttezi
jn.Zo
wordterbladzijden lang aandachtgeschonken aan
Dormantique'smanco

de spirituele Ieermeester Bodhidarma.W anneer

Dormantiquezestien isheefthi
jeenvri
endinnetje,
Wi
eringa'
ssti
jlstraaltpl
ezi
erinhetschri
jven uit.Dit Nina.Haarouderszijntrouwevolgelingenvandeze
staatin schrilcontrastmetde zwalgal
ligelevenshou- goer
oeenbezoekenhem aI
shi
jinZwi
tserl
andzetef
t.
gelingen,deOntvankeli
jken,hunmeesdingenen-beschouwingenvan zi
jnhoofdpersonen. Hoeweldevol
e
''Wanneerde stijlhetzelfde gewichthad aIs de terverafgoden,krijgenzehem niettezien.Nina,di
inhoudzouhetondraagli
jkzi
jn.Mi
jnbrievenendag- hethele gebeuren metwantrouwen aanschouwt,is
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ui
teindeli
jk de enige diewerkeli
jkcontactmetde
Meesterheeftenzi
jn wi
jzeIessen begri
jpt.Wanneer
zijDormantiqueoverBodhidarmaprobeerttevertel
I
en,iszi
jnenigeopmerking:'''Benidormo?'' Vol
gens

indekranteengeboorteadvertentieI
eest.Zi
jnjeugdIiefde Ninaheefteenzoon gekregen.Alzijn hoop

W ieringa i
shetgeen enkelbezwaardatDormanti
que

DormantiquevluchtnaarMarokko,maarhetverleden

wordtde bodem ingeslagen en in een vlaag van

razerni
jki
eperthi
jzi
jngeheleinboedelhetraam ui
t.

jfthem vasthouden.''Hoewelhetslechtafloopt,
belangri
jke del
envanhetboekeenvoudi
gweg mi
st: bli
''Tragi
sch genoeg wiIDormantique nietzi
en datook vi
ndikweIdegeli
jkdathem gelukti
swatteverandeesuithet
Bodhi
darmazi
jnwaardeheeft.Hi
jiseenverdoemde, ren.Hijheefteen breukgemaaktdoorall
raam tegooi
en.Hetbelang isdéthi
jbeweegt:'AlI
e
enterecht,danhadhi
jmaarmoetenIuisteren.''
In hetheden van de roman is BasDormantique

tegendedertigjaaroud.Hi
jwastafi
ndekeukenvan

Ieven begintmetgoede schoenen'.HetIukthem niet
om hetverleden afte schudden,maardat kan ook

niet.Jekuntnooitontsnappenaanjezelf,dati
sde
crux.Zelfszi
jn inspanningom Ninate Iatenweten
herinneringaanzi
jngroteIiefdeNi
na.Hi
ji
sergpas- hoehi
jindiejarenzonderhaargel
eefdheeft,mislukt;
sief en IaathetIeven maaroverzich heen komen. alzi
jn bri
evenverwaaien indiewoesti
jn.'W ieringa
.ikziezo
Metzi
jncollega Eli
zabeth heefthi
jongeïnspi
reerde fantaseertverder:'Ikvond datheelgrappig'
seks.Zijheeftsamen methaarzus Hannah een voormehoeeen Moornootjesverpaktin zi
jnbrieonstuimige minnaar,Beer,en wiIdatDormanti
que ven.Mi
sschien isheteen beetjeruw allemaal.Maar
een Mexicaans restauranten wordtvoll
edig in de
greep gehouden doorhetverleden,vooraldoorde

hen begluurtvanafhunbalkon.Dormantique heeftal
eerderkennis gemaakt metde woesteling Beer,die
hem na eencafébezoek zonderreden i
n elkaarheeft
geslagen.Elizabeth geeft Dormantique,die zich

Dormantique isnietcreati
efgenoeg om eenwending
te geven aan hetverleden,wathem meervrede des
hartenzou geven.In die zinwas hettoen heelauto-

all
esvol
gens plan:Dormantique sluipt hethuisin,

aanJ
'ezelf.'

biografisch.Reizen Iostgeen donderop.HetI
aatje
epi
njezelfki
jkenendebanal
iteitvanbeweegafvraagtwaarom hijhieraan meedoet,sleutelsen zeerdi
instructies.Wanneerdeavond eindeli
jkdaaris,gaat redenenblootleggen,maarjekuntnooitontsnappen
bespiedthetsadomasochi
sti
schetri
otothi
jeronpas''M i
jnwerkisnatuurli
jkautobiografisch in zeer
onhe
r
k
en
bar
e
v
or
m.
De
ki
em Iigtbi
sel
i
jkvanwordtenverdwi
jntweer,MetEli
zabethwi
sjmi
j,de ui
twersel
thi
jvervol
gensgeenwoordmeerenal
lesi
sweer king hoortthuisin een roman;zo misvormd dathet
aIsvoorheen.W ieringa heeftgemerktdatveelIezers ni
etmeerergopmi
jI
i
jkt.I
kvi
ndheteenprettigeontmeerverwachtten van deze scène en verbaastzich wi
kkeling datmi
jn romanssteedsminderpersoonli
jk
hi
erover.'
'Mensen aIsBas Dormantique -ze bestaan worden.I
kheb opmi
jn zestiendein een dagboekje
echt-diemoetjenetzol
angtrappentotzei
etsdoen. geschrevendatikweleensietszou will
enschri
jven
Ermoetgrofgeschutingezetworden om ze eenstap watni
etsmetmezelftemakenhad,andersdanmi
jn
te Iaten maken,in welke richting dan ook.Daarheb

interesse ervoor.De ontsnappingscl
ausul
e zi
t in het

ikbewustaan gewerkt:eerstkri
jgthi
jkl
appenvan I
aatstestukjevandiezin:behalvedan mi
jn interesse
Beer,danvolgtteleurstellingoverseks,hi
jwordtont- ervoor.Mi
jn interessevoorhetonderwerpheeftmet
slagen,zijngrote Iiefde Nina krijgteen kind.Met mijtemaken,maarnietmetmi
jn autobiografie.
kanonnen wordt Dormantique een kant opge- Wanneeri
k boekenIeesvantijdgenotenvind ikze
drongen,maarhetwasnooitmi
jn bedoelingom di
e vaaktéautobiografisch,datkunjeheelscherpmerscène het hoogtepunt van het boek te maken.

ken.Ik bensteedsmeervoorboeken meteen bepaal
-

jverzelf.In Dormantique'
s
Natuurlijk is hetweIeen belangri
jke scène:Bas de afstand totdeschri
Dormanti
queisseksueelgefrustreerd,maarhi
jont- mancohebikopall
erleimani
erendeschi
jnvanautodektdatsekszonderI
iefde van nuIen generwaarde bi
ografi
e proberentevermi
jden:dehoofdpersoonis
jschri
jftniet
is.Hi
jzegtookergens:'Hetwasalleendevariëteitin eenkleinemanmeteenhelm vanhaar,hi
standjesdi
emebovenhetni
veauvandevl
ooienuit- en ik kom aIs hetware vooraIsaanstekerverkoper.
tilde.'Omdatergeen I
iefdebi
ji
s.Daarstem ikzeer Tochishetniettevermi
jden,maardatkomtookdoor
mee in,ikheb dieconcl
usie immerszel
fbedacht.AI
s deomslagwaaropeenfotovanmi
ji
safgebeeld.''
Nina spreektoverzui
vere Iiefde wendtDormantique
'Dormanthue'
smanco i
songepoli
jsterdan mi
jn
zi
chwal
gend af.Jemag hetni
etnoemen,noemen i
s ni
euweromanAmok,heti
seenbeetjemi
jnjongensboek,al
leIi
ttekenweefselvanmi
jnzielzitdaarin.Een
dodel
i
jk.''
BasDormanti
quekomtpasechtin bewegingaI
shi
j Iogboek.'
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Van Möring totNesci
o

nummertrouwensni
etgeven;ze dachten datik een
bom ging gooien.''

Hetmanco van Dormantique doetsterk denken aan
de kwaalwaaraan MarcelMörings hoofdpersoon

MendelAdenauerinMende/
serfeni
sIijdt.Mendel 'KiIIyourdarlings'
kan ni
etvergeten,'Herinnerenismi
jnspeci
ali
teit''#
en Ieeft voortdurend in het verleden, net aIs HetkostteW ieringabetrekkeli
jkweinig moeiteom
Dormantique:''W antdat ik me allesherinner,dati
s zi
jneersteroman uitgegeventekri
jgen.'Samenmet
hetmancovan Dormantique.All
esweetiknog,vergi
s eenvri
endenmi
jnmeisjeeneenpakpapieronderde
jeniet!'.Debeidehoofdpersonenwordendoorhun arm ben ikop een mooie dag in maartzeven uitgevebuitengewone geheugen belemmerd hun heden in ri
jen langsgeweest.'Ui
tgeveri
jSingel262 maakte
eigen handte nemen.Ditprobleem overdenken zi
j weinig indruk.Eendame achtereen glazen balie nam
allebeivoor de wasmachine.In M ende/s erfenisL hetpakvanW i
eringa inontvangst.Zi
jzou erzorg
'Bi
jnaelkedagzi
tikvoordieomgekeerdepatrijs- voordragendathetbi
jdeprofessi
oneleIezersterecht
poortin de machinetekijkennaarhetrondtollende zou komen.ThomasRap en ln de Knipscheerspraken
wasgoed,ikkenall
eprogramma'
sui
tmi
jn hoofd,ik meertotdeverbeelding.'Di
twarenuitgeveri
jenzoal
s
weethoevoorzichtig hi
jfln,ni
etkleurechtheenen ikmevoorsteldedateen ui
tgeveri
jerui
tmoestzi
en:
weerwiegt,hoe hi
jvolstroomten heelzachtzoemt een zootje,ratelende faxen,boeken indozen,romaIshijwaterverwarmtvoorhoofdwas90graden, melige mensen.Dezetwee ui
tgeverijenwilden het
zonderbio-inweek.Ik ken die machine beterdan ik

boek dan ook hebben.Rap vroeg naarmeerwerk,

mi
jzelfken.'Dormanti
que komtdoorde machi
ne Van Erkelensvan In de Knipscheerwilde hetmeteen
zelfstotinzicht:''Naeenti
jdjereali
seerdeBaszi
chdat uitgeven.'
hijalde heleti
jd naarzichzelf keek;zichzelfzoals
W ieringaIi
jktnog steedsenigszinsverbaasd over
weerspiegeld in de gl
azenconusvandewasmachine. zi
jnsnellesucces.'Hetgingbel
acheli
jkeenvoudig.I
k
Hijzatvolkomen versti
jfd,terwi
jldewasrond zi
jn heb gewoon geluk gehad.En dan te weten hoeveel
beelteni
scirkel
de.Zi
jnmeestIucideingevingvanjaren smartachterveelmanuscripten schuilgaat.lkkan het
kw am meteen klap:alleswas in beweging,alles mei
ntussenbi
jnanietmeervoorstellen,maarsommidraaide...enhi
jstondvolkomenstil.''
ge mensenzijn hunhel
e Ievenbezig hunwerkuitHoewelW i
eri
nga hetwerkvan Möring goed kent gegevente kri
jgen.Natuurli
jkzi
jnermeesterwerken
enhem zelfseengeestverwantnoemt,isdezeparall
el

die doorslordighei
d ofonkunde van de redacteuren

volgenshem geheelaanhettoevaltoeteschri
jven.
Na Iang denken noemthi
jNescio aIseen vanzi
jn
echteI
iterairevoorbeelden:'Ikvoelmi
jzeerverwant
metzi
jn melanchol
ie.Debibliotheekdienstschreef
een aardig stukjeoverDormantique'
smanco.
.'Een
zeerei
genti
jdseversievanF/taan#esa'Maarééngrapjeheeftdeschri
jvervanderecensieni
etgezi
en,hoeweIhi
jzichaIsNescio-kennerpresenteert.''W ieringa

i
n degrotehoop verdwi
jnen.Maarwathetgrootste
deelbetreft:waarschi
jnli
jkishetmetdebesteintentiesgeschrevenenzi
jn ook dethema'
sidenti
ekaan

Ieesteen scène voorwaarin Dormantiques vriend
Fri
edrich na een zelfmoordpogi
ng ondervraagd wordt
dooreen psychiater:'''Godsdoel,'zeiFri
edri
ch nu i
ets

Iui
der,terwi
jlhi
jdeafzonderli
jkeIi
jnenvandebui
zen
bovenzijn hoofdvolgde,'Godsdoelisdedoelloosheid...Maarhetisvoorgeenmensweggel
egddatbi
j
voortduringtebeseffen.''Hoebedoeljedat?''Weet
ik niet,'zeiFriedrich,terwi
jlhi
jzich omdraai
de.''
W ieringaconstateert:''Erzi
ttocheen bronvermel
ding
in -'weet i
k ni
et'iseen ruwe vertaling van Nescio.
Hetstoortme datdie man datnietziet.Daarom heb

ikhem gebeldom hettevertellen.Eerstwildenzezi
jn

dievan meesterwerken,maarishetop een ofandere
mani
erklungel
ig opgeschreven.Daarnaastiservaak

sprakevantherapeuti
schschri
jfwerk;menschri
jftover
persoonli
jkeproblemenenbesognes,maarweetdaar
geenafstandvantenemen.Terwijlhetjui
stde kunst
isom hetpersoonli
jkeineenvorm tegieten di
e het
vooreengrotegroepmensenaantrekkeli
jkmaakt.'
Hetuitgevenging 'bel
acheli
jkeenvoudi
g',maar
brachtook een zekere druk metzich mee.'Na de

publi
catievanDormantique'
smanco begon destri
jd
pasecht:dan moetjeI
erenschri
jven.''Vooralomdat
W ieringa hogere eisen aan zi
jn ei
genwerkstelde,
ging hetschri
jvenvan Amokhem moeili
jkeraf.'Ik
heb hetacht maanden na het verschi
jnen van
Dormantique% manco ingeleverd.Maarik vond het
nietgoed.Hetwaste vetti
g,te dik.Toen heb ik het

totvi
jfti
gpagina'
steruggebrachtenereenheelnieuw
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boekoverheen geschreven.Metpi
jninhethartheb ik
all
e nietterzakedoende dingen eruitgehaald.Ik ben
ermetde kaasschaafoverheen 9e9aan en heb voor
heteerstkennisgemaaktmetde guillotine die 'KiII

werkeli
jke oorzaakvanzi
jndoodzou vermoedeli
jk

yourdarli
ngs'heet.Datisietsheelergs.All
eswatje
prachtigvindt,maarwaarbi
jtocheen heelgeringe
zeurendetwi
jfelaanwezig is;hel
e goede,bloemri
jk

wederwaardigheden in hetbuitenl
and,en de zaakis
gesl
oten.
Vanui
t hetgezichtspuntvan een bui
tenstaander

nooitachterhaaldworden.'Terug op kantoorhandel
t

Fischerdezaakoprouti
neuzewi
jzeaf:hi
jschri
jfteen
ambteli
jk rapportwaarin hi
jverslag doetvanzi
jn

heeftLeonFischerzi
jn I
evenbehoorli
jkop orde.Hi
j
Hetjeugdi
geenonbezonnenplezierwaarmeehi
j heefteenvaste en goedbetaaldebaan,eeneigenhuis
Dormantique'
smancoschreef,isverdwenen.''Schri
j- en een vriendin van grote schoonheid;een Ieven dat
ven wordtsteedsmeereen kwelling.Erkomen meer tottevr
edenheidmagstemmen.Maarheti
sjuistdit
enmeerverkeersbordenbi
jwatikschri
jf.Hetmoet regelmatigeen onbezorgdeIevendatin Fischerchroopgeschreven stukken,hetmoesterallemaalui
t.''

steeds magerderen soberder,zowelqua taalaIs

inhoud.Ikbendaartrouwensalvanafmi
jnveertiende

nisch onbehagen en onrust I
osmaakt.''De nondescripte i
deevan i
etsgroters,ietshogers,mooiers

mee bezig.Ik haatte wat ik schreef;hetwastotaal enbetershi
el
d hem uitzi
jnslaapa''NogeenkeerwiI
onl
eesbaar.Al
sikeenstri
jdheb,danisdatmi
jnstri
jd: hi
jhet'rauweenjuichendeIevensgevoel''doorzi
ch
steeds soberderschrijven.ZoalsJan Arendszei: I
atenstromen.Nogéénkeer,wantFischerwordtbi
jna
'Ni
emand kan zo magerpraten mettaalaI
s ik'.Het der
tig.Enditi
sdanookzijnIaatste mogeli
jkheidom
evenaIseenwi
jzerdie
schri
jvenismeerambachtdani
kooithadgedacht.Bi
j ''fastforwardtegaan,om teI
Dormantique% manco heb ikgewoon gedaan watik

tri
llend van de oversturing in hetrode gebi
ed stond.

I
eukvond.Nubedenkiksteedsmeerregel
tjesomdat Negenentwintigwasdaarnognetdel
eefti
jdvooc''
ikdatmooivind,omdati
k ideeën heb overcomposiWi
eringa overde verlangensvan zi
jn hoofdpertie,sti
jlen opbouw.Hetnaïeveplezi
erom ongebrei- soon:'Fischeriseen oerconservatief.Hi
jverdraagt
del
d tekstenop papiertezetten i
svoorbi
j.Maarhet geen veranderingen.Ook nietdatiemands Ieven er
wordtweIspannenderom keeropkeerdedoorjezelf voorzi
jn dertigstedrasti
schandersuitzi
etdanwangestelde ei
sen nate komen.'
neerhi
jeenmaalderti
gi
s.Fischerkanni
etaccepteren
datzi
jnwildejongensjarenvoorbi
jzi
jn.Heti
ste rustig,te bedaagd entegeëffend,datzithem dwars.De
stuwende krachtvan die heftige verlangensverhin-

Amok

De I
ezersdi
e bekendzi
jn metDormantique'
smanco
worden op de eerste bladzi
jden van Amokverrast
dooreen knipoog van de schrijver;een typisch
Wieringa-grapje.HoofdpersoonLeon FischerisrouwtransporteurenmoetinMarokkohetstoffel
ijkeover-

derthem om opdebanktegaanzi
ttenenzi
jnzegeningentetellen.Maaralmetali
shetbi
jhem wat
minderdramatisch dan bi
jBas Dormanti
que.Fischer
isgewoneren makkel
i
jkervoortestellen,eenVerstandige knaap,di
e kan relativeren.Hetiseen nor-

schotvan een Iandgenootophalen.Een man die

malejongen,meteen paaronaangenaam repeterendewens-endroombeel
deninzi
jnhoofddiehem niet

gevondenwasin hetgrensgebied van Algerije en

toestaangel
ukki
g teworden.''

M arokko.Hoewelin Dormantique'
s manco nietdui
-

Fischerweetzi
jnIeveninderdaadbehoorl
i
jkteverdelijkwordtofDormantique zijn tochtdoorde pestenmetzi
jnnon-conformi
stischegedrag.''Ikdenk
M arokkaanse woesti
jn overleeft,zalhetvoorveel weleensdatji
jverloren bent',merktzi
jnAntilli
aanse
Iezerseeneendui
digeaanwi
jzi
ngzi
jn:hi
jisomgeko- schoonheid Zahira aan hetbegin van de roman termen.VoorLeon Fi
scheris hetslechts een gevalop l
oops,maarni
etzonderwerkeli
jkheidszin,op.Derel
azich,een van de vele humm i
es,human remains,die tiemetzi
jnvriendinstaatalvanafdeeerstebladzi
jhi
jvoorzi
jnwerkophaal
t.''De hummies(...)di
e hi
j den onderdruk.Fischerkan zich nietovergeven aan
ophaalde uitvan God verlaten oorden,waren opge- een kneuteri
g burgerbestaan.''Hethoeftnatuurli
jk
blazen,doodgeschoten of neergestoken doorterro- nietzo tezi
jn,maarIi
efdegaatweIvaaksamenmet
risten,fundamentalisten enordinaire rovers.Ook ver- een burgerli
jkIeven,Hartstochtisdeti
jd een zonde;
dronk erweleenseen,maarverreweg de meesten I
iefdeIeidtvaaktotbankzi
tteri
jenavontuurloosheid.''
bezweken heelgewoon aan eenhartinfarct.(...1De Daarbi
jkomtdatFi
scherzi
chstoortaandepl
otsel
inge
hum uitdewoesti
jnwaseenonduidelijk geval.De religieuze opwelling van Zahira. Net aIs in
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Dorm antique'
s m anco draagt in Amok de religi
e
waardoorde vri
endinvan de hoofdpersoon plotseling

Strucluuren wetenschap

gefascineerd raaktinsterke matebijaan heteinde

NetaI
s in Dormantique'
s manco I
open in Amok ver-

van de rel
ati
e.W ieringa,eni
gszinsverrastdoordeze
parallel:'Ik denk dathette maken heeft met de
angstvan Dormantique en Fischerom de anderte

schillendeverhaalli
jnen doorelkaar.Samen metde
sti
jldraagtdi
t bi
jaan hetspeelse karaktervan
W ieringa'
s romans.Vooranal
yti
sche geesten val
ter

verliezen in ongri
jpbaarheden.EenGod i
svolsl
agen nogalwataan te merken op eenheid en structuur.
ongri
jpbaar,daarkunje i
emandnietoppakken.Het VoorW i
eringa zi
jn ditaspecten vanondergeschikt
isnu eenmaaleen overtuiging,volslagen onaantast- bel
ang.Grapjes,perspecti
efwisselingenenontspoorbaar.Eenminnaarkunjeaftuigen,God niet.Hetis de verhaallijnen:hetkan allemaalinzi
jn Iiteraire
eenwezenli
jkeangsti
emanddaaraanteverl
iezen.' wereld.Hethangtwaarschi
jnli
jksamen metzi
jnfel
le
VoorNina en Zahiraisreligiezeerbelangri
jken kritiekop de studieNederlands.''Ooitheb ikeenpaar
daardoorI
i
jkenzi
jsterkerinhetl
eventestaan.''Hetis collegesNederlandsgevolgd en daarwerden een paar
hetregulerendeaspectvan religi
e.lkben vaak onder boekendi
emi
jnsympathiehaddenvol
strektverneukt,
de indrukvan mensendi
eeen gel
oofbeli
jden.Daar endatbinneneen hal
fuurti
jd.Hetiseenstandaardwordikheeljaloersvan.Ni
naenZahirazi
jntameli
jk kri
tiekvanschrijversop neerlandici,maarhetwas
stabiele meisjesdi
e uiteindeli
jktoch hun eigenweg echtzo.Ikvindheteigenaardi
g datjekuntstuderen
gaan.Datzieikverdommezovaakterug bijmannen in de literatuurwetenschap en datIiteratuurgeanalyenvrouwen.Vrouwenzi
jnuiteindel
i
jkveelsterkerdan seerd kan worden.Op schoolmoesten we eens een
mannen.Zi
jhebben eenzel
foprichtend vermogen gedichtvan Lucebertanalyseren.Iedereen had een
datongeloofli
jkis.Mannenzi
jn inveelgeval
lenzei- andere verklaring bedacht,en vervolgens zeide
jk
kerds,zwi
jmelaars,navelstaarders.Ze doendingen docent:'Jadatisallemaalheelmooi,maareigenli
dehi
j.,.'Endati
sdenoodzakel
i
jktevervullen
vierkeerfout,terwi
jlvrouwenveelminderwezenl
ij- bedoel
ke fouten maken.W atik beangstigend vaakwaar- voorwaardebi
jdestudi
eNederl
ands.
neem i
s datmannen telkens met hun stompe kop
Ikbegri
jphetniet,waarom zoujeeenboekzowiltegen dezelfde rotsen oplopen.Ik ontzeg vrouwen I
enI
ezen?Waarom gajenietgewoonzi
ttenenIaatje
geentwi
jfelofhetvermogenom foutente maken, eenboekoverjeheenkomen?DewetenschapperwiI
maarzemakenzemindervaakenIerensnel
ler.Terwi
jl gewoonindekeukenki
jken.DanwiIjeberedeneren
echtvindt.Al
sjegaatberei
kop mijndertigstenogsteedsdezel
fdedingenfout waarom jeietsgoedofsl
denerenwaarom jei
etsmooivindtofi
etsjeaangri
jpt
doeaI
sopmi
jnzesti
ende.''
Fi
scherheeftvoortdurend hetideedathijmoet danraakthetaanvankeli
jkepl
ezierertochaf?I
kIaat
ki
ezentussen een grenzel
oosnon-conformisme,zoal
s meIieververrassen dooreen feestel
i
jkopgetuigde
zi
jnvri
endAdriaanKroonleeft,ofeensaaiburgerbe- tafelmetheerli
jkegerechten.Ikhebnietdebehoefte
staan metzi
jnvri
endin.''Eigenli
jkisFischer' aldus om tebeki
jkenhoezedatinelkaargepleurdhebben
ziJ
'n schepper,''noch burgerman,noch een totale wantdanweeti
kdaterwaarschi
jnli
jkschaamharen
non-conformist,maarhi
jkannietmiddelen.AIshi
jop en kakkerlakken inzitten.DatwiIiknietweten.IkIaat
debankzitbeginthette knagen,maaraIshijeen- me graag zand in de ogen strooien.lk zie een helemaalde grotevri
jheid heeft,snakthi
jweernaarde boelfilmswaarvandestructuurvermoedeli
jkni
eti
n
kleinedingetjesdiehi
jmetZahirahad.Hetmoetbi
j orde is,maartoch gaik meteen heeltevreden gevoel
hem A ofZzi
jn,ennietsdaartussen.Dezel
evenshou- de bioscoop uit.Datheb ik ook met boeken:soms
ding Ieidttotverschill
ende keuzen die elkaartegen-

spreken.Hetdilemmavan Fischerisdathi
jhetI
even
nietaccepteertzoal
sheti
s:gri
jsheidencompromis.''
Wi
eringa mi
jmerend'
.'HetiseigenlijkweIraarom
hierovertepraten:i
khebti
jdenshetschri
jvendermategepsychologiseerdom beweegredenenduideli
jkte
maken,dathetmoeili
jki
som datnuaIseen meta-

knarsthet,liggen de rail
snetietste hoeki
g op elkaar.
I
k laatme Iieververbli
nden en meeslepen dan datik

analyserend i
etstotme neem.Bi
jBoel
ivanLeeuwen
Ioophetvaaknietsoepel
,hetknarst,dankri
jgjeoverigensweIeenki
jkjeindekeuken.Datvi
ndikgrappig
en dan I
eesik door;ikverbind ergeen oordeelaan.
Van Leeuwen raaktaan de kern van beweegredenen.

professornog eensoverte doen.Pratenoverbedenk-

Hi
jkan overCuraçao schri
jven aIseenfantastisch
sel
senhersenspinselsal
sofhetwerkeli
jkgebeurdis.'' krakkemi
kkigcircus.Datkloptzo verschrikkeli
jkerg
datjeerontroerdvanraakt.Ontroering,datishet,in
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hoofdl
etters.Datmaaktofbreektalles.Hoe hetdan
verdergeschreven is dondert me niks meer.Ik ben

Derde boek?

een emotionele consument.Maarook de stijlis 'Nubenikbezi
g aan mi
jn derdeboekendatvereist
natuurlijkeen argument.Ikvreetallesalshetgoed heteenen anderaan historisch onderzoek.Hetheeft
vertel
d is.Hetverhaalmaaktme nietzoveeluitmits
het maargoed isopgeschreven.De meestprachtige

nog mindermet mezel
fte maken.AIs ik zeventig

teld dat ikvoorgalg en rad geboren was,dustoen
ben ik naarde universi
tei
tgegaan om dattegen te

wiIik dan ook in eigen beheerui
tgeven.Ik laatdriehonderd exempl
aren drukken voormensen di
e echt

spreken.Datisgelukt.Mi
jn hele I
even i
shetbestrijdenvanvooroordelen.Datwasookmi
jnstri
jdbinnen
deuniversi
tei
t;mezelfeenzekerevrijheidvansti
jlpermi
tterendienietbi
jhethi
storischméti
erhoorde.Dan

geïnteresseerdzi
jn.Hetmoeteen mooie,bi
jzondere

schreefikeen stukoverdeonaangename schroeil
ucht

Aan hetsl
otvanhetgesprek komtW i
eringa nog
even terug op de literaire kri
tiek.OokvoorAmokver-

word,schrijfikwelweereenboekovermezel
f.''
verhalen wordenverpestdooreen beroerdestijl. W ieringa wiIdeze roman op een andere manierIaten
Terwijlik een kl
oteverhaaldatfantastisch isopge- verschi
jnendanzijn eerstetweeboeken.Hoewelhi
j
schrevenalti
jdzaIui
tl
ezen.Andersom niet:structuur Amoksindshetverschi
jnennietmeerheeftgelezenzegtmeveelminder,'
'daarvoori
shetnogtevers'-heefthi
jzich ernsti
g
Toch heeftW i
eringavi
jfjaaropde universiteit gestoord aan een paardingen:'Eris gerotzooid in
doorgebracht.''I
k ben naarde uni
versi
tei
tgegaan om
hetmanuscript.Erzi
jn di
ngen i
ngesl
opendienietin
analyti
schteIerendenken.Zehebben me al
ti
jd ver- mi
jn eigen documentstonden.Mi
jnvolgendeboek

diegeenenkel
ehi
storicusbi
jzi
chwiIdragen,overde

ui
tgave worden.Ik heb daartoe besl
oten omdatik
allesin de hand wiIhouden.All
e fouten moeten aan

mi
jzel
ftewi
jtenzi
jn.'

Ii
chtfascistoïdetendensergensin.De docentschreef

wachthi
jweinigwaardering.Zi
thethem hogerdan
daarbi
j:'Je drei
gtsomsvl
ottegaanschri
jven,maar hi
jwiItoegeven?''Toen ik mi
jn eerste boekging
danverliesjedirectdedistantietotdematerie'.Dat schri
jvenhebikjarenl
angallesgelezenwatIosenvast
gebeurde een paarkeer,en toen wistik zekerdatik zitoverIiteratuur:elkebijlage,zelfsin Hervormd
daarni
etthuishoorde.Nui
szo'nsti
jloverigenswaan- Nederland.Maardatzaai
tui
teindeli
jkzoveelgi
f:el
ke
zi
nni
g hi
p.Simon Schama i
sermeebegonnen.Ik kan keerhoopj
edatje naam genoemdwordt,ofje nu
me ni
etvoorstell
en hoej
eandersgeschiedenismoet gepubliceerd hebtofniet.En elke keerdenkJ .
bedri
jven.Hi
storicihebben nooi
twill
enziendatjui
st kloptniet.Hetisonrechtvaardig datikdaarnietsta.'
in hunvakalleszo persoonli
jk i
s.Dooracademi
sch Heti
sbevri
jdendom datni
etmeertedoen.lkstelme
taalgebruik hebben ze datwillen verhull
en,en het

nietmeerop de hoogte van watdaarallemaalstaat

werktniet.Heti
sveelbeterom hetop persoonli
jke en datgeefteenenorme rust.De literairewereld,met
titeltedoen,dan kri
jgjemeesl
ependegeschi
edeni
s- aldiepubli
caties,isenorm frustrerend.Erverschi
jnt
sen.AIsjemensenwiltinteresserenvoorgeschi
ede- zoveel.Hoemoetjedaarooiteen pl
aatsinziente
nis,dan isdatde manier.Eén docentmaakte meooit

vinden?Hofland noemde de Ii
teraire werel
d ooiteen

bli
j.Hi
jschreefachterop eenstuk:'Sti
jlgoed,jehebt
tal
ent.'Ikkan nietandersschri
jvendanikdoe,ikkan
me nietsonnatuurli
jksaanleren,ikkan nietwetenschappeli
jkschri
jven.Ikhadhetopmi
jneigenmani
er

'Iemmingengetto'.Hetheeftinderdaad metstri
jdte

beetalleswatindebuurtkwam.MaaraI
sjedatni
et
meerdoet,valtereenI
astvanjeaf.Heti
sprettigom

gedaan en die man vond hetgoed.I
k vond datfan-

nietmeerte lezen w atde mensen ervan vinden.

tasti
sch:hetisdusweImogeli
jkom indi
tvakietste
schri
jven opeen persoonlijkemani
er.Geschi
edenis
moetmeesl
ependzi
jn.'

Bovendien,Iaatzemaarroepenenschelden:i
kschri
jf
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maken.Vroegergedroeg ik me aI
s een Iem ming:ik

rustig dooc'
'
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Oek de Jong,Een man die in de
toekomstspringt.Meulenhoff,

eId die nog sterk op de vooroor-

em piri
sme,rationali
sme en mate-

Iogse Ieek;een overzichteli
jke

rialisme)zi
chhadontwikkel
d.''

1997.f39,90.

ln 'Dronken van taal'IaatDe
Jong zien dat Kellendonk uitein-

Tussen 1983 en 1986 voerden
Oek deJong en FransKellendonk
gesprekken overeen nieuw op te

wereld met vaste norm en en
w aarden, waarin een levensbeschouwing een ogenschi
jnli
jke
eenheid schi
ep.Kellendonk werd
katholiek opgevoed, bezocht
regelmatig de mi
s en verbleefals
puberop een internaat.De Jong

ri
chtentweemansti
jdschri
ft.lnDe

kreeg een degeli
jke hervormde

lacobsladder.wantzo moest het
blad gaan heten,w ilden ze het

opvoedingen schaardezich weke-

A com plete futile being

Ii
jksonderhetgehoorvan een

falenvan deeigenti
jd bl
ootl
eg- Dokkumsepredikant.
Die harmonieuze wereld uit
gen envri
jui
tnadenken overde
ontwikkeling van een nieuw
hunjeugdverdweenin dejaren
werel
dbeel
d.Afgesproken werd
datze zich zouden beperken tot

kwam hetti
jdschri
ftnooitvan de
grond.Rond 1985 werkten beide
auteurs aan een nieuwe roman.

insl
oeg.Kellendonk zochtdaad-

werkeli
jk naar een vorm van
geloof.Hi
jwildegeloven in iets
wathi
jaIstheori
ehaddoorzi
enen
doorzi
jntwi
jfelwasondermi
jnd,
maarhem toch de enige manier
leekom de I
eegte di
e deonttovering van de wereld had achterge-

Iaten op te vullen.Uiteindeli
jk
komthi
jui
tbi
jeensoortironische
zestig aIs sneeuw voor de zon. vor
m vangeloof,dathi
j''oprecht
Kellendonk en De Jong nam en

de persoonli
jke Ii
terairevormen: afstandvanhetouderli
jkmil
ieuen
dagboek,briefofessay.Hoeweler
gewerkt werd aan een eerste
numm er over transcendentie,

deli
jk toch een andere weg

probeerden zi
ch Ioste maken van

hunkerkeli
jke godsdienstigheid.
Dat bleek niet eenvoudig; het
bestaan zonder godsdienstig
vangnetin de killeen materialisti-

veinzen''noemt.De Jong noemt
deze intell
ectuele constructie een
''wangedrochtvan een theorie'
'
en een 'zich in bochten wringen''#wantgeloven ineen verzin-

seIvindthi
jonzin:watisdannog
hetverschiltussen reli
gieen Ii
tera-

schejarenzeventigentachtigviel tuur? De religieuze houding van

Bovendien nameneenjaarI
ater de auteurs zwaar.Een van de
de krachten van Kellendonk zi
en- bel
angri
jksteovereenkomsten in
derogen af.Delacobsladderbleef hundenkenwasdanook,schrijft
een droom vantweejongeschri
j- De Jong,hun preoccupatie met

Kellendonk is volgens hem dan

ookvooraleen Ii
teraire.Zi
jnsti
jl
was zi
jn ware religie. Voor
KellendonkIi
jktde sti
jl''een vervanging tezi
jnvande magische
taalvanzi
jnjeugd,waarin hemel
enaarde,hetti
jdel
i
jkeenheteeu-

Vers.

religie en wereldbeelden.ln de

In ziJ
'n essaybundelEen man
die in de toekomstspringt(1997)

jaren tachtig,toen hetdenken

heeftOek de Jong twee essays
over Kellendonk opgenomen.

notdonewas,probeerdenzijdi
t w ige,God en mens metelkaar

Hieruitbli
jkthoezeerDeJong en
Kellendonk metelkaarverwant
Waren.VOOraIde gemeenschap-

pel
i
jkeachtergrondbli
jktbepalend
om griptekri
jgenop hun mani
er
van denken.Beide auteurszijn
kinderen vandejaren vi
jfti
g:ze
groeidenopineenkleinburgerli
jk,

overreligi
e in intellectuel
e kringen

onderwerp opnieuw te benaderen.Beide auteurs zochten naar
een nieuw wereldbeeld in een

verbonden waren in een weefsel
van metaforen.En om de ver-

onttoverdewereld.Zi
jverkozen

een extati
sch maximum op tevoe-

hiertoe een intellectuel
e route.
''Beiden hadden we de neiging
om hetspoorterug te volgen en
na te gaan hoe een aantaloude

renheefthi
jertenslottedereli
gieuzetaalvanzi
jnkinder
jarenkun-

bindende krachtvan zi
jn sti
jltot

sti
g inopgenomen.''

DeJong beschouwtzi
jn eigen
werel
dbeelden(klassiek,chri
steli
jk, zoektocht aIs een vorm van
provinci
aalen godsdienstig mil
ieu. romanti
sch)in elkaarzaten hoe archeologie.Hi
jzochtgeennieuZe Werden Opgevoed in een Wer- hetmoderne(gekenmerktdoor we vorm van geloof:'ikwilde de
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raadseltaalvan mi
jnjeugd begri
j- re zeventiende-eeuwers:de schil-

alledaagsedi
e hetmelkmeisje in

pen,detaalvan de religieuze cultuur, en langzaam maar zeker

de ogen van De Jong ui
tbeeldt
gaathetin 'Niet-handelen,nietweten',een essay datoorspronke-

ders Caravaggio en Vermeer.In
heldere taalweet De Jong de

werd medui
deli
jk dati
keenvou- beelden van deschilderi
jendie
di
gweg hield van bepaal
de
i
deeën,beelden en symbolen di
e
tot het dom ein van de religie
behoren.' M aardaarging een
Iange weg aan vooraf:de afkeer

vanzijn calvinistischeopvoeding
maakte een directcontad methet
christendom in eerste instantie

onmogeli
jk.Hi
jlasempiristenen

zo'n i
ndrukop hem gemaakthebben krachtig op te roepen.Cara-

vaggiovi
elinzi
jnti
jd op doorde
directe en reali
sti
sche presentatie
van taferelen uit het Oude en
Nieuwe Testament.De Jong bespreekt in 'De opwekking van

Lazarus'devergankel
ijksheidsgedachte en de hang naargeweld-

rationalisten en verdiepte zich in

dadi
gheid di
e ui
tzijn schilderi
jen
Plato.Pastoen hijde Indische spreekt.Hi
jverkl
aartCaravaggio'
s
wi
jsbegeerteontdekte,ontstond fixatieop dood en geweld uiteen
zi
jnbelangstellingvoorhetreligi
- vorm van isolatie,een verstoken
euze werel
dbeeld.In de boeddhi
s- zi
jnvan God en l
iefde.In 'Devintischetekstenvond hijeenvorm gerGods in de anatomie van een
van religie waarin bepaalde ele-

mentendiehem bi
jhetchristeli
jk
geloofzo hadden tegengestaan,
ontbraken:de zonde,de Iichaamshaat,God,heIen de nadruk op

Iuis'beweert de Jong dat ook
Vermeers absolute keuze voorde
schoonheid -zuiverheid,eenvoud
en helderheid verkoosdeze schil-

Ii
jk bedoeldwasaIsbijdrage aan
het eerste num mervan De 1acobsladderen datweevenzeeraIs
een uitvl
oei
selvan DeJongszoektochtkunnen beschouwen.
W e zouden 'Niet-handelen,
ni
et-weten'een korte i
nleiding op
de mystiek kunnen noem en.De
Jong definieert mysti
ek al
s 'de
wetenschap van de bel
angeloosheid -hetbelangel
oze datde essenti
e isvan el
ke scheppendeactiviteit,het'om ni
et'zich gevende''.
Di
e belangelooshei
d kan noodgedwongenontstaan,alseen berusting na de slagen di
e hetnoodlot
heefttoegebracht,maarookdoor
een ontw ikkeling in hetdenken.
De Jong onderscheidt het'niet-

derbovendood,Ii
jden,enchaos- handelen'enhet'niet-weten'.Bi
j
getuigtvan zi
jn diepgewortelde het'niet-handelen'geeftmenzich
niet alleen een bron van zorg, angstvoorvervalenvergankeli
jk- overaan de woelingen van het
hetmenseli
jkIi
jden.Religi
e bl
eek
maarookeen bron van genoten

heid.

I
even.M en bereiktduseen staat

gelukte kunnenzijn.Ui
teindeli
jk
HetmelkmeisjeIaatvol
gensDe
kwam hi
jl
angsdezeomwegweer Jong zien datVermeereen diep-

vanvri
jheiddoorzichneerteI
eggenbi
jdeonderworpenhei
d.Het

incontactmethetchristendom.In
hethesychiasme,een monnikscul
tuur die omstreeks 4O0 na

'niet-weten'kan men hetbestver-

zinnig man wasdie oog had voor

hetbi
jzonderevanhetall
edaagse. gel
ijkenmethetonbewuste:''De
De keukenmeid verkeertin een

onbewustheid w aaruit in het

Christus bloeide, ontdekte hij toestandvanrustenvri
jheiddoor dageli
jksleven die gebaren en
waardevolle en inspirerende as-

pectenvandechristeli
jkecultuur.
De Jongszoektochtnaarwerel
dbeelden ui
thetverleden l
everde enkele boeiende essays op.
Zoals Kellendonk Joostvan den
Vondelonderhetstofvandaan

haal
de om zi
jn werel
dbeeld aan
op tehangen,werd DeJongsaandachtgetrokken doortwee ande-

de belangeloze aandachtwaarmee ze haarwerk verricht.Het
doethem denken aan de verzen
van Bhagavad Gita. De god
Krishna zegt daarin ondermeer:
'The man who in hiswork finds
si
lence and who seesthatsilence
iswork,thisman intruth seesthe
light and in aIlhis works finds
Peace.''Om de mysti
ek van het

woorden voortkomen die de
waarhei
d aan hetli
chtbrengen,
die ondermensen een gevoelvan
waarhei
d doen ontstaan en meteen inzi
chten meteen Iiefde.''Zo
komtDe Jong totde mystiek van

alledag.Hetbli
jftechterdevraag
ofwebi
jhet'ni
et-weten',al
smen
datmethetonbewustevergeli
jkt,
van een 'methode'kan spreken.

Vooys3 /Jaargang 15

God heeft,zekernazi
jncal
vini
sti
- volgende hypothese van De Jong
schejeugd,bi
jdeJong defini
ti
ef te zeggen:''AIservan geslachtop
afgedaan.Ook de m ystiek be- geslacht door erfeli
jkheid Iischouwthi
jnietaIseenvorm van chaamskenmerken,karaktereigengeloof, maar van ervaring.De
bron van de mystieke ervaring is

nietGod ofeen bovennatuurli
jke
extase, maar 'het onbewuste'.
Metdeze arel
igieuze opvattingen

schappen,ziektes en begaafdheden worden doorgegeven,zou er
dan ook niet iets van dat alles
doordringende gel
oof-een houding,een geneigdheid -worden

distantieerdehi
jzi
chdefini
ti
efvan doorgegeven?Natuurli
jkgebeurt
dewereldvanzi
jnoudersenvoor- dat,enerzi
jnweIdriegeneraties
ouders. Maardie verwijdering voornodig om hetuittew issen.'
ging nietzondersl
ag ofstoot.Al Bi
j De Jong zi
en we dezelfde
snelbleek dat de cal
vinistische spanni
ngtussen afwijzingvan en
opvoeding dieper zat dan hij betrokkenheid bi
jdieoude fatdachten hetde nodige moeiteen soenli
jkewerelduitzi
jnjeugdal
s
jaren kostte om zichdaarvan Ios bi
jWolkers.Erzi
jn herinneri
ngen
temaken.Dathi
jopzi
jntweeën- aandestrengeensaai
eI
evenssti
jl,
twintigste beweerde hetverl
eden
van zich afgeschud te hebben,
bleek zeernaibf.Hetgol
d slechts

de ui
terli
jke kenmerkenvan het
geloof.Het duurde een kleine

de kerkgang en catechi
satie,aan
de periode van verzettegen het
geloof,maarook aan de veilig-

voren komt.Doorde hoofdstukken afwissel
end in hetheden en
verleden te Iaten spelen heeft
W olkers die spanning nog eens

versterkt. Recenteli
jk hebben
W ilbertSmuldersen Frans Ruiter
in hun cultuurhistorische studie
Literatuur en moderniteit in

Nederl
and 1840-1990(1996)aangetoond datdeze breukeen overheersende rolspeel
tin de moder-

ne Nederl
andse Iiteratuur. Zi
j
noemen Onderandere de auteurs

rondom het ti
jdschrift Revisor,
onderwie Kell
endonk,De Jong en

VanderHei
jden:''Dezeli
teratuur
weerspiegel
tni
etall
een hétgrote
cul
turel
e dramavan hetNederl
and
uitde tweede hel
ftvan de twin-

ti
gsteeeuw (dedrempelsvanverheid en overzichteli
jkhei
d van di
e zuiling en ontzuiling),ze heeft
wereld en natuurli
jkaan dever- bovendieninbel
angri
jkematehet

twintigjaarvoordathi
jzichdaad- pletterende en onuitwisbare
werkeli
jkvandieoudewerel
d had indruk die de bi
jbelverhalen hebIosgemaakt.
Inde waardering van hetcal
vinistische verleden doen de essays

de moderne jaren zestig naar

ben achtergel
aten.Helaas weet
DeJong ernietzo geestdri
ftig en
beeldend over te schri
jven aIs

beel
d bepaald datvan datdrama
i
n decultuurheeftpostgevat.'
De spanning tussen verzuil
de

jeugd enontzuild heden speel
t
ook i
n de essaysvan DeJong een

belangri
jkerol.Waarschi
jnli
jkwas

van DeJong mi
jdenken aan het Wolkersi
n bi
jvoorbeeld Farzanin
werk van Jan W olkers,hetorakel Arles(1991).
vanTexel
,dieopjongeIeefti
jdzi
jn
TerugnaarOegstgeest(1965)
ouderl
i
jkmilieuderugtoekeerde, vanJanW olkersiseen van de eermaardi
ewerel
dinzi
jngeschri
ften ste romanswaarin heeldui
deli
jk

jaren dertig,zoal
s Wolkers die
genoot,en een indejarenvi
jfti
g.

toch nooi
tI
osheeftkunnen l
aten.
Mi
sschi
en valterwelwatvoorde

W aarmee nog eenswordtbevestigd dat niet m et de Tweede
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debreuktussendeverzuilde,protestantse vooroorlogse werel
d en

ernietzo'n grootverschiltussen
een protestantse Opvoeding in de

W erel
doorl
og,maarmetdecul
tu-

de twintigste eeuw overheerst:

reason.'HetI
ichaam enzi
jnover-

rel
e transformatie in de jaren
zestig de belangri
jkstecesuurin

hetnihili
sme.'Hetwasmi
jnken-

l
evingsdrang meer is er niet.
Maardeze kaal
slag isvi
taal.

de Nederl
andse geschiedeni
s van
de tw intigste eeuw heeftplaatsgevonden.In de essays van De
Jong makenwe de tochtmee van
een auteurdi
e opzoek i
snaareen
nieuw wereldbeeld in een van

nismaking met de intellectuele
cultuurvan deze eeuw,met de
geestervan,de crux:r
adicaletwi
jfeI.(...) Het nihilisme,en m et
name dan de ondergang van het

metafysi
sche,deverdwi
jningvan
een bovennatuurli
jke machtdie

God en gebod bevrijdewereld, de w ereld 'redt'#was voorVan
een wereld zonder puriteinse Ostai
jeneenbelangri
jkthema,in
regel
s,maarookéén zondereenhei
d en houvast.

Sezette Stad.maarook in Het

een nieuw geloof op. Diens

verbeeldt volgens De Jong het
Ievensgevoelvan de di
chterin die

Ineenti
jdwaarinhetni
hilisme
overheerst,zi
jnautoritairegel
oofssystemen volgensDe Jong onmo-

geli
jk.Een nietsontzi
endevi
tali
tei
t
of misschi
en toch een mystieke

bel
angelooshei
d -daaroverishij
nietgeheeldui
deli
jk-Ii
jken voor
hem de enig mogeli
jkeopti
esin
een onttoverde werel
d.De schri
f-

i
jkeneersl
agvanzi
jnzoektocht
SienjaalenDefeesten vanAngst tel
geeft aan de zo uiteenlopende
Zijn zoektochtIeverthem uit- enP(n.'
Detypografievan Bezette Stad opstellen in Een man die in de
eindeli
jkniet,zoalsKellendonk,

'oprechtveinzen'keurthijten

toekomstspringteen opvallende
eenheid. Naast de genoemde
essaysoverKellendonk,Vermeer,

principal
e af.Maar,Iuidt dan de
vraag,hoe vul
tDeJong de I
eegte

tijd en het onderwerp van de

'Een man die in de toekomst
springt'over PaulVan Ostai
jen
bi
edthi
eroverui
tsluitsel.Opjonge

van de oudewerel
d en hetmeta-

Friedri
ch en F.C.Terborgh. De

fysisch denken,nameli
jk 'een

Jong wistmi
jmetzi
jnspeel
seen

Ostai
jen brakmetdeoude poëti-

dansende,metalle wetten spottendevitali
tei
t''.Ineen cultuurdi
e
beheerstwordtdoorhetnihil
isme
kan men de krachten alleen uit
hetI
evenzelfhal
en.Eldersconsta-

sche vormen,maarook metde
traditionele moraalen kleinbur-

teertDe Jong bijFrancisBacon
eenvergeli
jkbarehouding.''Bacon

heldergeschreven stukken keer
Op keer te boeien,vooral ook
omdathi
jeen goed vertelleris.
M isschien moeten we de twee
korte reisverhalen waarmee de
bundelopentweIbeschouwen aIs
de eerste vingeroefeningen voor
nieuw verhalend werk.I
k mag het
hopen.

gedichten,'De ineenstorting van Gorter
,VanOstai
jen,mystieken
dieindejarenzestigmethetver- de traditionele waarden',maar Caravaggio,nam De Jong even
jkerti
jdhetenigmoge- interessante stukken Op over
dwi
jnen van de godsdienstige toonttegeli
samenleving ontstaat? Hetopstel I
i
jkeantwoordop detel
oorgang Herman Gorter, Caspar David

Ieefti
jd werd De Jong getroffen
doorSezette stad,vooralomdat
deze poëzie zo modern was:Van

gerli
jkheidvanzi
jnti
jd.Daarnaast stelt:'1think man now realizes
maakte De Jong in deze bundel
voor het eerst kennis met de
Ievenshouding dievolgenshem in

thathe isan acci
dent,thathe'
sa
completefutile being,thathe has
to play out the game without

P/eterleroense
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bekeken:hoe heefteen catastro-

Dick van Galen Last and Rolf
W olfswinkel,Anne Frank and
After.Dutch HolocaustLiterature
in HistoricalPerspective.
Amsterdam Universi
ty Press,1996.

de voormalige NederlandersaIdaar de bui weer hangen en
stuurden presidenten parl
ement

f 29,50 (paperback)/J 69,50
(hardback).

waarhei
d isimmersdatrui
m tachtig procentvan de Nederlands-

Nederland in de beeldvorming

Statistieken btoeden niet

en Van Gal
en Lastwasdeze vooralontstaan ui
tzeventiende-eeuwse handelsbelangen.Meerpragmatiek dan principe dus. Der-

dezesmil
joenslachtoffersvande

veelmeerdan waarook i
n W estEuropa.In haartoespraak tothet
I
sraëli
sche parl
ementonderstreepte Beatri
x dan ook datNederl
and
ni
etall
een hetland i
swaarAnne

Holocaust.Haarboek i
sde groot-

Frank gastvri
jwerd opgenomen

stewerel
dwi
jdebestseller-opde
bijbelna.Een boek waarin de

en kon onderduiken.Hetis ook

genadeloos doorgepriktwanneer
het passieve gedrag van de
gem iddelde Nederlander in de
periode 1940-1945 aan de orde
komt.Men dachtaan eigen hui
s

Min of meer toevallig is Anne
Frank hetgezichtgew orden van

Nederlandse Hol
ocaustli
teratuur
en -geschiedeniscentraalstaan,
ontkomt er dus niet aan Anne
Frank aIsui
tgangspuntte nemen.
En terecht, w ant behalve dat
Annesverhaalzoveelmensenaanspreekt,komt zo ook de vraag
aan bod of haar geschi
edenis
inderdaad representati
efisvoor
hetgeen er metde Nederlandse

fevan dergeli
jkeomvang plaats
kunnenvinden?Hoewelonderde

hetverzoek om alsjeblieftniet Nederlandsejoden onevenredig
weer te gaan overdri
jven. De veel slachtoffers vielen, heeft
Iang profi
jtgehadvanzi
jntol
eranjoodse bevolking vermoord is- te traditie.VolgensW olfswinkel

hetIand waarzi
jverraden werd
en waarvandaanzi
jop transport
werd gestel
d.
Anne Frank and After biedt

geli
jkemytheswordeninditboek

enhaardenondernam ni
ets.''(...
q
eenzeerheldereki
jkopdeNeder- nee nooitwasin Nederland het
I
andse geschiedenis.ln heteerste verantwoordelijkheidsgevoeljehoofdstukbeschrijven deauteurs gens hetgezin groterdan in de
de geschiedenisvan dejoden in bezettingsti
jd'' schreefverzetsNederland,van de wel
varende en stri
jderVan Randwi
jksarcasti
sch.

vervolgens van hetIeven,minutieusbeschreven.Iederhoofdstuk

Maarook de uitzondering wordt
beschreven: de enkeling die
onbaatzuchtig grote ri
sico'
sneemt
om andere mensen te redden.
Het Engelstalige Anne Frank
and After is in eerste instantie
bedoeld voor de buitenlandse
markt, voor degenen die de
Nederlandse geschiedenis niet
goed kennen en kennis willen
maken metde Nederl
andse Ii
tera-

besluitmeteenkortebeschri
jving

tuur die tijdens en over deze
periode i
sgeschreven.ln hetvoor-

Beatrix ruim twee jaargeleden

van hetI
evenvandefamil
ie Frank
in deze periode.Nietalleen iser
aandachtvoordesl
achtoffers,ook
de daders en de omstanders
komen in beeld.M etdeze drie
groepen aIs uitgangspuntwordt

Israëlbezocht,voelden verschillen-

debelangri
jkstenaoorl
ogsevraag

jodenindieti
jdgebeurdi
s.
Misschi
en denktu:hoezo'
?,ik
weet heus weldat slechts een
zeerkl
ein percentage van de vervol
gden een onderduikadresvond,
en dathiervan sl
echtstweederde
de oorlog overleefde,ongeveer
16000 mensen.M aardan weetu
alveel.In het buitenland, met
name in l
sraël,bestaan bui
tensporigemythen overhetNederlandse
volk:metheldhaftig optreden zou

hetzi
jnjoodsemedelandershebben weten te redden uitde klauwen van de nazi'
s.Toen koningin
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tolerante zeventi
ende-eeuwse
republi
ektotde opkomstvan het
nazisme in Dui
tsland,waardoor

vele Duitsejoden huntoevlucht
zochten tot het verzuilde Ne-

derland.Inde vi
jfhoofdstukken
die dan volgen worden de maat-

regelen die dejoden Iangzaam
uitslui
tenvandemaatschappi
j,en

woordvertellen deauteursdatzi
j
erbewustvoorhebben gekozen
de geschi
edeni
svan de Shoah te

vertellenopbasisvanpersoonl
i
jke
getuigeni
ssen.Van hetm icroni-

veauvaneenverhaalschakelenzi
j

overvia een tussenni
veau - de
geschiedenisvan de Nederlandse

fictieisbi
jdezeaanpakeengroot juistoverdeze passage dathij
probl
eem,waarde auteurszonder

te overheen lijken te
joden-naarhetmacroniveauvan veelmoei

''een klein Oedipus-element''
gewenst achtte en dat daarom

de Holocaust.Deze stap recht-

stappen:''ln the face ofthe cata-

deze 'werkeli
jkheid'doorhem is

vaardigenzi
jdoortestell
endatde strophe,thetraditionaldifference
Shoah te groot i
s om in zijn between fiction and non-fiction

gefantaseerd. Hier gaan Van

did not seem as relevant as is
sometimesmaintained.W ho can
draw the Iine between autobiography and ficti
on in the novels
of,forinstance,Marga M inco?
W ho can decide whether the
memoirsofDurl
acherand Oberski,written after more than 30
years,are thruthfulorbiased?The
facts ofthe Holocaustare suffici
entlyknown,butin orderto get
beyond the mere facts,fiction
might be ofconsiderable assistance.' Binnen de genresvan de

aan de feiten metbehulp van fictie.
Anne Frank and After iseen
geschi
edenisboek waarin IiteratuuraIs i
llustrati
emateri
aaldient.
'Bare facts,horrific though they
are,are meaningless unlessthey
are gi
ven si
gnifi
cance bypersonal
testimony.' l
nderdaad,statistieken
bloeden ni
eten bestaan uitgetal
len die een mensnietkan bevat-

literatuurheefteenschri
jverde
dereobservatiesofaIszi
jeen bi
j- vrijheid i
etstoetevoegenwatzo
zondere verwoording bevatten. zoukunnenzi
jngebeurdeni
shet
Tegeli
jkerti
jd willen de auteurs inderdaad van ondergeschikt

dendatpersoonl
i
jkegetui
genissen

vooralvertaalde teksten behandeI
en,zodatde geïnteresseerde zelf
verderkan lezen.W anneerdan
ook nog ni
et-Nederlandseteksten

belang ofiets autobi
ografi
sch of
fi
ctioneelis;geschi
edeni
s isweer
een heelanderverhaal.Om hun

Fhe Truze als The Respite aanhaIen zonderi
n de gaten te hebben
dat het om twee verschillende
vertalingen van hetzel
fde boek,La
tregua.gaat.Literatuurkan de

Levi,M enachem Arnoni-is het
genoemde eerste cri
terium,egodocumenten ui
tde oorlog zelf,op

ten,ci
terendeauteursuitPressers

geheelte bevatten: 'Statistics
don'tbleed'
' In de woorden van
ArthurKoestl
er:'Seventeen isa
figure which lknow intimatel
yIike

a friend;fifty biIIions isjusta
sound.'Van Galen LastenW ol
fswinkelw i
llen de individuel
e stemmen uitde Iiteratuurintegreren in

de geschiedenisvandeanti
-joodse maatregelen van denazi'
s.Zij
kozenbi
jvoorkeurvoorego-documenten uitde ti
jd zelf,maarook
romans en novellen di
e veelIater

zi
jngeschreven,wanneerdezeiets
speci
aal
stoevoegendoorzeerhel-

beschrijving van de misère van
jtezetaanbodbli
jkentekomen-Pri
mo W esterborkaan krachtbi

ten,maarhetbli
jftdegeschiedenis die de basis van dit boek
vormt.Hoewelde auteursvolhouaan de basisvan hun boek Ii
ggen,

overtuigen zijniet.Zeker niet
wanneerzi
jvan Primo Levizowel

geschiedenisverduideli
jken,maar
novelleDenachtderGirondlnen'
. datiseen procesdatvooriedere
''IIk heb)een man igezien)die Iezeranderszalzi
jn.Je kuntde

zi
jn allerverstui
tgerekt.Maardat zich de ogen uitstak,vlak voor
i
sop zi
ch ni
eterg:iederetekstdie me,terwi
jldrie passen van mi
j
bi
jdraagttoteen hel
derderlicht Vandaan een anderVan Vreugde
op de Shoah iswatmi
jbetreft zatte snikken.Ik heb datgezien,
welkom .
Een verhaaluitde Iiteratuur

GalenLastenWol
fswi
nkelvoorbi
j

zel
fgezien,vel
e nachten van verdoemenis.IK HEB DAT GEZIEN.'

kan de werkelijkheid van de HetIi
jktmi
sschi
enweinigrisicovol
geschiedenisverduideli
jken,i
n het de historicusJacquesPresseraan
gevoelsleven van de l
ezerlaten te hal
en,maarschi
jn bedriegt.In
iteratuurwetendoordringen,maarook verteke- een gesprek metl
nen.Deverhoudingtussen feiten schapperS.Dresden zeiPresser

twee di
sciplinesnietzo maaraan

elkaargeli
jk stellen.Niettemin
is Anne Frank and After een
boeiend boek dat vraagt om
nadenken,stellingname en meer
onderzoek.W antIi
teratuuren geschiedeni
sstaanzekernietIosvan
elkaar.
Karin Smeets
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voorde hele lndische bevol
ki
ng in
gedachten hadden.Hetsymbool

inzi
jnbezithad,metdaarinall
e

tinienhaarwerk.Querido,1996. Kartini,datzo ontstond,Ii
jktop
f 35,deze maniernauweli
jks op de

ti
eswaaroveral
tijdondui
deli
jkhei
d
had bestaan kon hi
joplossen,

Kartinidi
e van 1879 tot 1904
I
eefde.Ook hetbeeld van Kartini
dattotop de dag van vandaag in
Indonesië I
eeft,i
snietin overeenstemming metde persoon,di
e we

doordatpassagesdiein Doordul
àternis tot Iicht ontbraken door
hem toegevoegd konden worden.

Elisabeth Keesing,Hoe ruim een
kooiook is-Ieven en Iotvan Kar-

HetmeisjeKadini
ln 1911 publiceert J.H.Abendanon Doorduisternis totIicht,
een seledi
e ui
tde brieven van een

bri
even van Kartini.Enkel
e kwes-

Abendanon had nameli
jkbi
jhet
uitgeven van de bri
even bepaalde

ui
tdebrieven leren kennen.Zi
j passages geschrapt.In som mige

Javaansejongevrouw,diezeven wordtergezien aIseen symbool brieven aan Stella Zeehandelaar
jaareerderoverl
edenwas:Karti
ni, voor de ontwaking van het en Rosa Abendanon had Kartini
de dochter van de regent van Indonesische volk.Kartiniis in zi
chbehoorli
jkblootgegeven.Zi
j
Japara.In 1900 had Abendanon, deze visie een nationale heldin, wasbi
jvoorbeeld bi
jzonderopentoen directeurvan onderwi
jsop die onderandere geëerd wordt hartig overde verhoudingen binJava,metzi
jnvrouw een bezoek dooreen (overigensslechtIi
jken- nen haarfamilie.Om de familie
gebrachtaan hetverre Japara,om
de)afbeeldi
ngopdebankbil
jetten nietineen kwaad daglichtte stelKarti
nien haarzussente ontmoeten.Abendanon was een voor-

van Indonesië.Daarnaastvereenzel
vigen feministen zi
ch methaar

I
en,koosAbendanon ervoorstukken van bri
even te schrappen.In

vechtervan beteronderwi
jsvoor I
even;zi
jzi
eninKartinieenvroege zi
jneigenwoorden:'Slechtsdi
e
de i
nlandse kinderen,jongensèn pleitbezorgstervoorde rechten gedeel
ten Iiet ik overschrijven
mei
sjes,enhi
jzochtmedestanders Van VrouWen.DOOraldeze 9rOe- welke ikdachtdatdeschri
jfster
voorditstreven.Uitde ontmoeting ontstond een correspondenti
e,die de basis heeftgevormd

pen i
s Karti
nigebrui
ktten behoeve van hun ei
gen idealen,en met

voorhetboekdatindi
eti
jdgrote

Ien van haar Ievensverhaaltot
mythi
sche proportiesopgeblazen.
Hetmanco van eerdere bi
ografieën,doorIndonesische auteurs,
I
igtin hetverlengde hiervan;deze
boeken bespreken vooral de

indruk in binnen-en bui
tenland
maakte.
Kartiniwerd in deze periode
doorde 'ethi
sche richting',waartoe de Abendanonsbehoorden,
gezien aI
s een sym boolvoorhun

humanekolonialepoliti
ek.Zi
jbeli
chaamdede idealesamenwerking
tussen de Nederlanders en de
inlanders,die samen hetm ooie
Insulindetotontwikkeling zouden

datdoelvoorogenzi
jn onderde-

vooropenbaarm aking geschikt
zou hebben geacht.''
De nieuw e informatie die de
uitgave van Jaquetheeftopgeleverd gebruiktKeesing om hi
aten
i
n devroegereIevensverhalen over

Kartiniin tevull
en.Zijbesteedt

veelaandachtaan hetgezins-en
familieleven en Iaatzien van w i
e
mytheKartini,terwijldewerkeli
j- Kartinisteun kon verwachten,en
keKartiniopdeachtergrondbli
jft. vanwie tegenwerking.HetisduiDit is voor Elisabeth Keesing del
i
jkdatdestri
jd diezi
jbinnen

(1911)een van debel
angri
jkste de muren van de ouderli
jke
drijfverengeweestom dezebio- woning moest uitvechten zwaar
grafieteschri
jven.Hierbi
jheeftzi
j was.Bovendien werd Kartinihierbrengen.Bovendien zagenzi
jin hetvoordeelgehad,datersinds bi
jvooreendilemma geplaatst:
j wilde
Kartinieen jongevrouw die de 1987 een complete uitgave van om te bereiken wat zi
traditi
e Iosliet en zich op de Kartini'
s correspondenti
e bestaat. moestzi
jzich afzetten tegende
moderne westerse cultuurri
chtte, De edi
teurF.G.P.Jaquetwas in mensen van wi
e zi
jhield.Met
c
on
t
a
c
t
gekomen meteen nazaat name de rel
atie met haarvader
waardoorzi
jzi
ch vri
jkonmaken.
Een ontwikkeling die de 'ethi
ci' vandeAbendanons,di
eeenki
stje werd door dit dilemm a geken-
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merkt.Keesing slaagterin deze
gedeelten van hetboek in een
'Ievensecht'en vooralgenuanceerd beeld te geven van Kartini.

verbazi
ngwekkend goeden helder
Nederlandsschreef,datookvoor
de hedendaagse lezergoed leesbaaris.Deze passages worden
doorKeesing veel
vuldig aangevuld metcontextinformatie over
hetJava van eind negentiende,
begin twinti
gste eeuw,waardoor

w ordt door de traditionele
gewoonten en gebruiken van de
werel
d waari
n ze opgroei
t.
In het gezin van de regent
Sosroningratwerd de kinderen
eni
ge ruimtegebodenzich teontw ikkel
en.Hi
jhad zelfvan zfjn
vadereen 'Europese opvoeding'

/
àgoed I
eesbaaris,maarhaarsti
jl hetboekookeenaardigti
jdsbeel
d

gehad,ennog veelopmerkeli
jker
wasdatookzi
jnzussenonderde-

Helaas doet haarstijldaaraan
weerenigszinsafbreuk.Keesing
heeftweli
swaareen vlottepen,
waardoorHoe ruim een kooiook
isafentoe tévl
otvoorhetgenre
van de biografie. Door haar

bl
oemri
jktaalgebruikI
i
jktzijsoms
het Ieven van Kartinialsnog te

romanti
seren,terwi
jlhetjui
stde
opzet van deze biografi
e was
mythes achterwege te Iaten.

Keesing gebruikt bi
jvoorbeeld
enkele keren Kartini'
sbi
jnamen
hetwil
depaardje,vogel
tje-om te
vertel
lenoverhaarvri
jheidsdrang
('hetpaarddatzichloswiImaken
vandeteugels')ofdeti
jd datze
gedwongen wordt binnen de

muren vanhetouderli
jkhuiste
bli
jven ('devogeldiein een kooi
zitopgesloten').Deze vergelijkingen Ii
jken in deeerste plaats
toegevoegd om estheti
sche rede-

geeft.Metname overde 'ethi
sche
richting'wordtveelverteld datde
moderne Iezer niet zaIweten.
Keesing schenkt onder andere
aandachtaan inm i
ddelsvergeten
mensen,aIsVan Deventer,Van Kol
en Brooshooft,di
e de grote inspiratorsWarenVan de beWegin@.
Elisabeth Keesing gebruikte

voorhetschri
jven vandeze biografiehetzel
fde procédé aIseerder

bi
jConstantl
jn en Christiaan.de
Ievensbeschrijving van detwee
zoonsvan Constanti
jn Huygens,

'mooi'schri
jven komtsoms in

hadden.Zi
jneigenki
nderenbood
hi
jdezel
fdemogel
i
jkheden.Kartini
mochttothaartwaalfde naareen
Europese Iagere school gaan,
waarzi
jNederlandsIeerde.Maar
de adat,de traditionele leefgewoonten op Java,gebood Sosroningratzi
jn vanafdie Ieefti
jd
huwbare dochterthuiste houden,
Waar ZiJ
-op de komst van een
echtgenoot moest wachten.
Samen methaarzussen Roekmini

en Het volk metIange rokken,
overde verhouding van Huygens

en Kardinah moetzijdan binnen
demurenvan hetouderli
jkhuis
tothetvrouwelijkegesl
acht.Zij enerfbli
jven.Opmerkeli
jkenontbaseertzich(noodzakeli
jkerwi
js) roerend is de manier waarop
op brontekstenen archiefinforma- Keesi
ngditbeschri
jft;zi
jtrekteen

nen inhoudeli
jkvoegenzeniets tie,en reconstrueertop grondvan
ni
euwstoe-en ditverlangennaar

Ien van die opvoeding genoten

deze feiten hetI
evensverhaal.De
citaten uit de briefuitgaven van

conflict met het hoofddoelvan

parall
elmethaareigen I
even,om

preciestezi
jnmetdeti
jddiezi
ji
n
de Tweede W ereldoorl
og in een
Japans interneringskam p doorbracht.Zowelvoor de Neder-

Abendanon en Jaquetzijn het
hetboek,nameli
jkhetgevenvan raamwerk,waarin Keesing het
eenwaarhei
dsgetrouw beeld.Bij verhaalheeftgeplaatst.De brie- I
andsevrouw,aI
svoorhetjonge
een zakeli
jkerestijlwasHoeruim ven van Kartinizijn voordeze Javaansemeisje,wordthetverlaneen kooi ook is meer gebaat
geweest.
In Hoe ruim een kooiook is
wordtveel
vuldig gebruikgemaakt
van ci
taten uit de brieven van
Kartini,watde authenticiteitvan
het boek vergroot.Ui
t deze ci
ta-

manier van w erken ui
termate

geschiktomdatzeergpersoonli
jk
zijn.Daarom is deze biografie
zekergeen dorre opsomming van
levensfei
ten geworden maareen

boeiend relaasoverdeinnerlijke
stri
jd van een meisje dat iets

tenbli
jktdatdeautodidactKartini nieuwswil,en daarin belemmerd

gen naarde buitenwereld gesymboliseerd dooreen boom achter
deom heining.
HaarvaderbezorgtKartiniin

deperi
odedatzi
jthui
smoetbli
jven Nederlandseboekenenti
jdschriften.Doorhetlezen kanzi
j
haarblikvel
d verruimen,heeftzi
j

59

Vooys3/Jaargang 15

meeroog voorhetgeen bui
ten de
viermuren die hun erfomringen,

meermogeli
jkheden komen om

men bi
j de geboorte van een

zi
ch tescholen enteontwikkelen,

dochtereerderteleurgesteld dan

gebeurt.Ook mag zi
jvan hem

waarbi
jzi
jdeachtergestel
deposi- bli
jis.Kartinitrektzichdeproble-

correspondentiesonderhouden en
enkele keren een artikelvooreen

tie van de vrouw op ditgebied

deze mensen kunstvoorwerpen,
en hetmaken en verzenden hi
ervan wordtall
emaaldoorKartinien
haarzussen geregeld.Ditis erg
voorui
tstrevend;voorheen moch-

de Javaanse cultuur was het

ten meisjeszich nietmetzoiets
bezig houden.Ondanksdeze kansen en haarIi
efde en eerbied voor

gingen'meteen vrouw uiteen
vooraanstaand geslacht.Ook de
vadervan Kartinihad twee vrou-

Batavia of zelfs Nederland te
gaan.Zoweli
ndestrijdvoorhaar
idealen als i
n haarpersoonli
jke

haarvader,iszi
jni
ettevreden.ln

wen,wat I
ange ti
jd onbekend

haareigen woorden:'Hoe ruim

gebleven isdoordatAbendanon
alle passagesdie hiernaarverwezen weggel
aten had.Ui
tHoerui
m

groeibotstzi
jgeregeld metde
adat,verpersoonlijktdooroom

mendie deze situati
e opl
everterg

benadrukt.Hi
eraanhooptzi
jmee aanen hetdoethaarbesluiten dat
ti
jdschri
ftschri
jven.Doormiddel tekunnenwerkendooronderwij- zi
jdi
tzel
fnooi
twi
Imeemaken.
van deze contacten metEuropese zereste wor
Gedurende haarkorte leven
denen eenmeisjesvriendenweetzi
jinteressetewek- school
tjeopterichten.Daarnaast vechtze voorhaartwee idealen:
ken voorde houtsnijkunstvan staathaarIeven in hetteken van onderwi
jsvooralleJavanen,en
Japara.Steedsopni
euw bestell
en hetverzettegen de pol
ygyni
e.In vooralookvoordemei
sjes,enhet

enfraaienvolgeriefli
jkhedeneen
kooiookis,voorhetvogel
tjedat
erin opgeslotenwordt,isheteen
koo/
'
.' Elisabeth Keesing heeftui
t
dezezinsnede detitelvoordebiografiegedestill
eerd.

eindevande pol
ygyni
e.Daarnaast

gebruikeli
jkdateen manmeerde- wiIzi
jzichzelfontwikkel
en;zi
jwiI
re vrouwen huwde.Naast een schri
jven,studeren,correspondehuwel
i
jkuitIi
efdewaservaakook renen I
angeti
jdheeftzi
jhetvereenhuweli
jkui
t'poli
ti
ekeoverwe- Iangen Japara te verlaten en naar

Hadiningrat,di
e waakt overde
goede naam van de fam ilie en

een kooiook is bli
jkt hoeveel ingri
jptwanneerKartini'
svaderte
spanningendie si
tuatieopleverde. toeschi
eteli
jk is.Veelvan haar
Hoewel Moerjam door haar wensen bli
jven onvervuld enuitafkomst de officiële vrouw en ei
ndeli
jkwordtookzi
jgedwongen
Het 'wilde paardje', zoals naarbuiten toe dusdé vrouw van tecapitul
erenvoordetradi
tie.Zi
j
Kartinivanwege haaronstuimi
g- de regentwas,hield Sosroningrat wor
dt uitgehuweli
jkt aan de
heid door haar fam ilieleden hetmeestvan zi
jn jeugdliefde regentvan Rembang,die alzes
Ngas
i
r
ah,
Kar
t
i
ni
'
s moeder.Bo- kinderen en drie vrouwen heeft.
genoemd wordt,wiImeer.Zij
heeft zichzelf twee idealen vendi
en was Ngasirah de moeder Opvijfentwinti
gjarigeIeefti
jd,vl
ak
gestel
d.Teneerstehooptzi
jdater van alle zoonsvan de regent;erg na de geboorte van haareerste
in de toekomst voorde Javaan bel
angrijk in eencultuurwaarin kind,sterftKartini.
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Di
tisinmi
ddelsrui
m 92jaargel
e- Jaap Goedegebuure,De veelver- oorspronkeli
jke bi
jbelse tekst.
vigerok.De bi
jbelindemoder- Goedegebuurewijsterop datde
ne Iiteratuur2,Amsterdam Uni- auteurdi
eduideli
jkinhaaktbi
jde
versi
tyPress,1997.j29,90.
bi
jbelindeeerste pl
aatsl
ezeris,
eenherschri
jvendeIezer.De Ii
te'
...en een kt
eed te weven
rairetekstkunjevervolgensl
ezen
schering literatuur,inslag
aIseen herschri
jving,die eventu-

den,en toch is haarnaam niet
vergeten.De 'ethici'# de Indonesische nati
onali
sten,en de feministen hebben haargebruiktvoor
hun zaak en de herinnering aan
haarzodoende Ievend gehouden.
M aardithadden ze nietkunnen
doen wanneer Kartininietzo'n

debijbet'*

eeIw eerdientaIs ui
tgangspunt
vooreen herinterpretatie van de

oorspronkeli
jke en krachti
ge per- Bezield door deze gedachte is bijbelsetekst.
Evenals het eerste deel, De
soonli
jkheid was geweest,die Jaap Goedegebuure voor de
oprechtvochtvoorhaaridealen tweede keerachterzi
jnweefge- Schriftherschreven.tel
tdi
tboekje
en daarom zo'n diepe indruk
maakte Op de m ensen van haar
ti
jd.Een sterk puntvan deze
Kartini
-biografie is dan ook de
ruime aandachtvoorde persoon.
Elisabeth Keesing beschouwthaar
niet aIs een pion in het maat-

touw gekropen.Langsdradenvan

intertekstualiteit heeft hij de

zeven hoofdstukken,deze keer
voorafgegaan dooreen inl
eiding

essaybundelDe veelvervige rok

overdebi
jbeli
ndeIi
teratuur.I
ser
geweven:deeltweeoverdebi
jbel daarechtersprake van een systein demoderneliteratuur.
W ie nog ni
et overtuigd was

mati
schopgezette portrettengale-

schappeli
jkeschaakspel.Devraag wenlang speelt in onze cultuur'wiewaszi
j'i
sin dezebiografie eninhetbi
jzonderi
ndeIi
teratuur
belangrijkerdan de vraag 'wat is dat zekerweIna de enorme
heeftzi
jbetekend'enikdenkdat publiciteitrond hetthemavan de

heeftmeerwegvaneenbonte l
appendeken.Goedegebuureheefti
n

elkaarbetrokken kunnen worden.
Goedegebuure bedoelthiermee
ni
etalleen datde herkenning van

Psa/men intwintigste-eeuwsepoëzie,hetbeeld van de oudtestamentische Jozefin een aantalkin-

rij in iederhoofdstukstaateen
vandeinvloeddiedebi
jbelaleeu- bijbelse held centraal;deeltwee

Deveelvervigerokzi
jn uitgangspuntverruimdvanbi
jbel
sehel
den
Keesing daarmee een goede laatste boekenweek.Van Jaap totbi
jbelsesporenindeIiteratuur.
inval
shoek heeft gekozen. De Goedegebuure isbekend dathi
j Bovendien maakthi
jnadrukkeschri
jfstervan Hoeruim een kooi zichalgeruimeti
jdverdieptindit Ii
jkergebruikvan devruchtendi
e
ook i
si
s erop deze manier in onderwerp.Aan de Katholieke zi
jncollegesafwi
erpen:dewerkgesl
aagd een evenwichti
g portret Uni
versitei
tBrabant,waarhijaIs stukkenenscriptiesvan zi
jnstute schil
deren en heeft bovendien hoogl
eraarwerkt,geefthi
jeen denten.Ditverklaartde gevarieerde mythe Kartinitotmenseli
jke cursus'Literatuuren bi
jbel' Het de inhoud van de essaybundel:
proporti
esteruggebracht.
doelvan deze colleges-en van beschri
jvingenvanenkelebi
jbelse
zi
jn essays-i
steIatenzien hoe personagesaandehandvan enke'binneneen bepaaldemaniervan Ie moderne romans,een bespreyeroenKaptelns
lezen' Iiteratuur en bi
jbelop king van de invloed van de
-

bi
jbelseverwi
jzingenineenI
iterai- derbi
jbelsen totsloteen essay
re tekst de interpretati
e van die overdebi
jbelinhetwerkvanFrans
beïnvloedt.Het betekent

Kellendonk.Deti
telDeveelvervige

datbi
jbelsgeïnspi- rok i
sontleend aanhetbi
jbel
verreerdeIiteratuuropgevatkanwor- haaloverJozef.Dezekri
jgtvanzi
jn
denaIsbetekenisverri
jki
ngvande vadereen prachtig kleed,in de
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Statenvertaling een 'veel
vervige

rok' genoemd (Genesis 37:3).
GoedegebuureIegtinzi
jnvoor-

woord ui
t dathijdi
t kleurri
jke
gewaad aI
s metafoor gebruikt
voorde I
iteratuur,die 'in haarher-

een nieuWe,Verrassende interpretati
e.
overhetwerkvan Kell
endonk,zet
Goedegebuure nog uitvoeriger
uiteen hoe herkenning en vervreemding zich totel
kaarverhou-

op hun hoogste puntomklappen,
hun inhoud verli
ezen en op hun
verkeerde kantweernaaronderen
zakken,om vervolgens meteen
ni
euwe I
ading boven te komen.''
Aan de hand van deze metafoor
Iegt Goedegebuure uit hoe

opzicht aan bij Riffaterre en
Bakhtin.W i
ezietdatdebi
jbelop
deeenofanderewi
jzedoordringt
in de literaireteksten deze 'bi
jbelse intertekst''(zoalsGoede- Kellendonkomgaatmetbi
jbel
se
gebuuredi
tnoemt)aIsvreemde noties:hi
jspeel
termeevolgens
eend in debi
jtherkent,i
saleen het principe van de parodiërende
eind op weg. W ant, zo stelt

Goedegebuure inzi
jn inleiding,
'betekeniswordtnietgevonden
ofontdekt,maarherkend'
' Zo'n
ui
tspraakdoetvermoeden dateen
interpretatie nietmeeris dan de

som der(bekende)delen.Kaneen
interpretatie dan nog weIverrassen? Goedegebuure Iaatonder

meerin zijn anal
yse van Reves
'Een nieuw Paasli
ed'zien datdit
weIkan. Het identi
ficeren van

62

naasthetdoodsmoti
ef,tengrondsl
ag I
igtaan hethel
e oeuvre van
Kel
lendonk.
Eri
sveelaandachtvoorpoëzie

inDeveelvervigerok.I
nzi
jnal
gemeneinl
ei
ding laatGoedegebuure

ookdenietingewi
jdeIezerstap
voorstap zien hoe hi
jtoteen
interpretati
e komtvan gedichten
van ondermeerGerard Reve en

Jan Kui
jper.Ookinhetessayover
aartsvaderJakob,'W ie zichzelf

overwint...',vergeli
jkt hij met
name gedichten.M aar Goede-

gebuure Iaat het niet bi
j een
onderlingevergeli
jki
ng.Hi
jhoudt
de interpretatiesvan de dichters

tegen het Iicht van zijn eigen
interpretatie:in de geschiedenis

vanJakob herkenthi
jhetonderIiggende archetypische patroon
van een mythische heldofsprook-

omkering,plaatstze in een vervreemdende,carnaval
eske context
en vermengtze met hettriviale.
Goedegebuure geefthiervan taI
van voorbeelden ui
t hetoeuvre

jesfiguur.MeesterGoedegebuure
reiktvervolgensde pri
jsuitvoor

van Kellendonk.Ineenvan zijn

hetdichtst benadert.Reve i
s de

degene 'wi
ensl
ezi
ng degeestvan

hetverhaal'(Iees:mijnverhaal!)

Iaatste stukken,opgenomen als

gelukki
ge.Ofhi
jzi
ttewachtenop
epil
oog bi
jGeschilderd eten,Iegt een beloning van Goedegebuure
Kell
endonkzi
jnvermommingaf. voorzi
jnjungiaanseinterpretatie
Goedegebuure ci
teert:'NotiesaI
s
'God''hetgoede'en 'hetschone'
hebben hetverlangen vorm en
richting gegeven,ze hebben gemeenschap gesti
cht.Ik denk dat

'vreemdeelementen'aI
sbi
jbelse
reminiscentiesi
seenonvermi
jdeIijkeeerstestap,maarI
eidtniet hetmogeli
jk moetzi
jn om zein
noodzakeli
jkerwi
jsnaareen voor- die zin te reconstrueren en volspelbare,vertrouwde interpretatie. gensmi
ji
sdatooknodi
g,omdat
Binnen hun nieuwe,vervreemden- jemi
sschi
enweIdiegrotewoordecontextdragenzejuistbijtot den kuntafschaffen,maar niet
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hebben gel
eefd.' Goedegebuure

In de bi
jdrage'Jakobsladders', concludeert dat dit verlangen,

schrijvingen en herinterpretaties
vandebi
jbeleenveelkleurigspec- denbinnendeparodie.Dejakobstrum aan betekenissen Iaatzien''. I
adderverwi
jst hiernietin de
Inderdaadvormtdi
tboekin zi
jn eerste plaatsnaarde Iadderuit
bonteverscheidenheideenafspie- hetverhaalvan Jakob (Genesi
s
geling hiervan.
28),maarnaareenwerktui
g met
Bijeen intertekstuele Iezing die naam : 'het werktuig van
gaathetom de onverwachte ele- schui
nomhooggaandebakjesdie
menten.Die zetten de Iezerop
het spoorvan de interpretatie.
Goedegebuure sluit zich in dit

hetverlangenwaarvanzealtijd

van 'Jakobsgevechtmetdeengel'

(Genesis32),vraag ik meaf.En
watdie parall
ell
en metmythen en

sprookjesbetreft;hetisduideli
jk
daterovereenkomstenzi
jntussen
bi
jbel
verhalen en (andere)verhaIen uit de mythische Iiteratuur.
M aar,ik denk dat ook hiervoor

gel
dtdatjui
stdeafwi
jkingenhet
interessantstzi
jn.Hetgaatinhet

bi
jbelverhaaloverJakob volgens aanvankeli
jkvooralde expressi
omi
jnietoverhetverhaalvan een nistischedichters(Heynicke,Trakl,
hal
fgod,evenmin overde Ievens- VanOstai
jen)di
einspirati
evonden
I
oop vaneen indi
vidu.De beteke- bi
jdePsa/men.Hun idealen van
ni
svan Jakob i
sin iedergevalver-

broederschap,vrede en eenwor-

van de makec aan een boom
genage/d,
maargeen spoorvan geweld
ofverzet,al
leen maar
vrede,rust.

bonden (en ook intertekstueel ding methetgoddeli
jkezi
jnververknoopt)metdievan een vol
k: wantaan de bijbelse visioenen Zijn Iege ogen ki
jken hetIandde nakomelingen van Israël,de

van hetparadi
jsen de nieuwe

schap in,

wereld.In de tweede helftvan

om zùb mondspeleneeuwl
ùevra-

nieuwe naam di
e Jakob bijde
rivierdeJabbok kri
jgt.Aan het dezeeeuw zi
jnhetechterontgooverhaalvan hetvolk lsraël(be- chelde dichtersdiedezevisionaire
schreven in de overige 'boeken psal
menherschri
jvenom hundesvan M ozes':Exodus toten met

Deuteronomium)Iigt hetzelfde
archetypische patroon ten grondsl
ag:hetvolkgaatop reis,om na
de nodige omzwervingen en
avonturen hetbeloofde Iand te

bereiken.Deverhalen rijmen op

illusie uitte drukken.Psalm 23,
waarin hetpastorale i
deaalwordt
bezongen van grazige weiden,
rustigewateren en de goede her-

der,inspireertKopland totzi
jn
700*

breeuwsepoëzieri
jm gebaseerd i
s De grazige weiden de rustige
wateren

enniet,zoal
sbi
jons,opdeherha- ophetbehang vanm(nkamer
Iing van de klank.

Ditbrengtmebi
jdeverzameIing Hebreeuwse poëzie,de Psa/men, waaraan Goedegebuure

Zonderverwl
jt,h(moethebben
geweten
>aterzougaan gebeuren.
I
k heb geen antwoord.

Deze en andere nieuwe psalmen
overde afwezige God evoceren

de godverlatenheid uitbi
jvoorbeeld Psalm 22 ui
t het Oude

ik heb geloofd aIs een angstig
kind

Testament'
.''Mi
jnGod,mi
jnGod,
waarom hebtGi
jmi
jverl
aten?'
'lk
vind het jammer dat Goede-

inbehang J...7

gebuure deze Psalm nietexpli
ciet

aI
sintertekstopmerkt.Alsjedeze

aandachtbesteedt.Hi
jonderzoekt Ook zijn Iatere gedicht'AIdie
hoedichtersindezeeeuw 'Nieuwe
Fsalmen'geschreven hebben,geent op de oudtestamentische

>aarom dan,wiebenje,
waarwasj% e.d.

'Psalm 'in de bundelOnderhet

elkaar,zoalsin de klassieke He-

op de herhaling van de gedachte

gen

mooie beloften' uit de bundel

Foorhetverdwlnten daarna is
een herschri
jvingvan Psalm 23.

twee Psalmen naastelkaarIegt,
valtop hoezeerdewoordvoerders
in de gedichten emotioneelvan
elkaarverschillen.De 'ik'in Psalm
22 voeltzi
ch in de steek gelaten

psalmen.Deoorspronkeli
jkeHe- Hetiseen psalm overde afwezige
breeuwsegedichten zi
jn eeuw- God:
doorzi
jn God en uitzijnwoede
enlang vri
jwelui
tslui
tend binnen
en vertwi
jfeling hierover. In
een reli
gieuze contextgel
ezen en Degr
azl
kewei
den,destilleNate- Koplands Psalm steltde 'ik'gelagewaardeerd.Daarkomtverandering inwanneerLowthenHerderin het Iichtvan de opkomende
romanti
ek -de Psa/men aIsvoorbeeld stel
len van gevoel
sexpressie

danmlwasbe/oofd,
pracht/
k.

ten,ofhoogstenscynisch,vastdat
ergeen God is.Anders dan de
woordvoerderi
n Psalm 22 Ii
jkthi
j
hi
erinte berusten.Di
tverschilverklaartwaarom Psalm 22 uiteinde-

En in ditIiefllke Iandschap de

li
jktoch eindi
gtineen Glori
a.De
psalmdi
chterroept,brul
t,javloekt

ZOOD

netzo Iang totGod weeropduikt

ren,

ikheb zegezochten inderdaad
#evonden,ze waren nog mooier

enoorspronkeli
jkebeel
dspraak i
n
poëzie.

Indetwintigste eeuw zi
jnhet
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inzi
jngedicht.Hierheeftdepoë- wirbleiben,blûhend:
zie de functie van een magisch
bezweringsritueel
;hem aanroepen
in woorden betekentzoveelaIs
God oproepen.W anneerde dich-

dieN/
'
chtso die
Niemandrose.

Zang.
Hetisboeiend om tegen deze
achtergrond,te l
ezen watGoede-

dergeschreven en,doordat de

bi
jbelenmoderneIiteratuur,i
sdat
ooknietverwonderli
jk.Hi
jzetde
deuren-terecht-wi
jdopen naar
psychol
ogi
e,fil
osofi
e en theologie.

Deervaring van hetgoddeli
jkeis Bi
jbelse personages worden
terGodbi
jzi
jn naam noemt,ver- alleen mogeli
jkbinnende para- 9e'fnterpreteerd en herschreven
schi
jntGoddefini
tiefaIspersoon- dox,nameli
jkvanui
tdeIeegtedie volgensde inzichten van onzecultuur,dus ingekleurd doorFreud,
Ii
jke helperin hetgedicht(Psalm detaalvan hetgedichtschept.
22:20).Die strofe vormt het
De bijdragenwaarin Goede- Jung,Lévinasetcetera.M etgroot
scharni
erpunttussen klachten Iof- gebuurepoëzi
ebespreektzi
jnhel
- gemak weeft Goedegebuure
twintigste-eeuwsemens-en gods-

gedi
chtenintegraalzi
jnafgedrukt, beeldendoorzi
jninterpretaties.In
goed te volgen.De essaysgeba-

deeleen zegtGoedegebuure dat

gebuure opmerkt bi
j Celans seerd op romansvind ik nietalle-

zi
jn maniervan essayeren 'niet

'Psalm' in de bundel Die Niemandrose.In di
tmystieke gedi
cht
issprake van een God die niette
kennenofte benoemenvalt.Iseen
God 'di
e geen naam mag hebben'
op te roepen in taal? Goedegebuure laatzien dat Celan via de

maaleven geslaagd.Toen ik de
gedetaill
eerde analyse van Cl
aus'
roman Hetverlangen Ias,drong
zich de metafoorvan de achter-

negatievetheologi
e'eengoddeli
jk

geschreven in een col
lageachtige

Niemand'oproept:

sti
jl.Zo'n romanvormteenui
tda- doorde essays heenlooptwordt

Niem and knetetuns wiederaus
Erde und Lehm,
Niemand bespri
chtunsern Staub.
Niemand.
Gelobtseistdu,Ni
emand.
Dirzulieb wol
len
wi
rblûhn.
Direntgegen.
AIsGod 'Niemand'is,isde mens
-ges
chapen naarGodsbeel
d-een
'niets':
Ein Nichts
waren w/c sind w/
( werden
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kantvaneenborduurwerkbi
jme

ui
tmunt doorstrenge systema-

tiek''.Evenminbeoogthi
jdatzi
jn
bundelsde opmaatvormen voor
een nieuwe interpretati
emethode
ofIeesstrategie.AIsverantwoor-

op.Hetverlangen i
seencomplexe

ding isalleeneenverwi
jzingnaar
roman,voIverhul
deverwi
jzingen, de bibliografie achterin debundel
ging vooreen grondige studie
naarintertekstuali
teit.Ofhetzi
ch
in deze vorm ookIeentvoorpubli
-

opgenomen.De rode draad die
gevormd door Goedegebuures

persoonli
jkeIeeservaringen.De
veelvervigerok i
shetbestte I
ezen

catievoorbrederpubli
ekbetwi
jfel aIs een essaybundel,geschreven
ik.Hetdubbelportretvan Davi
d en dooreenschri
jverdi
e vooralles
Bathséba gebaseerd op de romans
Bathseba van Lindgren en Hell
ers
God knows komt beter uit de
verf. Ook 'Schimm enspel voor
twee opstandelingen',de bespreking van BrakmansDe gehoorzame dode,I
everteen zeerI
ezenswaardi
g en I
evensechtportretvan
Lazarusop.
'Jakob'Goedegebuure heeft
eenveelkleuri
g kl
eed vervaardigd.
Metzo'n breed aandachtsgebi
ed,

Iezeris.

*vri
jnaarJanKui
jperssonnet'
Genesi
s
25:30'in:Blbel
pl
aatsen,Amsterdam,
1983.
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ErisonsweIeens verweten datde arti
kelen in Fooysweinig thematische samenhang

kennen.Eenverwi
jtdatinderdaadvoori
ederenormal
eFooysgemaaktkanworden,want
daarin proberen we perafl
everi
ng verschill
ende onderwerpen aan bod te Iaten komen.

Maareenmaalperjaargangkiezenwevooreenspeciaalnummer,eenafleveringwaarin
éénthemacentraalstaat.Zo zi
jneralthemanummersgeweestoveri
ntermedi
ali
tei
ten
cultuurkritiek.Deze keerwordtin de vierartikelen de hi
storische roman behandeld.
Echterni
et de tradi
tionel
e historische roman zoalsdie i
n de negentiende eeuw werd
geschreven naarreceptuurvan W al
terScott,maareen 'moderne'variantdaarvan,die
aan de haalgaat metoude ingredi
ënten.Stukvoorstukbli
jken deze boekendevraag
naarhistorische waarheid te pr
oblematiseren;iederboekop ei
genwi
jzeen met een

anderdoel
,zoalsdeschri
jversvandeartikelenl
atenzien.Wathi
erbi
jopval
ti
sdatdrievan
de vierauteursgebruikhebben gemaaktvan hettheoretischewerk van de l
iteratuurhistorica LiesW essel
ing.Hetisdaarmeeookeenbeet
jehaarthemanummergeworden.
Inde rubriek'Duodecimo'zijnnietuitsluitend stukken overde historische roman
opgenomen,en ook de recensi
es beslaan een brederterrein.W eIkomen hi
eri
n 'hi
storische'onderwerpen en boeken aan bod.Verderi
svoorhetinterview een zeerspeci
fieke

histori
scheromangekozen;dehi
storischeyeugdromanvanTheaBeckman.
De column ontbreektin ditnummeromdatonzevaste columni
stJan Vorstenbosch aan
bed geklui
sterd Iigt.De redacti
e wensthem veelbeterschap.Verderwi
llen we op deze

plaatsFennyBrandsma,Kevinvan derBrug,Petervan Di
jk,PieterJeroenseen Karin
Smeetsbedankenvoorhunjarenlange i
nzetvoorUooys.Hunwaardevollebi
jdrage aan
onsti
jdschriftzull
enwehel
aasmoetenmi
ssen.
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OverRumeilandvanS.Vestdi
jk
G.F.8.Raat
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Verbeelding vanvew olging
Oorl
ogtussenfictieenwerkeli
jkheid
Karin Smeets

f'

Dewerketijkheidishetmakkeli
jkstewateris

OverHetdikkehartvanTonnusOosterhoff
Annemarievanden Berg en Ronald Besemer

27

Hetpolitieke kinderspet
Mi
ddernachtskinderen vanSalmanRushdie
)an wi
ll
em Mathlssen

33

Duodecim o
DeDrieMusketiers;Barkershi
storischetri
logie;EenverdwenensoortIi
teratuur;De magievan Haasse

Ik kan nooitdoen w atiedereen doet
Intervi
ew metTheaBeckman
SonjavanAmel
sfortenAukjedeGraaf

Sf

Recensies
Edelvrouweni
ndetwaalfdeeeuw;Ti
jdschriftvoorChi
neseIi
teratuur;
Proefschri
ftoverTerBraak;Dromen van Cozagne

Rectificatie

l
ndeDuodecimo'LeestekenenOpperwezen'vanJ.
L.Di
jkhuisinFooys15/3i
sinde
opéénnal
aatsteali
neaongelukki
gerwi
jseendrukfoutgesl
opendi
ederedeneringvan
hetstukonlogi
schmaakt.Opp.43i
nregelachtvandetweedekolom staat:'kri
jgt
geenbovenaardsemacht',terwi
jldi
t'kri
jgteenbovenaardsemacht'moetzi
jn.
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Hetverteden ats droom
G.EH.Raat

overRumeilandvanS.Vestdijk

Hetschip waarop de

Inhaarboei
endestudieWriting Hi
storyasaProphet(1991)beschri
jftEli
sabeth

achtjarigeRichard

W esseling,zoal
s de onderti
telaankondigt,'PostmodernistInnovations ofthe

Beckford van Jamaica is
vertrokken,wordt
onderweg doorpiraten
overvallen.De si
tuatie is

Hi
stori
calNovel'.Daartoebesteedtzi
jaandachtaandeontwikkelingvan het
genre,te begi
nnen methetklassieke modeldatW al
terScottintroduceerde met

>aeer/ey or'TI
YNxty FedrsSince(1814):eenavontuurli
jkverhaal
,waarinficti
eve
personagesoptreden tegen een achtergrond diedooreen nauwkeurige weerga-

voordejongenminder ve van decouleurlocale een grote historische geloofwaardigheid bezit.
Di
tmodelhoudtrepertoire totdetweede hel
ftvande negentiende eeuw,aI
s
angstaanjagendomdat
een van de pirateneen
beschermende hand in

erall
engs meerkritiek I
oskomtop de oppervlakkigheid van de romanfiguren

(Wesseling 1991,p.55-56).InhetScottiaanseconceptwordenzi
jvooralvanbuitenafbeschrevenenmissenzi
jderhal
vepsychol
ogischedi
epgang.Hetverlangen
warme,stevige,ruwe, naarmeerui
twerkingvandekarakters,metdemogel
i
jkheidvanmorelenuancezi
jnnekIegt,'een

maarnietalte ruwe
hand''.Deze herinnering

ring,wordtgecompli
ceerd doorde ontwi
kkeling di
e de hi
storiografi
e doormaakt.
Deze beginthetverschiltussen heden en verl
eden te benadrukken,ookwatde

i
szeventienjaarIater

menseli
jkegeestbetreft.Deschri
jvervanhi
storischeromansIooptnunietall
een
hetrisi
cofoutentemaken i
n de uiterli
jkebeschri
jving,bi
jvoorbeel
d vandekl
e-

aanleiding om terug te
keren naarhe1eiland.
G.F.H RaatIaatzien dat
hetrel
aasvan de zoektochtnaardeze schim uit
hetverl
edeneendusdanig verloop heeft,datde
uitkomstgevolgen moet
hebben vooralhet
verlelde.

ding,maarl
oopttevenshetri
sico om zi
ch te bezondi
gen aan anachroni
sti
sche

psychologie(Wesseling,p.56-57).
Indetwintigsteeeuw verdwi
jnthetkl
assi
eketypevandehistorischeromanui
t
de hoofdstroom vande I
iteratuur.Hetmodernismeverwerpthetbestaanvaneen

objecti
efkenbarewerkel
i
jkheid,waardoorhistorischekenni
sophoudteenonprobl
emati
sch begriptezi
jn(Wesseling,p.73).Derealiteit,ookdievan hetverl
eden,bestaatslechtsvoorzoverzi
jwordtwaargenomen dooreen individueel
bewustzi
jn.Wesseling,di
ezichoverigensvooralophetEngelsetaalgebiedricht,
ci
teertinditverbandeenui
tspraakvanHell
a Haasseui
tVandaag schrlven over
gisteren (1984):''Dehi
storischeroman heefti
ndenegenti
endeeeuw eenperiodevanongekendebloeibeleefd,werdtoenzelfs'de'roman bi
jui
tstekgeacht,
een kunstvorm die hand i
n hand ging metde ontwikkeling van de geschi
edenis
aIswetenschap.Maarhetgenre verl
oorpresti
ge toen de romankunstzelfeen

metamorfosedoormaakte,omdatdetraditionel
ewi
jzevan vertellen ontoerei
kend bleek om vorm te geven aan een drasti
sch veranderende waarneming en

beleving vandewerkeli
jkheid.HetnieuweIiteraireprozavanomstreeks1920
hi
el
d zich inde eerste plaatsbezig metschakeringenvan heti
ndi
viduel
e bew ust-

zi
jn,en metverkenningenineenhierennudatslechtsrel
atievezekerheden of
volstrekte onzekerhei
d bood.Geentekstwaszozeerafhankelijkvande'al
wetendevertell
er'endeeddusinzosterkemateverouderdaanalsjuistdehistori
sche roman'
'(p.91).In de modernistische historische roman wordt de
persoonli
jkebetekenisvanhetverl
edenbeklemtoond en spantde hoofdfiguur
zichvaakinom di
tverledenterugtehal
en.Hetlaatsteverschi
jnsel,dateenmetahistorischkarakterdraagt,noemtWesseling 'sel
f-refI
exi
vity''(p.82).
Pasna deTweede W ereldoorl
og ontstaatervol
genshaardoorpostmodernis-
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ti
sche vernieuwingen van hetgenre een al
ternatiefvoorde formule van Scott.
De complementaire functie die de historische roman ten opzichte van de

geschi
edschri
jving vervulde,verandertdefinitiefineen metahi
storische.Dehistori
sche roman vormtni
etI
angereen aanvulling op de geschiedenisboeken,door-

dathi
jdeIezersdoorzi
jnevocati
evekrachthetverledendirectI
aatmeebel
even,
maarplaatstvraagtekensbi
jdei
nhoudvandezeboeken.Dezeproblematisering
van de histori
sche kennisisepi
stemol
ogisch en politiek gemotiveerd.Erwordt

heviggetwi
jfeldaandemogeli
jkhei
d kenni
soverhetverl
edenteverwerven,terwi
jlookop deconsequentieswordtgewezenvan hetfeitdatde geschi
edeni
s
steevastdoordemachthebberswordtvastgel
egd (Wesseling,p.73-74).
HoepastRumeilandvanS.Vestdi
jk,eenvandebelangri
jksteNederlandseschri
jversvan hi
storische romans,in de ontwikkel
ing di
e ik hiersummi
erhebweerge-

geven?Deromanverscheenin1940enwerdbi
jrecenteherl
ezi
ngdoorH.Brandt
Corsti
usgekwal
ificeerdaIs'eenboekdatall
eenmaaronderhoudendis'(Brandt
Corstius& 'tHart1996,p.53).Zonderietste willen afdoenaan deamusementswaardevanRumeiland,meen ik datde roman doorditoordeelerg achte-

1.

Iooswordtbejegend.l Rumeiland vertoonteen merkwaardigetegenstelling

Medegel
etopwatKralt(1988)
schri
j
ftoverRumei
land.

tussen een ouderwetse inkleding en een visie op historische kennisdie veel
moderneraandoet.
Op heteerste gezi
chtoogtRumeiland aIseen historische roman volgenshet
beproefde receptvan W alterScott,alval
tdirectop datde auctori
al
e vertel
leris

vervangendooreen i
k-vertel
lerdiezi
jnherinneringenverhaal
t.MaarnetaIsi
n
hetwerkvan de Schotse grondleggervan hetgenrestaan ergeen beroemde historische figuren in hetmi
ddelpunt,watde kansop anachroni
smenverkl
eint.Met

behulpvan de documentatiedieVestdi
jknaliet,heeftR Kralt(1988)kunnen
nagaan,datveelpersonagesinRumeil
andwerkeli
jkhebbengeleefd.Hi
jkanzelfs
concluderen:'Destamboom di
e Vestdi
jkaI
svoorwerktotzi
jn roman geeft,
berustzogoedaIsgeheelopwerkel
i
jkhei
d'(Kralt1988,p.174).Deromanfi
guren
hebbenechtersl
echtsbi
jroll
envertolktophettoneelvandegeschiedeni
s,zodat
de Nederlandse Iezervan Rumeiland nooi
teerderheeftgehoord van Richard

Beckford,dienazeventi
enjaarterugkeertnaarJamaica -heteil
and dathi
jal
s
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ki
ndvanachtjaarverli
et-slechtsvergezelddooreenoudekindermei
d.Hetschip
dathem inderti
jdvervoerde,werd onderweg overvall
endoorpiraten.Eén van
henIegdeeenbeschermendehand inzi
jnnek.ZeventienjaarIatergeloofthi
jdat
deze hand heefttoebehoord aanAnne Bonney,een aIszeeroververkledevrouw,

overwiehijI
eesti
neenboekoverpirateri
jvanCharlesJohnson.
Hetdoelvan Beckfordsreisishetinstell
en van een onderzoek naarde mal-

versatiesdi
ewordengepleegd opdefamilieplantage.Zi
jneigenli
jkeoogmerki
s
echterhetweerzien metAnne Bonney.Alleswathi
eroverwordtverteld,inclusiefdeIiefdesgeschiedeni
smetde vrouw van degouverneurvan heteiland -Lady

JaneHovendenWalker-di
ehi
jkortstondi
gvoorAnneBonneyhoudt,verneemt
de I
ezervoordeeerste maal.Hetisni
etmogeli
jkdefeiteli
jketoedrachtteach2.

HoewelVestdj
ikdeargeloze

Iezerbestietsopde mouw kan
hebbengespeld.Ineenbrief
aan Theun deVriesd.d.27

oktober1941repthi
jtenmi
n-

ste van ''allerleihoogstserieuze 'inlichtingen'overdesuiker-

berei
ding,waarbi
jikinmi
jn
vuistjezattel
achen,toeni
k
hetschreef(...
)'.Geci
teerdi
n
Wage(p.13).
3.

I
kci
teerui
tenverwi
jsnaarde

tweede drukvan de roman.

terhalen,doordatergeen hi
storischebrongeraadpleegd kanworden.
Eenanderevorm vancontroleisinprincipeweImogeli
jk.Heeftdeauteurzich

misschien schul
diggemaaktaan anachroni
smen inzi
jnbeschri
jvingvan Ievensomstandi
gheden en gebruiken? De i
llusievan een betrouwbaarhi
storisch beel
d

wordtnergensverstoord.zln Scotti
aansetrantheeftVestdi
jkdenodi
ge zorg
besteedaandecoul
eurI
ocale.Daarvanzi
jndi
versevoorbeeldentegeven,zoals
debeschri
jvingvaneenvangl
azenvenstersvoorzi
ene'''
stormkamer'(...),waarin
menbi
jeenopkomendecycloondewijkneemt,aI
sall
ebli
ndendichtmoetenin
devensterlozekamers'(p.50)3,develevermeldi
ngenvandeobeah-menenhun
magischeprakti
jken(zi
ebi
jvoorbeel
dp.69)endewetenswaardigheden overzeesçhildpadden,dieookwordengeconsumeerd(p.187).
Kl
aarbl
ijkeli
jkheeftVestdi
jkeveneensgeprobeerddementali
tei
tvanzi
jnpersonageste hi
storiseren,zoalshunopvattingenoverni
et-blankenuitwijzen,die
opeenhedendaagselezereenracistischeindrukmaken.Allekleurlingenzi
jnaIs
vanzelfsprekend dem i
nderenvan de bl
ankekoloni
sten.Ri
chard Beckford neemt

daarbi
jeen gematigd standpuntin,wanthi
jreageertgeprikkeldop destelling,
dooreen dominee verkondigd,datde slavenhandeldoorGod wordtgewenst,

'omdatreedsoudeGriekenen Romeinensl
avenhi
el
den,terwi
jldenikkersni
et
veelmeerwaren dandieren (...)'(p.119).MaarookRi
chard beweertdateen
Angola-neger''affreusstinkt,hetergstvanallenikkers(...)''(p.34),beschouwt
Creolen aIs'ongel
oofli
jkemoti
oneel'(p.39)en 'de negers''aIs'lui
druchti
g,
onberekenbaarengrappig''(p.185).
Dewerkeli
jkhei
dvanRumeilandIigti
neenverledendatzi
chonderscheidtvan
hetheden,maardaardoornietontoegankel
ijkis.DeauthenticiteitIi
jktzelfsversterktteworden doordewijzewaarop hetverhaalwordtgepresenteerd.De
ondertitelvan Rumeiland Iui
dt:'Uitdepapi
erenvan Ri
chard Beckford behelzende

hetrel
aasvanzi
jnlotgevallenopJamaica1737-1738'.Hetbetreftduseenvari
atie op de manuscriptfi
ctie,zeerbekend in de geschiedenisvan de historische
stori
sche onbetrouwroman en bedoeld om een genre dat in een reukvan hi

baarhei
d stond,eendegeli
jkaanzienteverl
enen.Devari
ati
e houdti
n datni
et
een kanten klaarverhaalwordtgereproduceerd,maardathetissamengesteld
uitnagelaten papi
eren.Hetaandeelvan deediteurin hetui
teindeli
jkeresultaatis

4.

DoorKral
t(1977)tenonrechte

geïdentificeerd metde narratoIogische instantie die bekend
staataIs'impliedauthor'

(p.55).
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daarbi
jevenmintebepalenaIshetti
jdstipvanzi
jnwerkzaamheden.VolgensKral
t
(1977)ontkrachtdeaanwezigheidvan eentekstbezorgerde eisdatderoman
ooki
ntaalensti
jlachttiende-eeuwsmoetzi
jn(p.54).Ikbetwi
jfelofdezeinstantiedaarvoornoodzakeli
jki
s,wantgeenenkel
eIezerverwondertzi
cheroverdat
personages,ongeachthun herkomst,detaalsprekenwaarin de roman i
sgestel
d.
De Engel
sman Richard Beckford spreektNederlands.De aanwezigheid van een

edi
teu/ bli
jktni
etall
een implici
etuitdeondertitel.Hi
jheeftzi
jntekstookvan
enkelenotenvoorzi
en,inéénwaarvan hi
jeennieuwe publicati
e ui
tBeckfords

nalatenschapin hetvoorui
tzichtstelt(p.289),ookheefthi
jtweetopografische
kaarten (p.268)eneenstamboom vanhetgeslachtBeckford toegevoegd.Zi
jn
i
dentitei
tbli
jftechtervoll
edi
gi
n nevelengehuld.
De functie van intermedi
airdi
e detekstbezorgervervul
t,vergrootdeafstand
tothetverleden van Ri
chard Beckford,datmededaardooreen zel
fstandi
gestatus

j.5Rumeiland wordtgekenmerkt
kri
jgt.Ookdevertelsituatiedraagtdaartoe bi
dooreen retrospectieve ik-vertelsituati
e.Richard Beckford vertel
tuitzi
jn herinnering.Debewerking van deediteuri
sni
etzovergegaan,dathi
jhetrelaasheeft
tuatie,waarin
herschreven toteen verhaali
n de derde persoon.6Doordevertelsi

eenvertellendikterugbliktopdeIotgeval
lenvaneenbelevend ik(hi
jzelfineen
jongeregedaante)wordthetverledenopafstandgeplaatst.Eenti
jdsafstanddie
enigszins kan worden gepreciseerd.De bel
evenissen waaroverRi
chard Beckford

vertel
t,spel
enzichafin1737-1738.Hetmomentvanvertell
enIi
gtti
entall
enjaren
later,naarbl
ijkt,aI
shi
jhetuiterli
jktrachttebeschri
jvenvanSirCharlesHovenden
W alker,de gouverneurvan Jamaica:'W ie hem nog nietzietzi
tten,hethoofd
watovernei
gend,de benenoverelkaar,hetIi
chtspelend overde blinkende kno-

penvanzi
jnrodeuni
formjas,diekanikverwijzen naarhetportretvanadmiraal
Rodney,van wiehi
jeen verfamilieli
d was'(p.100).Baron George Brydges
Rodney(1719-1792)werdin 1778totadmiraalbevorderd,zomeldtdeencycl
o-

5.

Zi
eindi
tverbandookKooi
j
(p.300).
6.

Erisnaarmi
jnmeni
nggeen
Kralt(1977)datdezeuitgever
vandetekstverantwoordeli
jkis
grond voorde bewering van

''voordedialogen in hetverhaal,de zakendieRichard

Beckfordzi
chonmogeli
jkkan
herinneren'(p.55).Depreci
si
e
inde dialogenvormtgeen
inbreukopde conventiesvan
dememoires.

pedie.W anneerhetstaatsieportretisgeschil
derd,weetik niet.In iedergeval
heeftBeckford pas mi
nimaalveerti
gjaarnazi
jnrei
snaarJamaica,aIshij65jaar
ofouderi
s,deervaringenteboekgesteld,di
ezi
jnIevenzo'ndramatischewending hebben gegeven.
De I
angeti
jddi
everstreek,voordatBeckfordzi
jnrelaasopschreef,i
sbespeur-

baarinzi
jnopstellingtegenoverzi
jnjeugdi
geal
terego.Hoewelhi
jdejongeman
diehi
jwasni
etverl
oochent,neemthi
jweIeenzekeredi
stantieinachtenmeent
hi
jhem te doorzien.Overhetuitstell
envaneen bezoekaaneen ex-cipierdie
AnneBonneyhad gekend,oordeelthi
jbijvoorbeeldachteraf:'Laterheb ikweI
begrepen,dat ik ertegen opzag van hem te zullen horen,datAnne Bonney

inderdaadgrati
ehadgekregen,zwangerofni
et(...1',(p.55).

Rumeiland Ii
jkt,resumerend,eentamel
i
jktradi
tionelehi
storische roman,zi
jhet
nietvertel
d dooreenalwetendeverteller,eenafwi
jkingvan hetklassi
ekemodel
die maarzeertendelewordtgecompenseerd doordetoevoegingvaneen tekst-

bezorger.Ditbeeldisechteronvoll
edi
g,i
etswatonmiddelli
jkinhetoogspringt,
al
s hetdoen en laten van de protagoni
st in de beschouwing wordtbetrokken.

Zi
jn gedrag wordtin hoge mate bepaal
d doorzi
jnverhouding tothetverleden.
Hetgeen de interessantesi
tuatie oplevertdateen roman die krachtensde regels
van hetgenre geri
chti
sop de evocati
e van hetverl
eden,een hoofdfi
guurkent

dieopzi
jnbeurthetverleden poogttedoen herl
even.Gegevendezeparal
lel
lie
Iigthetvoorde hand de ui
tkomstenvanzi
jnstrevingen tebetrekkenop het
genol
ogischekaderwaarbinnenzi
jzi
jngesi
tueerd.
Richard BeckfordvertrektnaarJamaicaom AnneBonneytevinden,diehi
jaI
s
ki
nd ontmoetdenktte hebben.Hetisdevraag hoeauthentiekdeze heri
nnering

is.'Van dezerei
sherinnerikmijzo goedaIsniets;watikervanzoukunnen
navertellen moetgrotendeelsberusten op verhal
envan anderen'
',zegtBeckford

overdereisnaarEngeland aIsachtjarige(p.17).De Iectuurvan hetboek
Geschiedenisvan deEngelsePiraten(...1,geschrevendoordealgenoemde
Johnson,brengteen heri
nneringin hem bovenaan 'eenwarmehand in mi
jn
nek,een warme,stevige,ruwe,maarnietalteruwe hand,dieaaneenjonge
man metI
ang blondhaartoebehoorde''(p.18).Nergensbli
jktdatdezeherinne-
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ringopeenreëleervaring inhetverl
edenberust.Sterker,ooknubli
jktzi
jopgewektteworden doorinformatievananderen,doorJohnsongebruiktbijhet
schri
jvenvanzi
jnboek:''Menheefthetmi
jvertel
d,enikhebhetopgeschreven''
(p.21).Daarkomtbi
jdatAnneBonneyindegeestvanRichardBeckfordprecies
del
eemteopvultdi
ezi
jnmoederdaarheeftnagelaten,zoalsKral
t(1988)aannemeli
jkmaakt.Zijvergezel
thaarkind nietnaarEngeland en speel
tookverder
nauweli
jkseen roIi
n hetl
evenvanRichard.Reedsopdeeerstebl
adzi
jdevande
roman duidthi
jhaarmetveelbetekenende distantieaana1sdevrouw vanzi
jn
vader(Kralt1988,p.205).
HetbezoekdatBeckfordbrengtaanJohnsonvergroothetvertrouweninzi
jn
herinneringsvermogen ni
et.Johnson,die ''hetgezichtvan een di
chter' heeft

(p.20),verloochentzi
jnpiratenboekten faveure vaneen nogteschri
jvenwerk,
waarinhi
jzi
jnstriktpersoonli
jkepreoccupatieszaIoptekenen.Di
tboekzaIervermoedeli
jknooitkomen,geziendeindrukdi
eRi
chardvanJohnsonkri
jgt'dathi
j
voorzi
chzagwathi
jmi
jbeschreef,tedui
deli
jkmisschien,zodathi
jnauweli
jks
nog de echte,di
epgevoel
de behoefte kon hebben om hetvoorzichzelfop te

schri
jven'
'(p.24).Hetiseenvoorafschaduwing van de ui
teindel
i
jke keuzedie
BeckfordzaImakenvooreenmentalewerkel
ijkheid.
W aarJohnson l
eeftin de geesten geen bel
angstell
ing heeftvoorreële ach-

tergronden ('Diedingeninteresserenmeall
eenaI
sstofvoormi
J
'nboeken(...)''
p.23),trachtdejongeRichardBeckforddewerkeli
jkhei
dvanhetverledenteachterhal
en.Hi
jgaatopzoeknaar''eendroom dieeenswerkeli
jkhei
di
sgeweest'',
om deomschri
jvingtelenendi
eVestdi
jkvan hetverledengeeftinhetessay'De
7.
Hetessaystaatin fssaysin

duodecimo,hetcitaatiste
vinden op p.40.

betovering van hetverl
eden',datop taIvan punten,totin hetwoordgebruik,
overeenkomsten vertoontmetRumeiland.l Hoezeerhetverleden dat Beckford

najaagt,eendroom is,bli
jktui
tdeui
tspraak-gedaannaeenontmoeting met
degewezencipiervanAnne Bonney-datoudecipi
ersoverhaar'alleen begri
jpeli
jkemededelingenkondendoenopderandvandesl
aap'
'(p.73).Degestalte
ui
thetverledenvan Richard Beckford bl
i
jftonbereikbaaren daarmeeditverl
eden zel
f.HetbestaatslechtsaI
s een ideële reali
tei
t,di
e zi
ch onttrektaan elke

pogingtotverwerkel
i
jking.
Di
tisdeleringdieRichard Beckfordtenslottetrektuithetmi
slukkenvanzi
jn
queeste,waarvan ik de precieze toedrachthi
erkortheidshal
ve buiten beschou-

wingIaat.Bi
jzi
jnaankomstopJamaicaheefthi
jdezewi
jsheidnog nietverworven.Ki
jkendnaarheteilandvanafhetschipwaarophi
jnadert,realiseerthi
jzich:
''l
k nam bezi
tvan heteiland,zonderdatervan enige toenadering sprakewas'

(p.30).Jamai
caheeftdevorm vaneenschildpad(p.13),eendi
erdathi
jti
jdens
zi
jnverbl
i
jfopheteil
andeet-eenweIzeerduideli
jkevorm vaninbezitneming(p.
187).Op hetverbandtusseneen en anderwordtgezinspeel
d tegen heteinde
van de roman,aI
s Richard pei
nst:'W anttensl
otte had ik gel
eefd,op diteil
and,

waarvandeomtrekopeenschil
dpadgel
i
jkt,enwaarmenzeeschildpaddeneet
enrum drinkt'(p.315).
Hetverl
eden,gesymboli
seerd doorde geli
efde schim van Anne Bonney,Iaat
zi
ch ni
etachterhalen.Hetbehoorttothetdomein van deIiteratuur,zoalseenste

8.
Ibidem .
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meerbli
jktaI
sgouverneurHovendenWalkerenkelemalen toespelingenmaakt
ophetIi
terai
rekaraktervandevrouw dieRichardBeckfordzoektenhem bijeen
I
aatsteontmoetingzel
fsvaderli
jkadvi
seert:'uzou hi
ereengedichtovermoetenschri
jven,ofeenverhaal(...)''(p.299).Eenopini
edi
edeauteurvan'Debetovering van hetverleden'zou onderschri
jven,geletopdiensuitspraak:''Het
verl
edeniseeni
jledroom,dieeenberoepdoetoponzezinvooraardsevergankeli
jkheid:deeigenl
i
jkespeciali
téderdichters!''8

Heeleven Ii
jktRichard Beckforddeschim vanzi
jnjeugdteruggevondentehebben,alshi
jeenkorteverhouding heeftmetLadyJane.Zi
jiszeventienjaarouder
danRichard,dezeventienjaardi
ehem scheidenvanhetjongetjedatgekoesterd
werd doorAnne Bonney.Maarookzi
jwordteen 'Ferne Geliebte'en nustel
t
Beckford zi
chtevreden methetmentale beeld van hetverleden,zonderverwer-

keli
jking natestreven.Dezeverandering inzi
jnIevenshoudingmanifesteertzich
albi
jzi
jnvertrekvanJamaica,aIshi
j-andersdanbi
jzi
jnaankomst-ni
etaandek
Anoniemegravure vande
zeeroofsterAnne Bonney
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gaatom heteil
andtezien.'Wantreedsaanschouwdeiki
nmi
jzel
f,indiebepaaldeschimmigevaaghei
d di
edui
del
i
jkerisdandeduideli
jkhei
d vandedingenop
aarde,enmeteenpracht,een verhevenschoonhei
d,diemi
jbi
jdekeelgreep,
alle bergen aan de horizonvan de baaivan Kingston,die zi
ch,onomneveld,tot
9.

Zi
eookKral
t(1988,p.215).

dehoogstevandezichtbaretoppenverhieven:deBlueMountainPeak'
'(p.313).
Ri
chardBeckfordverkiesthetinnerli
jkIandschapboven 'dedingenopaarde',de
onberekenbarewerkeli
jkhei
d,di
esteedsweerteleurstelt.g
Dezekeuze,allerminstongebruikeli
jkvooreen protagonistvan Vestdi
jk,zaI
deverdere Ievensl
oop van Beckford bepalen.Hi
jzalniet'volwassen'worden,
maarbui
tendemaatschappi
jbli
jven,terendopdezakvanzi
jnfamilie.Achteraf
probeerthi
jnogweIdeintrigesteontwarren,waarvanhi
jopJamaicahetslachtoffermeenttezi
jngeworden.Del
iefdevanLadyJanewaswaarschi
jnli
jknietlouteronbaatzuchtig,maarwerd medegevoed doorde wenseen vroegereminnaar,

zi
jn neefBallardBeckford,tesauveren.Maarookopditpuntbli
jfthetverleden
een mentaleconstructie,dienergensde onontkoombarestatusvaneen objecti
evewerkeli
jkheidbereikt.
Rumeiland iseenhistori
scheromandiezichzel
fui
thol
t.Hi
jmaakteentraditi
onel
e indrukdoorde obsoletestrategievan de manuscriptficti
e en doordevel
e

detai
lswaarmeedecoul
eurlocal
ewordtopgeroepen.Bi
jnaderinziengeeftdeze
archaïsche inkl
eding sl
echts reli
ëfaan de opvatting dathistori
sche kenniseen

problemati
schecategori
eis.Hetverl
edenbli
jktvooraleenpersoonli
jkkarakterte
hebben.Hetontpoptzich aIseen vluchtige droom,die tothetdomein van de

I
iteratuurbehoort.Deze slotsom ondermi
jntelkehi
storiografi
schepretenti
e en
stempel
tRumei
landtoteenromanwaarophetbegrip'sel
f-reflexi
vi
ty'bi
jui
tstek
van toepassing is.
G.F.H.Raatisalsuniversitairhoofddocentverbonden aan devakgroep Moderne Nederlandse

LetterkundevandeUni
versitei
tvanAmsterdam.Hi
jpubl
iceerdeonderandereDeverval
ste
werel
dvanWilem Frederl
kHermans(1985)enartikelenovernaoorl
ogseNederl
andstali
geprozaïsten
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Bi
jdevakgroepNederl
andsvandeUni
versi
tei
tUtrechtkun
jenatuurl
i
jkgewoonoverdag(i
nvol
ti
jd)Nederiandsstuderen.
MaarinUtrechtkanhetook'
savonds(indeel
ti
jd).Het
studi
eprogommabi
edtstudenteneenbredeopl
ei
di
nginde

WEDERKERENDONDERW I
JSi
sbedoel
dvoorafgestudeerden
vandevakgroep.Decuoussenzi
jnsomsspeci
aalvooral
umni
ontwi
kkel
d(PAo-cursussenzoalsGenderstudi
esi
ndeneerlandi
stiek),speci
ali
sati
es,zoal
sRepresentctj
esvanZui
del
kké/hkc,

neerlandistiekmetonderdelenvanuitdetaalkunde,deIetter-

7rouwenenge/etterdhe/d,lntercu/ture/ecommuniçztie.

kundeendecommuni
cati
ekunde.Daarbi
jkomteengroot
deelvan hetNederlandsecultuurgoedaan bod,vanm iddel-

M edewerkers van de vakgroep doen ook regelmatig

eeuwentotmul
ti
-medi
a.Naeenbredebasi
sopl
ei
dingki
ezen CONTRAG ONDERZOEKvoorbedri
jveneni
nMelingen,Daar
bi
j
studentenui
teengrootaantalspeci
ali
sati
emogel
i
jkheden. wordtbi
jvoorbeel
dadvi
esui
tgebrachtoverhetverbeteren
Maardevakgroepverzorgtnietalleende reguliereopleiding

Nederl
ands.Erzi
jnookmogeli
j
khedenvoorbi
j
voor
beel
dcontradonder
wi
js,wederkerendonderwi
jsencontradonderzoek

vandecommunicatieinorganisaties.

l
nfo= atieendocumentati
emateriaaloverdeUtrechtseopl
eidingNederlandsenoverandereadiviteitenvandevakgroep

Wi
eCONTRACTONDERWIJSvol
gtkanui
thetbestaandeaan- Nederl
andsi
sver
kri
jgbaarbi
jAl
exdeJager,
bodzel
fdecoll
egeski
ezendi
eaanslui
tenbi
jdeeigeninteres- tel
efoon030-2536530.
sezoal
sI
nleidi
ng communicatiekunde,Publi
ekgeri
chtschrf
jven,
Proza-enPoëzie-analyse,Inleiding indeM iddelnederlartdse

/
etterkunde,Deel
nemersschui
veni
ndecol
l
egebankenaanbi
j
studenten.
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Verbeetding van
vew olging
KarinSmeets Oorlogtussen fictieenwerkelijkheid

De Iiteratuurwetenschap houdt zich het Iiefstniet

bezig methetverbandtussenromanenwerkeli
jkheid.Tochzi
jnveelromansnietlostezienvande
historische werkelijkhei
d diezebeschrijven.InHet
bittere kruid en De nachtder Girondl
jnen zijn
geschiedenisenliteratuuronlosmakelijkmetelkaar
verbonden.BeideboekenzijnteIezen aIs'verhaal'
over,maarvooralookaI
sgetuigenisvan dejodenvervolgingtijdensdeTweedeW ereldoorlog.

kanheelgoed historischonderbouwdzi
jn.Deobjectieve,historischewerkelijkheid bli
jktongri
jpbaar:
'Zelfswanneermen aan zui
vere reportageofkroni
eken denkt,zull
en keuze derdetailsen standpunten

van de schrijver nietontbreken'
'(Dresden:49).
Waarhei
denwerkeli
jkhei
dbli
jvenbetwistbaar.Devermenging van fei
t en fictie bl
i
jkteveneensuithet
gegeven dat Nederlandse historicielkaarswerken
vaak in Ii
teraire termen karakteriseren wanneerhet

oorlog betreft(Dresden:51).1Dresden noemthet
De geschiedeni
s van de li
teratuurkentveeloorlogs-

onderscheid tussen fei
ten ficti
e dan ook 'slechts in

geweldengruweli
jkegebeurteni
ssen.Hetisdusniet geringe mate nuttig'',en begintopnieuw bi
jhet
verbazingwekkend datook deTweedeW erel
doorl
og begi
n:''li
klweetal
leendatergeschri
ftenbestaandi
e
een enorme hoeveelheid Iiterairegeschriften opgel
e- geschrevenzi
jnenalleenmaarwoordenbevatten,dat
verd heeft.Toch roeptdeze oorl
og heelandere asso- zi
jonderli
ngverschi
llenni
etdoordewerkeli
jkheiddi
e
ci
atiesopdanbi
jvoorbeel
ddeTrojaanseoorlog.In///
e
as zijte biedenhebben,maarmisschienweIin schri
jfstri
jdentweeparti
jentegenel
kaarenbepal
engodde- techniek''(Dresden:50-51).
Ii
jkemachtenaanwi
evictorieenhel
dendom tendeel
Hoewelhetinderdaadonmogeli
jk i
sdevingerte
vallen.///
as i
'
seen mythologisch verhaalmethelden,
Iisten en mooie vrouwen,datzich in een exotische
omgeving afspeelt. Literatuur over de Tweede

I
eggen op hetonderschei
d tussen feitenfi
ctie,ishet

werkel
i
jkheidsgehal
tevaneenboek-vaakinverband
gebrachtmet de autobi
ografie van de auteur-iets

Werel
doorlog heeftnietsvandatal
les.Destri
jdi
sni
et watdegemoederenal
ti
jdbezi
ghoudt.Misschienniet
edelmeer.Hetvervolgen en vermoorden van onge-

degemoederenvan de Ii
teratuurwetenschapper,maar

wapende,weerloze mensen i
seenbelangri
jkonder- weldievan delezeren de recensent.Romansoverde
deelvande oorl
og.Verderheeftdeze oorlog zich niet

TweedeW erel
doorlog kunnen deIezerveelI
erenover

dui
zenden jarenterug afgespeeld ergensaan de

degeschiedeni
s,meerdanwetenschappel
i
jkestati
s-

Middell
andse zee,maarhi
er,in desteden en straten

waarwi
jwonen,enzo kortgeledendatdadersen
sl
achtoffersvandi
eoorl
ognogonderonszi
jn.
InVervol
gl
hg,vernietl
ùing,Iiteratuurondernam de
romani
sten IiteratuurwetenschapperS.Dresden een
pogingom op basisvan deverhoudi
ngfei
t-ficti
e een
onderschei
d te maken tussen verschilende soorten

Hol
ocaustliteratuur.Erbli
jkenechtertallozevormen
van versmel
ting van documenten fictie te bestaan.
Hetdagboekvan eenooggetuige kan doorzeersub-

tieken metniette bevatten aantallen slachtoffers.

ZulkeboekenkunjeeenvoudigwegaI
s'roman'beki
jken,maarookaIsdocumentwaarineenbepaal
deti
jd
wordtovergel
everd.Zo kan menzi
ch meteen roman
well
ichteen beterbeeld vormen van bepaalde hi
storische feiten dan meteen geschiedenisboek.Tw ee
korte romansui
t1957 alsvoorbeeld:Hetbitterekruid
van Marga M inco en hetboekenweekgeschenk De

nachtderGirondlnenvanJacquesPresser.Degebeurteni
ssenin dezeverhalenzi
jn onl
osmakeli
jkverbonjecti
evewaarnemingsterkafwi
jkenvande'feiteli
jke' denmetdehistori
schewerkeli
jkhei
d.
werkeli
jkheiden een roman overdezel
fde periode
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Klaagmuurvanvernieldegraven.
BegraafplaatsRemuh synagoge,
Krak6w
foto:KarinSmeets

Hetbi
ttere kruid

nadruk gelegd op kleini
gheden:vadermoetzestig
centbetal
en voorhettelefoongesprek,de eigenares
van de tel
efoon i
s alleen methaareigen sores bezig

InHetbitterekruidzi
jndegebeurteni
ssendi
ebel
angri
jkzi
jnvoordeacti
enietnadrukkeli
jkin hetverhaal en'ik'herinnertzichhoeBetti
eaIskindeenkeerbi
jna
zel
faanwezig maarweIsteedsop de achtergrond.

verdronk.In 'De sterren'gebeurthetzel
fde:wanneer

Veelhoofdstukken hebbeneendergeli
jkegebeurte- vadermettextiel
ensterrenthuiskomtdi
ejodenop
nisaI
saanl
eiding:heteerste hoofdstukbeschri
jftde hun kleding moeten bevestigen,vraagtniemand zich
evacuatie van de stad,maarvooralde terugkeer afwatdeconsequentieshiervan zullen zijn.WeI
waarna i
edereen de bedden ui
tkl
opten geruststell
en-

bedenken ze wel
ke kleurgaren ze zull
en gebruiken

degesprekjesvoert.Decentralegebeurtenis(deinval enofdesterrennietzullenvloekenbi
jbepaal
deklevan de Dui
tsersen de Nederlandsecapitulatie)wordt dingstukken.
dusdoormiddelvan '
De omstandigheden inHetbittere krui
d bieden de
onbeduidende'bi
jzonderheden
Weergegeven.

personagessteeds de keuze tussen gehoorzaamhei
d

Hoofdstukti
tel
saIs'Hetflesje','Kampeerbekers'en

enverzet.Meestalki
ezenzi
jvoorheteerste.Vaderis

'De Lepel
straat'klinken onschul
dig.Achterde klei
ne

een optim istdie de gebeurtenissen alseen soort
natuurramp overzich Iaatkomen,maargel
ooftdat

detailsdi
e devertellerbeschri
jftgaan echtergrote
drama'
sschuil.Dooruitgebreid aandachtte schenken
aan de kampeerbekersen de aanschafervan,wordt
de achterliggende gebeurtenis, de oproep voor
deportatie di
e iedereen kreeg,verbeeld zonderer

alleszi
chweerten goedezaIkeren.Zi
jn omgeving
wordtdoorzi
jn optimisme enigszinsbeïnvl
oed.De
kinderen,Dave,Bettieen 'ik',nei
gen echtermeertot
verzetdan hun ouders.'Ik'ki
esthetvaakstvoorver-

expli
cietwoorden aantewi
jden.Slechtseen enkele zetenweetuiteindeli
jkaIsenigevan hetgezin te
keerverwi
jsteen hoofdstuktiteldirect,dochvaag, overleven.
Dehoofdverhaall
ijnzvan Hetbitterekruid betreft
naareen ingri
jpendegebeurteni
s,bi
jvoorbeel
d 'Het
gebeurde'.In dithoofdstuk wordtbeschreven dat degeschi
edeni
svaneenjoodsgezinui
tBredadatui
t
Betti
e bi
jeen razziaisopgepakt.Ookhierwordtde vi
jfpersonenbestaat:moeder,vader,Dave,Betti
een
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jvenzél
fiseenessentiël
e
'ik'.LaterkomtLotte,devrouw vanDave,ernogbi
j. oppapiertezetten.Hetschri
IndeIoopvan hetverhaalverdwi
jnen verschillende gebeurtenisinhethedenvan hetverhaal.
gezinsl
eden,totalleen 'ik'nog overis.Ni
etaldeze
l
n DenachtderGi
rondlnen betreftdehoofdverpersonageszi
jnvoortdurendindehoofdverhaalli
jn haalli
jnJacquesSuasso Henriques.Zi
jnverhaalgaat
aanwezi
g;zezi
jnerzol
ang 'ik'henkanwaarnemen. vooreen grootdeelovereenjoodseopportunistin
Dezi
jverhaall
ijnenzi
jnzeerbeperkt:somsbestaan oorl
ogsti
jd.Ookwordtaangegevenwateraandeze
ze slechts ui
t een zeerkorte aanduiding.Zo wordt ti
jdvoorafging enwathem totzi
jndadenbeweegt.
aangegeven datdefamili
e Zwagersi
sondergedoken

Jacqueskomt in de hoedanigheid van leraaraan het

endatdevroedvrouw bi
jwievadertelefoneertgeen JoodsGymnasium envervol
gensaI
sadjudantvanCohn
besefheeftvanwatergebeurt,hoewelzi
jmeteen in W esterbork metzeerveelmensen in aanraking.In
jood getrouwd i
s.Eenietsuitgebrei
derezi
jli
jnvormt zi
jnverhaal
,dehoofdli
jn,zi
jnopall
erleiplaatsen zi
jIi
jde geschi
edenisvanTante Kaatje,diezovanrei
zen nen opgenomen die bestaanuitdeverhalenvan andehoudten plotseling doorde Duitsers 'opgehaald' r
en.Dehoofdverhaal
li
jnbi
edtvel
eaanknopingspunten
bli
jkttezi
jn.Hiernaastzi
jnerenkelezi
jli
jnendi
eparal
- voordi
ezi
jverhaall
i
jnen.Zobeschri
jftJacqueshoeerop
leIIopen aan een deelvan de hoofdlijn.Op het hetJoodsGymnasium kinderenzi
jnvanall
erleiachtermomentdat'ik'verneemtdathaarfamili
e isdoorge-

stuurd,wordtdetoIvaneenspelendmeisjedooreen

grondenennationali
tei
ten.DeHondurese nati
onali
teit
i
serg in trek omdatze bescherming zou bieden:''de

vadervanhetschool
meisjeLeaCohenhadopdedui
tonderdui
knaam kri
jgt,denktzeaaneentantediemet seZentralstellebi
jhetafhalenvanhethem bescherbehulp van een nieuwe naam genasvan eenernsti
ge mendestempelhetpech,datdehoofdst
advandi
tzi
jn
zi
ekte.
verrevaderland hem metgeen mogeli
jkhei
d wi
ldete
binnenschi
etenenzozi
tdehelefamil
iealeenti
jdjei
n
Auschwi
tz,hoofdstadvanPolen''(Presser,1957:13).
Overal
lerleimensen die Jacqueseven tegenkomt,
DenachtderGirondi
jnen
bi
jvoorbeel
d wanneerhi
jzeindetreinzet,kri
jgtde
AndersdaninHetbitterekruid i
sdebeschrijvingvan I
ezermeerinformati
edanalleendatenemomentbi
j
devervol
ging inDenachtderGirondlnen nietver- de trein.OverNinon de Vries,op wie Jacquesstiekem
borgeni
nogenschi
jnli
jkonbel
angri
jkegebeurtenissen. verliefdis,enhaarfamili
ewordtvermelddatzi
jhebHetverhaalvolgtin grote I
ijnen deontwikkelingvan ben getrachtaan deportatie te ontkomen doorhet
vrachtwagen verpletterd.W anneer'ik'een nieuwe

JacquesSuasso Henriques,een geschiedenisdocent
die inW esterborkdeelui
tmaaktvandejoodseOrdedienst.Deze'
baan'houdtindatJacquesassisteertbi
j

detransportenvanzi
jn l
otgenotenom zo zi
jneigen
deportatie ui
tte stellen.Jacques verklaartaan de

kopen van zeerdure,maarvalse papieren.Ninons

vader,eensteenri
jke diamantair,washandi
g genoeg
om een succesvolzakenman te worden maarhad ni
et
doorzi
endatzulkeduredocumenten weIvalsmoesten

as5b,
zi
jn.Mona,eenmeisjedatJacqueskende uitkl
handvanzi
jnl
evensgebeurteni
ssenhoehi
jzogewor- had zich in de Oppenheimer-Fundatie veilig gewaand
den is aIshijis.Iedere gebeurtenis die Jacques tussen de psychiatrische patiënten.Hethele gesticht
beschri
jftheefthi
jgekozen omdathi
jvindtdatdie wordtechterontruimd doordejoodseOrdedi
ensten
naakten vastgebonden i
n beestenwagensmetgesloaanzi
jnontwikkelingheeftbi
jgedragen.
Binnen deze gebeurtenissen vormtJacques'ont- tenventilati
eafgevoerd.Jacquesvermeldthoezi
jhet
moeti
ng metde rebbe Jeremia Hirsch een keerpunt. moedertevan5bwas,hoezeaanderaamkantvoorTotdieti
jd wordtJacquessteedsmeergehard door aani
ndekl
aszatenfatsoenli
jkenhaqeli
jkwas.
zi
jn werk inWesterbork;hetcontactmetderebbe
Somszi
jn degegevensdi
eJacquesbi
edtbeperkt:
zorgtervoordathi
jzi
chgaatreal
iserenwaarhi
jmee terwi
jlJesajaMelkmanzi
chaanhetwassen i
s,komt
bezig is.Dangaatzi
jnwerk,datui
tdezel
fdetaken plotseling de kampcommandantbinnen.Hi
jschri
kt,
bli
jftbestaan,hem zodanigrakendathi
jzi
jnervarin- wanthi
jdraagtnuni
etdeimmerverpl
ichtester.Snel
gen op papierprobeertte zetten.In een transport- plakthi
jereenmeteenpleisteropzi
jnbloteborst.De
nachtzetJacqueszi
jn geestel
i
jkeverandering ookin kampcommandantnegeerthet,maarI
aatJesajadedadenom:hi
jverdedigtde rebbetegen hetgewel
d zelfde dag nogwegenssymboolbelediging indestrafvanzi
jnchefCohn.Ditisdebel
angri
jkstegebeur
teni
s barak plaatsen.Jacques vermeldt dan nog zi
jn
van hetboek:doordatJacqueszijn gevoel
ensin geboortedatum,beroepenhetfeitdatzi
jngel
iefdevri
jdadenomzetslaagthi
jereindeli
jkinom zi
jnverhaal wilig methem mee gaatop transport.
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Interpretatie

Een opvall
end verschil tussen De nacht der

Jacques,zi
jnzi
chgeenvanbeidenbewustvandegruwelijkeaard van degebeurtenissen,en de keuzen
waarvoorzi
jgesteld staan.'Ik'ri
chthaaraandacht

GirondlnenenHetbitterekruidisdatinheteerstge- vooralop kleinigheden,doordatde verschrikkingen
noemde boekde 'grote'gebeurtenissen op de voor- om haarheentegr
ootzi
jnom werkeli
jktebevatten.
jdekeuzenwaardoor
grond staan,terwi
jlinhettweedede aandachtjuist Doortoevalenintuïtiemaaktzi
op detail
s geri
chtis.De kennisdie hetIezerspubli
ek zi
joverleeft.Jacquesrealiseertzich uiteindeli
jkwaar
van 1957,hetjaarwaarinbeide boekenverschenen, hi
jmeebezi
gi
senki
estbewustvoorverzet.Derebbe
had met betrekking totde oorlogsgebeurtenissen zegenthem ogenbl
ikkeli
jk,hetgeenzi
jn geesteli
jke
waaraan in de twee boeken gerefereerd wordt,zou r
eddingaangeeft,maarhi
jwordtvervolgens naarde
ditverschilkunnen verklaren.Pressersnijdtin De strafbarakgejaagd waarhi
jterugki
jktopzi
jn Ieven:
nachtderGirondl
jnen een kwestieaan,di
evan de 'ikwiIweten,ikmèetweten,hoe zich datheefttoejoodse Ordedienst,waarovernog nietveelbekend gedragen;ikwiImijn som maken.Hoe ben ikhierwas.3Hi
jputtevoorhetschri
jvenvan zi
jnromanui
t heen gekomen?' (Presser, 1957:20).Dit heeft
zijn eigen ervaringen en uitdearchievenvan het consequentiesvoorhetgeen hi
jvertelt;hi
jvesti
gtde
Ri
jksinsti
tuutvoorOorl
ogsdocumentati
e.4Hetgrote aandachtjuistmeerop de gebeurtenissen die voor
publ
iekhadgeenvergeli
jkbareervaringen,nochtoe- hem essentiëlekeuzen betekenden.
gang totdi
e archi
even.Devertellervan De nachtder
InDenachtderGirondlnenwordendezegebeurssenmetbehulpvanzi
jli
jnenendeweergavevan
Girondl
jnen doetdanook de grootste moeite zi
jn teni
lezersvan hetwaarhei
dsgehaltevanzi
jn verhaalte gesprekken beschreven.Devertellerheeftde bedoeovertuigen:'Di
tiswaar;ik zou hetvoorhetLaatste I
ingeensoortkroniekteschri
jvenvanzi
jnti
jd envan
Oordeelkunnen herhalen''(Presser,1957:22).De deervaringenvanzi
jnvolk.Hi
jwiIdatzi
jndocument
vertellervan Hetb/
'
ttere kruid hoeftdeze moei
te ni
et

het kamp ui
tgesmokkeld wordtzodathetIezerszaI

tedoen,zoal
sookeenrecensentmeent:'Immerszi
j vinden (''GeenJood,vermoed ik.''(Presser,1957:
verteltui
tsl
uitend overhaarfami
lie en haarzel
f,weli
s- 12)).Jacquesisbangdathi
jnietgel
oofdzaIworden
waari
n verband metalgemenergebeurteni
ssen en

en datde mensheid ditdeelvan de geschiedeniszaI

bepaaldeli
jk metde maatregel
en die de bezetter vergeten.Deopnamevanzi
jli
jnenmaakthetverhaal
tegen hetjoodsevolkondernam,maardezegebeur- een kroniek:hetisnietIangeralleen hetverhaalvan
tenissen enz.worden,terecht,al
s bekend veronder-

een persoon,maarook hetverhaalvan velen.Door

stel
d'(RoelandVermeer:25-26).

de mensen inzi
jnomgevingeen naam te geven en

Hetzou weIerg vergaan om te veronderstell
en

zeerbeknopte informatie overhen te bieden -zoal
s

datauteursbi
jhetschri
jvenvanromansenkelzouden

inhetgevalvanJesajaMelkman -Iichtde vertell
er
henuitdemassasl
achtoffersvanWesterborkenkri
j9enzi
jhuneigenverhaal.s

nadenken overhetbevattingsvermogen en de voorkennisvan hun publi
ek.De gebeurteni
sweergavevan
Hetbittere kruid heeftbepaalde functies.W anneer

'i
k'beschri
jftdathaarzusisopgepaktrichtzi
jzi
chop
details.Doorop dezewi
jze overBetti
esarrestatiete
berichten,worden meteen andere zaken aan deorde

Hetbittere kruid draagtzelfsde ondertitelEen

kl
einekroniek.Tochishetaantalzi
jli
jnenveelkleiner
daninDenachtderGirondlnen.Hetverhaalvanhet
joodsegezi
nisechterrepresentati
evervoorwatjoden

gestel
d:jodenmogengeentel
efoonhebbenenniet- in de oorlog overkwam dan hetverhaalvan Jacques
joden bli
jkenvri
jonverschilligtestaanten opzi
chte eni
sdaarom opzichzelfalmeereenkroni
ek.Dezi
jli
jvanhetIotvanjoden.
nenbi
edennetalsinDenachtderGirondlnenaanDe personagesvan debeideboekenstaan telkens
voorde keuze te gehoorzamen ofzi
ch te verzetten.
ln Hetbittere kruid betekentde eerste optie ondergang en de tweede redding. In De nacht der

vullende informatie.
Autobiografi
e?

Girondlnen,indesi
tuatiewaarJacqueszi
chbevindt,
isditgecompli
ceerder:gehoorzamen bewerkstelligt

Indetwee romansisdejodenvervolgingti
jdensde
Iichameli
jkeredding maargeesteli
jketeloorgang. TweedeWereldoorlogeenzeerbelangri
jkegebeurteVerzetimpliceertgeesteli
jkeredding enIichameli
jke nis.ln deIevensvan Jacques Presseren Marga M inco
vernieti
gi
ng.
iszi
jdatook.Presserwas41jaartoen deTweede
De hoofdpersonen van de beide boeken,'ik'en Wereldoorlog uitbrak(VanderZee:20),Minco 20
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(Minco,1985:5).Omdatzi
jjoodswaren,kregen zi
j wordtbeschreven hoe de OppenheimerFundatie in
persoonli
jk metvervolging te maken.Men moet Deventerwordt'Ieeggehaald'.Dezebeschri
jvi
ngvernatuurli
jkvoorzichti
g zijn om nahetI
ezen van een toontzeersterke overeenkomstmetde historische
roman conclusieste trekken overhetIeven van een

gebeurtenisvan deontruiming van 'HetApeldoornse

schri
jver.Inrecensi
esvandeboekenval
tdirectopdat
recensenten hiermee allesbehal
vevoorzichtig zi
jn.
ZodraeenromanoverdeTweedeWerel
doorl
ogbli
jkt
tegaanenmisschien i
n hetbi
jzonderoverdevervolging,Ii
jkthi
jvanzelfhetetiket'autobiografi
sch'te
kri
jgen:deschri
jverswordengeli
jkgeschakeldmetde

bos',hetjoodse krankzinni
gengesticht,inde nacht
van21op22januari1943(Presser,1965,dI.1:321328).Zel
fskl
einedetail
skomen overeen:inbeide
gevallen is de hoogste chef aanwezig (Ausder
Funten;Adel
phi
),isdejoodseOrdedi
enstvanWesterbork ingeschakel
d enkri
jgteenjoodseO.D.-ereen

hoofdpersonages van hun romans.W anneer de

trap.Ookdevrouw van een Nederlandse marechaus-

romaneenik-vertellingis,waarbi
jdeik-persoongeen

see die bijde Duitse kampcommandantvoorde
weeski
nderenpleitenhetantwoord datzi
jvanhem
krijgt,staaninOndergang vermel
d (Presser,dI.2:
377).Bovendi
enbli
jktheti
ncidentmetJesajaMelkDui
tserecensentDenachtderGirondlneneen'auto- manopwaarheidgebaseerdtezi
jn:''Mechanicusziet
biographischer Novelle' en het hoofdpersonage inWesterborkeengrapjas,diedestermetI
eukopl
ast
'Presser'noemt.6Debi
ografievan(deechte)Presser opzi
jnnaaktebovenl
i
jfbevesti
gdheeft''(Presser,dI.1:
wi
jstuitdatPresservan mei1943 toten methet 229).
naam heeftof i
n iedergevalgeen andere naam dan
deauteur,i
sdezevereenzelvigi
ng nog eni
gszinsvoorstelbaar.Deste vreemderwordt het,wanneereen

ei
ndevan de oorlog ondergedoken heeftgezeten en
nooi
ti
n W esterbork isgeweest.?
MaardatIaatste betekentgeenszinsdatPresser

Eenvande kleini
gheden waarvan Pressertoegeeft

datzeniethistorischzi
jn,isdemandiezi
chdeogen
uitsteektop hetmomentdathi
jhoortdathi
jop

nietwi
stwaaroverhi
jschreef,8nochdatDenachtder transportwordtgesteld.'IK HEB DAT GEZIEN'' zegt
Girondl
jnen geen autobi
ografischegegevensbevat. devertellerin DenachtderGirondi
jnen(Presser,
Hetmooiste voorbeel
d is het personage Dé,datop 1957:64).Ineen gesprek metS.Dresdengeeftde
pagina 65 voorheteerstin hetboek voorkomt:'de auteuraan 'dathij'een klein Oedipus-element'
nogjongevrouw vaneen coll
ega uitdevoorwereld gewenstachtte en datdaarom deze 'werkeli
jkheid'
van hetgymnasium.(...1Déisgepaktin detreintus- doorhem i
sgefantaseerd''(Dresden:48).Dresden
senAmersfoorten Lunteren,bi
jeen persoonsbewi
js- gaatin op 'de betrekkingen die aldan nietbestaan
controle.Ze berust,ze isheeldapper,maartevenserg tussenwaarhei
d,werkeli
jkheid,feit,literatuuren
bezorgd om haar man:aIs die er ook maarniet document'(Dresden:45)en tekenthi
erbi
jaan dat
i
nvli
egtdoorhaarschuld''(Presser,1957:65).Samen deze ingewikkelde problematiek 'misschien een
metJacquesSuasso HenriqueswordtDé aan hetslot hoogtepunt(bereiktlwanneereenhistoricusertoe
vanDenachtderGirondl
jnen optransportgesteld overgaat zich in novelle-vorm uit te drukken.'
naarSobibor.JacquesPresserwas in de zomervan (Dresden:47).
Marga M inco'
sdebuutwordtdoorgaansaIsvolle1936 getrouwd metDéAppel
,diebi
jhem indeklas
had gezetenophetVossi
usgymnasium (VanderZee: dig autobiografisch opgevat,temeerdaarhetboek
96-98).Op 18maart1943werd Déopgepaktbi
jeen opgedragen is aan de nagedachtenisvan personen
ei
n hetboekvoorkomen.
gDresdenwi
jsterop dat
persoonsbewi
jscontrol
eindetrein(Bregstein:97-98). di
Driejaarnadeoorl
ogontvingPresserberichtvanhet de IezerweIerg kwaadwillend moetzi
jn om de
Rode Kruisdatzi
jnvrouw in Sobiborwasvermoord authenti
ci
tei
tvanHetbitterekruidnogtebetwi
jfelen,
(VanderZee:193).
maargeeftookdetheoretischemogeli
jkheidvaneen
Behal
ve datsommige aspecten van De nachtder Ii
terairprocédéaan(Dresden:49).Mincoverteltin
Girondlnen metPressersI
evenovereenkomen,komt een interview hoezi
jwistteontsnappen toen zi
j
eenaanzienli
jkehoeveelheiddetail
sterug inzi
jnhi
s- samen methaarouders gearresteerd werd:''In Het
tori
sche standaardwerkOndergang.De vervolging en bi
tterekruidbeschri
jfi
kdatikhettuinpoortjedoorverdelging vanhetNederlandsejodendom 1940- ging maari
nwerkeli
jkhei
d gingikterug en bonsde
1945.PresserzegtoverDenachtderGirondlnenL''Bi
j eniemand deed hettui
npoortjeopen en i
khad m'n
all
eswateri
n staat,behal
ve natuurli
jkeen paarkl
ei- sterafgerukt-ik ging terug.Datvond ikte gek om
nigheden,moetikzeggen dathetvolstrekthi
storisch opteschri
jven.Dewerkeli
jkheidwastegek''(Mei
jer:
is'
'(Bregstein:121).InDe nachtderGirondi
jnen 166).
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GönterGrassprobeerdemetDieBl
echtrommel(1959)
eenal
ternatievegeschi
edschri
jvingvannazi-Dui
tsl
and
tegeven.'Laatgeschiedenisnietoveraan de histori
-

Noten

1.DresdennoemtLou de Jong en JacquesPresser.
2.Wanneermen degebeurtenissenvan een romaninchronologischevolgordezeten totsteedsgrotereverbanden koppelt,

ci',waszi
jn credo.Tegen de offi
ciëleversievan de vormendieverbandenuiteindelijkhetverhaal.Eenverhaalkan
geschi
edenismaaktehi
jbezwaar:ni
etpoli
tiek,maar uitverschilendeverhaalli
jnenbestaan.Zi
jhebbendezelfde

het I
even van gewone mensen zou centraalmoeten
staan.Bovendien heeftgeschi
edenisaI
swetenschap
de nare neiging overaleen zin aan te will
en geven,
zel
fsaan de meestkrankzinni
ge gruwelen.lo Hoewel
de geschiedwetenschap zichinmi
ddelsaardi
g kanver-

werentegen dezeverwi
jten,bli
jven Iiteratuuren
geschiedeni
s metelkaarop gespannen voetstaan.
Doori
n een roman hetverhaalvan één ofenkeleperSonen Weerte gevenWordthetgroteverhaalop maat

gesnedenvoorhetmensel
ijkbevattingsvermogen.
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De w erketijkheid is
hetm akketijkste wateris
OverHetdikke ha> van TonnusOosterhod.
Annemarievanden BergenRonaldBesemer

Hetconceptvan de historische roman isdoorde

postmodernistischetwijfelaandekenbaarheidvan
de geschiedenisondervuurkomen te Iiggen.In de
postmoderne varianten van di
tgenre wordt deze

zichuitoverdi
ewerkeli
jkheid,hi
jdenktdat'dewerkeli
jkhei
dhetmakkel
i
jkste(i
s)wateris.Hetheeftalles
eenkleureneenomtrekenerhoorteendatum bij.''
Ui
tsprakenal
sdeze en devele parallellen in de roman

twijfeldan ookgethematiseerd.Hetdikkehart, metde ware Ievensvan de schildersvormen een
Oosterhoffs roman overhet Ieven van Gerritvan
Houten eindigtmeteen hoofdstukwaarin alwater

merkwaardig contrastmetde in deepil
oog genoemde 'dikke wolk leugens''die eIk ui
tzi
chtop de wer-

aanvoorafging intwi
jfelwordtgetrokken.DeIezer

keli
jkheid zou verhinderen. W at heeft dit te

wordtteverstaan gegeven datde historischewaarheid niet reproduceerbaaris.Annemarie van den
Berg en Ronald BesemerIaten echterzien,aan de
hand van theorieën van Ankersmiten Dewey,dat

betekenen?

ook nadepostmodernetwijfeldemogelijkheid
bestaati
etsvandiewerkeli
jkheid tevinden ineen
historisch roman.

Hetdikkehartendewerkelijkheid

Hetverhaaloverde betrekkeli
jkonbekende schil
der
Gerri
tvan Houten en zi
jn oom Hendrik W ill
em
Mesdag wordtinverschill
endeepisodesverteld.I
eder

De roman Het dikke hart (1994) van Tonnus
Oosterhoffeindigtmeteen interessant'probleem'.In
hetlaatste hoofdstuk 'Doorn 1993',een soortepiIoog,staan enkele bekentenissen genoteerd:''Veel

hoofdstukjeheeftal
sti
teleenplaatsnaam eneenjaartal,diegezamenli
jkhetstramien van de romanvormen.Doorde ti
tel
s achterelkaarte I
eggen worden

degroteIi
jnenvanGerri
tsIevenzichtbaar:heteerste
bezoekvan Gerritaanzi
jn beroemdeHaagseoom;
personen in dezegeschiedenishebben nietofgeheel zi
jn I
evenen eersteartistiekeontwikkelingen bi
jzi
jn
andersbestaan.Deware histori
e*endi
tverhaalzi
jn familie in Groningen;Gerrits Iessen op de Haagse
van elkaargeschei
dendooreen dikkewolkIeugens.' Academi
e;zi
jnintrekbi
joom FischerinLippenhui
zen
(Deasteri
skverwi
jstnaareenvoetnootmeteen I
ite- vanwegezi
jnverslechterde geesteli
jketoestand;en
ratuuropgave van ti
telsoverde schi
lders Gerritvan tot sl
ot zi
jn Ieven in een verzorgingstehui
s in
Houten en HendrikW illem Mesdag,de twee hoofdfi
- Santpoort,waarhi
jruim veertigjaar-totzi
jndood
gurenvanderoman).Danvolgtdecrypti
scheslotzin woont.Daarnaastzi
jn ertweeepisodesopgenomen
van de roman metde vraagstelling:'W aarom ditzo overHendrikW i
llem Mesdag:een('Den Haag 1881'
)
is,weetik ni
et.' Metdi
tontnuchterende antwoord waarin beschreven wordt hoe Mesdag aan zijn
op de vraag naar de scheiding tussen het waar Panorama werkt,en een ('Boston 1900')waarin
gebeurdeen hetficti
evenemenwi
jvooralsnoggeen Mesdag inverband meteententoonstelling van zi
jn
genoegen.Bovendienwi
llenwi
jsti
lstaanbi
jhetrepre- werkeen bezoek brengtaan Amerika.
senterende karaktervan de histori
sche roman,het
DeIaatstehoofdstukjesvan deromanspel
enzich
genre waartoe Hetdikke hartgerekend kanworden. ni
etafti
jdenshetIevenvânVan Houten ofMesdag
fei
tenzi
jnverdraaid,verzonnen,en verzwegen:de

Oosterhoffspeel
topeen geraffineerdemaniermet

gegevensui
tde I
evensvan bei
deschildersenschri
jft
met een Ii
chte,ironische toon overhetweergeven

en nemen daardooreen aparte positie in.I
n 'Ermel
o
1952'komen de broersen zussen van Gerri
taan het
woord die samen de Gerritvan Houten Stichting

vandewerkeli
jkheid,dataIsdeobsessi
evan beide oprichttenmetaIsdoélerkenningteverkri
jgen voor
schildershetbelangri
jkste thema in hetboek is. de artistieke prestatiesvan hun broeren hetbeheer
Doorlopend spreekthetpersonageGerritvan Houten overzi
jnschil
derkundigenal
atenschaptewaarbor-
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Gerritvan Houten indetuin van het
ProvinciaalziekenhuisinSantpoort

(1932)

gen.Hethoofdstukje'Doorn1993'isvaneenandere

alleen dedatadie i
n Hetdl
kkehartworden genoemd

orde.De vertell
ervan Hetdikke hartri
chthierhet
woord totde Iezer.Fei
ten die in hetboektersprake

wi
jken nogaleensafvan de werkelijkheid.ln de
roman wordteen recensie van het Panorama van

komen,worden in twijfelgetrokken: het was Mesdag geciteerd uitHetVaderland.In deze krant
Oosterhofferbli
jkbaarnietom tedoendefei
teli
jke verscheen op 2 augustus 1881,een dag na de opegenoemd suggereren hi
storische nauwkeurigheid,

ni
ng van hetPanorama,inderdaad een recensi
e,van
kunstcriticus CarelVosmaer.Ongeveerde helftvan
deze recensie isovergenomen in Hetdl
kke hart.op

maarvergeli
jking methetboekGerritvan Houten

enkelesummi
ere afwi
jkingen naisdetekstI
etterli
jk

1866-1934,dataan heteind van Hetdikkehdrtnota
bene wordtgenoemd al
s bron voorgegevens over

geci
teerd.De advertentiedie i
n de romanvolgtna de
recensie i
sdaarentegen fi
ctief:in HetVaderl
and isin

geschi
edeni
svan Gerritvan Houtente vertell
en.

Dejaartallen die in de hoofdstuktitelsworden

Van Houtensl
evenenwerk,wi
jstuitdatzenietall
e degehele maand augustusvan hetjaar1881geen
metdewerkeli
jkejaartallenovereenkomen.Zowordt advertentiemetvergeli
jkbareinhoudgepubliceerd.
een bezoekvan Gerritaanoom Mesdag in Den Haag

gesi
tueerd i
n 1876,terwi
jlin dehi
stori
sche bron te
IezenisdatGerri
tin 1880 voorheteerstinDen Haag
kwam .VolgensHetdikke hdrti
sinfebruari1881voor

Hetgeloofvan de lezerin de waarhei
d van het
verteldewordtgesti
m uleerd doordatop veelplaatsen

bekendefeiten inde roman verwerktzijn.Hetis
bekend dat Hendrik Mesdag het Scheveningse

heteersteen schilderi
jvan Gerri
topenbaartezien

Panoramaschilderde,en dathi
jdaarin werd bi
jgestaandoorzi
jnvrouw SinavanHoutenen zi
jnassisScholtenszi
jnschil
derij'Zomereik'werd tentoonge- tentGeorgeBrei
tner.Wie Mesdagswerkwi
jzekent,
steld.In Gerritvan Houten 1866-1934 wordtechter weetdathijeen glazen cilinderaIs hulpmiddel
vermel
d datVan Houten zi
jneerste exposi
ti
e had i
n gebruikteom hetpanorama op locatie vastteIeggen.
1882 bi
jhetGroningse KunstlievendGenootschap Decilinderplaatstehi
jom zi
jn hoofdwaarnahi
jop
Pictura,endathetschil
deri
j'Deeik'inoktober1883 hetglasmeteenfi
jnepenseeldecontourenvanhet
jwildeschi
lderenaangaf.Thui
sgekomen
bi
jScholtensindeetalagehing.Ookhetjaarwaarin uitzichtdathi
Gerri
tIessen vol
gdeopde HaagseAcademi
e(1884) konhi
jdezemetbehul
pvandeaanwi
jzingenophet
verschiltvan hetjaartalin de roman (1883).Niet glasovernemen op hetdoek.
geweest, toen in de etalage van boekhandel
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Doorde beroemdeHaagsezeeschilder,diewerkeli
jk
deoom wasvanGerri
tvan Houten,inzi
jnromante
Iaten figureren,en doorzi
jnspecifiekewerkwijzete
beschrijven,kri
jgt Oosterhoffstekst een zekere
geloofwaardi
gheid.De opzetteli
jkeafwi
jkingvande
werkeli
jkheidopandereplaatsen in de roman isdan
ook intrigerend.In hetsl
othoofdstukjemerktdevertellerop datMesdag nooitin Amerikawas,terwi
jl

te IezendatGerritin 1892 bi
jzijnoom entante
Fischerin Lippenhui
zen woonde.In werkeli
jkheid
woondehi
jindatjaarinderdaad i
n Lippenhui
zen,bi
j
hetechtpaarFischer,maardatwas geen familie.

VoordatGerri
tbi
jdokterFi
scherenzi
jnvrouw kwam
wonen,woonde hi
jechterbi
jzi
jnoom entante in
Almelo.ToenGerri
tsgeestel
ijkegestel
dheidhardachterui
tgingwerdhi
jbi
jdokterFischerenzi
jnvrouw in
Mesdag in een eerderhoofdstuk inverband meteen hui
sgeplaatst.lnHetdikke hartzijn de twee gegeexposi
tieBostonbezoekt.Devertell
erwi
jsterboven- Vens hetwonenbi
jzi
jnoom entanteenhetwonen
di
en op datde in Hetdikke hartOpgenomen brief- bi
jdokterFischer-samengebracht.Ookde samenwisseling tussen Gerrit en zijn fam ilie niet de stelling van het gezin,waaruitGerritkomt,heeft
werkeli
jkebri
efwissel
ingis.Gebrekaan materi
aalkan Oosterhoffongeveerovergenomen in Hetdlkke hart:
hiervoornietde redenzi
jn,in Gerritvan Houten slechtsbroerDerkwordiinderomannietgenoemd.
1866-1934 i
s een schataan briefmateri
aalOP9enOmen.De prachti
ge,ficti
eve brieven in Hetdikke hart
functioneren aIs middel om de veranderende
gemoedstoestand van Gerritte tonen.Op andere
plaatsen in de roman wordtechterweIgeputui
tde

authenti
ekebri
even,erzi
jnI
etterli
jkecitatenui
tterug
te vinden.Gerritsmoederdoeti
n een briefaan haar
zoon Derk verslag van een bezoek van Mesdag aan
defamili
e Van Houten:

Geschiedenisenficlie

Ten opzichte van dewerkeli
jke geschiedenisvan
Gerritvan Houten kan van Hetdikke hartgezegd
worden dathetsomstrouw de feiten volgt,dathet
ersoms netnaastzi
ten dathetin andere gevall
en

speculati
efisofronduitfabuleert.Enerzi
jdskande
histori
sche dimensie van de roman aIswaarachtig

Oom Mesdag vond de4 zeeën m ooien hadgeen

gewaardeerdworden,anderzi
jdsmoeterkendwor-

aanmerkingen,tenminstezeerweinigf...1.Ikvroeg
aanOom,hoevindtgl
jhet,isGerritvooruitgeko-

den datde geschiedenissomsin de schaduw wordt
gesteld van pure fictie.Lezen we hetbegrip histori
sche roman naarde I
etter,dan kunnen we Hetdi
kke
hartermee karakteri
seren.Maarstellen we onsscep-

men.lazekerhI
j/
svooruitgegaan,maaroch het
'
z(nalleenOom Mesdag%zeeën,jongeLe.longen,
#i
jkondthetzoo nietdoen wanneergl
jml
jn
zeeën nietgezien had.Sientje,diejongen moet
nietsmeervanonszien,(...1.InhetIogeerkamerLe
zeideOom héSienLeikmoeteerstzienofhetvan
ml/
àofvan Gerrit.Tantezei
dehlheefthetmet
een verstand van40jaargedaanenhlheeftde
oogen van Mesdag gehad.

InHetdikkehartwordendezewoordenvrijwelIetterli
jkin demonden van Sinaen Mesdag gel
egd:'Je
bentgoedvoorui
tgegaan hoorGerrit'' ''Dathebje
netjesafgekeken!(...)HèSientje?lkmoeteerstzien
ofhetvan mi
jofvanGerriti
s.''Hetismetverstand
vanveerti
ggedaan,enhi
jheeftdeogenvanMesdag
9ehad.''

ti
scherop envragenwebi
jvoorbeeld naardetoetssteen van hetvertelde in Hetdikke hart wat is

preciesde wérkeli
jke geschiedenisvan Gerri
tvan
Houtenen hoebetrouwbaarzi
jndebronnendiezi
jn
te raadplegen -danstuitenwe op nieuwe problemen.

HetI
evenvanGerritvan Houten datwi
jaIsreferentiepunthebben gekozen,i
s een beschreven wer-

keli
jkheidenduseenconstructie.Hetbestaanvande
werkeli
jkeGerritvanHoutentrekkenwenietintwi
jfel,watnadere beschouwing behoefti
s de toegang

totdi
ewerkel
ijkheid.Inhetvoorgaandeisdeprimai
re
geschiedeni
svan de roman in verband gebrachtmet
andere teksten overGerritvan Houten,nietmethet

wareIevenvandezekunstenaar.Zekerbi
jeenIevensverhaalalsdatvan Van Houten datdoorverschi
llende

Naastdezakendiegeheelafwi
jkenvandewerke- personen telkensanders isverteld,is hetnietonbeI
ijkhei
denzakendi
eermeeovereenkomen,zi
jneri
n Iangri
jkdi
tinoverwegingtenemen.Zoi
serdeversie
Hetd/
'
kke hartgegevensdie'ongeveer'kloppen.Eri
s
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van de doorGerri
tsfanatieke zusAl
ida bezi
el
de Gerrit

van Houten Stichting.Li
jnrechthiertegenoverstaat individuel
ebewustzi
jni
ndrukkenvanui
tdebuitenwede ki
jkvanoom Mesdagenzi
jnvrouw op hetI
even reld registreert,ordenten omvormtwerd zodoende
enwerkvanGerri
t.Danzi
jnerdekunsthistori
ci,som- onderwerp van de roman'',aldusW esseling.HetIigt
mi
ge neutraalen anderezich,weli
swaarvoorzichtig, voorde hand om dehedendaagse(postlhistorische
scharend achterofwelVan Houten ofwelMesdag.En r
oman,waarinzo vermakeli
jkmethistorischegegeten slotte isernog hetzelfbeeld van Gerritdatop te venswordtgegoochel
d -denkbi
jvoorbeeld aan het
maken isui
tenkel
e overgel
everde brieven.Hetverleden kennen we kortom alleen doordeze uiteenlopende teksten.Erbestaatgeen vastreferentiepunt,

werkvan LouisFerron -eveneensinverband te brengen metde huidi
getheorieën overgeschi
edenis.
De coherentie en de doelgerichtheid van de

deui
teindeli
jkevoorstelling van zaken hangtafvan

geschiedeniszi
jndoorde hi
storicidie menweIaan-

de gekozen tekstuel
e bronnen.DatOosterhoffaan

duidtaIsnarrati
visten,ontmaskerd aIseigenschappen
van hethistori
sche vertoog die ni
ettotde histori
sche

heteindevan zi
jn romangeïnteresseerden in 'de
ware histori
e''van Gerri
tvan Houten een kl
ein li
tera-

werkelijkheid zel
fzouden behoren.Geschiedenis
tuurli
jstjeaanreikt,kanaIseenironischgebaarbegre- wordtdoorhen,netalsfictie,gezien als een eigen
penworden.

betekeni
ssysteem;ditiseen verantwoording van de

functiedi
ezi
jheeftaIsmenseli
jkconstruct.Wesseling
De relati
verendeenschi
jnbaarIuchthartigemanier omschri
jftdepostmodernehi
stori
scheromanmeteen
waarop ertegenwoordig overde hi
storische roman

gedachtwordt,i
s nietaltijd gangbaargeweest.
Geruimetijd wasdegrondregelvan ditgenre het
objecti
efenzoexactmogeli
jkweergevenvandehistori
schewerkeli
jkheid.Dezehogeinzetisvolgensde
Iiteratuurhistorica LiesW esseling terug tevoeren op
een andere visieop geschiedenis'
.'een voorstelling

treffend beeld aIseen soortfil
osofisch Iaboratorium
waaronderzoek wordtgedaan naarde identiteitvan
geschi
edenis.Hetexperi
m entmetde organisati
e van
een teksten de representerendevermogensvan taal
zi
jnthansbel
angri
jkebezi
gheden,zowelvoorde his-

toricusaIsvoordeschri
jver.

van degeschiedenisalseen ordeli
jk,continuproces

In hetarti
kel'Representati
e,waarheid en ervaring'
anal
yseertde histori
cusFrankR.Ankersmitde huidige

datin overeenstemming meteen bepaal
d dynamisch
principe afsteventop een specifiek doel.' ln deze
zogenaamde totali
tei
tsgedachtevertonen histori
sche

representati
ecrisis.Erkanei
genli
jkni
etmeerbewezen
wordendateen rel
ati
etussenwerkeli
jkheidentekst
nog mogeli
jkis,l
aatstaan datgetoondkanworden

ontwikkel
ingeneen duideli
jkesamenhangwaardoor hoe een direct en authentiek contactmet hetgerezi
jeenkenbaretotaliteitzi
jn.Aanditgel
oofinhistori
- presenteerde totstand moetworden gebracht.W at
sche kenniswerd I
ang gehecht,op basisvan metafysische vooronderstel
lingen ofop basisvan een meer
seculiervertrouwen in 'de vooruitgang',totdathet
ui
tbreken van de Eerste W ereldoorlog datgel
oofaan
hetwankel
en bracht.Ook een algemene herbezinning op het gedachtegoed Van Nietzsche (''de
geschi
edenisi
nterpreterentererevaneengoddeli
jke
rede,aIs gedurige getuigeni
s van een zedeli
jke

wordtin deze overspannen toestand overhet hoofd

werel
dordeenzedeli
jke eindbedoel
ingen (...1:dati
s
voortaanafge/open'')Ieiddetoteen kritiekop de

ook hierhethedendaagse dogma van de contextgebondenheid van de inhoud van de ervaring zouden

samenhang en doelgeri
chtheid van de geschiedeni
s.

moetenaccepteren.Mi
jnstellingzalbi
jgevolgzi
jndat

Hetzwaartepuntvan de histori
sche roman,di
eal
ti
jd

weIhetoptreden van de hi
stori
sche ervaring intradi-

gezi
en,vraagtAnkersmi
tzi
ch af,enzi
jn antwoord
Iuidt:de categori
e van de ervaring.Ditisde ri
chting
dietoteen correctie op dezwaktesvan de representatiecri
si
s kan Ieiden.Ankersmitpl
ei
tzekernietvoor

een nieuw naïefsoortempirisme,natuurli
jk i
salle
ervaringaaneencontextgebonden,''maarwi
jmoeten onsrealiserendatdi
tgeenszinsbetekentdatwij

rel
aties heeftonderhouden metdevi
gerende opvat-

ti
eencontextzi
jnformelevoorwaardenheeft,maar
ti
ngenovergeschiedeni
s,verschoofdan ookbi
jde datdatdaarmee nog niethoeftte gelden voorde
modernistische schri
jversmethi
storischebelangstel- concreteinhoudvandeervaring.'Terverdui
del
ijki
ng
I
ing.'Ni
etzozeerde buitenwerel
d aIsvermeend zelf- maaktAnkersmi
tdevergeli
jkingmeteenvl
iegreis:de
standig gegeven,maarveel
eerde mani
erwaarop het wol
kenbelemmerenhetzichtopdegrond,eenti
jde-
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l
i
jkeopeningindewolkeniseenvoorwaardedétmen tevanhenzi
jndoordrongenvandei
mpli
catiesvande
daadwerkeli
jk i
etsvandegrondziet,maarbepaalt representatiecrisis,watnietwiIzeggen datdaardoor
ni
etwâtmen zi
et.De contextbepaaldhei
d van een hetverl
angennaarhistori
schewerkeli
jkhei
dgedoofd
dergeli
jkeervaringvanwerkeli
jkhei
dhoeftnietonder zouzi
jn.E.L.Doctorow,auteurvanbelangri
jkehi
stoall
eomstandi
ghedentebetekenendatdecontext(de rische romansals Ragtime (1975)en Loon Iake
wolken)onderdeelisvandeervaring(hetzienvande (1980),veronderstel
tdatelkegenerati
eerbehoefte
grond).Dezeervaring heeftvolgensAnkersmit''niet aan heeft de geschiedenis met eigen middelen
hetkarakter(...qvaneendieperedoordenkingvanof opni
euw teschri
jven.'Erkomtgeen eindeaanhet
extrapolatievanuitreedsbestaande kennis(ofcon- schikkenvandefei
ten,''schri
jfthi
jinzi
jnessay'Valse
text),maarvan de plotselingebewustwording van documenten'.Doctorowspersoonli
jkeopvattingen
een 'opening',van een doortraditie en contextzelf overgeschi
edeni
senIi
teratuurslui
tenaanbi
jdievan
geschapen 'ruimte'(...)waardooreerstietsvan de denarrativistenonderdehistori
ci.Hi
jneemtaandat
werkeli
jkhei
d zi
chtbaarkanworden dattradi
ti
e en 'de geschi
edeniseensoortfictie i
swaarinwi
jIeven
contextal
ti
jdvertekendenofverhuldena''Innavol
ging en hopente overleven en datfictieeen soortspeculavandefilosoofJ.Dewey,dievergel
i
jkbaaronderzoek tieve geschiedenis is,misschien een supergeschiedenaar de esthetische ervaring heeft gedaan,stelt nis;eentje di
e werktmetgegevens,grootseren
Ankersmi
tbovendi
en dathetoptredenvaneen hi
sto- gevari
eerderdandehistoricuszichinzi
jnstoutstedrori
scheervari
ng alleenwaarschi
jnli
jkisaI
shetsubject men kan voorstellen.' Hetonderscheid tussen fictie
enhetobjectvandeervaring inbalanszi
jnenerdus ennonficti
ewordtvandeschri
jftafelgeveegd,erzi
jn
van dominantie van één van detweegeen sprake i
s.

alleen nog verhalen.TochzaImen de romanciersui
t-

Geheelpassief,zondereni
gbewustzi
jn,dewerkel
i
jk- eindelijkmoeten gel
oven.''W i
jhebben hetenige
hei
d ondergaan -Dewey gebrui
kthetbeeld van een beroepdattoegeeftdathetIiegtendusdragenwij
steen die een berg afrolt-alsmede hetoverinterpre-

heterekl
eed deroprechtheid,'al
dusDoctorow.

terenvan i
mpul
senui
tdewerkel
i
jkheiddoordezeui
t-

Metjui
stzo'n bekenteni
sbeslui
tOosterhoffshistori
sche roman:'Veelfei
tenzi
jnverdraai
d,verzon-

sluitend aI
ssymbolen vooreen bepaalde stand van

zaken tezi
en,zi
jn deextremen inhoudingendiede
ontvankeli
jkheidvoorervaring bemoeili
jken.Doorde
aannamedaterbui
tenhetsubjectgeenwerkeli
jkheid
zou bestaan,isde balans i
n hethuidige representati
edenken verstoord geraakt.De waardering van de
historischeervaring zou daarop een correctie kunnen
Zl
Jn.

Reedsbi
jJohan Hui
zingatreftmende gedachte
vande hi
storische ervaring aan.Ankersmi
tneemtvan
Huizinga enkel
e aspecten van de ervaring over,zoal
s

nen,en verzwegen:depersonenin dezegeschi
edenis
hebben nietofgeheelanders bestaan.' Hoewelwe

bereidzi
jnnadezeeerli
jkeanticlimaxopni
euw inde
romantei
nvesterenenvoordetweedekeerdeschri
jvertegeloven,ishetde vraag ofwi
jaIsI
ezersmisschi
entocheenmomentkunnenhebbendatwi
jdoor
de di
kke wolk Ieugens heen ietsvan een hi
storische

werkeli
jkheidontwaardden.Metanderewoorden:
Ii
jdtookHetdikke hartonderde representati
ecrisi
s,
zoal
s hetslotsuggereert,ofweetde romandeze op

de inwerkingvantri
vi
aleobjecten uithetverleden, eni
gerl
eiwi
jzeteoversti
jgen?
hetgevoelvangenadebi
jhetdaadwerkeli
jkeervaren
Huizinga spreektvan 'een dronkenschap van het
ogenblik''-en de authenti
ci
teitvan hetcontactmet

De histori
sche ervaring in de roman

hetverleden datgeheelonbemi
ddeldzou zi
jn.Over
ditI
aatste denktAnkersmi
tietsterughoudenderdan

Erisnauweli
jkseentweederomanindeNederlandse
zi
jnvermaardevoorganger,zoal
sui
tzi
jngenuanceer- Ii
teratuuraantewi
jzenwaarinmetzo'nregelmaatzo
de kijk op de betekenis van de context blijkt. stelligwordtgesprokenoverdewerkel
i
jkheidenhet
Desal
niettemintrachtAnkersmi
teveneenshetcontact
metde geschiedeniste herni
euwen.
Dezel
fde i
ntenti
e Iigtten grondsl
ag aan veelhistorische romansvan de hedendaagse auteurs.De mees-
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weergevenervan.De bedenkingen van devertellerin

hethoofdstukje'Doorn 1993'staaninschrilcontrast
metde doorlopende bespiegelingen van de fi
ctieve

Gerri
tvanHoutendi
eweIweethoedewerkel
i
jkheid

in elkaarsteekt:'De rustdi
e uitgaatvan dewerke-

Ii
jkhei
d.Alleszi
taanelkaargeschakel
d:binnenaan

Willem Mesdagenzi
jnneefGerri
tvanHouten.''Kort
daarnaki
jkenwemetGerritmee doorde kameren

bui
ten,Ii
chtaan donker.Dewolken aan hetbl
auw en

zi
en we 'op de schoorsteenmantelbeneden,tussen

dataan de wolken en de bosrand bijScheemda. tweevazen envogel
veren,hetzwarte portretjevan
Nergenszi
tten spleten.Daarom isde wereld rond
zeker?''Van de zekerhei
d waarmee Gerri
tzi
ch uit-

spreektoverdewerkel
i
jkheid,vi
ndenweechterinzi
jn
Ievenswandel-van zenuwachtige bedplassertotpsychiatrischpatiënt barweini
g terug;een tragische
toestand die de rom an diepgang geeft.Naastde

opvattingenvan devertell
erenvan Van Houtenzi
jn
ernog de uiteenlopendevi
siesopwerkeli
jkheid en
afbeel
ding van de kunstenaarsin de roman.Op de

Klaas,diedoodwas''.Op meerplaatsen in de roman

wordtdeaandachtgevestigdopdebi
jzondere band
van Gerritmetoom Mesdag.Zo wordtvan beiden
gezegd datze een di
k harthebben:''M esdag zag de

wegevendooreenwaasenslootdeogen.Zi
jnbloed
wasoranje,erdreven slangetjesinvanschui
m .Zi
jn
dikke hartspootal
lesnog naarde ui
terste randen'
'

en''Gerri
thadzichallangsKoel
mangewrongen.Pi
jn
inzi
jndi
kkehart.'Zo'ncuri
euzetyperingbrengteen

Haagseacademi
ebi
jvoorbeeldkomtGerritinconflict reeksassociatiesop gang overde inborstvan de twee
metzi
jntekenl
eraarMoIoverhetschilderenvaneen hoofdpersonen:eengrootharthebben(moedigzijn),
plooidi
eindeogenvandeIeraartesti
jfgeschi
lderdi
s. dikzi
jn,zi
ch beklemdvoelendoorwatzwaarop het
hartli
gt,(te)sterke passieshebbenofin (te)hoge
Gerritwerd rood van kwaadheid.
mateeengevoel
smenszi
jn.Dergeli
jkeomschri
jvingen
''
Het/'
sde waarheid.U zietdieplooitoch ze/f?'

..
14accentueerthem.Godweetwiejulliejongeren
diegemeneideeëngeeft.'

''
Hetspl
jtmemeneerMoIdatikhetnietmetu
eenskanzln.Ikgeefzo goedmogellkweerwat
ikzieendatIlktme de enigjul
Yteaanpak.In de
kunstgaathetmlnsinziensom dewerkellkheid.''
MoIkeekhem maarwataan.Zù'
nplpjeslurpte.
'Netuitde/&/
'
ec en een opvatti
ngenl'
Degrootste botsing tussen kunstenaarsinde roman i
s

di
etussen Gerri
tenoom Mesdag,eenstri
jddieook

worden doorderoman rui
m schootsondersteund.De
suggestie van een vader-zoon-relatie spreektook ui
t

de passageswaarin Mesdag zijn neefruimhartig
(vaderli
jkl)schi
lderkundigeaanwi
jzingengeeft.Gerrit
zel
ffantaseertsomsdathi
jdoorMesdagaI
seenzoon
wordtgezi
en.Inzijn Haagseti
jd aandeacademievalsgedateerd i
n deroman-bemerktdejongeschilderti
jdenseenwandelingetjenaarhetPanorama
Mesdagdatzi
jnoom opeenkleineafstandvoorhem
loopt.Terstond verbeeldthi
jzichdatzi
jnoom zich
omdraaiten hem vraagtom bi
jhem en Sientjete
komen wonen,zi
jzullen hem alseenware zoon

in de kunstgeschiedenis beschreven i
s en die dus
authenti
ekgenoemd zou kunnen worden.Hetgeschil

beschouwen.Een andere keersteltGerritzich voor

Houten.

deze naeen gasontploffing op de academie van een
beeld isafgebroken,uitalle machttegen hetdoek

dathi
jzi
jngefantaseerdevaderui
tdewegzaIruimen
staatvoornameli
jkinhettekenvanhetkennenenhet enweldrakri
jgtderel
ati
efreudiaansgewi
cht:''AIsi
k
afbeeldenvandewerkeli
jkheid.Vanzel
fsprekendper- een slagersmeshad stak ikhetinzi
jnIever.''
mi
tteertOosterhoffzichall
erl
eivrijhedeninhetvormWerkeli
jkvoervoorfreudianen isde scène waarin
geven van de controverse tussen M esdag en Van Gerri
teen gipsen peni
s,diehijop zakheeftsinds
Mesdagi
sin 1856getrouwd metSina(Sientje)van
Houten,een zus van Gerri
ts vader Hindrik van
Houten.De verhoudi
ng van Mesdag totGerri
tin Het
dikke hartheeftevenweltrekken van eenvader-zoon-

van MesdagsPanoramasmi
jt.ln artisti
ekopzichtis

rel
atie.Indeeersteepi
sodeisGerri
t,nettienjaaroud,
op bezoekbi
jzi
jnoom inDen Haagenneemthi
jI
etterli
jkdeplaatsinvanKlaasMesdag,hetzoontjevan
Mesdag enSi
entjedatin 1871opachtjarigeIeefti
jd

voorde ontwikkeling van eigen opvattingen en werken.Ditconfli
ctmetMesdag is hetbrandpuntvan

aan di
fterie stierf:'Op de stoelaan tafelzateen

erzi
jnal
thansdui
deli
jkeovereenkomstenmetwatin

wezenmettweegri
jzegezichten:deschil
derHendri
k

bestaande literatuurwordtverteld.Ditvoorbehoud

Mesdag voorGerri
t inderdaad een vaderfiguurdie

opzijgezetmoetworden om ruimtevri
jtemaken
Hetdikkehart.Watderoman representeertIi
jktdus
toch sterk op hetware I
even van Gerritvan Houten,
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di
entgemaakt,wanthoewerkeli
jkdewereld ook doekheeftweggel
atenendathi
jBrei
tnererarchitec(geweest)mogezi
jn,wi
jkennen haarall
eendoorde tuurparti
jen bi
jlietschilderendievanafstandpl
aats
verhal
en dieeroverin omloopzi
jn.Nietvoorniets Seinpostduin nietzi
chtbaarkunnenzi
jngeweest.De
puiltHetdl
kkehartui
tvan correcte én corrupteci
taten ui
tkranten,kunstkriti
eken,brievenvan betrokke-

nenenverwi
jzingen naarkunsthi
stori
sche bronnen.

functie van het Panorama Mesdag in Hetdl
kke hart
bestaat kortom ui
t het historisch kleuren van de
roman en hetilustreren van hetcentralethema:het

Aldatmateri
aali
sdoorOosterhoffherschikten aan-

afbeeldenvandewerkeli
jkhei
d.W iedepassagesover
gevuldmetnieuwefei
tenvanei
genmakeli
j.Hetcon- het Panorama na hetcommentaarvan de verteller

flict Mesdag-van Houten isin deze post-historische

herleest,proeftde consequente,mil
d-ironische toon

romanaangegrepen om opspeculatievewi
jze een vande beschri
jvingen.Mesdagsonvoorwaardeli
jke
historische werkeli
jkheid opnieuw ervaarbaarte geloofin representatie en de pretentievan hetwaarmaken.Hoe de roman daarinslaagt,zaIbli
jken ui
t achtige schil
deren komtnubi
jna I
achwekkendover,
een reconstructievan hetconflict.

datisde ironi
e van de geschi
edenis.VoorGerritdaar-

De sti
jfkoppige Gerritvan Houten Iooptzoals entegenishetbeki
jkenvanhetPanoramaeenserieugezegdovervan ideeën overhoedewerkeli
jkheid zebeproeving.Hetonbegrensdeschilderi
jdatverhult
eruitzi
eten hoezi
jhetbeste voorgesteld kan wor- datheteen kunstwerk isdoordatde ruim tewaarhet
den.M esdag,een aleven eigenzinnig personage, hangtzorgvul
digi
sgemaskeerd(''nergenszi
ttenspl
ehoudtzich metdezelfdezaken bezi
g.
ten'
'),confronteertGerritmetzi
jnei
genstrevennaar
deperfecteweergave.Zi
jnreacti
eistweesl
achtig:'Je
'Die Fransen hebben veeldingen goed gezien.' konhetni
etbeterdoendanzo,nietmooier,nietlel
i
jjoenvandePrins,sti
jfgedaan,maarhet
Mesdaghadhetzelfdealdikwllsgedacht,en i
ede- ker.Hetpavil
rekeerwerd hù'ervrollkvan:zo washet/Zoa/
s wassti
jf,hetwasafgekekenvanzoal
shetwas.'
de koetsierervoorzorgtdatwe aankomen op de
Waarschi
jnli
jkui
tfrustrati
eoverhetsuccesvanzi
jn
gewenste plek,en een kleermakermaaktdatwe
ertoonbaaruitzien,zo zorgtdeschil
derervoordat

oom gooitGerriteven daarna de gipsen penis naar
hetdoek.Di
efrustrati
e isontstaan nahetbezoekvan

watwezien ookwerkellkwaaris.Ditharmonischestandpunthad deIaatstejaren alleenmaar
terrein gewonnen.Hoe kon hetook anders?Het
>asgeschapen om de wereld te veroverenl

MesdagenSientjeaandejongeGerri
tinGroningen.
Daarval
tvoordeeerstekeerhetwoordafki
jken,een
belangri
jkbegri
pi
nderoman.Gerri
tzou hetschilderen 'netjesafgekeken''hebbenvanzi
jnoom,menen

Mesdagsabsolutegreep naardewaarheid iszijn

de M esdags.VaderHindrikvan Houten vatdi
tcommentaarop aI
seen mooicompliment,maarGerriti
s

beroemde Panoram a.De totstandkoming van dit
grote werk in de roman steltOosterhoff in de gele-

ergvanstreek.Sneltekenthi
jzi
jnoom aI
seengroot
beestensteekthi
jmetzi
jn potl
ood dwarsdoorde

genheid om enkelekol
deriekepassageste schri
jven
overondermeerdei
nspanningenvandezwaarl
i
jvige
Mesdag om zi
jn dikkehoofd i
n de gl
azencilinderte
wurmenenhetdannogopdejuistepl
aatstekri
jgen

ogen op hetpapier.In de roman isdan hetconflict
Mesdag-van Houtengeboren.Te pasen te onpas,op

en te houden.Di
tI
aatste iszekergeen sinecure.AIs

zijnheldereenop zi
jn minderhelderemomenten,
spookthetafki
jkensindsdi
endoorGerri
tshoofd.Hi
j
wi
jktbijvoorbeeldeen keerafvanzi
jnplanom de

deschil
dereenpaarcentimetersverkeerdzit,kri
jgthi
j schilderW eissenbruchop tezoeken,bang datdiezou
ongezouten kritiek van Sientje.Bits antwoordt zeggen'
.'Zo,kom ji
jeensafki
jken?''Hetdubbel
evan
Mesdag:'Waarikben,daari
smi
jnhoofdal
ti
jdinhet Gerritsreactie op hetPanorama zitdusin hetwoord
midden.' Zo onthul
tde roman hetbedrog van elke afki
jken dateen negatieve betekenisdraagt,maar
representatie, ook van M esdags megalomane
Panorama,doorhetui
terstsubjecti
evekaraktervan
devoorstelling tetonen.Tegenwoordi
g weetmendat
Mesdag sommige onesthetischezaken van hetoude

ineens posi
tief betrokken wordtop de geslaagde

nabootsi
ngvandewerkeli
jkheid.
Deangstvoorbeïnvloedingzatergdi
epbi
jGerri
t,
Iezen we in Gerritvan Houten 1866-1934.Behal
ve

Scheveningen,een bouwputbi
jvoorbeeld,op het doorMesdag zouhi
jnog eenmaalvoorafki
jkerzi
jn
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uitgemaakt.Zi
jn'Boom tegendeavondlucht'(1882) Het belang van deze passage schuilt in de manier
datverwantisaan de Franse Schoolvan Barbizon,
wilde Gerritaan een neef schenken maardatging

nietdoortoendeneefhem vanafki
jkenbeschuldi
g-

waarop de histori
sche betekenisop de I
ezerwordt
overgebracht:aIseen schok.De scène i
sde ontknopingvan hetconflictvan Mesdag en Van Houten dat

de.In plaatsdaarvan beschreefGerritde achterkant
metgrote letters:''Gemaaktvoordatik de Fransche

totdi
e tijd de romaneen bepaalde spanning had
gegeven.Hetwonderli
jkei
sdatwatwi
jdéhi
stori
sche

schilderi
jengezienheb.'Di
tincidentkeertweliswaar ervaring in deze roman zouden willen noemen,het
tjevanfabuleren van
nietI
etterli
jkteruginderoman,maarhetechootweI effectisvan eensterkstaal
na in de episode 'Boston 1900'waarin de cruci
ale
scène van de roman voorkomt. 'Boston 1900'

Oosterhoff.Temidden van verdraai
de gegevensen

een verkooptentoonstelling van de Haagse meester.

torische waarhei
d en authenti
citei
t.In een glimp

ogenschi
jnli
jk triviale,verzonnen gebeurtenissen
beschri
jfthetverbli
jfvandeMesdagsinAmerikavoor ondervindenwi
jaIsIezersineensdesensati
evanhis-

Mesdagenzi
jnvrouw verbli
jvenbi
jdegastvri
jefamil
ie
Tiddens.Ti
jdenseendinertoonteenvan de aanwezigen een aquarelvan Mesdag aan de schilder:'een

kanietsopgevangenwordenvanhetmoeili
jkekarakter en het trieste Ieven van de ware Gerrit van
Houten.HoewelVan Houten in de bewuste scène in

zeegezichtje mettwee bommen.Drie,viertinten'
.
bruinde hoofdkl
eur;watgeel,watgri
js,watzwart.
(...)Ditmoesteenvroegezi
jn,tegenwoordigwerkte
hi
jbrederensnel
ler.Maardezewasmooivan evenwicht.' Si
entje betasthetpapieren de schilder
erkent:'Jahoor,ditiseen Mesdag.'Hetwerkje i
s
ni
etgesigneerd dusl
egtMesdagzi
jnsigaarweg en
schri
jfthi
jzi
jnnaam erop.''Gelukkig,''stel
tdeeige-

de roman ni
etterplekkeis,had zijn aanwezigheid

naresse,'wanterisook namaak op de markt.''Het

Oosterhoffsverhaaldooreendikke wolkIeugensvan

onsnietharder kunnen treffen.De woorden van
Ankersmit parafraserend:het is een plotselinge
bewustwording van een opening in de fictieve

geschi
edenisenvan een doordetradi
tie(van representatie)endoordecontext(van Van Houten-anekdotes)geschapen ruimte waardooriets van de

werkeli
jkheidzichtbaarwordt.De vraag waarom

gesprek komtop vervalsingen.Sientje beki
jktmet de waarheid gescheiden is,hebbenwe herleid totde
belangstelling het werkje dat voor een vroege crisis in de representatie in onze cultuur.Maarna de
Mesdag wordtaangezien.
episode'Boston 1900'l
eggenweonserni
etbi
jneer
dathetcontactmeteen historische werkeli
jkheid
Siensl
oeghetbl
adom.ToenkeekzlMesdageven geheelonmogeli
jkzouzi
jngeworden.
aan.M eteen rietpen stond overde hele achterkantgeschreven,in dl
kke Ietters,in een woedend
strakhandschr/'
ft'NIETAFGEKEKEN.

'Boom tegendeavondlucht'methandschrift
Gerritvan Houten:''Gemaaktvoordatikde

Franscheschi
lderi
jengezienheb'
'
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H et politieke
kinderspel
M idd
ernachtskinderen
van Salm an Rushdie

Middernachtskinderen van Salman Rushdi
e isgesi-

1anWill
em Mathlssen

gingen geen rooskleurige toekomst tegemoet.

tueerd in hetgeboortelandvan deschri
jver,India. Groepen moslims verlieten hun woonplaatsin India
TaIvan gebeurtenissen ui
tde roerige geschiedenis

van dezevi
jRig jaar'jonge'staatzi
jnterug tevinden inzi
jn roman.Watisdeconsequentievoorhet
boekwanneerditrealistische beeld ondermijnd
wordtdoordathetwerkookvoIbli
jkttezittenmet
tovenaarsen spoken en de hoofdpersoon een tele-

patischradiostation inzijn hoofd meedraagt?Jan
W illem Mathi
jssenstuitdoorhetantwoordopdeze
vraag op de kern van Rushdi
e'swerk,hetvertellen

inalzi
jnvormenengedaanten.
India,de parelin de Bri
tse kroon,washevi
g tel
eurgesteld in haaroverheersers toen ze na een grootscheepse inzet in de Eerste W ereldoorlog geen
groterezelfstandigheid kreeg.Integendeel
,de Rowl
att
Actsvormden een nog sterkere onderdrukking.De
I
ndi
ërsvoel
den zich bedrogen en gingen de straatop.

Toen inAmritsar(1919)hetEngelseIegerzonder
reden hetvuuropende op de demonstranten,sloeg
de teleurstelling om in woede.Onderlei
ding van de
Hindoe M ahatma Ghandibegon een periode van
massaal,maarvreedzaam verzet.Doorvastenacties
en marsen werd hetBri
tse systeem Iamgelegd.Het
Ieek erzelfs op datde moslims,onderleiding van
Jinnah,de beweging zouden steunen.Indiërskregen
een plaats in de koloni
al
e regering.Hetstreven was
nu echtereen volledig zel
fstandige staat;een Iange
periodevan overl
eg volgde.
Toen de Tweede W erel
doorlog uitbrak steunde
Indi
a de Bri
tten,maareiste in ruilhiervoorweIautonomie.Di
rectna de oorlog bereikten Hindoe-l
ei
der
Nehru,Jinnah en de BritMountbatten een akkoord

om in de moslimstaatte wonen en groepen Hindoes
gingen de andere kantop,volksverhuizingen die
gepaard gingen metrell
en en gevechten.De mandi
e
de Indiase eenheid had bewerkstelligd,Mahatma
Ghandi,werd vermoord.Indi
a raakte in een oorlog
verwi
kkeld metChina overde Himal
aya-provinci
esen
ookandere grensprovinciesIeverden grote problemen
op:Indiaen Pakistan bevochtenelkaarin 1965 om de
deel
staatKashmir.Na de regering van Nehru kwam

in 1967zi
jn dochterlndira Ghandiaande macht.
Doorhaartegenstandersteverwi
jderen konze de
touwtjesstevig in handen houden.Middenjaren
zeventig brak ereen economische crisi
s uit.Indira
Ghandireageerde daarop doorde noodtoestand ui
t
teroepen;economische maatregelen gingen gepaard
meteenverregaande opschorting van dedemocrati
e.
Erwerd een gedwongen-sterilisatiecampagne uitgevoerd die veelkwaad bloed zette.ln 1980,na een

driejaardurendeafwezigheid,kwam I
ndira Ghandi
weerterug in hetzadel.

EenjaarI
aterrondtSalman Rushdiezi
jn roman
Middernachtskinderenaf.Hi
jhad aleerdereenboek
geschreven,Grim us,een roman metscience-fi
ction
elementen, maar die bl
eef zonder succes. Met
Middernachtskinderen komtRushdi
e op bekenderter-

rein.De schri
jverwerd in Bombaygeboren in een
mosl
imfamili
eengingnaarEngelandom onderwijste
volgen aan een kostschoolen l
ateraan de uni
versi-

teit,terwi
jlzijnoudersvertrokken naarhetni
euw
gesti
chte Pakistan.AI
ski
nd van twee cul
turen,zowel

deBritseaIsdeIndische,bli
jftRushdiezi
chbezighouden metde vermengingvanverschillende cul
turenen

overdeIndiaseonafhankeli
jkheid.Op 15augustus overtuigingen. In M iddernachtskinderen maakt
1947 was lndia officieel een autonome staat. Rushdie gebruik van het genre van de historische
Ondertussenwasde klooftussen Hindoesen mosl
ims romanom degeschi
edeni
svanIndiateherschri
jven.
echtersteedsgrotergeworden.De moslimscreëerden Ditdoethi
jom denatieeenstem tegeven,maarook
nu hun eigen Iand,Paki
stan,aan beide kanten van om hetongel
i
jkvandegeschi
edschri
jverstebewi
jzen.
hetIndische subcontinent.De twee nieuwe staten Bovendi
en,zo suggereertderoman,zi
jn erin de
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onverwezenli
jkte mogeli
jkhedenvan hetverl
eden

Zo kan een metafoorook een feitworden:de testi-

nieuwe wegen voorde toekomstte vinden.AIsalle

kelsvanSal
eemsvaderbevriezennadathi
jhaduitgeroepen:'Mi
jnactivazi
jnbevroren!''.
hoop de verbeeldi
ng bestaan,al
s een m i
ddelwaarHetl
i
jktraarom fantasi
eenhi
stori
etevermengen,
meeiedereenzi
jnwilaandewerkeli
jkhei
dopkanleg- maarbi
jnaderinzien bli
jktd#thetgenrevandehi
s-

dromen veranderen in nachtmerries,bli
jftaIsI
aatste
gen,in een wereld waarin iedereen een eigen stem
heeft.Na Middernachtskinderen schreef Rushdie
Schaam te en De duivelsverzen.Naaraanleiding van
hetIaatste boek spreektKhomeinieen fatwa overde

tori
sche roman zich erzelfsui
tstekend voorIeent.ln

schri
jverui
t,waardoorhi
jgenoodzaakti
szi
jnI
evenin
schuilplaatsen doorte brengen.Methetverschi
jnen

tori
sche personen (dehi
storischewaarhei
d)meteen

van De /
aatstezuchtvan deM oortrad Rushdi
e weer

hetgenrewordennameli
jktweeverschillendewerelden samengevoegd:de hi
storische en de ficti
eve.De
histori
sche roman combineerteen reeksfei
ten en hi
sficti
efverhaalwaarin verzonnen personagesvoorkomen.Deze twee werelden staan nietIosvan elkaar:

indeopenbaarheid:hi
jkomtoptel
evisieenwoont depersonagesuitdeverzonnenwereldwordengeli
jk(onderzwarebewaking)congressenbi
j,maarhi
jbli
jft geschakeld metpersonen uitdewereld van hetverleondergedoken.
den.AIswebi
jvoorbeeld naarhetprototypevande
hi
stori
sche roman ki
jken,Ivanhoe (1819)van Sir
WalterScott,zi
enwedatdeschri
jvereen personage
De wondere werelden van dehistorische roman

verzint-zoalsde narW amba-en datpersonage Iaat
Ieven aan hethofvan een Saksi
sche edelman,die

Middernachtski
nderen i
svooreen deeleenvermake-

daadwerkeli
jkheeftbestaan.Opvergeli
jkbarewijze

li
jkeschelmenroman.Rushdiegeefthetwoord aan
Saleem Sinai,diehetverhaalvanzi
jnl
evenendatvan
zi
jnfamilieledenvertelt.Sal
eem raaktverzeil
d inall
erI
eiavonturenenkomtopzi
jnomzwervingenmensen
ui
tall
e mogeli
jke I
agenvanhetIndiase politieke en
sociale I
even tegen.Degeli
efdevan zi
jn moederi
s
een oude Indiase vri
jheidsstrijder,zi
jn tante is

ontm oet het fictionele personage Saleem lndira
Ghandi.Omdatheteen roman betreft,moeten we
aannemen datde Iaatste een fictiefpersonage
Indi
ra Ghandi
,presidentvan India,i
sechterook een
historisch persoon en de IezerzaIhet personage
Indira Ghandiidentificeren metde presidentvan
India.Deze identi
ficatie gaatdusde grenzen van de

getrouwd meteen grootPakistaansIegeraanvoerder,

werel
dvanfi
cti
evoorbi
jom indegeschi
edenisterecht

zi
jn ouderswonen in een ri
jkewi
jkvan Bombay,de
vriendvanzi
jnvoedsteriseenbandi
etenaIsSal
eem
ti
jdensdeIndo-paki
staanseoorl
ogzi
jngeheugenverIi
est,belandthi
jmeteenstelsol
datenindejungl
een
daarna ineen sloppenwi
jkin hettovenaarskwartier.
Ti
jdenszi
jnzoektochtnaareen betere wereld komt
hi
jui
terstentegen,toppen maarookdalen,waarde
mensnetzobronstig,vraatzuchtigofschi
jterigisal
s

te komen.Deze overstap gaatniet soepel:tussen

een di
er.Bezigheden aIssex,eten en poepen worden
i
n groteskevormen beschreven.

Tegelijkertijd i
shetboekeen historische roman
overlndia.HetI
evenvanSaleem Iooptgeli
jkaandat
vande ni
euwe natie;allebeizi
jnze geborenop 15
augustus1947.Allebel
angri
jke poli
tiekegebeurtenissen in degeschi
edeni
svan Indiapasserende revue;
vanafde eerstcrisiswaarmee hetIndiaasnationalis-

mebegon(hetbl
oedbadteAmritsarin 1919)totaan

dezewereldenIigteengrens,eenbreukli
jn,diedoor
detradi
tionel
ehi
storischeromanzoveelmogeli
jkverdoezeld wordt.
Hetidee daterverschillende werelden bestaan

(zoalsdehistorischeendefi
ctieve)wordtui
tgewerkt

doordetheorievan hetpostmodernisme.W i
jIeven
all
emaalin verschillendewerelden en in i
ederewereld
gel
den eigen regels.Een studentmeteen katholi
eke

achtergrondIeeftbi
jvoorbeeldzowelindewerel
dvan
het kathol
ieke geloof,waarpl
aatsisvooreen God,
alsin dewereld van de wetenschap,di
e God alIang
dood verklaard heeft.Deze werel
den,zoal
salui
thet

voorbeeldbli
jkt,botsenmetel
kaar,omdatde regel
s
dieinelkewereldgel
denverschill
endzi
jn.Theoreticus
Brian McHale noemtdie verschi
llende werel
den 'ontologieën'l. Hi
jIaatzi
endatdepostmodernehistori-

de noodtoestand di
eI
ndira Ghandiafkondigde in de scheroman gebruikmaaktvan de breuklijn diede
jarenzeventi
g.Deromanvertoontdaarnaastookveel traditionele historische roman verdoezelde,om vrakenmerken van fantasti
sche l
iteratuur.Tovenaars,tel
e-

gen testel
len overwatvoorverschilende ontol
ogi
eën

paten,spokenenandere magi
schewezensverschi
j- erzi
jneninwelkevandi
eontologieënwi
jIeven.
nen op het toneel om een roI te spelen in de
InhetIndiavanSalmanRushdi
ezi
jnerduizenden
geschi
edeni
senni
etsIi
jktzonormaalaIseenwonder. van zulke ontologieën,van de officiële geschiedenis
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Vaderen dochter:JawaharlalNehru
en IndiraGhandi

totsprookjes,vande Boll
ywood-fi
lmstotde Bri
tse

ontologieën in I
emma'
s naastel
kaar.AI
seen persoon

Ii
teratuur.Andere ontologieën waaruitde Indiase

deIemma'
svandewerkeli
jkheidomsmeedttoteen
verhaal,zoalseen romancierdoet,maakthi
jde ene
zaakondergeschiktaandeandere:hi
jkiestdehoofd-

natiebestaatzi
jn degrote religies,de mythologie
(Mahabharata,Ramayana),deverschillendetalen
(onderanderehetUrduenhetHindi)diedeverdeling in provinciesbepalen,en de geschi
edeni
svan de
Bri
tten.W atechtertussenaldeze groteverhalen ontbreekt,is de 'nati
onale geschiedenis van de staat

l
ndi
a':di
tverhaalzouall
esaanel
kaarmoeten I
ijmen
tot een collectieve droom .Het hoofdpersonage
Saleem Sinaionderneemteen poging zo'n geschie-

deni
steschri
jvendoorhetverhaalvan demiddernachtskinderentevertellen.Datzi
jnkinderendi
erond
hetti
jdstipvande lndiase onafhankeli
jkheidsverklaringgeborenzi
jnen(daarom)bovennatuurli
jkegaven
hebben.

zaken,I
aatandere zaken weg,en bepaaltzo een wer-

keli
jkheidvoorandere mensen.Hi
jschepteenei
gen
wereld,meteigen regels en waarheden.Doordat

Saleem de verschillendewerelden in zi
jn verhaal
samenwiIvoegen,bli
jfthi
jworstel
enmetdezeproblemati
ek,netaI
ssommi
ge personendie hi
jtegenkomtinzi
jnI
even.Demagi
ërsendeverhalenvertellers
hebbennog de meeste grip op de werkeli
jkheid,
omdatzi
jhem mettaal(om)kunnenvormen.Daarom
doetSaleem zo'n wanhopige poging een verhalenvertellerte worden.Saleems grootmoeder,'Eerwaarde
M oeder',iseenvoorbeeldvan hettegenovergestelde,

Debovengenoemdeontol
ogieënzi
jnverhalen.AI al
ti
jd opzoeknaarwoorden en betekenismethaar
stopwoordje''Hoenoemjehet''
(endaarnietalleenvol
genssommigen)zi
jnwoorden
de enigewerkeli
jkheid.Losse woorden betekenen
echterni
ets.Om aandewerkeli
jkheideenbetekenis Geschiedenisschrijven
teverlenen moetjeereenverhalendestructuuraan
geven.Zo ishetin eIkgevalmetde bovengenoemde Dewerkel
i
jkheidwordtgevormd doorbepaal
deverwerelden:derel
igi
esendegeschi
edeniszi
jngeschre- halen,die van elkaarverschillen en die kunnen botven op basisvan een pl
ot.Op een gegeven moment sen.Heti
suiteindelijkdeschrijverdiede ordening
inderomanbedenktSal
eem echterdatdewerkeli
jk- aanbrengten bepaaltwathoofd-enbi
jzaak i
s,wat
heid m i
sschi
en ni
etde vorm van een verhaalheeft, hi
jaI
swaarhei
d aanneemtenwatalsverdi
chtsel.De
maarvaneenencyclopedie.Hetbel
angri
jksteverschil problematiek waarSaleem op stuit,reflecteert een
deze werelden bestaan uitwoorden.In de I
iteratuur

tussen encyclopedieen roman isdatdeeerstenevenschikkend isendetweedeeen hiërarchi
sche structuur
aanbrengt.In de encyclopedi
e staan de verschillende

stroming i
n hetdenkenvan detweede helftvan deze
eeuw.In het li
terairpostmodernisme vandejaren

zestigenzeventi
g werddealbestaandetwi
jfelaan
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hetvermogen vantaalom dewerkeli
jkhei
d weerte
geven geradicali
seerd.Men keerde zich afvan repre-

sentati
eenreferenti
ali
teitengingmetafictieschri
jven,
boekenoverboeken.Sommi
geschri
jverskwamentot
deconclusiedat(objectieve)representatie infeite
onmogeli
jkis.Taalkangeenonzichtbaarmedium zi
jn
om dewerkeli
jkheidweertegeven,omdathetde
werkeli
jkheid schept in pl
aats van observeert.
Bovendien doettaalditbinnen hethistorisch kader

van mi
jn Iand geketend.'(p.10)Maarhetomgekeerdeiswaar:hi
jketentdegeschiedenisaan hem
vast.

Op een zekermomentvraagtSaleem zich afofde
I
oop derdingen bepaald wordtdoortoevalofdoor
hetIot,met andere woorden:ofde geschiedeni
s
betekeni
sloosisofzi
n heeft.Deze l
evensvraag Ioopt

aI
seenrodedraaddoordegeschiedeni
svanzi
jnfami
Ii
e.Zi
jp grootvaderAadam verloorzi
jn gel
oofin de

vanti
jdenpl
aats.ldeeënoverbi
jvoorbeelddeonge- grote ideologieën,de religie en de wetenschap.Het
Ii
jkhei
dvanblankenzwartofmanenvrouw,werden eni
gewaarhi
jui
teindeli
jkingeloofde,wasdatveranontmaskerd aI
s 'verhal
en',geschreven doorblanke, dering onvermi
jdeli
jkis.Hi
jraakte betrokken bijhet
manneli
jkeauteurs.DeroIvan de auteurwerddoor bloedbad in Amritsar,waarhonderden Indiërs neerdi
tidee poli
tiek bel
aden:aI
s ergeen representatie is

geschoten werden doorde Britten.Si
ndsdi
en hebben

di
eopwaarheidberust,maaralleeneensubjectieve, all
e histori
sche gebeurtenissen i
nvl
oed opzi
jn l
even:
dan isal
le tekstpolitiek.De auteurheeftde macht hi
jkri
jgtbi
jvoorbeel
d-netaIsheelIndia-deoptimiseen'werkeli
jkhei
d'te scheppenconform zi
jnwaar- me-ziekte en 1-1ij-moetonderdak bieden aan een verdeoordel
en.z
zetsstri
jder,dieeenverhoudingmetzi
jndochterkri
jgt.
.

Ookdegeschi
edeniswerd ontmaskerd aI
seen cul
tureelbepaal
d verhaal,vaak gebruiktom gekoloni
seerde volkeren onder de duim te houden. De

Metdeze erfeni
swordtSal
eem geboren,symbolisch

genoegophetmomentdatIndi
a'
sonafhankeli
jkheid
wordtui
tgeroepen.Sal
eem voel
tdezel
fde Ieegte al
s

geschiedschri
jvermaakteenverhaalvan defeitenen zi
jn grootvader;hi
jvreestdatzi
jn bestaanzinloosi
s
gebeurtenissenvanui
thetideedatdemens(indi
t alshetnietverbonden is metde geschiedenis.Om
gevaldemanneli
jkeBri
t)hetcentrum van allesisen zijn band metdegeschiedeni
sui
tte vindenobserdatereen vastverband bestaattussen oorzaak en veer
tSaleem haarniet,maarhaasthi
jzi
ch om haar
gevolg.Zo wordteenconstructiegemaaktwaarin de eenbetekeni
sopteleggen.Di
tdoethi
jui
tei
genbegeschiedeniszich naaréén doelontwikkelt:deonver- I
ang,uitangstdatzi
jn I
even geenzin heeft.Precies
mi
jdeli
jkeoverwinningvanhetenevolk(hetBri
tse)op ophetmomentdathi
jdieangstvoorheteerstvoel
t,
hetandere(hetIndiase)endedaaropvol
gendeover- ontdekthi
jhettel
epathi
sche radi
ostati
on RadioAIIheersing. De geschiedenis wordt geschreven in Indi
ainzi
jn hoofd,dathem in staatsteltmetde
opdrachtvan deoverwinnaarsendegeschiedschri
j- geschiedenismeetedoen.Zi
jnneusfungeertaIseen
verpraathen naarde mond.
soortzenderenontvanger.Doorzi
jnbi
jzonderegave
Rushdi
e gebruikteen ingenieuze kunstgreep om
kan hi
jdegedachtenvanandere mensen Iezen,en
ditblootte Ieggen.Hi
jvoertSaleem op die een kri
jgthi
jcontactmetde middernachtskinderen.De
poging doeteen nationale Indi
ase geschiedeniste

vraag ofde geschiedeniseen doelheeftwordtver-

schri
jven.Hi
ermeedoethi
jhetzelfdeaIsdehi
storicus: vangen doordevraag wiedezin van degeschiedenis
hi
jmaakteenconstructi
ewaaruithet(hemel
se?)plan bepaalten om watvoorredenen.Rushdie parodieert
vandegeschi
edeni
sbli
jkt.Sal
eem verbindtzi
jneigen methetgedragvanSaleem degeschiedschri
jving.
Ieven aan datvan de Indiase natie.Om all
esin het
verhaalte passenverzinthi
jall
erleiverbanden.Zo
gebruikt hi
jvloeken en voorspellingenom aante
geven datersprake isvan voorbeschikking,herhalin-

Alternatievegeschiedenis

gen van beschrijvingenen Lei
tmotiven om te bewi
j- Middernachtskinderen iseen parodie,maartegeli
jzen datereen zekere I
ogica in de voorvall
en huist. ker
ti
jd herschri
jfthetdegeschiedenisvan India.Het
Sal
eem heeftde nei
ging om overaleen invulling aan herschri
jvenvandegeschiedeni
si
seenpoli
tiekedaad.
tegeven,ookaandedi
ngenwaarhi
jnietsvanweet. Hetverstoortde illusie dateen bepaalde serie gebeurHi
jstel
tdathi
jmethandboei
enaandegeschi
edeni
s teni
ssenonvermi
jdel
ijkis.Daarnaasti
shetvergeli
jkvastgeklonkeni
s,''wantdankzijdeoccul
tetirannieën baarmethetschri
jvenvan een utopie.De utopie
van di
e minzaam groetende kl
okken was ik op een probeerteen(totaallopl
ossingvoormaatschappeli
jke
geheimzinnige manier in de handboeien van de problementegeven,di
eindetoekomstverwezenli
jkt
geschi
edenisgesl
agen,mi
jn1
otonl
osmakeli
jkaandat kanworden.Postmoderneschri
jverskiezen echter
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ni
etmeervoordevorm van de utopie om een voor-

Saleem bepaaltdegeschi
edeni
salaI
shi
jmetpeper-

ui
tblikop detoekomstte geven;zijgebruiken de

potten schuift:de bewegingen worden vertaald in
strategi
eën in de Indo-pakistaanse oorlog.AI
s een

uchronie.Li
esW esseling heefthetgenrezo gedoopt:
de uchronie is een geschiedenisdie tegen de feiten

indruista3Zi
jlevertdealternatievenvoordebestaande
orde indeonverwezenli
jkte mogeli
jkheden van de
historischesi
tuati
es.Devraag hierbi
jis:hoezou de
geschiedenis eruit hebben gezien als...Fuentes
schreefin Ferra Nostra:'History repeats i
tselfonly
because we are unaware ofthe alternate possi
bili
ti
es
foreach historicevent:whatthateventcould have
been butwasnot.Knowi
ng we can insure thathistorydoesnotrepeatitsel
f;thatthe al
ternate possibil
ity
isthe one thatoccursforthefirsttime.'4 De alterna-

tievegeschi
edschri
jvinggeefteenstem aandegroepen die in de offici
ële geschiedenisni
ettelden,zoal
s
devrouwen,de Afrikaanse slaven en,in di
tgeval,de
Indi
ërs.
Rushdies roman combineertde officiële geschiedenismeteen verborgen geschiedenis:hetfantastische verhaalvan de middernachtskinderen.Saleem

soortNapol
eondruktdeni
etigeSal
eem zi
jnstempel
op de gebeurtenissen.Ditiseen zwaarovertrokken
en ironisch beeld van de geschiedenisaIseen proces
datdoorenkel
e grotestaatshoofden gestuurd wordt.
M iddernachtskl
bderen geefteen al
ternatiefvoor
de officiële versie van de geschiedenis.De officiële
versie i
sontstaan doordatermeeri
nformati
e overde
machthebbersi
s.Napol
eon winteenvel
dslag,waarna

zi
jnverhaalin de geschiedenisboekenterechtkomt.
Hi
storische kenni
s isdusverstrengeld met politieke
macht.AI
serechtermeerinformati
e isoverhetIeven
van de verliezers,zoalsSaleem en de andere middernachtskinderen,kan diteenverhaalscheppen dathet

verhaalvandestaatshoofdenondermi
jnt.Demi
ddernachtskinderenzi
jneen uitvloeiselvan defantastische
aard van de Indiase werkel
ijkheiden tegelijkerti
jd
weerspiegel
en ze de poli
tieke geschiedenis i
n hun

privélevens.Zi
jhebbenbetekeni
szowelindewereld
komtmetzeincontactdoormiddelvanzi
jntelepat- van mensen aIs in dewereld van ideeën,in de vorm
hi
sche Radi
o All-lndia.De middernachtskinderenspe- van metaforen.AIsdekinderen opgroeien kri
jgenze
IeneenroIindeoffi
ciëlegeschi
edenis:zi
jvormenmet te m aken m et de m entaliteit van de volwassen
hun machtige gaven een bedreiging voorde macht wereld,di
ezemetdeklassenmaatschappi
j,detegenvan Indira Ghandi.Deeen kan reizen indetijd,de stellingentussen goed en slecht,tussenri
jkenarm
ander is onweerstaanbaar mooi, de derde kan

confronteert.Detegenstandervan Saleem binnen de

gedachtenI
ezen.All
emaalhebbenzesprookjesachti
- groep van middernachtskinderen,Shiva,biedtdeze
ge krachten die hetgezag nietkan beheersen.Indira

duali
tei
thethoofd doorallesaIsding te beschouwen.

GhandiwiItotal
e heerschappijen kanhetni
etheb- Overobjecten kanhi
jnameli
jkmachtuitoefenen.De
ben datde middernachtskinderen haarmachtontgli
ppen en zel
fde poli
ti
ek kunnen beïnvl
oeden.Dat
doetzekerSal
eem,di
evooreendeelde geschi
edenis

verborgen geschiedenisvan de mi
ddernachtski
nderen
Iaatzo duszien hoe vol
gensRushdi
e dementaliteitin
India veranderd is:de droom van Mahatma Ghandi

bepaalt,actiefofpassief,Ietterli
jk ofmetafori
sch. enzi
jnvolgelingen i
sverwordentoteensl
agvel
dvan
Saleem vertelt:

Metdecombinatevanact/
'
efen I
etterllkbedoelik
natuurllkalmùb handelingendierechtstreeksde
Ioop van toekomstige histori
sche gebeurtenissen
beîhvloedden ofveranderden.De verbi
nding van
passiefen metaforisch omvatalle socio-politieke

religieuze fanati
ci,moslims,Sikhs en Hindoes die
el
kaarhetIichtin de ogen ni
etgunnen.
Rushdiegebruiktdeki
nderenaI
stegenhangervoor
deoffi
ciël
e geschi
edeni
s.Tegenoverde machtvan de

poli
tiekendeklassenmaatschappi
jzethi
jdeverbeel
ding.Despeelseherschri
jvingvandegeschiedenis,de
machtvan de magi
ërsendeverhalenvertell
ersmaken

stromi
ngenengebeurtenissendiem(,Iouterdoor deeluitvan de collectieve droom die India eerstwas.
tebestaan,metafonYch beîhvloedden.Tenslotte /
à Mythen stel
tde verteller-zi
jnnuttigerdan feiten.
erde vorm van actief-m etaforisch,datdie gele-

Pure kenniswerktni
et.Hetkol
oni
alegedachtengoed

genheden bleenbrengtwaarop dingen diedoor heeftafgedaan,ende Indiërsmoeten hun eigenverjven.Hi
erbi
ji
sde feitelijkewaarheid
ml
jwerdengedaan,ofml
jwerden aangedaan, haalgaanschri
weerspiegeld werden in de macrocosm os van ni
etzobel
angri
jkalsanderewaarhedendieheil
igzi
jn
openbareaangelegenheden,aangetoonddatm(n gewordenindeIoopvandeti
jd.Dewaarhei
dvanhet
privébestaan sym bolisch sam enviel m et de geheugen,bi
jvoorbeeld,kan eensamenhangende
versie van de gebeurteni
ssen scheppen,en somsvorgeschi
edenis.(
p.273-274)
menIegenden dewerkeli
jkheid.De verbeelding kan
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jven enheefttegelijkerti
jd het
verschi
llendeontol
ogi
eëntegeli
jkaan:demogeli
jkhe- nisvan lndiate schri
den van de verbeelding geven betekenisen Ieven.

falen hiervan aangetoond:eris nietéén verhaalvan

jnIichaam barstdanookdoorde vele
Tegenoverde machtsspel
letjesvan ShivazetSal
eem te maken.Zi
dekrachtvan dejeugd,hetkinderli
jkevri
je fantase- breuken uitelkaar.
Deontologi
eënzi
jnonverenigbaardoorhundiverren,waarbijiedereen eenwerkeli
jkhei
d naarzijn
ei
gen ideeën kanvormen.Rushdi
eI
aateen kind vechtentegen de vol
w assenwerel
d.

si
tei
t,maarook hun hoeveelheid doetSaleem dedas
om.Hetpostmodernisme iseenverdereontwikkeli
ng

vandedemocrati
sering:oppapierzi
jndeui
tsluitingsHetfalen van de verbeelding

De macht,gesymboli
seerd doorIndira Ghandi,rekent
afmetde middernachtskinderen.Hethistorischefei
t
i
sdatdepremi
ervan Indiade noodtoestand heeftuitgeroepen.ln de roman doetze di
tom de kinderen op
te sporen en ze hun gaven te ontnemen.Saleem
wordt'gedraineerd':zi
jnbi
jzondereneuswordtope-

mechanismen di
e dewesterse cultuurgebruikte ontmaskerd.Zelfsde 'geniale'kunstenaaris maareen
mens.Om deze reden zou i
ederindi
vidu een stem

moeten kri
jgen.De I
iteratuurkandan immersmeer
nevenschikkend dan hi
ërarchi
serend werken.Hetene

verhaalzou nietmeerwaard moeten zi
jn dan het
andere,en Rushdi
e staatdeze ontwikkeling toe aan
heteind van hetboek:hetverhaalvan Sal
eem wordt
overstemd doorall
e andere verhal
en die erte vertel-

rati
efonschadeli
jkgemaakt.Hi
jverl
iesthi
erdoorzi
jn I
enzi
jn,hi
jwordtonderdevoetgelopen doorall
e
verbeeldingskracht,zi
jn herinneringenenzi
jnhoop. andere Indiërs,die immersook een verhaalte vertelOok di
tI
ooptparallelmetde ontw ikkelingen in het
Iand.lndi
a is een 'collectieffalen van de verbeeldingskracht'gebl
eken:op heteinde heeftde geschi
edenis alle alternati
even uitgeschakeld en is het
utopi
sch i
deaalverslagen.Eri
sechterhoopvoorIater.
Eriseen ni
euwezoon-Aadam -diem i
sschien de ni
et

I
en hebben:
Ja,ze zull
en me onderde voet/opeq de marche-

verwezenli
jkte mogeli
jkhedenvanhetverl
edenin de

rendegeta//
enééntweevierhonderdmiloen
vlfhonderd zes,waardoorik word herlel
'
d tot
stem/ozestoles,netzoa/
szetege/egenertldm(n
zoon zullen vertrappen die ni
etml
jnzoon i
s#en

toekomstuitkanwerken.DegrootvaderAadam Aziz

zqn zoon dle nl
etdezqne za/zqn,en de zi
lne dIe

geloofdedatveranderingonvermi
jdeli
jkwasenreali-

nietde zl
jnezaIzl
jn,totdeduizend en eerste
generatie,totde dui
zend en één kinderenzl
jn

seerde zich datde geschiedeniseen onafwendbaar
proces is.Sal
eem hooptdat de ni
euwe Aadam een

stapjeverderisenzi
jn wiIop kan Ieggen aan de

gestorven,omdatheteen voorrechten een vl
oek
van m i
ddernachtski
nderen /
àom zowelmeesteraI
s

komende gebeurteni
ssen.Hemzel
fIukte hetalni
etde
interpretatie van de gebeurtenissen in bedwang te

slachtoffervan hun tl
jd tezl
jn,een persoonll
jke

houden.Saleem zittussenzi
jn grootvaderenzi
jn
zoon in;hi
jheeftde geschiedenisaIseen profeet

nietinvredetekunnenI
evenofsterven.(
p.531)

Ievenssfeerte verzaken en in de vernietigende
draai
kolk van degrote massa worden gezogen,en

geschreven,een al
ternatieve geschi
edeni
s om in de

JanWi
ll
em Mathi
jssenstudeertAlgemeneLetterenaande
toekomstverwezenli
jktteworden.
UniversiteitUtrecht,metaIsspecialisatieModerneW esterse
Saleemspogi
ngmi
slukt;hi
jwordtui
teindeli
jkver- Letterkunde.
traptdoorallegroeperingendie hi
jgeen stem kon
geven.Erzi
jn tenminstetwee punten aantewi
jzen
waarophi
jfaal
t.Deheleromanwaseenpogi
ngéén Noten
wereld te scheppen uitalle Iemma'sdie de vertell
er

1.BrianMcHale,PostmodernistFiction.London/New York

terbeschikking stonden,nu bl
ijktechterdaternog 1987,p.10,94-96.
LiesWesseling 'Utopieengeschiedenis'.In:Forum der
talri
jkeanderewerel
denzi
jn.Hethel
eboekdoorvor- 2.
etteren32(1991):p.23-34.
men zich breuken in hetlichaam van de vertell
ende L
3.Ibidem.
Saleem.Debarstenzi
jntyperendvoordebreukli
jnen 4.CarlosFuentes,TerraNostra.Harmondsworth1978,p.646.
tussen de verschill
ende ontologieën.Devertellerpro-

beertverschillendeontol
ogieënaanelkaarte Ii
jmen
om één grooteposte vertellen,maarde oneffenhe-

dendiehi
jwegwerktkomenterugaIsbarsteninzi
jn
Iichaam.De vertellerheeftgeprobeerd de geschi
ede-
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D uo

oœ p ac
Een dooren door

aan zi
jn of haar laars Iapten

verdowenschepseltje

wraakneemtvooral
leonrechtdi
e

weg.ln de derde pl
aatsishethier
meestalvan hetbegin afaan dui-

hetindividu-mi
j-wordtaange- deli
jkdat'de goeden'gaanwinAIsmi
jnl
evenweereensinelkaar daan.Kortom,ik zoekeen slecht nen.En daar zit ik niet op te
stort,aIsmi
jn inspanningenvan mensmetwi
e ikmi
jkan identifi- wachten.
deafgelopen maandentevergeefs

Ceren.

Gelukkig Iees ik soms - heel

blijken te zi
jn dooreen onverDeze speurtochtlooptbi
jna soms -een boek waarin kwaadhoedsetegenslag,dangeefikmi
j alti
jdfoutaf.Literaire romanhel- aardigheid weItot haar recht
overaan schaamtelooszel
fmede-

Ii
jden.Dangaikuit,verliesmi
jzel
f

den munten zelden uitin daadkrachtwaarhetsl
echthei
d betreft.

komt.Zoal
sin De Drie M usketiers
van Alexandre Dumas.De heldin
van De Drie Musketiers is Milady,

ergens op de dansvloertussen de
deinende dampende massa,het
dreunend ritm e en het gew eld
van de stroboscoop;ik drink en
rook,en aI
s ik de volgende dag
ziek wakkerword,isallesweer
goed en ga i
k ermetfrisse moed
weertegenaan.Psycho-analisten

EnaIszi
jtochtotdedoormi
jzo
begeerde verwerpeli
jke acties eenverlei
delijkejongevrouw in

ling van doodsinstincten: een

heeftverloren,en daarom amo-

komen,Zorgtde auteurVOOreen
uitgeki
end psychologi
sch voorspel
waardoorik de sl
echte daad niet
meeraI
s dooren doorslechtkan
zien.Ik heb geen behoefte aan

dienstvan Ri
chelieu,de kardinaal

diehetFransekoninkri
jki
ndeeerste hel
ftvande zeventiendeeeuw

inzi
jnmachtheeft.Hi
jgeefthaar
deopdrachtom zi
jn Engelsevi
j-

iemand dieontspoortomdathi
j and,de hertog van Buckingham
noemen mi
jngedrageen opwel
- op vroege leefti
jd zi
jn ouders te vermoorden.Milady reistmet

poging mijn moeili
jke Ieven te reelomgaatmetzi
jn medemenontvluchtendoormi
jzel
ftevernie- sen.HetI
ijkterop datzo iemand
tigen.
geen vri
je wiIheeft,maarniet
AIshetIeventegenmi
ji
s,reali- meeri
s dan een slaafvan zi
jn
seerik mi
jechterdatnietalles eigen verleden.Ik zoek iemand
mi
jnei
genschuldi
s.Hetleven,de meteen vrije wil,iemand die
mensheid of de maatschappij, gewoon uitslechtheid handelt.
moetookgestraftwordenvoorde

Nu Ii
gthetbozeaI
smoti
efbuit
en
de
g
e
v
e
s
t
i
g
de
I
i
t
e
r
a
t
u
ur
t
egentegensl
agen di
ezijmi
jbezorgen.
Nu heb ik een sterk ontwikkeld w oordig voor het oprapen in
superego-om bi
jdepsychoanaly- genresals horror,thrilleren porsete bli
jven-,endezewraakge- nografie.Maarook hierword ik
voelensblijven maargevoelens. teleurgesteld.In de eerste plaats
Toch kan ik hier niet geheelin Iukt het de slechteriken nietzich
berusten.Daarom zoek ik een Ios te maken van clichés. Uit
boek waarin ik kan Iezen hoe machtlustofgel
dzuchtwordthet
o
v
er
be
k
en
de
ar
s
enaalvan moord
iemand i
n mi
jn pl
aatsin opstand
komttegen de dwingel
andi
jvan en doodslag uitde kast getrokwerel
d en maatschappi
j.Iemand ken.ln de tweede plaatsstaatde
die genadeloos om zich heen platheid van sl
achtoffers en
slaat,de bestaande conventi
es daders identi
ficatie vaak in de

een schip naar Engeland m aar
looptdaarin de val.
De kapitein van het sch/'
p
draagtMilady overaan een onbe-

wogen off/c/ecInhetnachtellk
dul
YterBoerthlhaarineenkoets
de stad in,om dathet'
In oorlogs-

t(d degewoonte à datvreemdeIingen in een speciaalverbll
jf
wordenondergebracht,zegth(.
'
Maarwez(n destadalIanguitl'
roeptzù'enzeprobeerthetpoëer
open te maken,watde officier
echterverhindert.Na verloop van

tù'
d rate/tereen ophaalbrugachterhen omhoog.Zewordtachtergelaten de kerker van een

kasteelen probeertte begrl
jpen
>atergebeurd i
s.
De vier musketiers - Athos,
Porthos,Aramisen D'Artagnan
hadden hetplan van de kardinaal
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stom toevalli
g afgeluisterd en hebben onze heldin in handen

wordtnieuwsgieri
g.>atheeftz(n maken een plan om te ontsnapzusterinhetgeloofel
ùenllkmi
s- pen.Daarbl
jweetMilady Felton
gespeeld van eenvanhaarvi
jan- daan?Naz(nnieuwsgienùhei
d tot zoverte krl
jgen dathlhaarza/
den,di
e haarin Engeland heeft
opgewachten in 'thatconvenientl
yisolated château'heeftopgeslo-

ten.Deverwi
jzing naarSade is
niettoevallig,want Dumasheeft

zich in dezojuistbegonnen en
zodadelijk vervolgde episode

hetuiterste te hebben beproefd,
verteltMilady dearme Felton haar
duistere geszhiedeni
s.Buckingham vielvoor haarschoonheid
- di
eookin de kerkerzo goed uitkomt door de sinds haar aan-

zijn sch/
'
p naarFrankri
jk zullen

en om te voorkomen datmensen
Iatergeloofzouden hechten aan

terechtgesteld.
Dumas I
aatervanafhetbegin

haargetuigenis,brandmerkte hl

vanDeDrieMusketi
ersgeentwi
j-

haaraI
shoer

feIoverbestaan dat M ilady een
verdorven schepselisendatieder-

wreken doorBuckingham te vermoorden,voordatze sam en op
vluchten.Al
lesgaatzoalsgepland,
maaraIsFelton drui
pend van het

bloed uithetpal
el
àkomt,ziethl
komst snel afgetakelde jurk. in devertehetzeilvanz(n sch/p
besli
stdoorSade Iaten inspireren: Buzki
ngham,dielbertùbsekatho- aan de hori
zon verdwknen.Pas
een pornografi
schefantasie i
n een Iiek# misbruikte haar Iichaam
dan begrlptFeltonhoehli
sm/
àafgel
egen kasteel.
dagen/ang.H(hdd haarverdoofd brul
kt.H(wordtgearresteerd en
M et een vertrokken gez/
'
cht
werptMilady z/ch op deruwe stenen van de kerkervloer Haarsituatie i
suitzichtl
oos.Ze/àin handen

van haarvi
janden.Diezl
jnz/
'
ch

Hetisduideli
jkdatMiladyop

ondertussen bewustvan haarstreken en zullen z/ch ni
etI
aten verrassen.Ze wordtbewaaktdoor
eenpuriteinsesch/
'
/dwacht,
'Fe/toq

de hoogte is van de bestaande
social
e verhoudi
ngen.Ze maakt
slim gebruik van het fei
t dat
Buckingham en Fel
tonverschillen-

een di
e zi
jnogen nietinzi
jnzak
heeftdatonmiddelli
jkkanzi
en.En
voorwieni
etgoedopl
et,iszi
jook

eenrell
ùieusfanaticus,blind voor dereligiesaanhangenendri
jfteen
de wereld,bestand tegen de ver- wig tussen haargi
jzelnemeren

die zi
jje maaralte graag laat
zien.Zi
jhoefthaarkwaadaardig-

Iokkingen van hetvl
eesen bovendien moreelverplichtaan Milady%

heid niette rechtvaardigen door
m iddelvan een psychologische
ontwikkeling in het verleden.
M ilady was gewoon alop zeer

cipi
er.Zespeel
took in op hetver-

waarl
oosdeonderbewustzi
jnvan

glzel
nemerNadeeerstemi
slukte decipierdoorhem een pornograuitprobeersels-haarc/
p/
'
'
erIl
jkt fisch verzinseltevertellen en haar
schlnbaarvansteen-krlgtFe/ton mooie lichaam aan hem te laten
deopdrachtMilady een gebedenboek te brengen.Felton probeert

nog gebrandmerktop haarrug,

jonge Ieeftijd een slechtmens,

z(n afschuw voorhetkatholieke

zien.Pornografi
sch,in de zin dat
hetverloop van de verkrachting
erg doetdenken aan de Iotgeval
-

boektevergeefs te verbergen voor

1envanJusti
ne:eenobject-slacht- zonder in clichés te vervallen.

z(ngevangene.Totz(n verbazing
weigertze het.AIs hl
jhaar 's
avonds bespiedtdan hoorthl
j
haarz(n favorietepsalm zingen.

offer dat zi
ch niet verzet of
verdoofd is.Goede bekendheid
meten bew uste overtreding van

Zezingtmethalfontbl
oteborsten
en zo mooien hard,datdesoldaten in hetkasteelerdoorin verwarring worden gebracht.Felton

handel
smerk.
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punt.Verderisonze heldin een

ori
ginel
epersoonli
jkhei
d.Zi
jschoffeerthaaromgeving bew usten

Mil
adyscheurthaarjurkopen

Deze omgeving i
sbovendien goed
herkenbaarvooreen twintigsteeeuwer.Hetstommetoeval
,waardoor de vier m usketiers haar
opdrachtaflui
sterden,de nahketei
t
en bekrompenheid van de cipier

en I
aatFelton hetbrandmerkzi
en.

Fel
tonenzi
jnbevelhebber,hetzi
jn

Hi
jgelooftieder woord en ze

preci
eshetsoortdingen di
e ook in

bestaandeconventi
eszi
jnMilady'
s

onzeti
jd om afstraffing schreeu- Tweewatl
etjes

diaansebel
evingswerel
dgeprojec-

wen.En dieschreeuw wordtdoor
Dumasbeantwoord.

teerd,en de auteurvaartop het
kompas van modieuze, maar
onbetrouwbare secundaire bronnen,die haarondermeerhetvermoeden in de hand hebben
gewerktdatshell
-shockeen vorm

W aarom blijft onze hedendaagse Ii
teratuurditantwoord zo
vaak schuldig? In de gevestigde

Iiteratuurzi
jn dekarakterssl
aven

In maart1996 verscheen in Times
Literary Supplementeen artikel
van de hand van Ben Shephard,
getiteld 'Digging Up the Past'.Het
wasgeenechterecensi
e,wanthet

van hun eigen psychologische

gingovereentekstdiealeenti
jdgeschiedenis waardoor zi
j het Iang 'uit'was,en het paste ook
belangri
jkste gedeeltevan hun niet echt in een van de andere
vri
jewiIverl
iezenen daarmeehet vaste rubrieken van hetgerenomvermogen om goed ofsl
echtte meerdeti
jdschri
ft.Maarhetwas
zi
jn.Zelfsindegrensgebiedenvan duideli
jkietswaarmeedeauteur
de Ii
teratuur,waarhetboze sinds (daari
n kenneli
jk gesteund door
zi
jn verbanning een kwakkel
end deredacti
e)omhoogzat.Zi
jnprobestaan lijdtindealgenoemde bleem was de historische roman,
genres,Iukt hetde auteurs niet
om hetverleden -de clichés-te

ontvluchten:zi
jzi
jn nietori
gineel.
M aarDumas,di
e bekend staataIs
één van de grondleggersvan de
hi
stori
sche roman,had Iakaan het

ofIi
ever,historische romanszoals
geschreven doorPatBarker,meer
preci
eshaartril
ogieoverde Eerste
W ereldoorlog.Die drie boeken,

van manneli
jkehysteriezouzi
jn.
Kortom ,Barkerheeft haarhuis-

werk ni
etbehoorli
jkgedaan.Bi
j
hetvooronderzoek had ze -vol-

gensShephard -haarti
jd beter
kunnen besteden aan andere,
recentere studi
esnaarde sociale

achtergrondenvan hetverschi
jnseIshell
-shock.Die finesses ontbreken inBarkersslaafsherkauwen
van 'modern academic clichés',
waarShephard de 'realitei
t'van
de oorl
ogservari
ng tegenoverstel
t

Regeneration (1991),Fhe Eyein zoals hi
jdie uitbronnenstudie
the Door(1993)en Fhe Ghost heeftIeren kennen.
Een roman die in de 'fout''
verleden.Hi
jschaamdezi
chniet Road (1995)hadden inmiddels
om het kwaad te koesteren en di
verse I
iterairepri
jzengewonnen, gaat,i
s datniettegenstrijdig?
begreep dateen ongelukkige I
ezer jazel
fsdi
epresti
gieuzepubli
ci
tei
ts- BeseftShephard,inzi
jni
jverom te
zoalsik,behoefte heeft aan de bom,de BookerPrize.Hetwasver- I
aten zien hoeveelhi
jweIniet
wraak van een door en door moedeli
jkde publici
taireaandacht weetoverde EersteW ereldoorlog,
verbonden met de BookerPri
ze, somsnietdateen romanschri
kwaadaardigschepseltje.
jver
dieShephardtotzi
jnprotesthad dingen mag verzinnen,en 'dichMarcStrous
bewogen;wantzi
jncommentaaris terli
jke vrijheid'geniet? Nooit
ni
etsminderdaneen protest.
ln Shephardswatheethoofdi
ge
relaas i
s Barkers trilogie gewoon

fouten verkeerd (uitdrukkingen
aIs ''W rong''en ''false''komen

veel
vuldi
g inzi
jn stukvoor).Het
verzonnen verhaal over she//shock-slachtoffers gaatvolgens
hem mank aan anachronisme:
hedendaagse, postfreudiaanse
inzi
chten worden op een prefreu-

gehoord van de ficti
onaliteitsconventi
e,di
e romanciersin staatstel
t

om van bekendefei
tenaftewi
jken enze bevri
jdtvan horighei
d
aan archi
vari
sche gegevens? Toen
i
k di
topstelI
as,kwam Shephard

bi
jmi
joveraI
seenI
iterai
reknurft,
een Droogstoppeldi
e kunstenaars

de vri
jheid vanhun inventivi
teit
wilde ontzeggen.Ik moestdenken
aan de ti
telvan W endy Steiners
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recente Fhe ScandalofPleasure.
.
Artin an Age ofFundamental
ism

insightthe tollthe warexacted
from Britain'
s com batants and
theirworld'.De Anniston Star

veronachtzaming van hetfidi
oneI
e karaktervan hetverhaal,maar

Echter,hoe meerje erover thisdifficultwartime period'',en

detril
ogi
e aan dedag I
egtom hier
ietstekunnen I
ezen over'hoe het
was'in deze epi
sodevande Britse
geschiedenis.Shephard besefte
dat Barkersversi
e van de Eerste
W ereldoorlog brede bekendheid

(1995)-hetIeekwelofShephard
aanstootnam aan artistiek genot.

nadenkt, hoe minder raar of

onbenulligShephardskri
tiekIi
jkt.
Ui
teindeli
jkdraai
thetom devraag
of je van twee walletjes kunt
Snoepen.Barkerswerk isimmers
ni
etZomaareen roman,maareen

hi
storischeroman.Romanci
erszi
jn
in principe ni
etgehoudenom hun
verhalen ui
tarchi
even op te di
epen,maarde auteurvan een historische rom an heeft ervoor

hijheefthetgeli
jkaan zi
jn kant
pri
jstBarkers'vi
vi
d recreation of voorwatbetreftde pretentie die
met name 'the presence of its
real
-li
fe characters,among them
Dr.Ri
vers'famouspatient,the sol
dier,paci
fistand poet,Siegfried
Sassoon' Kortom:deze roman

verkooptzichzelfomdathi
jgaat engangbaarheidzou kri
jgen,en
overgebeurtenissen en figuren voel
dekennel
ijkde behoefteom
waarvan de Iezer w eet dat ze hi
erietstegenin te brengen.Hij
echt,histori
schzi
jn;hetzou nooi
t neemtBakerspretentievan histozo'nsucceszi
jngewordenaI
shet rici
tei
tdusbi
jdehorens,en pri
kt
in een denkbeeldi
g Verweggistan

doorde verpakking aIs 'roman'

gekozenom i
etsdergel
i
jksnujui
st zouzi
jngesi
tueerd metIouterfi
c- heen.
wèItedoen.
ti
eve personages.Nu staatook in
Eenvandewezenli
jkeverschil
Barkers trilogie voert,naast di
tboek dejuridischestandaard- Ien tussenhistorischebeschri
jvinenkele verzonnen personages,
ook dehistori
sche figuren W i
lfred
Owen en Siegfried Sassoon ten
tonele;bekende oorl
ogsdichters

(Sassoonspaci
fistischmani
festis
zelfsaan het begin van deeldri
e

formule te lezen,die ons mededeel
tdat''Thisisa workoffi
cti
on.
Nam es,characters,places,and
inci
dents eitherare the products
ofthe author'simagination orare
usedfi
ctiti
ously''.Maarhoe nutti
g

zo'n mededeling ook mag zi
jn
gedocumenteerdzi
jn.Ookdepsy- vooreventuele rechtszaken,het
chologen W illi
am Ri
vers en Lew i
s I
i
jktin ditgevaltoch watmisYeal
land komen voorin de roman; pl
aatst,jazelfshypocri
et.
En Shephard? Die is over de
zi
jhebben bei
deop verschill
ende
geciteerd)waarvandeI
evensgoed

manieren met shell-shock-sl
achtoffers gewerkt. Deze roman

maaktgoedesi
ermetzi
jnhistori
ci
teiten hetfei
tdathetnietall
een
maarVerzonnen iS,maarOOk Over
historische feiten gaat, wordt
erkend doorpersstemmen die op
de omslag worden geci
teerd.De
New York Tim es Book Review
noemt het 'an impressi
ve work,
i
lluminati
ng with compassi
on and
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standaardformul
e heengestapt,en
bekriti
seertde auteurvoorhaar
gebrekkigeverdi
scontering van de
stand van historische kennis
omtrentde psychol
ogischegevol-

gen en verzonnen verhal
en is het
feitdatde eerste blootstaan aan
kritiek en correctie.In een fictief
relaasgeldtui
tslui
tend hetwoord
Van de auteur,de Schepper,maar
geschiedenis is een gebied van
ervaringen die doormeermensen
worden gedeeld.Het is om die
reden datgeschi
edenisaanleiding
kan geven tot uiteenlopende
interpretati
es en dat geschied-

schri
jvingtotmeni
ngsverschilen
polemiekkanIeiden.Al
sjewerkeIi
jkegebeurtenissen wiIbeschri
jven (met of zonder de
toegevoegde verpakking van een

genvandeIoopgravenoorlog.Hi
j fictief verhaal), dan kan het
heeftde impliciete cl
aim van de
roman op historici
tei
tdusseri
eus
genomen, aIs een tekst over
echte,bekende feiten.Nu kan

gebeurendatlezerserandersover
denken.En sindsde controverse
rondom W alter Scott'
s O/d

menhem aanval
lenopzi
jn eigen

historische roman,waarui
tbepaal-

Mortal'
ty(1816)wetenwedatde

de lezers hun geschiedbeeld Een verdwenen soort
halen,ook blootstaat aan de literatuur;overAntoon
mogeli
jkhei
d totkri
tieken afwi
j- Coolen
kende meningen.

AnnR/
kney

'Nederland moetgaan oppassen
dat het niet het LosAngelesvan
Europa wordt.'Diti
s een opmer-

king di
edekrant-enti
jdschriftl
ezer,radi
olui
steraarent.v.-ki
jkerde
afgel
open tijd vaaktegengekomen zaIzijn.Hetbeeld vaneen
Europees L.A. met de wi
jken
Rijnmond,Utrecht,en Brabant,
hetstadscentrum Amsterdam en
een stadspark,metde schil
derachti
ge naam 'Hetgroene hart'

toe is, w ordt zichtbaar op de
Kaartvan Nederl
and.Dit i
s een
ini
tiatiefvan een aantalbezorgde
planologen,die doormiddelvan
een kaartwaarop alle bouwplannen tot en met 2005 in de
bestaande bebouwing geïnte-

greerd zi
jn,willen I
aten ziendat
Nederl
and doorfalend beleid in

eensteenwoesti
jndreigtteveranderen.Deze boodschap i
sdoorde
media opgepikten de presentatie

vandekaartinmaartdi
tjaarwas
aanleiding om nogmaal
sde noodklok te Iuiden voor het NederIandse l
andschap.

Ii
jktmisschien ironisch bedoel
d,

Dezeverstedeli
jking ofverste-

hetisni
ettemi
n een uiting van de
bezorgdheid di
e in ons Iand
bestaatvoordeoprukkende urbanisering. Een bezorgdheid die

niging heeftook invl
oed op de

bli
jktuitdekoudeoorl
ogrondom

verrassend vaak metde Amster-

hetI
lburgreferendum,hetgesteggeI over de toekomst van
Schiphol,de verontwaardiging
overpl
annen om eilanden voorde
kustaan te Ieggen en hetverzet

damsesituati
e overeen blijktte

literatuur.Vri
jweliedere hedendaagse roman kenmerktzich door

een grootstedeli
jke setting,die
kom en. Personages wandelen
Iangs grachten, worden Iastig

geval
lendoorjunkiesenontmoeten elkaarin grand cafés.In de

tegen HSLen Betuwelijn.Maar poëzieIijkthetgoudgele korennietal
leen groteveranderingen in vel
denlommerri
jkeIaantjeplaatsonsHollandsIandschap stuiten op
Verzet; door inwoners van de
Betuwe wordtgeklaagd overde

drommen motorri
jdersdie hun
zomerse rustkomen verstoren en

ineen Utrechtsewi
jkismenverontwaardigd overhetplan een

braakliggend stukje grond te

gemaaktte hebben voortrams,
recl
ameborden en zonovergoten
terrassen.De aandachtvoorhet
pl
atteland is inmiddelsvolledig
verdwenen ui
t de Iiteratuur.
Sl
echts enkele decennia gel
eden
waren de lotgevall
en van boeren,
arbei
ders en dorpsbewoners stof

bebouwen,omdatzo weereen

totschri
jven voortoonaangevenplekverdwi
jntwaardehonduit- de auteurs.Alle grote Vlaamse
gel
aten kan worden.
schri
jvers van voor de Tweede
Hoe ernstig de patiënteraan

W ereldoorlog putten hun inspira-
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tie uithetIandl
even.Feli
xTimmermansbedachthetboerti
ge personage Pallieter, dat m et volle
teugen van hetIeven genieten
boerW ortel,een man die door
hetIeven getekend wordt,maar

Coolensjeugdspeeldezich afin

spi
jt, Iiefde en haat; in die

di
tdorp in de Peel.Deze streek
was toen een van de armste
gebieden van Nederland en de

Peel
dorpen i
shet,netal
soveralin
de wereld,aan de orde van de

inkomsten waren voornamelijk
afkomstig uit hetafgraven van

tochhoopvolbli
jftdoorzi
jndage- turfin de veenmoerassen en wat
Ii
jkse werk in de natuur.Stijn kleinschalige Iandbouw.Van deze
Streuvels Iiet een cynischer en
realistischerbeeld zien van het
Ieven op het platteland.In De
oogstwordtbeschreven hoe een

jongen,die meewerkt aan de
graanoogst,ten ondergaataan
hetzware leven.De grootste van
de volgende generatie Vlaamse
romanci
ers,Gerard W alschap,riep
het personage Houteki
etin het

Ieven.Een wildebrasdievanvri
jheid houdt,indewoesteni
jeen
soortcommune stichtentotzi
jn
spi
jtmerktdatdiecommuneI
angzaam maarzekerin een gewoon

armoede,en vooralvan de mensen die hetmoesten ondergaan,
werd Cool
en de chroni
queur.
Terere van Cool
enshonderdstegeboortedag werd i
n demedia
weerwataandachtbesteed aan

dag.Hoenjetvoegtdaaraantoe
datCoolenal
shi
jeenAmerikaans
auteurwasgeweestin hetri
jtje
Steinbeck,Caldwellen Faulkner
genoemd zou worden,al
lemaal
auteursdie hetplattelandsleven
thematiseren en vertalen naar

de essentie van het menseli
jk
bestaan.Aan heteind van zijn
artikelraadtHoenjetzijn Iezers
aanDegoedemOOfdO5aaC(VOOr
deinmiddelsbi
jnavergetenschri
j- eenhabbekrats)bi
jeen anti
quariver.Zo stuitteikinHp/DeT(d op aataante schaffen om een beeld
een artikelvan Hans Hoenjet, tekri
jgenvanzo'nPeel
roman.Dat
waarin deze een poging doettot
een soorteerherstelvoorCoolen.

aanschaffen hoefde ik ni
etmeer

W illiam Faulkner;ditzonderde

maken met Coolen nietmeerzo

tedoen,hetboekstondalinmi
jn
Hi
jpakthetmeteenstevig aan, boekenkasten kostte inderdaad
jfwanthi
jtrekteenvergeli
jkingtus- een habbekrats(een gulden vi
senCoolen en nobelpri
jswinnaar tig),waardoordestap kenniste

en dusbenauwend dorpjeveran- ironie uithetoog teverliezen.De grootwas.
dert.
De structuur van De goede
achterli
ggendegedachtehierbi
jis
Ook in Nederland is boven- dat beiden een dorpsgemeen- moordenaari
sbi
jzonder.Hetboek
staandetradi
tieaanwi
jsbaar.Zo schap beschri
jven,maardatop isallerminsthechtgecomponeerd;
beschreefArthurvan Schendelin
De waterman hetIeven van een
ri
vierschipper,di
e moetopboksen
tegen de wetten van de natuur.
De grootste vertegenwoordiger
van dit type Iiteratuur in
Nederland w as echter Antoon

een manierdoen,die veroverde
dorpsgrenzen heengaat.Zowel
Coolen aIs Faulkner weten de

de verschill
ende verhalen worden

kernvan hetmenseli
jk Ieven te

beerd de I
i
jnen bi
jelkaarte bren-

raken in hun microscopische

gen.Hetenige datde verhalen

Toen hi
jnogjongwasverhuisden
zi
jn oudersnaarhetBrabantse
Deurne om daareen winkelte
Openen.Het grootste deelvan
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verteld,en nergenswordtgepro-

beschri
jvingvanhetpl
attel
andsle- metelkaarsamenbrengtisdatze
ven.Alleswatvoorde mensvan

Coolen.Ditjaarishethonderd belang iswordtweerspiegeld in
jaargeleden datCoolen in het de Ievens van die pretentieloze
Limburgse W ylre geboren werd.

tameli
jkwillekeuri
g doorelkaar

personages. Niet kunstenaars,
koningen,politicioffilmsterren,
maarboeren en Iandlopers staan
centraal.Leven en dood,goed en
kwaad,schul
d enboete,zondeen

spelen in dezelfde naamloze
dorpsgemeenschap in de Peel.

Vri
jwelall
e beschreven mensen
behoren ni
ettotde goegemeente;

integendeel,zi
jworden doorde
dorpsgemeenschap metde nek
aangekeken.Ditzou samen kunnen hangen metde structuur;de

manier waarop in De goede
moordenaar de verschill
ende
levensgeschiedenissen verteld

eenzoontje gekregen.Hetkind situatie;de broodmagere en Iuie
kanonmogeli
jkvanNoIBonkzi
jn, Fons gaat op de loop aIs er
omdat die nog steeds in de ceI

gewerktmoetworden en zoekt

worden,Iijktopde mani
erwaar- verbli
jftendedorpsgemeenschap

danzi
jntoevluchtindekroeg.Zo
gauw zi
jn moddervetteenwerk-

op dorpelingen verhalen over
elkaarvertell
en,overelkaarroddeIen.Metname de geschi
edenis
van NolBonk,die hetIeeuwendeelvan de roman uitmaakt,l
eent
zich daaruitstekend voor.Deze
onbesuisde woesteling wordt

raakternietoveruitgepraatwie

van twee mogelijke kandidaten
dan welde vaderis.Omdathet
Oude eenzame leven nietmeerZO
goed bevalt,haaltde klui
zenaar
Hannekeoverom methaarzoon-

Iustigevrouw W ill
emi
en merktdat
Fonsverdwenen is,laatze devarkensloswaardoorFonseen hele

ti
jd bezig isdebeesten terug in
hethoktekri
jgen en waarbi
jhij

tjebi
jhem intetrekken.Di
twon- ook nog eens de hoon van het
nameli
jkbetraptbi
jhetstelenvan derli
jkegezinIeeftenkel
ejarenop dorpoverzichheenkri
jgt.Iedere
een paarcenten.Hi
jkrijgteen uitersteenvoudigeenbi
jnaachte- keerdatdeze situatie zich voorwaasvoorogen,steektzi
jnbuur- Iozewi
jze.De klui
zenaarsteekt doetwordthunwederzi
jdsehaat
man dood,wordtopgepakten

turf,onderhoudthethui
sen ver-

opgeborgeni
ndegevangenis.Zi
jn bouwtwatgroente en Hanneke
eenvoudi
gevrouw bli
jftevenwel zorgtvoorhet kind en de huisvan haar m an houden, en is houdi
ng.Naverloopvanti
jdkomt
ondanksall
esvan mening datNoI NolBonkvri
jen hi
jvoegtzichbi
j
een goed mensi
s.Dedorpsbevol- zi
jnvrouw enkind.Veelverandert
king noemtNoIvanafdan spot- erni
et,all
eenkri
jgtdekluizenaar
tend 'de goede moordenaar'.Een nugezel
schapbi
jhetturfsteken.

groter.De zwartheid en ui
tzichtIoosheid van het Ieven van Fons

enW illemien weetCool
en bi
jna
voelbaarte maken.Ontluisterend
is hetlevenseinde van Fons,die

dooreendodel
ijkeziekteaanbed
gekluisterd raakt,en dan voll
edig
aangewezen i
s op W illemien.De

andere outcast in het dorp isde

Al
le drie de vol
w assenen houden

verzengendehaatdiehi
jvoorzi
jn

kluizenaar,hi
jheeftmetniemand

erg veelvan het zoontje van

vrouw voelt,brengt hem samen

contacttotdateen rondtrekkend
artiestenechtpaarhetdorp aandoet.De vrouw i
s hoogzwanger
en moetbevallen,maarniemand
is bereid de zwervers binnen te
laten.Deeni
ge plekwaarze wel-

Hanneke,dateen aantalIichame-

metdezi
ektenaareengruweli
jke
li
jkeengeesteli
jkegebrekenheeft. dood.Ditgedeelte van de roman
Hetkind sterftechtereen tragi- i
sbi
jzonderbeklemmendenM artsche dood aI
shetonderdewi
elen
komt van de met turf geladen
wagen van de klui
zenaar.Methet

gallig,maardoorde onbenulligheid en alledaagsheid van de
confli
ctentoch ookkomisch.
Eveneenskomisch,maardan

ki
nd beval
t.AI
sIaterdemanzi
jn

kind verdwi
jntook de Ievensvreugdeui
thetarmoedigehuisje. waarschi
jnli
jk onbedoeld,ishet
Ui
teindeli
jk kooptNolBonkhet dialectgebruik in de roman.Dit

vrouw en kind achterlaat,beslui
t

huisvan deklui
zenaar,di
e debos-

kom zi
jn,ishethutjevandeklui
zenaar,waarde vrouw van haar

doeterg parmanti
g en kunstmatig

dekl
ui
zenaarzi
jnhui
sopteknap- sen intrekt,en blijkt Hanneke aan,isvaakIeli
jk,en bovendien
pen en voorhen te zorgen.Maar opni
totaalonnodi
g.Om hetboek I
eeseuw zwangertezi
jn.
na een ti
jdje vertrekt ook de
Tragikomi
schzijn depassages baarte houden voormensen van
vrouw methaarkind.
Ondertussen i
sernog een kind
geboren in hetdorp;Hanneke,de
vrouw van de moordenaarheeft

overFonsen W illemien.Di
techtpaarheefteen hartgrondi
ge hekel
aanelkaar.Hun voornaamstetwistappeliseen telkensterugkerende

buiten de streek gebruiktCool
en
vanzelfsprekend geenechtdi
al
ed,

maarmaakthi
jdi
alectvan het
standaard Nederlandsdoorafen

39

Vooys4/Jaargang 15

toe een vreemd woord te gebrui
ken of een bestaand woord op

van de Peelkrachti
g overkomtbi
j De m agievan
de l
ezer.Di
tl
andschap kan ui
tste- De scharlaken stad

een wat afwi
jkende manierte kend dienen aIs decorvoorDe
schri
jven.Hierdoorishetvlees goede moordenaardoorhetpesnoch vis.Zo begintde roman met
dewoorden 'In di
ejenti
jdwasde
kluizenaarzi
jnhuisaan hetbouwen.' Hetenige di
al
ectaan deze

zini
s'diejen'inpl
aatsvan'di
e'en
dit roept algauw de vraag op
waarom di
t woord ook niet
gewoon in hetNederlandskon.
Daarnaasti
s hetdial
ectgebruik in

oud palazzo aan de Via Appia

gedachtevanditboekIi
jktprecies
tegenovergesteldtezi
jnaandie
van hetsprookje.Aan heteind

muur.Hetistropisch warm.Op

komtnietall
esgoed,op den duur

hangt.Hetli
cht i
sverblindend en
hetui
tzichtop de beelden van de
Sint-lanvan Lateranenadembenemend.
Tullia d'Aragona,denk ik,hier

gaatalles,ookhetaanvankeli
jk
geslaagde,mis.Deze pessimistische levensvisie maakt Coolen

sommige gevallen ronduitI
elijk. hel
emaaleenkindvanzi
jnti
jd,de
Een voorbeeld hiervan is het ui
tzi
chtlozejarendertig,en Iaat
woord'hortje'datpoosjeofti
jdje zien datde thematiekvan Coolen
ofietsin di
e geestbetekenten tot modernerwas,dan de sti
jlen
vervel
enstoe gebruiktwordt.En vorm vanzi
jnwerk.
ten slotte is hetvolstrekt nutteIoos; een Chinees, die in de
Nederlandse Ii
teratuurten tonele
wordtgevoerd,w ordttoch ook
niethal
fin hetChinees beschreven.Het procédé doetnog het
meest denken aan de Arendsoogboeken,waarin W itte Veder
een raarsoort lndianen-NederIands spreekt. Deze speciale
variantvan taalkunstvoegt dan
ook totaalni
etstoe aan hetver-

Rome,juni1997.Ikwoon ineen

sim ism e van de verschillende
I
evensverhalen.Deachterli
ggende

AImetalvind ik De goede
moordenaar,in hetIichtvan de
historische context,een geslaagd
boek.Om nu De goede moordenaaraan iedereenaan te bevelen,
is misschien watte veeleer.Het
boek is best aardig, maar dan
vooralaI
scuri
osi
teit,alsrepresentantvan een verdwenen soortIi
teratuur.De hedendaagse Iezerin

Nuova,dichtbi
jde Aureliaanse
hetdakvan hetpalazzo zi
jnterrassen waarjejewaste drogen

hadzi
jkunnenzitten,vi
jfeeuwen
gel
eden.'Tullia heeftzich teruggetrokken binnen de al
tana,het
houten hek op hetdak van haar

hui
s.Zi
jwastenblondeerterhaar
Iange haren,een bezigheid die
een hel
e dagvergten metuiterste
nauwkeurigheid moet worden

verricht.Zi
ji
sall
een.Geendienstmeid,geen vriendin,zelfs niet
haarmoederwiIhaargezelschap
houden in de brandende zon.W i
e
het haar niet hoeft te wassen

mi
jdtvoorzonsondergang het
een verstedeli
jktNederland zaI onoverdekteplat.(...)Vanti
jdtot
echterweinig boodschap hebben ti
jdbevochti
gtzi
jdehaarstrengen

haalen Ieidteigenli
jkalleen maar aan de tragische Fons,die iedere meteen blekende vloeistof.''Zo
af.
keerachterzi
jnvarkensaanmoet introduceert Hella Haasse de
Raaktde Iezerdoorhetdialect- j
agenenzaIIieverietsI
ezen wat jongecourti
saneTulliai
ndehistogebruik afgeleid, door de vele di
chterbijzijneigen I
eefwereld rische roman De schar/aken stad
uit 1952.Tullia,de dochtervan
natuurbeschri
jvingen,waarmee staat.
een kardinaalen een beroemde
Coolenaanslui
tbi
jdetradi
tionele
roman,gebeurtdatallerminst.In leroenKaptelns
Romeinse courtisane,iseen wilIooswerktuig in de handen van
deze passagesishi
jvaakop zi
jn
haarmoeder:'Ikheb gedaan wat
sterkst.Hi
jslaagterindejuiste
toon aan te slaan,waardoorde
verlatenheid en troosteloosheid
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ik kon,nu ben ikteoud voorIief-

de.Jouw beurt,Tul
lia.Gebruikje

verstand.Je kunt het verbrengen.'Op hethete dakvoel
tTulli
a

Iater,in 1527ti
jdensdesacco di kw elt,ontleedt ze haarscherp.
Roma (Deverovering en plunde- Vertrouwen en verraad,devotieen
zi
chvri
j,daarschri
jftzegedi
chten. ring van Rom e doorde troepen sensuali
tei
t,zehorenbi
jelkaarals
ZewiIkunstenareszi
jnennietde vanKareldeVi
jfde,waariedereen Iichten donker.Hetbesef ervan
vrouw die haarwaarde ontleent vanaf1525,toendeSpanjaar
den Ieidttotdie bewustzi
jnservarinaan de mannen die haarbezi
tten. desl
ag bijPavia wonnen,voor gen,die ''momentsofbeing''#die
Na de dood van haarvaderisze had gevreesd.Juistdezetweejaar Haasse wiIoproepen bi
j haar
methaarmoedernaarde Campo
M arzio in Rome verhuisd.Hetis

die Ieiden totde verwoesting van
Rome,beschri
jft Haasse in De

hoofdpersonen. Criticihebben

buurt van de kerk van San
Agostino, die tussen 1479 en
1483 i
sgebouwd.Het i
sde vaste
kerk van een kring Rom einse
humanisten, van Castiglione,
Rafaello,Bembo.Tull
ia i
sbevriend
metkardinaalBem bo.Ze gaatte
biecht in deze kerk,is er zelfs
begraven.Anno 1997 i
shaargraf
niet meerterug te vinden in de
kerk,weIis er een zeeraardse
madonnametkind van Caravaggi
o
te bewonderen.Deze madonna

terug in Trastevere.Ze Iigthal
fnaaktin de armen van een dronken sol
daat. Giovanniw iImet

eIkvan de zeven hoofdpersonen
in Deschar/aken stad nietgezien.
Di
tthemavan Iichten donkerdat
vanafhaardebuutOeroeg in haar

een oud boerenechtpaardathaar
aanbi
dt.Een stralend Ii
chtvaltop
haargezi
chten hal
s.Zo stelik me
Tull
iavoor;I
eefthaargeestindeze
beel
teni
svoort?
Arme Tullia, ze dacht zich

weg langsdeTiberin Rome.
De roman De schar/aken stad

Dathebben de criticinietopge-

heeft45jaarnazi
jn verschijning

zorgvuldigheid waarmee de

nog niets aan zeggingskracht

schri
jfsterhaarhistorische bron-

ingeboet.Alsjehetboekherleest

nenverwerkt,maarvoorhen i
sDe
schar/aken stad 'geromantiseerde

hetjaar1525.Ze wonen in de

desti
jdsdezenadrukopdeonderschar/aken stad),ziet hi
j haar stroom,op hetschaduwaspectin

haarvluchten,nupasbesefthi
j
dathaarI
iefdedesti
jdsvoorhem werkzit,fascineertmi
j.Hetcorre'een onverdiende 9enade''was.
'Ik die nooitzin ofdoelin mi
jn
Ieven heb kunnen ontdekken,

kende beide,terwi
jlikdaarzwi
jgend naasthaarging.'Een bende
Spanjaardenoverweldigthem en

spondeert met het meestwezen-

Iijke in ieder mens, met zi
jn
w orsteling steeds opnieuw om
een evenwicht tussen goed en
kwaad,Iiefde en Iustte vinden.
Di
tthema werkt Haasse vaak uit
in een historisch verhaal.'M aar

Tulli
a verdwijntvoorgoed uitzi
jn
leven.Inje gedachtenzi
ejehet waterinverhaalvorm geprojeczieterui
talseen knappejonge gebeuren aIs je in de nauwe teerd werd,wasvan een andere
VrOUW,moederen minnarestege- steegj
esIooptdieuitkomenopde orde''#zegtze erzelfoverin het
Ii
jk,diezichvooroverbuigtnaar Via della Lunghara, de oudste autobiografischePersoonsbewls.

in Rome,waardeklassi
ekewereld
bevri
jd tehebben van haarmoe- en de katholieke wereld in de
ders eisen dooronvoorwaar
deli
jk Renaissance op elkaar botsten,
verliefd te worden op Gi
ovanni maarook een inni
g verbond sloBorgia,oratorin dienstvan de ten,besefj
ehoegoed Haassede
paus.Hijbezitwatzi
jmist,hi
jis spanning die dat metzich mee
all
een,maarweerbaaren vrij. bracht,heeftaangevoeld en weerGiovanniisechtergeobsedeerd gegeven.Hetdubbel
zinnige in het
doorzi
jn duistereafkomstenhi
j gedrag van haarhoofdpersonen,
wi
jsthaarbewustaf.Tweejaar deingehouden hartstochtdie hen

merkt.Zi
jzijn positiefoverde

historie',meerni
et.Terwi
jlHaasse
hethi
storisch verhaal,hoe cons-

ci
entieusooknaverteldinzi
jnhi
storische details, steeds weer
gebrui
ktom hetverhaalvane/ker/yc te vertellen,de allegorie van

iedersstri
jd om orde en evenwicht.Daarbi
jIaatzeeenbeschri
jving van de duistere en soms

Vooys4/Jaargang 15

dem onische kanten van haar
hoofdpersonen niet achterwege.
lntegendeel.
Rom e in de zomer met het

zelfnietdurfdepeilen.''Hetzi
jn te vechten voor de Spaanse
'deprojecti
esvanzi
jneigenangst koning.Hi
jaccepteert''hetstrenen schul
d'.Zijn voorstellingvan ge en kuise in haar',ziet nietdie
de schepping van Adam,die zich

onderstroom van 'verzwegen

felle Iichtenzi
jn Iangeschadu- oprichtuitzi
jnsl
aapenzich naar hartstocht'.Vluchten in de kunst
wen,biedt hetideal
e decorom

God toekeert om een Ievend

-

Vittoria maaktgedi
chten waarin

deze stri
jdtussen Ii
chten donker mens te worden, brengt hem de licht-donker metafoor vaak
teverbeeldenentebegri
jpen.Het opnieuw inverwarri
ng:'Voorjoul voorkomt-helpthaarniet.Rustin
Adam,
ge
en
band,
isalsofje zintuigen daarbeter
geen grens, hetgeloofvindtze evenmin,'de
functioneren dan in Nederland.Je

geen beperking,behal
ve di
e van

zietscherper,jevoel
tintenser,je
bentjezeerbewustvanjel
ichaam

dewi
Idi
eikjeinblaas.l...lTothet
dierkan je ontaarden,tothet
in de overwel
digend warme zon. goddel
i
jkewedergeborenworden.
DieIichameli
jkhei
dvindjeterug i
n Aanjoudekeus,Adam,staop!'
de kl
assieke beelden van goden i
n Waar
om ki
estAdam danuitvri
je
demusea en stroomgoden bi
jde wiIhetkwaad? De zienersen ziefonteinen,maarook indefresco'
s neressen Iijken Michelangelo te
met religieuze voorstellingen van
Rafael en M ichelangeIo. De
Renaissancemens genootmet al

willen vragen: 'Verklaar die

inwendigepi
jn,datverlangendat
onskweI
t(...).Verklaardespan-

zi
jnzintuigen van de wereld.Die ning die aIs een vloek op ons
wereld inzi
jnfelheid enonzeker- drukt.Hoelang nog,en waarom,
heidbeschri
jftHaassei
nDeschar- waarom?''
kaken stad.Rome i
seen magische

Michel
angelodraaitzi
ch om en

stad,zijconfronteertje metje

vluchtuitdeSi
xti
jnsekapel.Zi
jn

diepste wensen en verlangens.
Michelangelo,ook een van de
hoofdpersonen in de roman,gaat
in 1525 van Fl
orence naarRome:

onlust isalseen spiegelvoorde
dichteresVittoria Col
onna,een

begeerten van het lichaam, de
verwarringen van het bloed''ver-

dwijnen nietdoorovergaveaan
God.Zebezoektbijeenkomsten
van de Compagnia deI divino
amore,een groep gel
ovigen die
de corrupte kerkvan binnenui
twiI
zui
veren.OnderI
eiding van een
franci
scanermonnik probeertmen
een Ieven van eenvoud,zelftucht
en inkeerte l
eiden.Naardevorm
Iukt hetVittoria te veranderen,
maaronderde oppervlakte Iigt
voortdurend de hartstochtop de

I
oer,'gereed bijheteerste teken
ui
tte barsten,mi
jteoverrompeI
en''.W anneerze Michel
angel
o in

hetvoorbi
jgaani
ndegaleri
jenvan
andere romanfiguur.Ookzi
jtwi
j- hetVaticaan ziet,verwoordtze
fel
tvoortdurend aan dezuiverheid haargevoel
:''Hetwasmi
jal
sofik
''ZodrahijinRomewasaangeko- van haarbedoelingen.Uiterlijk aan eendeelvan mi
jzelfvoorbijmen,hadhi
jdedeining,deonrust een m ooie, beheerste vrouw, 9ing-'
gevoeld di
e de aanwezi
gheid van i
Aan heteind van De schar/annerlijkverward doorde hartst
oc
h
t
di
e
z
e
s
t
e
eds
voe
l
t
,
ma
ar
k
e
n
stadschri
jftVi
ttori
aeen brief
onderstromenverraadt.''AIshij
naardeonvoltooideSixti
jnsekapel niet kan uiten tegenover haar aan Michel
angelo.ZewiIdathij
teruggaat,aarzel
thi
jbi
jdezi
jdeu- man,de markiesvan Pescara.Ze voorhaareen tekening maaktvan
ren,maar'zi
jnverlangen,kwel- w iImeerdan 'kortgenot,stor- Christusaan het kruis metopgeIing en genottegeli
jkerti
jd,''wint machtigezinnenlust'#zi
jdroomt heven gezicht,aIs symboolvan
hetvanzi
jnangst.Danzi
ethi
jze, van de ''Iiefde tussen twee,die het bewuste Ii
jden dat nooit
de profeten en sibill
en,titanen en elkaar naar de geest verwant ophoudt.Zevraagtookofhi
jde
engelen;''zi
jn schepselen,gebo- zi
jn'
'.Pescara trektzich terug, tekening zelfkomtbrengen.Ze
renuitdeinnerli
jke chaosdiehi
j- bedriegthaar,i
sjarenvanhui
som wilalzo Iang eensmethem spre-
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ken.Overdie ontmoeting heeft
lrving Stone i
n FheAgony and the
ecstacy in technicolorgeschreven,
Haasse Iaathetaan onze verbeel-

herkennen.De durfalleen alom

maarom aI
sfraaimonumentvan

ken stad op haareigen manier
aangetoond,dat hartstochten
extase i
n een eeuwi
g gevechtver-

Renaissanceberoemdheden te

van Zeer Intellectuele Vrouw''.

kruipen en Rome tebeschri
jven
alsofjeeraan hetbeginvan de

Daarom begri
jpthi
jhaarvoorkeur

wikkel
d zi
jn met wiIen beheer- zestiende eeuw hebt gewoond!

'Daarkan zi
jhaardeugden in
toepassen(...).Haarwetenschapis

alsjong schri
jfsterindejarenvi
jf- een zekere afstand te bezichtitig in de huid van M i
chel
angelo, gen'
',vindthi
jnaaraanl
ei
dingvan
Vittoria Colonna,Pietro Aretino, Ze/fportretd/
s/egkaart(1954).Ze
dingover.Zi
jheefti
n Deschar/
a- Niccolè M achiavellien andere heeft''desti
jve,deftigehouding

sing.Hoe redt een mens dat?

VolgensHaasse kanhi
jzi
chall
een
staandehouden doorvoortdurend
te kiezen.Zoalsze in Persoons-

bewlsstelt:'Ditaanvaard i
k,dat
wi
jsikaf,opgrondvaneeneigen
oordeeldat ik geheelzel
f moet

verantwoorden.'Maarhetbli
jft
zoeken naareen wankelevenwi
cht.
Geen intell
ectuele zekerheden
of koel
e di
stantie,geen voorzich-

tig geschri
jf,maareen oprechte
poging om die duistere impulsen
di
e onshandel
en bepalen te anaIyseren.Hetgevolg isbetrokkenhei
d voorde moderne Iezersdi
e in
de dilemma'
swaarmee de hoofdpersonen in De schar/aken stad
worstelen,hun ei
gen probl
emen

Door gebruik te maken van
modernisti
sche principesaIssnell
e

voor geschiedkundige romans:
daarvan groot nut.Haartekort

perspectiefwi
sselingeneninnerli
j- aan mensenkennis,aan mensenke monologen laatze de hoofdrolspelerscommentaarop elkaar
geven,waardooreen spannend
netwerkvan posi
tieveen negati
eve gevoel
enszi
chtbaarwordt.
W atnou saai?W atnou braaf?
Hoe komt Haasse toch aan het
imago van de m evrouwachtige,

Iiefde,aan gevoelvan de werke-

Ii
jkheid,bli
jvenerachterdecoren
handeli
ng verborgen.''I
s hetdaar
begonnen,di
e hardnekkigebeel
dvorming? En isheteen rechtvaardi
g oordeel?Nee,ikvindvan ni
et.

Hetwordtti
jd hetwerkvan Hell
a

i
ntellectuel
eschri
jfster?Hoel
ezen

Haasse opni
euw en zondervOOrOordeelte Iezen.Leesofherl
ees

de criticidie dat beweren,haar
werk? Jan Greshoff,een gezag-

Deschar/akenstad,bi
jvoorkeurin
de hetejuni
zon vanRome,maar

hebbendcri
ticusindejarenvi
jfti
g, in Amsterdam,Utrechtof Maasheefteen hard oordeeloverhaar.

Zi
jisteintelli
gentenzeschri
jftte
goed om echtvan haarboeken te
kunnen houden.''HeIIa Haasse is

trichtkan hetook en oordeelzel
f.
De magie van De schar/
aken stad
werktnog steeds.

geenschrijverom te bewonen, LidaStefanski
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Ik kan nooit doen
w atiedereen doet
SonjavanAme/sfortenAukjedeGraaf

Interview m etThea Beckm an

Maarweinig kinderboekenschrijvershebben zo'n

zientemakenaandejeugdvandezeti
jd,dieineen

staatvan dienstaIsThea Beckman.Vanaf1973 iser

heelandere werel
d Ieeft.Daarom heb ik toen maar

bijna eIkjaareen boekvan haarverschenen.Veel eentwinti
gste-eeuwsejongen bi
jzi
jn nekvelgepakt
van haarboeken werden bekroond doorvol
w asse-

enovergebrachtnaardeM iddeleeuwen.Diezou dan

nen-enkinderjury's,voorKruistochtinsplkerbroek netzoverbaasdzi
jnaI
sik.Debedoelingwasom hem
bijvoorbeeld kreeg zij de Prix hislorique;de daaraIstoeschouwerte hebben.Dat Iukte niet.Om
Europesepri
jsvoorhetbestehistorischejeugdboek. eenpersonage ineenti
jdmachineteIaten stappen,
moestikaleenbeetjeeenfli
nkejongenhebben.Toen
hi
jzag dathetallemaalfoutIi
ep,ging hi
jzi
jn mouHetI
eek zo ingewikkeld
wen opstropenende Ieiding nemen.Datdeed hi
j
gewoon.Datismesindsdienalti
jdoverkomen;almi
jn
Van kleinsafaan wi
stBeckmanaldatze schri
jfster personageswordeneigenwi
jsengaananderedingen
wi
lde worden.Haarouderszagen haarIieverin een doendan ikverwachthad.Dan kunje ze natuurli
jk
'echt'vak#maartoen ze voorcoupeuse te onhandig weltotdeorderoepen enzeggen:'
neejongen,ik
ben de baas',maardan gaathetw ringen.Ik Iaat't
dusmaargaan en meestalpaktdatgoed ui
t.''Deze
haari
nhaarI
atereschri
jverswerkgoedvanpaskwam. 'Iaatmaargaan'aanpakisillustratiefvoorde manier
bleek,kreeg ze een gedegen kantooropl
eidi
ng.Daar
Ieerde ze typen en een aantalvreem de talen,wat

Beckmanbegonmetwatjournali
sti
ekwerkvoorhet
UtrechtsNieuwsblad en korteverhal
envoorjeugdti
jdschriften.lndieti
jd probeerdezeookeenroman
teschri
jven,maar'datmagje geli
jkweervergeten;
hetwasgeen succesen kwam geli
jkbi
jDeSlegte
terecht.Dieeerste boekenzi
jn natuurli
jknergens
meerte vinden,in de vergetel
heid geraakt.Je eerste

waaropBeckmanhaarboekenschri
jft.Theorieënover
hetschri
jvenvanromans,enin hetbi
jzonderhi
storische romans,heeftBeckman ni
et:'Zo gauw ikachter

deschri
jfmachinezi
t,zetikall
etheorieënoverboord.
Ikschri
jfnietmettheorieënin mi
jnhoofd,ikheb er
genoeg,maarni
etaI
sikaanhetschri
jvenben.En ik
heb alti
jd gezegd:een goed boekschri
jftzichzelf.

boekenzi
jn nooitzo erg goed,dan benje nog aan W aarhetookovermoge gaan,overietsmodernsof
hetIeren.'KrulYtochti
nsplkerbroek(1973)washaar hetverledenofdetoekomst,hetmoetzichzelfschri
jeerstehi
storischeboek.''I
kvondhetmoeili
jk,ikdurf- ven.''Beckm ans eerste proeve van 'automatisch
de haastni
et:hetIeek mezo ingewikkel
d.Ikwi
stni
et schri
jven',Krui
stochtinsplkerbroekwasmeteeneen
zoveelvangeschi
edeni
sen moestdusverschrikkeli
jk grootsucces.Hetboekwordtnog steedsgretig geleveelI
ezenoverde Middeleeuwen,krui
stochten in het
al
gemeen,datsoortdingen.''
Nahetverzamel
envanall
erleihi
storische gegevens
vroeg ze zi
ch afhoe ze de mi
ddeleeuwse wereld op

zen,geziende 54stedrukdie i
n 1997 verscheen.Het

isdan ook nietverwonderli
jkdathaarui
tgeverhaar
aanmoedigdeverderte schrijven inhethistorische
genre.Ze had i
nmiddel
s meerzel
fvertrouwen gekre-

een begri
jpeli
jkemani
erkon presenteren.'Dathet genenhoefdegeenti
jdmachi
nemeerteontwerpen
een totaalanderemaatschappi
ji
s,moestikduideli
jk om hetverhaalkl
oppendtekri
jgen.
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TheaBeckman

Ti
jdenseenvakantiein Frankri
jkkwam Beckmanop
heti
deeoverdehonderdjarigeoorl
ogtegaanschri
jven(DetrilogieGeefmederuimte(1976),Fr/
bmfvan
deverschroeideaarde(1977)enHetrad van fortu/
'
n
(1978)).''IkhebereenjaarI
ang opgestudeerd van
'smorgensnegentot'savondsvi
jf,achterelkaar.lk
werd heelfanatiek;Iietall
erleiboeken ui
tFrankri
jk
overkomen,gingerzelfeenkeerofvi
jfnaartoeom

dachten:daargaan weaanfai
lli
et.Hetisnatuurli
jk
een hele investering, drie van die pillen', maar
goed,hetisall
emaalgoed afgel
open.'

Erzi
jnvoorBeckmaneenaantalmanierenom aan
historische informatietekomen.'Dikwijlsmoetje
naareenarchi
ef.Ni
etsiszo pretti
g aI
snaardearchi
e-

veninKampentegaan,wantdaarstaanzetejui
chen
enwi
llenall
esvoorjedoen.Maarikhebookweleens

allerleidingen ui
ttezoeken.Hetwerd steedsgekker. gehad datdeéén ofandere archi
vari
szei:'Dan moet
Erkwamen pakken boeken van een Franse uni
versi- je ni
et bijons wezen,ga maarergens anders
teitsbi
bliotheek,van die dikke pi
llen en allemaali
n het heen'.Dan wordthetdus Iasti
ger,maarik kom er
Frans,van datgeleerde Frans ook nog.En dan een tochwelachter.Alshetoudestedenzi
jn,waarjewei-

bri
efjeerbi
j:'Binnendriewekenterug.'Ikhaderdrie
maandenvoornodig!''Naeenjaarvoorstudi
ebegon
zeui
teindeli
jkaanhetboek.Hetverhaalkwam goed
op gang-erdi
endezi
ch zelfsnaeenti
jdjewerken

ni
g medewerking kri
jgt,isheteerstewatikdoenaar
deVVV gaan.Daarkunjealti
jd plattegrondenkri
jgen
vandeoudebinnenstadendanhebjedirecteenaardighouvast.Vaakhebbenzeooknog boekjesvande
een nieuwe hoofdpersoon aan - het probleem was geschiedeni
svaneenstadenallerleibi
jzonderheden
all
eendeomvang.'Ikschreef-zoal
sal
ti
jd hetver- enhebikdathelearchiefui
tei
ndeli
jknietnodig.Dat
haaleerstin hetklad en op hetl
aatstwaren hetzo'n heb i
kdoorervaring geleerd.Hetgaatvoornameli
jk
600 pagina's.Schrappen hiel
p ni
et;ik wasnog l
ang om delocaties.Jehebteen bepaald ti
jdvakendan
ni
etklaar.Ik heb toen mi
jn uitgeveropgebeld en moetje uitzoekenwel
kegebouwenertoen stonden
gezegd:'Jeweetwaarikmeebezigben,maarikkri
jg en welke nog niet.Somsishetheelingewikkeld om
dat ni
etin één boek,dusmogen hettwee boeken daar
achterte komen.Datishetspeurwerkwaterbi
j
worden?'''De ui
tgeverwasnietzo gecharmeerd van
ditidee,maartoen Beckmanvoorsteldeom erafzon-

hoort.' Het uitgangspunt is voor Beckman de

vragenhettespl
itsen.I
n eerste instanti
e washaarui
t-

i
n hetboekte l
atenfigureren.Toch kiestBeckman I
ie-

geschi
edenis;eenverhaalbegintbi
jhetki
ezen van
derli
jk te Iezen boeken van te maken ging hij eenperi
odedi
ehaarinteressantIi
jkt.Daarnaprobeert
akkoord.DitbetekendeweIdatzijweeropnieuw ze uitte zoeken hoe de sociale verhoudingen lagen,
moestbeginnen.''Heteerstedeelheb ikgeloofikvier hoedi
e maatschappi
jin hetverleden werd bestuurd
ofvi
jfkeergeschreven,voorhetnaarmi
jn zinwas. en welke bevolkingsgroepen elkaarnaarhetleven
Toen hetnaardedrukkeri
jging,begonikgeli
jkaan stonden.Daarkomtal
ti
jd weIeen verhaaluitrollen.
deeltwee.' Ook het tweede deelwerd veelte Per
sonagesmoeten natuurli
jkin hetverhaalpassen,
omvangrijken weermoestBeckman toestemming duszou hetvoordehand Iiggen bestaandepersonen
geverhel
emaalnietenthousiast:'Pasveellaterzeihi
j vergeen historische figuuraIsspilvan een roman.
tegen me:'0 mei
d,we hebben ervoorgesidderd,we

''Meteen hoofdpersoon di
e ik zel
fverzonnen heb,
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fnietdurftteverzinnen.Heti
smetgeschi
edeni
s
kaniktenminsteall
ekantenui
t.Ofhf
jkanall
ekanten jezel
eszo;jekomtall
emaaldingentegenwaarvanje
ui
t.Erkomen in mi
jn boeken weIeenspersonages preci
jki
s.'Dewerkeli
jkheid i
s
voordi
eechtbestaanhebben,maardatzijnnooitde jeafvraagthoehetmogeli
hoofdpersonen.Ikvind hetI
euk om erafen toeeen- vaakgekkerdanje kuntverzi
nnen.Zel
fgeeftzeaI
s
tjetussendoortesturen,aIsjedanwatmeeroverde voorbeeldeen passage uithaarFransetrilogiewaarin
fniet
historische achtergronden Ieest,kom jealsIezer depauswordtgechanteerd.'Datzoujetochzel
ineenseenbekendenaam tegenendenkje:'hé,hi
j verzinnen? Maarzededen hetwel.Enerzi
jn nog
heeftechtbestaan'.''

meervan di
e gekke dingen.Op een gegeven ogen-

blikzi
jnertweepausen,éénzeteltinAvignonenéén
inRome.Ookdekloosterszi
jnintwee kampenverMetmodesheb ik nietste maken
deeld.W anneerjebi
jeen kl
oosteraankloptevoor
hulpofonderdak,werdjenauweli
jksaangekekenaIs
Beckmanhoudthetni
etbi
jhistorischeboekenall
een, bleekdatjede'verkeerde'pausaanhi
ng.Dathoudje
terafwi
sselingschri
jftzeookboekendi
einhetheden tochni
etvoormogeli
jk?'
'
spelen.Ookhierkomthaareigenwi
jsheidom dehoek
Metenkelgeschi
edkundigefei
tenopeenri
jtjezetki
jken:'Opeenogenblikwarenalmi
jncollega'
sbezig ten,hebjenog geenspannend kinderboekgeschremetzielige kindertjes-gehandicaptekindertjes,kin- ven.Gelukkig Ienen historische gebeurtenissen zich
dertjesdi
e nietmeekondenkomenopschool-alle- bi
juitstekvoorhetrondtrekken ofvluchtenenhet
maalvan die kreukeltjes.Ik kan nooi
tdoen wat Ontmoeten Van andere mensen.Beckman zegthieriedereen doet.Ik ben me gaan verdi
epen in wonderkinderen,in hoogbegaafden.Datdeed ni
emand,ter-

over:'De personagesmoetenvooralrei
zen,wantaIs

jetelkensophetzelfdeplekjezi
t,dangebeurterni
et

wi
jldiehetookni
etalti
jdgemakkel
i
jkzullenhebben. zo gekveel.Hoofdpersonen moetenvooralwatbeleZulke dingen doe ik dan,een soort balori
gheid is ven,wantheti
svoordejeugdendejeugdwiIspandat.Op hetogenblik isincest in de mode,dusmoe-

tenweallemaalboekenoveri
ncestschri
jven.Datdoe
ik dus niet;met modesheb ik nietste maken.' Ook

nende boeken.Duszoek ikspannende di
ngen op.Je
kan ookspanning hebben tussen mensen in gezi
nnen
en tussen mensen Op hetwerken noem maarOp,er

mettrendsinhetdageli
jksI
evenhoudtzezichnietzo zi
jnall
e mogeli
jkespanningen denkbaar,maardaar
bezi
g.'lkweetni
etwatbelangri
jki
s.Internetschijnt zi
jn kinderennognietzoerg ingeïnteresseerd.''
erg belangri
jktezi
jn,maarikhebgeen computer.
Ikbenvréseli
jkouderwetsenhebnieteenseenvi
deorecorder.Ikkonereentje kri
jgen,maarwatmoetje Niemand schrijA waardevrij
ermee.lkhebdaarhel
emaalgeenzini
n;metknopjes
allerl
eidi
ngen afstellen.Ik ben helemaalreactionair
geworden,aldie moderne rommelwiIik nietmeer
hebben.Ze vi
nden iedere keerweerwat nieuwsuit

Hetreizen in Beckmansboeken is ni
etalleen van

invloedopdeverhaalli
jn,maarheeftookconsequenti
esvoorhet karaktervan de hoofdpersonen.Vooral

endatmoetjedanweergaan kopen,terwi
jliker de meisjesvallen opdoorhunvri
jgevochten gedrag,
nietsvansnap.Nee,ikdoe nietmeermee.'
datintegenspraak Ii
jktmetde historischefei
ten.
Beckmanschri
jfthaarhi
stori
schejeugdboekenniet Beckmanverteltechterovereen heelandertypevrouom kinderen ietsoverde geschiedeniste Ieren.Het wenwaaropzi
jti
jdenshaarhistorisch onderzoekis
Ii
jkteenalgemeen geldenderegeltezi
jn datieder gestuit.''Dooralleeeuwen heen,in alle Iegers,in heel
menszi
jngeschi
edenismoetkennen,om demaat- Europa,liepen vrouwen rond die aIs man verkleed
schappi
jtebegri
jpen envandefouten ui
thetverl
e- waren.Overalkwam datvoor,ook op schepen.Dat
dente Ieren,maarBeckman ishiernietvan overtuigd. gi
ngsomsjarenl
anggoed.Jehebtal
ti
jdavontuurli
jke
Vooralhetfei
tdat de geschi
edenistelkenmale het

tegendeelbewi
jst,sterktBeckmanin de overtuigi
ng
datje hi
storischeverhalen ni
etaIsdidactischmiddel
inmoetzetten.Geschiedeni
si
svooralbel
angri
jkom
dehoeveelhei
dschitterendeverhal
endiezi
jherbergt.
'Ikvergeli
jkverhal
en ui
thetverleden weIeensmet
deBi
jbel.IndeBi
jbel-ikbenni
etgel
ovighoor
,maar
hebweIeenBi
jbel-staanvandi
emooi
everhal
endi
e
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vrouwen gehad.Vreemdeli
ngen di
e indezeventi
ende
eeuw Nederland aan deden en daareen versl
ag over
schreven, klaagden erover dat de vrouwen in

Nederlandzoverschrikkel
ijkbazigwaren.Demannen
hierhadden niets in te brengen.' Ditgedrag werd

deelsingegeven doormaatschappeli
jkefactoren:
''Mensen werden dikwi
jlsnietzo erg oud dusaIs
de man dood ging,moestde vrouw de zaak voort-

zetten.Volgensde wetkondatnieten moesten vrouwen toestemming vragen aan de vroedschap om
alleendoorte mogen gaan.Meestalkreeg zedie,op
voorwaarde dat ereen meesterknecht kwam die
zogenaamd de managerwas.I
nwerkel
ijkheidwas
hetgewooneenknechtje,metaldan nieteendiplomaofeen erkenning.'

Ondanksdeze uitleg van Beckman zi
jn erweI
vraagtekenstezetten bi
jhetonafhankeli
jkgedrag
vanveertiende-eeuwse meisjes.Erzull
en mi
sschien
welmei
sjeszi
jngeweestdieeraan gedachthebben
tevl
uchtenwanneerzi
jui
tgehuweli
jktwerden,slechts
een enkeling zaIditeen reële optie gevonden heb-

ben.HetIi
jktnamel
ijkni
eterg waarschi
jnli
jkdateen
meisjedatuitBruggevlucht,Frankri
jkzonderkleer-

ri
ge oorlog,ook die van de gewone mensen behan-

del
t.Hooftmaaktvoorditlaatstezi
jnverontschul
digingen tegenoverde Iezers,waarBeckman erg door

getroffenwas:'Danzi
tik paf;hi
jwaszel
fookeen
patriciëren dan daarvoorjeverontschuldigingen
maken!Watvoormentali
tei
tisdat?'
'Kroniekenzi
jn
nietaltijd even betrouwbaar,omdatze bi
jnaal
ti
jd
geschreven werden in opdrachtvan een hoge heer.

Deschri
jvermoestmetzi
jn opdrachtgeverrekening
houden,wateen boekwerkopleverde waarin vooral

degoededadenvandeedelmanenzi
jnfami
liewerden geprezen.Voorde mindergefortuneerden -toch
hetgrootste gedeeltevan de bevolking -was inzo'n
familiegeschiedeni
sgeen plaats.Hetl
ezen van Hooft
leverde Beckman naastergernis,ook een gezonde

scheuren bereikt.Beckman erkentdatveelvan haar

twi
jfelaandewaarhei
dvankroniekenop.'Danvraag
personagesnogalindividuali
stischzijn,maarheeft jejetochafwaterwaarisvan alleswatjeteIezen
daareenmogel
i
jkeverkl
aringvoor:'Misschienbenik kri
jgtovervroeger?Waarzi
jndegewonemensen?Ze
zelfook zo nietdatik daarnou zo trots op ben, war
enweIaanwezig-waarschi
jnl
i
jkzelfsheelnadrukwantik denk ni
etdatindi
viduali
sme zo geweldig i
s. kel
ijk maarzijnweggestopt.''Beckman kiestui
t
Van huis ui
t ben ik enig kind,heb een hele Ieuke
jeugd gehadenwerd nogalverwend.Ik kon mezelf
uitstekend bezighouden,had een hoop speel
goed en

deze vergeten groep haarhoofdrol
spel
ers.De groep
troubadours ui
tde trilogi
e,de smidszoon Jiriui
tDe

weIwaarook.Ik vermaak me best.En daarhoefik
heus nietvoornaarde bi
oscoop ofde kroeg te hol-

zaIhebben aangenomen,i
s sl
echts de dochtervan
een mandenvlechterui
tKampen.
Naastde stand en komaf,isook hetgeslachtvan
de hoofdpersoon iets waarBeckman bew ustvoor

Gouden Dolk(1982)endezoonvaneen drukkerin
fantasi
e en konduseindeloosspel
enin mi
jneentje. Stadin destorm (1979)zi
jn hi
ervoorbeeldenvan.
Mi
jnjongstezoonzeieenstegenme:'Al
sji
jachterde ZelfsHasseSimonsdochter(ui
thetgeli
jknamigeboek,
schri
jfmachinezit,zitjetespelen'.Misschi
en i
shet 1983),dietochvoorvele Iezersmythischeproporties

Ien.Waarschijnli
jk isdatde achtergrond van di
e
personages,datze hetni
etzo ergvinden om buiten-

staandertezi
jn.'
Heti
snietzodatBeckmanmethaaronafhankeli
jkemeisjeseen bepaal
denorm wiIuitdragen,sterker
nog,meteen schoolmeester-ofin haargevaljufwiIzi
jni
etste maken hebben.'Watmi
jbetreft
mogen meisjesbestheelIiefen zoetzi
jnenaanhet

kiest.'Indehistorische boeken dieikin mi
jnjeugd
heb gelezen zi
jn de hoofdpersonenal
ti
jdjongens.
MetKrul
Ytochtinsplkerbroekbenikdaarookmee
begonnen;ik wist nietbeter.Metdie dri
e boeken

,eigenl
i
jkper
overdehonderdjarigeoorlogbenikdaar

koken slaan ofde vaatwassen.Maarik ben zo niet

ongeluk,doorheen gebroken.Sindsdien wisseli
k het
af:zo nu en dan heb i
keenjongemanaI
shoofdper-

enje kuntjezelfgeen geweld aandoen methet
schri
jvenvaneen boek.Jekomterzel
fin,daardoe
jenietstegen.Ni
emandschri
jftwaardevri
j;jeschrijft
metwatjehebt,watjeweet,watje kentenwatje
bent.Dieonafhankeli
jkheid,ofhetnadenken over
'hoezitdatdan in elkaar'#of'
zehebbenmeal
ti
jdver-

soonen danweereenmei
sje.Hetligtookaan het
verhaal;kunje datdooreen meisje Iaten doen of
moethetdaartocheenjongenvoorzi
jn.lnDedogering van Venetië(1994)bi
jvoorbeeld,waarin een
groep geesteli
jken op weg gaatom relikwi
eënte
kopen,zi
jndehoofdpersonenmannen,datzi
tinhet

tel
d dathetzo is,maarikgelooferni
etmeerin'-dat

onderwerp.'De locatievoorBeckmansmeestrecente

komtal
ti
jd i
n mi
jnboekenvooc'
'
Ni
etalleen kri
jgjebi
jhetIezenvanoudebronnen

boekSaartjeTadema (1996)werd haaraan de hand

een vertekend beeld van de vrouw,ookde gewone
menswordtvaakvergeten.Beckmansoog vi
elhi
erop

gedaan doorde organisatoren van een tentoonstelIing overhetburgerweeshuis in Amsterdam.In dit

boekkomteen intelli
gentmeisje inconfli
ctmetde
toen zi
jDeNeder/andsche Historiën van HooftIas heersendegedragsnormen,wanneerzi
jinhetweessterechtkomt.Saartje Iaatheterechternietbij
('prachtig hoordaargaathetnietom'
'),waarinhi
j hui
ttenen probeertdetoekomstoptebouwendi
ezi
j
naastdesi
tuatievandeadelgedurendedetachti
gja- zi
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voorzichzel
f in gedachten heeft.Heti
deevooreen

di
ngenaankeek.Jekuntjeal
leenverbazenoverdenkergslim mei
sje,kwam ui
teenessaydatBeckmanooit beeldendiemensen hadden,maarechtnavoelen kun
eensgelezen had:''Ik geloof dat hetvan Virginia jehetni
et.'Metdezetwintigste-eeuwseverbazing
Woolfwasen dathet'HetzusjevanShakespeare' beschri
jftBeckmandegebeurteni
sseninhaarboeken.
heette.Die vrouw vroeg zich afwater-wanneer

De vaak gehoorde kritiek dathaarpersonagesgeen

Shakespeare eenzusje had gehad datnetzo intel
li- 'echte'middeleeuwerszouden zijn,vindt Ze niet
gentwasaIsW iliam -van haarwasterechtgekomen. t
erecht.'Wanneerschri
jverswerkeli
jkzoudenkunnen
Niks.Ze had geen kansgehad.Daarwasi
k nogalvan

weergeven hoe een middeleeuwerdenkt,zou nie-

onderdeindruk.Toen ikmetSaartje Tadema bezig mand hetboek nog begrijpen.' De romans van
wasdachtik:'LaatikhetzusjevanShakespearedaar Beckman zijn toch alnietzo heelgemakkeli
jk te
nou eensop Ioslaten.Een hoogbegaafd kind,wat

Iezen;ingewikkelde zi
nsconstructies,geschiedkundi
-

voormogeli
jkheden heeftdat?'Dati
sdanzo'n i
nval geuitweidingenen niette vergetende omvang doen
Waarjeietsmeekunt.''
veelvan haarjeugdboeken tussen deromansvoor
vol
w assenen belanden.Vooriemand di
e spannende
Ikdenknietaan Iezers

boekenvoorkinderenwiIschri
jvenmoethetni
etprettigzijn teweten datnietall
e kinderenhaarboeken
kunnenbegri
jpen.Beckmanvindtdi
techtergeenpro-

Uitreactiesvan I
ezersop haarboeken,i
snooi
tgeble-

bleem :''I
k denk nietaan Iezers.Datklinktonaardig

kendatjongensdeboeken metmei
sjesinde hoofd- maarhetiszo.Ikschri
jfhetboekdatikschri
jvenwil,
rolni
etIeuk vinden ofandersom.Vol
gens Beckman

zoalsik denkdathetgeschreven moetworden.W ie

bestaathetverschiltussenjongens-enmei
sjesboeken hetlezenwil,iswelkom en wie hetnietIezenw ildie
nauweli
jksmeer.Hetmaaktkinderennietzoveelui
t Ieestmaarwatanders,gaatvoetballen ofietsdergevanuiten voorwelke sekse een boek geschreven i
s, I
i
jks.Jekanhetnieti
edereennaardezinmaken.Het
zolang hetmaarI
ekkerspannend i
s.Cri
ticien pedagogen praten vaak overde roIvan identificati
e -het
zich kunnen vinden in watde hoofdpersoon doeten
denkt-,maarBeckman heeftniethetideedatdi
tnu

isni
etzo datalle kinderen in Nederland aangewezen

omdatanders haarui
tgeverbegintte mopperen.'Er
treden weleensm inderaangename personagesin

gaan hangen,daarheb ikookgeenzin in.'Di
tklinkt
inderdaad nietzo aardig,maarhetisnietzo datde
Ieesproblematiek Beckman volkomen koud laat.Ze

zi
jnop mi
jnboeken;erzi
jngenoegsimpeleboekjes
voorkinderen di
e moeite hebben met I
ezen,zoals

kinderendi
e hiernietgeborenzi
jn.Dusja,danmaar
zo'ndoorslaggevenderoIspeel
tbi
jhetI
eespl
ezi
er.De in hemelsnaam vooreen selectpubliek,ik kan erook
hoofdpersonen moeten vooraldeugdzaam zijn, niksaan doen.Om nou moedwilig de dom me uitte
mi
jnboeken op,waarvanikzel
fnietzo veelbegri
jp.
Eigenlijkdeugenze niet,maarze spelenwèIeen vindthetjammerdaterveelkinderen zi
jn dieniet
belangri
jkerol.Overhetalgemeenvinden kinderen goed kunnen Iezen,maarhetisvolgenshaaronzin
de schurken in een boek veelIeukerdan de helden. om daareenschul
digevooraantewi
jzen:''Menzegt
Mi
sschien maak iknogweleenseen verhaalmeteen al
ti
jd:'hetIigtaan de I
eescul
tuurthuis',maardatis
echte boef als hoofdpersoon, dat is weer eens ni
etzo.Wanneerik een boek Iees,kijk ik een
watanders.'
film;ikzi
ehetall
emaalinmi
jnverbeel
dinggebeuren.
Hetmagni
etnoodzakeli
jkzi
jn datIezerszichvol- Maarik kan me ook voorstellen datiemand datniet
dentificeren metde hoofdpersonen, voorzi
Iedig kunnen i
ch zi
etenal
leeneenwi
ttebladzi
jdemetall
eBeckman vindtweIdatde personagesgeloofwaardi
g maalzwar
tetekentjeszietenerdan nietsaanvindt.
gedrag moeten vertonen.Bi
jeen historischeroman IkbenzelfeenIeesmens,dusikvind Iezennatuurli
jk
stui
tje danaIsschrijverop eenextragrote opgave: weIbelangrijk,maar hetzi
t hem niet alleen in
''Je kuntni
etin de huid van eenmiddel
eeuwerofeen hetkunnen I
ezen.Hetisbelangri
jken interessant,
zeventiende-eeuwerkruipen,datgaatgewoon ni
et.

Mensenki
jken naardewereldmetwatzewetenen
watze kennen.In de Middeleeuwen wi
sten ze heel

maari
k gel
oofnietdathetheilig i
s.ln dezeventi
ende
eeuw moesten de kinderen allemaalnaarschoolen

danvooralomdatzedeBi
jbelmoestenkunnenIezen.
anderedingendanwi
jnuenanderedingenwistenze Natuurli
jkisdatprachti
g,maaralszenounooi
tiets
weerniet,diewi
jweIwetenenwaarmeeweopgroei- anderslezendandeBi
jbel,danwordenzeerookniet
en.Datzitinjewezenverankerd.Ni
emand heefteen veelwi
jzervan.''
fl
auw idee hoe een middeleeuwerpreciestegen de
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MargaretThatcher

takenopzich nemen,geenti
jd hebbenom veelkinderen optevoeden.Zewi
llenweIkinderen kri
jgen,

Beginjarentachtig begonBeckman,naareigenzeg- één oftwee,maardan moet hetstoppen,Hetland
bli
jftzo dunbevol
kten datishetmooi
e ervan.Het
verlangen naarde ultiemevri
jheidaI
sschri
jver-een bevuiltde boelnietzo,wantoverbevolking iseenvan
gen ui
tbal
origheid,aan iets totaalanders.Ui
teen

Iege pl
ekop de kaart,een Iand zondergeschiedeni
sveegde Beckman de sneeuw van Groenl
and enschiep

een nieuwe staat.Hetficti
eveThule i
seen ri
jken

de grootste oorzaken van de vervuiling.''Afgezi
en
vande grote roIdi
evervuiling en techniekin denieuwe wereld spel
en,gaatde tri
logi
e ook overmachts-

vruchtbaarIand en ''nietverziektdooral
lerleidingen
uithetverleden,zoal
s overalin Europa''.Hetoude
Europa bestaatnog steeds in de ni
euwe wereld en

verhoudingen.'Eenvandebelangri
jkste dingenop
Thule is dat ergeen politieke parti
jen zi
jn.De
Thulenenkennengeenparti
jcul
tuur,geenparti
jloyali
-

wordtbevolktdoordeheerszuchtige Badeners.Zi
j teit,iedereen die gekozen wordt,wordtgekozen op
beroven huneigen I
and van alhetgoede dathethen persoonl
i
jkeverdienste.AIshettegenvaltwordtzede
tebieden heeften wordendoordreigende voedsel
tekorten en overbevolking gedwongen hun heilelders
te zoeken.Een zwaarbewapend expeditieschip ver-

volgende keerweggestemd en komtereen ander.

Dati
svoormijngevoeldepuredemocrati
e.Ni
etdie
parti
jvorming,wantdaarverknoeije hetweermee.

schi
jntinéénvandehavensvanThule,waarmeeer Machtcorrumpeert:de éénofanderedictatorbegint
een bruuteinde komtaan hetvredige bestaan van de
Thulenen.

de machtuitte oefenen in samenwerking methet

ving doorschemert.Beckman beaamtvolmondi
g dat

pasnog aanzitten ergeren.W e hadden van dezomer
hi
erde Eurotop:ik heb all
een maarmànnen gezi
en.
En wat hebben ze ervan terecht gebracht? Geen
klap.'
In hetIand Thule had Beckman heteven voorhet

Iegeren allerleimensen,di
e daareigenli
jkni
etsvan
Ineentoekomstromanishetonvermi
jdeli
jkdatde moeten hebben,schikken zich omdatze hun kleine
mening vandeschri
jveroverde moderne samenle- machtsgebiedjenietwillenverliezen.Ikheb medaar

detrilogieKinderen van MoederAarde(1985),Het
he/separadls(1987)enHetGulden Vl
iesvan Thule
(1989)voIzi
tmetmaatschappi
jkritiek.''Toen ikhet
eerste deelschreef,zaten we nog m i
dden in de
koude oorlog.Erwaren toen vol
op demonstraties
tegen krui
sraketten en iedereenverwachtte datvandaag of morgen de hel
e zaak tegen de vlakte zou

zeggenengafdevrouwendetouwtjesinhanden.Ze
isnietzo idealistisch datze denktdatde 'echte'

wereld erop di
e manierbeteraan toezouzi
jn;ook

gaan.Datwasindi
eti
jdhel
emaalni
etzo'ngekidee. in Thulezullen welkrengen rondgelopen hebben.En
Nu i
sdatweerverouderd,voorlopi
g,wanthetbegint de Eur
otop?'
'Hoogstwaarschi
jnli
jkzoudenvrouwen
natuurli
jkweIweereenkeec'
'InhetI
andThulestaan hetnietveelbeterhebben gedaan.Om de doodeengemeenschapszin en verdraagzaamheid voorop,
samen met respectvoorMoederAarde.De natuur

mag op geen enkel
ewi
jzeverstoord wordenende
Thulenenvinden dejagendeentechnologisch ontwikkelde Badeners barbaren.In Thule hebben de
vrouwen het voor hetzeggen,wat in Beckmans
optiek zel
fshetmil
ieuten goede komt:''Hetaardige
vanThule i
s,datdevrouwen,omdatzeall
e bestuurs-

voudige reden datvrouwen die aan de top willen
komen,zi
ch moeten gedragen aIsmannen.Toen het
boek Kinderen van M oederAarde net uitwas,ging
iedereen me om de oren slaan m et: 'M argaret
Thatcher,MargaretThatcher'.Datwashelemaalgeen
vrouw,datwas een vent.In iedergeval,zo gedroeg
zezich,andershad ze nooitzo verkunnen komen.'
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GeorgesDuby,Edelvrouwen in
de twaalfde eeuw .Vertaald ui
t
hetFransdoorThéo Bucki
nx.

BertBakker,1997.f49,90.

De draagsters van leven
en dood

'Denkje,aIsjeindestil
tevande
nachtachtergesloten deuren op

jebed Iigtenjemanopjeborst
Iigt,Ii
chameli
jk naarbuiten te

het meest intieme doen en l
aten

van hun gedragingen,van wat

vandebevolkinggreeptekri
jgen. vrouwen toen ze/f dachten en
De kerkprobeerde in hetbij- voelden?
zonderhetgewetenvan devrouw
Eendergeli
jke vraag stel
dede
te I
eiden.Men geloofdenameli
jk Franse mediëvistGeorges Duby in
dat de vrouw een bedreiging
vormde voorde strenge,seksuele
moraaldiededienaren Godszichzelfen de andere mannen hadden
opgelegd.Vrouwen zouden er
doorhunaangeborenenOnverzadigbare wellust van nature op

1980,aan heteind van een studi
e

overhuweli
jkenseksualitei
tinde
feodalemaatschappi
j,Lechevall
k
Ia Fem me et Ie Prêtre. Duby
beslootall
e sporen na te trekken
die edel
vrouwen uithet middel-

eeuwseFrankri
jkhebben nagelagerichtzi
jndemannenin hetver- ten.Hi
jri
chttezichmetname op
anderen (...)mannentedoden, derfte storten.De hierboven geci- detwaalfdeeeuw,eenti
jdwaarin
kunnen gaan, Om sam en m et

om vervolgens samen met hen
hun gekookte vlees te eten en
hun hartdoorstro,houtofiets
anderste Vervangen en hen na
hen te hebben opgegeten opnieuw totI
even tebrengen 1..-17''
Bovenstaande vraag i
s afkomsti
g uitde Corrector,een elfde
-eeuws
e biechthandlei
ding, geschreven doorBurchard,de bisschop van W orms.De Corrector
bevateen reeksvragen di
e priesterskonden gebruiken wanneer

teerde 'bi
echtvraag' die speci
aal
totde vrouw geri
chtis,Iaatzien
datondermannen de angstIeefde,dat in de fantasi
e van de

nietall
een dewesterse cultuuren
econom i
e,maar-vol
gensDuby ook de posi
ti
e van de vrouw veranderde.Het resultaat van het

vrouw haaraangeboren vijand- onderzoek,waarhi
jvi
jfti
enjaar
schap voorhet andere gesl
acht

mee bezig isgeweest,Iigtsinds

somsopdemeestgruweli
jkewi
j- kort in hetNederlandsin de winzen totui
ting komen.W e zi
en de
angstvan een bi
sschop,voorde -

zel
fsbovennatuurl
i
jke-machtvan
devrouw.NetaIsdeCorrectorzi
jn
bi
jnaalleovergeleverdetekstenuit

kel
,onderdeti
telEdelvrouwen in
de twaalfdeeeuw.
Hetwerk bestaatui
tdri
e delen
waarin Duby,steeds vanuit een
andere inval
shoek,een beel
d pro-

de elfde en tw aalfde eeuw

beertteschetsenvande(getrouwzi
jhunparochianenaaneendiep- geschrevendoor(religieuze)man- de)vrouwenuitdehogerestanden
gaand ziele-onderzoekonderwor- nen.W anneerwe meerte weten van defeodal
e samenl
eving.Hi
j
pen.Alle zonden die de gelovige willen komen overdevrouw in de maakthi
erbi
jgebruikvaneenveelhad begaan,moesten hi
erbi
jaan middeleeuwen, moeten we er heid aan bronnen:kronieken,ridrekening mee houden dat de
meeste Iiteratuurons een beeld
van de vrouw geeftdat nietmet
steedsbelangri
jkermachtsmiddel de realiteitovereenkomt.Kunnen
van de westerse kerk om zelfsop we ei
genli
jkweIietsontdekken
hetIi
chtkomen,waarna een passende strafwerd opgel
egd.Vanaf
deel
fdeeeuw werd de biechteen

derromans,stamboomliteratuur,
preken en biechtvoorschri
ften

zoalsde Corrector.Hetzi
jn allemaaloffi
ciël
e geschriften,meestal

gerichtop lering;zebeschri
jven
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dusni
etdewerkeli
jkheid.lngeen
enkeletekstzi
jnvrouwenzel
faan
hetwoord,we kri
jgen van hen
slechtsiets te zien doorde ogen
van bevooroordeelde mannen.
Kortom:Duby moestvoorzichtig
tewerk gaan.I
n de i
nleidingen op
de verschilende del
en benadrukt

zo nu en dan ook ui
tspraken die

worden gedresseerd en gelei
d.

op nietsmeerdan inleving zi
jn
gebaseerd.Neem bi
jvoorbeeldeen

Tenslottezi
jnze 'bedriegl
i
jk,want
zwak.'ln devrouw i
sde(vleseli
jopmerking aIs de volgende,uit ke)begeer
teoverheersend,terwi
jl
een hoofdstuk overIsolde in het
eerste deel:''De doorhetverhaal
geboeide mannen verlangden
allen naarIsolde.Somswaren ze
boosop haar.Op anderemomen-

in de man de rede de overhand

gende,ui
thetportretvan de kl
uizenares Juette: ''Juette werd
overvallen doorhetgevoeldat
haar reputatie meedogenloos

steunen.''Ditlaatste drong volgens Duby i
n de Iaatste decennia
van de twaal
fde eeuw totsteeds

Heteerste deelvan hetwerk
vrouw.Bijde analyse van zijn
bronnen slaagt hijer nameli
jk vormteen nuttige inleiding op de
doorgaansin i
deaalen werkeli
jk- andere twee delen.Duby portrethei
d goed van el
kaarte scheiden. teerterzesedel
vrouwen(waaronDoorzich te verplaatsen in de derEl
eonora,Hel
oïseen Isolde)
schri
jvers van de verschillende overwie de bronnen relatiefmingeschri
ften,komthi
jtotinteres- derzwi
jgzaam zijn.Hetzi
jnzes

de afstammingsgeschi
edeni
ssen
van hethertogdom Normandi
ë en
hetgraafschap Guînes,behandelt
Duby in het tweede deel ''de
nagedachtenisvande moedersen
grootmoeders' De doormannen
verzonnen wezenskenmerken van
de vrouw,zoal
s die uitdeeleen
naarvoren kwamen,zien we hi
er
terug.De edel
vrouw iseen voorwerp.M aarweleenzeerkostbaar

heeft.Deaangeborenvrouweli
jke
begeerte i
s een gevaar,maarkan
ook,aIsze doorde man geleid

hi
jdan ook telkensdathi
jzi
ch
wordt,eenkrachtzi
jndi
ei
n staat
geenillusi
esmaakt,endatwe-hi
j tenhaddenzeinfei
temedeli
jden is''op zeerwerkzamewi
jze de
l
ijktzi
chbi
jnateverontschuldigen metditmeisje(...).''Ofhetvol- geestelijkeverheffing teondertegenover de I
ezer - steeds te
maken hebben met ''vervormde
afspi
egelingen''#en 'zwevende,

ongri
jpbareschaduwen''.
Toch heeft Duby een boek
geschreven waarui
twe heelwat
te w eten komen over de edel-

sante en vaakverbazingwekkende
conclusi
es.Georges Duby iseen

verteller,datisduideli
jk.Daardoor
is Edelvrouwen in de twaalfde
eegw ook zo'n meesl
epend boek

meermannendoor;hi
jziethi
erin
werd beklad.Hoe kon zi
jhaar de kiem voorde emancipatie van
onschul
dendegelukki
geti
jdvan devrouw indieti
jd.
Aan de hand van ondermeer
haarkinderjarenterugkri
jgen?'
'

geheel verschillende vrouwen,
maarnaastelkaargepl
aatst,I
aten
deze voorbeelden toch zien wat

de kenmerken zi
jn die volgens
hun manneli
jketi
jdgenoten de voorwerp:wanneerzi
jwerdui
tgegeworden.Ofalleswathi
jvertel
t positie van de vrouwen in de huwelijkt,zorgde zi
jvoor een
wetenschappeli
jkteonderbouwen wereld bepaalden.Zezijnvoor- vaste verbintenis tussen tw ee
is, is een ander verhaal; Duby werpen,volgensGodsplan onder- adelli
jke hui
zen.Bovendien kon
heefteen grote kennis van alle geschi
ktaandeman.Zezijn ni
et zij,doorkinderen tebaren,het
mogeli
jkeaspecten vande mid- makkeli
jk intoom te houdenen voortbestaan van hetgeslachtveideleeuwsecul
tuur,maarhijdoet moeten daarom door de man Iig stellen.Haarvruchtbaarheid
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was haargrootste waarde.AI
s
moeder, als 'draagster van
I
even'
'#kon de edelvrouw gezag
uitoefenen:ze had voll
edi
ge zeggenschap overhaar zonen,tot

zieke Béatrice Ivan Guînesbi
j- doorde manierwaarop de visie
voorbeeld.Zi
jwerdui
tgehuweli
jkt op de'zuivere',geesteli
jke Iiefde
aaneenadelli
jkeEngel
sman;deze zich ontwikkelde,aan gew end

hunzevendejaar,en ze kon op

geenuitmi
jnonderzoekhetduideli
jkstnaarvoren i
sgekomen,''
zegtDubyopdeIaatstebl
adzi
jde
van zi
jn werk.Toch beschouw ik

hun steun rekenen aIsze na het

overli
jdenvan haarman bevoegd
wasviahen openbare machtui
tte
oefenen.De vrouw w as echter
ook ''draagster van de dood':
menschreefhaarbanden methet

belastte zich echterni
etmethet

'sukkelendemeisje''#en I
iethaar
bi
jhaarfamilie 'tothetmoment
dat hi
j gebruik van haar kon
maken''.Toen hijhaareindelijk
een keerontmoette,bekeek hi
j
haar,bedanktevoorde eerenvertrok weer. Vervolgens werd
Béatrice 'in de armen van een
nieuweechtgenootgeworpen.Te

bovennatuurli
jke toe(zieookhet
voorbeeld uitdeCorrector)enti
j- I
aat:zi
joverleedvoorhi
jhaarhad
densbegrafenissen had zeeen Iei-

dendetaakbi
jdeuitvoeringvan
ui
tvaartrituel
en.
De manierwaarop Duby in di
t
deelde genealogischegeschri
ften
interpreteert en becom mentari
eert,om demachten,vooral,de
onmacht van de vrouw te Iaten

opgenomen stambomen bi
jde
hand,kunnen we ons mee Iaten
sl
epen doorverw ikkelingen die

zi
chbi
jnaaIsmi
ddeleeuwsesoaps
VOOrOnZe Ogen ontrollen.Door

zi
jnIevendi
gesti
jlen somsironische woordgebruik,weetDuby

beel
denvan misogynievindenwe
nog weIin het Iaatste gedeelte
van het boek. Daar kom en de

biechthandlei
dingen,bi
jbelcommentarenen preekvoorbeel
den ui
t
de vierde toten metdertiende
zien hoe de kerk zich door de
om de onstuimige sensuali
tei
ten
andere verontrustende eigenschappen van de vrouw in goede
banen te I
eiden.Desalniettem in
eindigt het boek meteen stuk
'Over de Iiefde''#waarin Duby
toonthoe de positi
e van de vrouw
aan het eind van de twaal
fde

het(i
n onzeogen)schri
jnendeI
ot eeuw iets verbeterde. Hijziet
1180 alshetti
jdstipvanafwanbi
jte brengen.Datvande altijd neerde mannen er,onderandere

van bepaalde vrouwen heeldicht-

onoverzichteli
jkis.De bewi
jsvoering voorhetontstaanvan i
etsdat

opemancipati
evandevrouw li
jkt,
De meestverbi
jsterendevoor- raaktbi
jvoorbeeldmeerdaneens

adelli
jkehuizenalsofhi
jerzel
fbi
j eeuwen heen heeft ingespannen
w as.Metde achterin hetboek

hetIaatstedeelal
sminderovertuigend dan de voorafgaandedel
en.
Dit komt vooral doordat het

bevrucht.''

zi
en,i
sfascinerend.Hi
jverteltover eeuw aandeorde.We kri
jgente
het ontstaan van verschillende

raakten de vrouw en m eer aIs
menste behandelen.'Dat i
s het-

bedolven onderde velenamen en
opvattingen van verschill
ende
auteurs en Duby's vaak nogal
paradoxaalaandoende i
nterpretati
esvan hun geschri
ften.
Edelvrouwen in de twaalfde
eeuw kentaIsgeheelnog enkele
nadel
en.Detekstwordtafen toe
ontsierd doortangconstructiesdie

devertal
erom onduideli
jke redenen meende te moeten gebruiken.Daarnaast i
s hetvooreen
Iezerdie zich verderzou willen
verdiepen,vervelend datergeen

Ii
teratuurverwijzingenzijn opgenomen.Hetontbreken van noten
vergrootechterwelhet Ieesgemak.
SomsheeftEdelvrouwen in de
twaalfde eeuw meerweg van een
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roman dan Van een Wetenschap-

peli
jkestudi
e en ditspreektover
hetal
gemeen i
n hetvoordeelvan
hetwerk.JuistdoorDuby'smeeslepende mani
ervan verhal
en,en

Hettragevuur:jaargang 1,
1.verschi
jnt2 keerper
enkostIosJ 19,95 pernum-

saai
e middelmatige officiële cul
tuurdie volgde op de vestiging
van de Volksrepubliek in 1949.

m er

Geheeli
ndeI
i
jnvanLeni
nbesl
oot
de Chinese parti
jtop dat alle

doorzi
jn 'speculatieve'benade- Ti
jdschriqvoorChinese
ring van bronnen di
e ons op het literatuur

romans,gedi
chten,films,schil
de-

eerste gezicht heelweinig over
edelvrouwen vertellen,is heteen
zeerbewonderenswaardig boek

Iedig in dienstmoesten staan van
de 'algehele proletarisch opvoe-

W anneerwe de moderne Chinese
kunst en Iiteratuur alleen met

ri
jen en andere kunstvormenvol
ding' Om datte verwezenli
jken
werden in de daarop volgende

geworden.'Mannenzi
jnui
teinde- w esterse m aatstaven m eten en
Ii
jkdegenendi
e tegenovervrou- onderwerpenaan onsnormensyswentekortzi
jn geschoten,'zegt teem,dan zullen we haarnooit
Duby in de I
aatste zin.ln ieder begri
jpen.In heteerste nummer

jaren de 'bourgeoisintelligentsia'

gevaléén man heeftdatnu een

van Het trage vuur denkt de

hun 'gedachten en gevoelenste

beetjegoedgemaakt...

redactie van ditti
jdschriftvoor hervormen'.OnderMao en zijn

Reindertvan Eekelen

Chinese literatuurdeze immense
culturel
e afstand te kunnen overbruggen doorsi
m pelwegvertalingen van Chinese proza- en
poëziewerken aan te bieden.De

achtergrondinformatie bijdevertalingen wordtbeperkttotenkel
e
zinnen overhetweIen wee van
de desbetreffende auteur.Hetis
de vraag ofdeze autonomisti
sche
opvatting overIiteratuurslechts
wordt ingegeven door Iiteraire

di
e kunst'produceerden'opveel
al

draconische wijze gedwongen
opvolgers beging China de misdaad om de Ievens,talenten en
werken van haarbesten en slimsten te verspill
en.Hetgaatte ver
om deze periodiek terugkerende
campagneszel
fsmaaraan testip-

pen.Hierzi
jvol
staanmetdevaststelling dat de officiële Chinese
kunst isverworden toteengrotesk poli
tiek instrumentinde handen van de alom tegenwoordige

communistische parti
j.Veelzegmotieven,ofdathi
erandere(poli- gend is een uitspraak van de
tieke)krachten meespelen.
schri
jverLinYutang (1895-1976):

AIin 1942,ti
jdenshetYanan
Ii
jnaantussendehoopvoll
eperio-

''Oursocietycan onl
y exi
ston the
basi
sthatthere i
sa greatamount
ofpolished l
ying and thatno one
saysexactlywhathe thinks'
'.

de van creativi
teit in de eerste
decennia van deze eeuw en de

CultureleRevoluti
e (1965-1975),

Forum van Literatuuren Kunst,
brachtMao Zedong een schei
ds-
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Ruim twinti
g jaar na de

eenperiodewaarin tall
oze kunstenaars en academ i
ciofwelvoor-

geen naderbetoog datalleen het
I
aatste zi
chtbare resul
taten ople-

goedtotzwi
jgenzi
jn gebracht, vert,zowelbi
jhetkopenvaneen
ofwelgemarteld,vernederd,ver- trei
nkaartjeaIsbi
jhetsoepeldoen
minktofgevangengenomenzijn, verlopen van een artistieke carrièisernu weereen poli
tiek si
tuatie r
e.Ooknunogzi
jnvri
jwelalleui
tontstaan,waari
n 'I
oyale'intell
ec- geveri
jen staatsbedri
jven en i
pse

bestempeld aIs'vi
jandenvan het
volk'.
Ook in hettradi
ti
onel
e confuci
anismewerden Ii
teraten aIspartners - niet aIs critici- van de
heersende klas/e beschouwd.
Cultuur,zo was de kernvisie van
Confuci
us,i
sfundamenteelen pri
-

tuel
en een voorkeursbehandeling
geni
eten,netal
sde hogere kaderIeden van de com munisti
sche par-

facto verantw oording schuldi
g
aan de centrale regering.Iemand
die poli
ti
ekonbetrouwbaarwordt

matig naarhetbui
tenland te reiZen en -momenteelZeergezocht
-een toegang tot het internet.
Aangezi
en uni
versiteiten en kunstacadem iesstudenten naardeze

daagse auteurs aIs Ge Feien Su

maatschappeli
jk aantrekkeli
jke

Kunstzinnige voortreffeli
jkheid

positi
eskunnen Ioodsen,isdetoeI
ati
ng aan grotecompeti
tieonderhevi
g.In theori
e isereen streng

wordt in China geïdenti
ficeerd
metpoli
ti
ekeorthodoxi
e;hetsuccesen de reputati
e van een kun-

toelatingsexamen,in de prakti
jk

stenaarzi
jnuiteindel
i
jkafhankeli
jk
vanzi
jnoffi
ciëlestatusinhetpoli
- schri
jversbond.Feii
sinte passen

maireenzaakvanverfi
jndemenseli
jke betrekkingen en sociale
tij.Tothun pri
vileges behoren geacht,isdaarmeegedoemd vri
j- interacti
e.Sindsmillenni
a zi
jnde
ondermeereenluxueuzewoni
ng, weIui
tslui
tendvoorzi
jnbureaula- Iiteraten van hetHemelse Ri
jk
gebrui
ktom de machtte Iegi
ti
m egrati
smaal
ti
jden,een auto met denteschri
jven.
chauffeur,toestemming om regel
Fei
teli
jkzi
jnsuccesvoll
eheden- ren(SimonLeysspreektinditver-

komt men echterveelal'binnen
doorde achterdeur',di
twiIzeggen doorgebruik te maken van
invloed en relati
es.Iedere Chi
nees

isvertrouwd metde ambteli
jke
WoordenWomeoXdOyaljl
'
u.een
geraffineerdewoordspeling dieop

tweeërleiwi
jzekanwordenopgevat: 1)W ijwillen het(vooru)
onderzoeken,en 2)W i
jwillen
sigarettenenwi
jn(andersgezegd:
steekpenningen).HetbehoeftweI

band terechtover 'intellectuele

Tong dan ook albi
j voorbaat prostitutie').Jammergenoeg geldt
gecompromitteerd doorde hun

dit ook voorveelsinologen,de

voorgeschreven,onvoorwaardeli
j- goede niette na gesproken.
ke trouw aan de regering.

Het voorgaande in Ogenschouw genomen,i
s hetdan ook

nietverwonderlijkdatHettrage
vuur opent met het verhaal
'Mossel
schelpen'van Ge Fei,die
sinds 1992 li
d is van de Chinese

ti
eke systeem.Juistdoorhetstreven naaralgehele control
e wordt

in de historische avantgarde met

demaatschappeli
jkeinvloed van

in een hedendaagse grootstad en

literaten opgeblazen tot een
niveau datvaak in geen enkele
verhouding staattotde kwaliteit
van hun werk.De autori
teiten

zi
jn collage-achtigesti
jl.Chinese
schri
jversIi
jkensowi
esosterkbeïnvloed te zijn doorde moderne

trekkeneenscherpeIi
jnenmenen

verraderli
jkeffectdatde Iezerde

dat iedere vorm van kri
tiek of
innuendo,hoe subti
elook,een
bedreiging vormt.Criticiworden

verhalen ookop eenzel
fde manier
gaatbenaderen.'Mosselschelpen'

zi
jnthematiekvande probl
emen

westerse Iiteratuurendi
theeftal
s

zoubi
jeersteIezingheelgoed ui
t

Vooys4 /Jaargang 15

W esten werd immers almenig

een verhalenbundel van Tim

in ditverhaaleen soort'droom-

Krabbéafkomsti
g kunnenzi
jnen

esthetica'toeom vrouweli
jkesek- eenoog tot literair koning

ni
etuithetexoti
scheverreoosten.
Maarwanneerwe Chinese Iitera-

suele fantasieën te verwoorden.
Ze gaat terug naar een kleine

gekroond en bewierooktin li
teraire bl
aden.

tuuropdezemanierl
ezen,kunje gebeurteni
sin haarjeugd (klein
Veel 'dissidente' schri
jvers
jeafvragenofHettragevuureen mei
sje spi
jbel
ten komtachterop geven een ontluisterend beeld van
wezenli
jke bijdrage I
evertaanhet defietsvan een bloemistterecht, de maatschappi
j, zowel de
Ii
teraire klimaatin Nederl
and.Om, al
waarzedoodsangsten ui
tstaat) Chinese aIsde W esterse.Jam mer
geci
teerd ui
thetredactioneel,'de en hangtdaarhaargehele seksu- genoeg zi
jn hun verhalen doorgaans weinig meer dan een
schri
jnendegeesteli
jkearmoede ele ontwikkeling aan op.
waarin hetNederlandstalig I
ezerspubli
ek verkeert' tegen te gaan,
moethetde lezerookweImogestad'van de Chinese Ii
teratuurte
betreden.
Uit di
t onbevredigde gevoel
spreektechtervooralde behoefte

De pl
aatsingvan BeiDao'
sverhaal'Een maan op het papi
er'
een vl
otte hertaling van Maghiel
van Crevel,iseen prachtig voorbeel
d van de manierwaarop Het
trage vuurde indruk wilwekken
allevormenvan li
teratuuraanbod
teIaten komen,zel
fsde 'staatsge-

om dejuweeltjes,dieHettrage

vaarli
jke'.BeiDaowoontsi
ndsde

vuurzekerook bevat,beterop
waarde te kunnen schatten.
Omdatgeprobeerd i
s een dwarsdoorsnede tegeven van waterop
Iiterair gebied in China aan de

studentenprotesten van 1989 in

Ii
jkwordengemaaktde'verboden

hand is,zi
jndeverschillendebi
jdragenheelafwi
ssel
end:Hetti
jdschrift is opgebouwd uit de
afdelingen 'hedendaagsverhalend

proza'(watzo'n tweederdevan
Hettragevuurbeslaat),'moderne
poëzi
e'#'klassiek'en 'boeken'en

de bi
jdragen l
open ui
teen van
sociaal-realisme naarexperimenteelproza en zel
fseen verkapte
vorm van Chineesfem inisme in

hetverhaal'Bloei
tijd'.LiAngpast
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orchestrati
e van romanti
sche en
inhoudsloze pl
ati
tudes:tel
eurgestelde Iiefdes,ontreddering,ver-

twi
jfeling,gel
atenhei
d,nostal
gie,
escapisme en vervreemding.

Vri
jwelall
es in hun oeuvre is
gel
eende fantasie.Vel
en hebben
nietste vertellen omdatze al
leen

hunei
gen geesteli
jkeen Ii
chameI
i
jkespi
jsvertering kunnen bespi
ehetWesten.Schri
jversin balling- den. De werkelijkheid is ijI
schap, zoals Bei Dao en M ei

geworden in hun werk,de mees-

Tanghan,beschouwenvri
jwelalle

ten I
evenineenvacuum enIi
jden

door de staat gesanctioneerde
Iiteratuur aIs propaganda;een
inferieurevorm van kunstdiedoor
collaborerende auteurswordtmisbrui
ktom anderen te overtuigen
van datgene waarin ze zel
f niet
geloven.Geen enkele kunstenaar

daardooraan een mateloze zel
f-

overschatti
ngenzel
fverheerl
i
jking,
evenalsde meeste van hun westersevakgenoten sindsFl
auberten
Proust.Ook 'Een maan Op het

papier'vanBeiDao Ii
jdtaandeze
romantische ballingschap-kwaal;

isoverigensooi
tdaadwerkel
i
jkui
t het is een platverhaalovereen
China verbannen.Een klein aantal schri
jverdie een writer'sb/ock
'vluchtelingen'werd gemoti
veerd heeft,aan wel
tschmerzIijdten
doorangst,de meerderhei
d door

zi
ch onbegrepenvoelt.De studen-

een nauweli
jksverholen drang

ten,waarhi
jeensmeestreedvoor
de goede zaak,begri
jpen hem

naarroem en erkenning.In het

nietmeerenhi
jverval
ti
n zwaar- M ichielvan Nieuwstadt,De ver-

tiefvan aard is,aldus de auteur.

moedi
gheid.Idealisme en maat-

schrikkingen van het denken.
schappi
jkritiekzi
jn indi
tverhaal OverMenno terBraak.Historische
totaalverdwenen en waterrestis Ui
tgeveri
j,1997.J65,-.

Eenjuisterconceptom zi
jnwerkwi
jzetetyperenli
jktmi
j'intertekstuali
tei
t':hi
jspeurtnaartekstuele

slechts illusieloosheid.Het mag
dan ook geen poli
ti
eke daad van

verwantschappen en leestin het
werkvan TerBraak echo'
svan en
com m entaren OP teksten van
anderen.En viceversa.
Buitengewoon vervelend isdat

Proefschriq overTer
betekenishetendateenschri
jver Braak;de verschrikkingen
hetlezen
alsBeiDao ruimte kri
jgtin Het
trage vuur.

Mi
chi
elvanNieuwstadtwi
jddezi
jn
RensFrommé en Hansvan der
M eyden

proefschri
ft,De verschrikkingen
van hetdenken aan M enno ter
Braak.HetgaatoverTerBraaks
eerste 'echte'boek,Hetcarnava/
derburgers,hetgaatoverexpres-

Van Nieuwstadtschrijftalseen
exegetisch doorgedraaide theo-

Ioog.Jebentgesl
ooptvoorjeaan
een eigen gedachte over het
geschrevene toekomt.Neem nu

de eerste bladzi
jde van het
sionistischeennieuw zakeli
jkeele- 'Vooraf''''Het mag totde geheimenten bi
jTerBraaken hetgaat me kabbalistiekvan deze studie
over Ter Braak en Nietzsche.
Ondermeer.Je kuntook zeggen
datVan Nieuwstadtde lezermeevoertdooreen aantaltekstenvan

gerekend worden dathet 'abecedarium',waarvan de genoemde

auteurs (Adorno, Barthes,
Cacciari,Derrida,lvdô methun

TerBraaksti
jdgenotenen geest- achternamen de aanvang vormen
verwanten èn van denkers en

-

A,B,C,D -alin eenvroeg stadi-

schrijvers aIs Ni
etzsche,Walter um nog in eenandere zin hetverBenjamin, Habermas,Adorno, bandvastlegdewaarin deze studie
Blochen deFranse(postlstructu- haareerste contourenen articularalisten Barthes en Derri
da.Die
teksten raken aan themata die

bekendzi
jnuithetwerkvanTer
Braak:dichteren burger,massa en
eli
te,kunsten verstrooiing,auteur

tiesverkreeg:het 'abecedarium'
datook metde vermenging van
de naamwoorden ui
tdeti
tel
svan
de boeken Hetcarnava/derbur-

gers (CdB) en Dialektik der
en tekst,taalenwerkeli
jkheid, Aufklörung (DdA) zi
jn begin
esthetiek en ethi
ek.De rondgang
heeftde vorm van een 'metopzet
sterk meanderend'betoog,dat
eerder'filologi
sch'dan interpreta-

kent.' Of neem de Iaatste zin:
'Toch moet in het spaarzamer
wordend Iichtvan een alaan het
begin uitdovend prom etheïsch,
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dichterli
jkschi
jnselzi
jn helewerk
worden gel
ezen.''Gevreesd moet

wordendattegendieti
jddeI
amp
bi
jdemeesteI
ezersalIangui
tis.
VanNi
euwstadtbaseertzichbi
j
zi
jnobservatiesenverbandenleggeri
joptekstenuitdemargevan
TerBraaksoeuvre:voorgepubliceerde maar later verworpen

niet interesseert.Mijevenmin, iedere overeenkomsttussen flarmaarwaarom I
aathi
jzi
chzowei- den TerBraak en teksten die in
nig gelegen Iiggen aande intenti
e hetzel
fdejaar(ofdaaromtrent)
of de betekenis van de tekst?
W aarom di
t gefröbelmet Iosse

citaatjeswaarmeejeallekanten
op kunt?

w erden geschreven,of boeken
van een auteurwaarTer Braak
ookweIeenswatvan gel
ezen zou
kunnen hebben.Van Nieuwstadt

Doorallerleizaken l
etterli
jkte

sleeptoveralallesbi
jwattotzi
jn

Iezen,vindtVan Ni
euwstadtwat

boekenkasti
sdoorgedrongen.En

hoofdstukken,hetvoorwoord bij hijzoekt.TerBraak schrijftdat datisveel,alte veel.Geheelin
de tweede druk van Hetcarnava/ Nietzsche 'voor het M edusa- cel
esti
jnse sferen begeeft de
derburgers,brieven over(detot- effectderwoorden uitweek''.Van auteurzich aIshi
jdeklankoverstandkomingvan)TerBraakstek- Ni
euwstadtzegtdathet'Ietterl
ijk eenkomsttussenHetcarnavalder
sten, een theaterrecensie di
e enveeldramati
scherzo (is),dat burgersen 'Carryvan Bruggen'op
ontbreektin hetVerzameld Aerk, Ni
etzschevoorhetuiteindeli
jkfor- dezel
fdequasi-kabbalisti
schewi
jze
verworpenhandschri
fteli
jkevari
an- muleren en op papierzetten van een vorm van betekenistoedicht
ten,brieven metaantekeningen zi
jn gedachte van de Eeuwige aI
shi
jin hetcitaataan hetbegin
overI
ectuurenzovoorts.Hi
jstreeft TerugkeerterugdeinsdeaIswasde van deze bespreking doetmetde
ernaarom ui
tde marge,de keer- W iederkunftlehre het Medusa- ini
ti
al
envanzi
jntheoretici.En zo
zi
jdeendesubtekstvandeschrif- hoofd zelf.''Zo signaleert Van heb ik dezelfde voornaam en inituren van TerBraak de sporen te

Ni
euwstadtdatTerBraak in een

voorschi
jntelezenvanhetverbor- artikel waarin hi
j het beeld
gene,hetverhulde en hetverzwegene. Maar waarom niet een
helderbetoog opgebouwd over

oproeptvan een 'schamel
e kranten/oper methet raadselachtige

tialen aI
sVondel,maartoch geen
kousenw i
nkel.Gek hè.

Erzi
jn,opweg geholpendoor
deinleiding,tweecentrale Ii
jnen

bl
ad volnoten'
'(cursi
veringvan te ontdekken in Van Nieuwstadts
thema en strekking van bi
jvoor- mi
j,yvdW letterli
jk''vooruitloopt boek.Ten eerste probeerthi
jde
beeld Hetcarnavalderburgersen op derestlozevermaatschappel
i
j- invloed van expressionisme en
datdoorgeli
chtop expressioni
sti
- king van hetuitdrukki
ngsmedium
ni
euwe zakeli
jkhei
d op hetwerk
sche elementen? W aarom zo'n taal(..!.'En aIsTerBraakaanDu vanTerBraakte schetsen.De ontargwaan tegen Systematiek en Perronschri
jft:'Voorl
opig ben i
k w ikkeling van Hetcarnavalder
tegen integral
e teksten?AIsTer I
eeg''# dan moet,volgens Van Bur
gersnaarPoliticuszonderpartl
Braaksoeuvresuf-geïnterpreteerd Nieuwstadt,'di
eI
eeghei
d zo l
et- is ereen van hetdichterli
jke,
was,zoudetekstkeuze begrijpe- terli
jk mogeli
jk worden geno- metafysischeen expressionistische
I
ijkzi
jn (je moettoch wat,aIsje men.#1
naarhetburgerlijke,anti-metafyVan Nieuw stadt kentvoorts si
metietsnieuwswiIkomen),maar
sche en nieuw zakeli
jke,zegt
nu niet.Van Nieuwstadtzegtdat eenverklarende(ofop zi
jn minst Van Nieuwstadt.Dat ishooguit
de intenti
e van de auteurhem
'verhel
derende')statustoeaan VOOr een deel Julst. Van

Vooys4 /Jaargang 15

Ni
euwstadtwi
jstop'expressionistische'metaforen bijTerBraak,
ondermeerhetparkal
swi
jkplaats
ui
tdegemassi
ficeerde,jachtige

i
jverom devroege,volgensVan

de tekstexpressi
onisti
sch,nieuw

Nietzscheheeftin de ontwikkel
ing
van Ter Braaks Iiteratuur- en
wereldbeschouw i
ng een katal
yse-

macht'zonderenige beperking
ontplooit.Juistdoordeopkomen-

sche hamerreligi
euze,ethi
scheen

7an oude en nieuwe christenenL

Nieuwstadtveronachtzaamde,Ter
Braakvoorhetvoetlichtte hal
en,

anders'.BijTerBraak blijfteen
metafysischerestzi
jn wereldbeschouwing bepalen. Nietzsche

vergeethi
jdeuiteindeli
jkeposi
tie- steltdat de enige natuurwetde
wereld en de radio aIs hetalles bepaling vanTerBraak(alseen 'W ille zur Macht'is,en dat de
Overstemmende massamedium . moderni
stpursang)adequaataan enige 'Ieider'de voortreffeli
jke
Maarzolang hij ni
et duidelijk de ordete stellen.
'obermensch'moetzi
jn,diealle
maaktdatnietalleen hetbeel
d an
Detweedeli
jnvanzi
jnbetoog conventionele kluistersvan zich
si
ch.maarookdefuncti
e ervan in behandeltTerBraaken Ni
etzsche. heeftgeworpenenzi
jn'W ill
ezur
zakeli
jkofwatdanookis,houdik
heteropdatTerBraak leentjebuurspeeldezonderparti
jganger
tezi
jn.letsdergeli
jksgeldtvoor
Van Ni
euwstadts betoog overTer

de barbari
jvan het nationaalrende roIvervuld.Inhoudelijk, socialismeverwerptTerBraakdeze
omdatNietzsche metzi
jnfi
losofi
- visie.Van Nieuwstadtciteert uit

Braaken de ni
euwezakeli
jkhei
d. esthetischeconventiesverbrijzel
- ''de wereld heeft een Hitlerkun09 eengegeven momentSneuvel
t de.En ook naarvor
m,omdathi
j nen voortbrengen;en deze synTerBraaksillusi
e datde intell
ectuvooralin het doorTer Braak thesevanvi
jfmaalgevul
gariseerde
eel,diedoorgeleerde kruising tussen dichter en burger, zou

geliefde Die fröhliche W issen-

wetenschap en holheid, deze

schaft-eenonwetenschappeli
jke, paradoxale eenheid van Ieideren
behorentotde ni
euwe eli
te.Hi
j persoonli
jkeendirectesti
jlintro- kuddedierschreeuwtom de 'honsteltdan voorom de intell
ectueel duceerdebi
jde behandeling van nête homme'aIstegenpool!'' Ter
vanzi
jntroontestotenenhem in 'gewichtige'onderwerpen.W ie Braakhoudtzichui
teindeli
jkverre
teschalen bi
jdeambachtsl
ieden, twee moeizame hoofdstukken van Nietzscheshoogmoed en trekt
zoalsbi
jvoorbeeldde monteurs. met zi
jpaden, aftakkingen en zich terug op de basis van de
Een typi
sch egali
taire,ni
euw zake- dwaalroutes doorneemt, weet begi
nsel-en partijl
oze 'honnête
Iijke mensopvatting,die bi
jTer inderdaad meeroverTerBraaken homme',dieondankszi
jn nihilisBraakechtermaarheelkortstand Ni
etzschedantoen hi
jbegon.Ter meacti
efstri
jdtvoordemenseli
jhield. Van Nieuwstadt meent
evenweldatde ontwikkeling van
TerBraaksIi
teratuuropvatting in
het licht van het m odernisme

Braak bewondert niet de
Nietzsche van A/so sprach
Zarathustra,omdat de filosoof
daardemetafysica inruil
tvoori
ets
daarmee isgeschetst.Hi
jmaakt andersen zich ontpoptaIs 'een
defoutom tedenken datde frag- dichtervan filosofische ideeën'

ke waardigheid en tegen de

barbari
j.Ui
teindeli
jkwaszelfsdie
positie niethoudbaar.TerBraak
pleegde zel
fmoord toen de
Dui
tsersonsIand bi
nnenvi
el
en en

alrasduideli
jkwerddatookschi
pmentendiehijbespreektdegehe- aldusTerBraak.De'obermensch' peren nietmeerzou baten.
De ware moderni
st probl
emaIeteksten-bi
jui
tbrei
di
ng -het en de 'W ille zurMacht'waren de
oeuvrerepresenteren.En in zijn verpersoonlijking van dat 'iets tiseertall
es,inclusi
efzichzel
f,zijn

59
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(m/v)schri
jverschap,de kenbaarheidvan dewerkeli
jkheid en de
betrouwbaarhei
d van de taal.Zo
ook TerBraak.Di
e zuchttotproblematiseren verklaartvooreen
deeldathetbeel
d van TerBraak in
de secundaire Iiteratuurmeeris

gebaseerd opzi
jn Iateredan op
zi
jn eerdere werk.Iemand die
zi
chzel
fcontinu herroepten i
eder

voltooid (engepubli
ceerd)schri
jfseIbeschouwtaIseen verval
sing
van hetproceswaarheteen neer-

slag van is,valtsamen metzijn
I
aatste uitspraak.Van Nieuwstadt
probeert tegenw ichtte bieden
aan het reducti
onistische beeld

datzo onherroepeli
jkontstaat.ln
zi
jni
jverom deconti
nuïtei
tencir-

Christenen envluchtin de(alles
ni
vellerende)men-vorm.Uiteindeli
jkneemthi
j zi
jntoevluchttot

vanafdatpuntpogingen om het
Iaterewerk van TerBraak te I
ezen

een 'truc'en wordt'niemand',op
de manierwaarop Odysseus dat
deed in de grotvan de cycloop.
Van Nieuwstadt bespreekt het
allemaalin hetIichtvan hetconcept 'pronominale arena' van
Roland Barthesen verli
estzichvervolgens in vergezochte theorieën

ontwerpteen beeld van hetoeuvre van TerBraakaI
seensl
angdie

dieaannemelijkmoeten maken

aan datik hem deelseenvoudig-

dathethel
e oeuvre vanTerBraak
een agonal
e oftheatral
e ruimte i
s,

wegni
etbegri
jp.Hi
jgoocheltmet

inhetIichtvan heteerdere.Hij

zich inzi
jnstaartbi
jt.Datstaat
haaksophetgei
jktebeeldvanTer
Braak aIsiemand die zi
ch ontwi
kkel
de in een bepaalde ri
chting.lk
vind Van Nieuwstadtsbetoog ni
et

overtuigend,maarteken daarbi
j
carnavalstheorieën, praat over

waari
nsubjed enobjectaI
sperso- agonale ruimtes,de balletontwernages optreden. W aarom ni
et

pen van Schlemmer,en Iegtver-

dichter bi
j huis gezocht naar banden tussen ter Braaks
mogel
i
jkhedenom TerBraakspro- verjaardag(injanuari),hethoofd-

zakeli
jkheidvanHetcarnavalder

nominale worstelingen van een
betekenis te voorzien? Van
Nieuwstadt houdt ook nog een
verhandeling over carnavalaI
s

burgers en wat daaraan vooraf

'tussenti
jd'.Aandehand van de

di
e passagesdatVan Ni
euwstadts
aldan ni
etfil
ologische i
nlegkunde

ging-wijsthi
jop de worsteling

studiesvan F.C.Rang overdewortel
svan hetcarnavalinterpreteert

grote hoogten bereikten mijn
gel
oofi
nwathi
jtebewerenhad,

hi
jcarnavalaIseenperiodeaan
van de schri
jverin detekst.Ter heteinde van de kalender,waarin
Braakprobeertteontsnappen aan de bestaande ti
jdsorde tijdelijk

daalde tothet absolute dieptepunt.Nietomdathetperseonzin

de fixerende werking van iedere

metvage conceptendieop veelte
veelteksten en situatiesvan toe-

kelgang van TerBraaksoeuvreaan
te tonen,-en daarmee de nood-

die in hetoeuvre van TerBraak
plaatsvindt metde representatie

subject-aandui
dingenki
estonder
meervoordewi
j-vorm (HetcarnavaIderburgers)en de 'romanti
sch-expressieve'ik-vorm (Politi
cus
zonderpartj).Vervolgensbeproeft
hi
jvergeefsde dialoogvorm (het
'schri
jven tussen aanhalingstekens') in 7an oude en nieuwe
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wordt ingeruild vooreen chaos
waarin all
e vaststaande verhoudingen op hun kop staan,totdat
de opgel
egde orde weeri
ntreedt.

stuk 'SanctusJanuarius'ui
t Die
fröhkhe WlYsenschaften dedub-

bel
ejanuskop.Hetismetnamein

zouzijn,maaromdathijgoochel
t
passingzi
jnom ietstekunnenver-

Een dergeli
jkmechanisme i
sdes-

klaren ofverhelderen.
W ie van een proefschriftver-

gewenst in Hetcarnavalderbur-

wachtdatheteenbi
jdrageIevert

gerstesignaleren (datIuktook

aan hetactuele Ii
teratuurweten-

prima zonderdie theori
e,overi-

schappeli
jk ofcultuurhistori
sch
di
scourskomtbi
jVanNi
euwstadt

gens).VanNi
euwstadtdoetechter

bedrogen ui
t.Hi
jgaatijverig in
debatmetdevisiedieDonkersloot

indejaren vi
jftig schetstevan de
roIdie Nietzsche speelt in Ter

Braakswerk(TerBraakzouslechts
een projectie van zichzel
f in
Nietzsche herkennen en de echte
i
nvl
oed van Ni
etzschezou dusver-

geschiktetoetssteen isaI
shetgaat

Herman Pleij, Dromen van
om de roIvan Nietzsche bi
jTer Cocagne.Middeleeuwse fantaBraak.M odernisme in de Europese Ietterkunde bevatdan ook
een paaropmerkingen overdit
onderwerp die Van Nieuwstadts
disparate betoog alvoorafvan

eensamenvatting Ii
jkentevoor-

waarloosbaarzi
jn),maarhi
jver- zien.
Van Nieuwstadt kan Iezen,
zuimt bijvoorbeeld om zi
jn
bevindingen aftezetten tegen het maarschri
jftonleesbaar.Hetresul
beeld vanTerBraak(en vanhet taatiseen dissertatie die boIstaat
moderni
sme)i
nModernismeinde van gistende belezenheid methier
Europese Ietterkunde van Douwe
Fokkema en Elrud Ibsch. Van

en daarinteressante inzichten die
verdrinken in de ui
tweidingen.
Een com plex betoog aIs datvan
Van Nieuwstadtvraagtom een

Ni
euwstadtverwijsternietéén
keernaaren datisjammer.Ten
eersteomdathi
jdanhouvasthad dui
delijkeordeningvandevondkunnenzoekenbi
jeensystemati- sten en bevindingeneneen heldesche uiteenzetting over het re sti
jl.Om ondoorgrondeli
jke
moderni
sme en daarTerBraaks
expressi
oni
sti
sche en nieuw zake-

redenen heeftdeauteurdaarvan
afgezi
en.

J 55,-.
Drom en in de
Middeleeuwen
Vogels,vissen en andere dieren
die zichzel
fbraden en dan Ietter-

Ii
jkbi
jmensen i
n demondspri
ngen;rivieren van bieren wi
jndie
doorhetIand stromen;dri
e maal
perdag een regen van pasteien
en vlaaien; huizen en wegen
opgebouwd ui
t allerleisoorten
voedsel.DatisCocagne,een mi
ddeleeuwsfantasieland,waarmen
niets hoeftte doen,behalve sl
apen,eten en plezi
ermaken,een

Iandwaarhetal
ti
jd mooiweeris
en waarmen nooi
thongerhoeft

Ii
jketrekkentegenafhadkunnen
zetten.Tentweedeomdatheteen

sieën overhetvolmaakte Ieven.
Amsterdam,Prometheus,1997.

loostvan derVl
euten

tel
ijden.
De verhalen over Cocagne
waren in de Middel
eeuwen zeer
populair.Erbestond dan ook een
intensieve orale traditie rond dit

land. In Engeland, Frankri
jk,
Duitsland, maar ook in de
Nederlanden trokken vertellers
Iangs dorpen en steden die de
mensen even hun aardse ellende
Iieten vergeten,door hen een
werel
d voorte houden waarall
es
goed isen niemand tegenspoed

kent.Erzullen in di
e tijdwaar-
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schi
jnli
jkdui
zendenvari
antenvan

verteller hoe een verhaaleruit

het Cocagne-verhaal hebben
gecircul
eerd,waarvan slechts een
kl
ein deelaan het papierwerd

kwam tezien.Dederdetekst(G) Ii
jkverklarendoortewi
jzenopde
dateertwaarschi
jnli
jkui
t1546en vele hongersnoden die Europa in
verschil
top een aantalpunten van di
eti
jdzoudenhebbengeteisterd.
deCocagne-verhal
enopri
jm.Het Plei
jstel
tdatditbeel
d nietjuisti
s,

toevertrouwd.Voorzi
jnnieuwste
boekheeftHermanPl
ei
j,hoogle- is een gedrukte tekst,erwordt
raarHi
storische Letterkunde aan
de Universiteitvan Amsterdam en

schrijvervan onderandere De
sneeuwpoppen van 1511 en Het
Iiteraire Ieven in de M iddeleeuwen,drie van zulke teksten
uitgekozen om hetgedachtegoed
achterCocagne te achterhalen:

hoe zi
jn de verhalen ontstaan,
voorwie waren ze bedoeld en
watwashun functie? De teksten

diePl
ei
jgebruiktstammenall
edrie
ui
t de Iate M iddeleeuwen.Het

nietmeergesproken van Cocagne

maarvan Luilekkerlandenterwi
jl
i
nLenBdemoraalimpli
cietbli
jft,
i
shetduideli
jkdatG eendi
dactische functie heeft:doorde tekst
heen wordt benadrukt dat de

wijzevan I
even in Luil
ekkerl
and
verkeerd i
s.
In de eerste twee hoofdstuk-

heid meteten schi
jnbaarmakke-

hetvielnogalmee metde hongersnoden in de M iddeleeuwen.
WeIwasereen enorme angstdat
de voedselvoorraden uitgeput
zouden raken.Deze angstwerd
nog eens aangewakkerd doordat

overhongersnodenafschuweli
jke
verhal
en verteld werden,di
e echtervaak sterk overdreven waren.
Een voorbeeld hiervan ishetverhaal over de belegering van
Jeruzalem doorde Romeinen in

kenintroduceertPlei
jdeteksten
enstipthi
jkorteenaantalbel
angrijke aspecten aan.I
n hetvervolg hetjaar70 na Christus.In een
begeefthi
jzichop een reisIangs ooggetuigeverslag verhaaltFlavius

gaatom tweeri
jmtekstenen een deze aspecten, diept ze uiten Josephusoverde verschrikkingen
prozatekst.De eerste ri
jmtekst behandeltnog een aantalandere waartoedeJoden doordehonger
(doorPlei
jLgenoemd)staatineen facetten van hetCocagne-materi- gedreven werden:'familieleden
handschrift uitde tweede helft aal
.Op zi
jn weg naarCocagne die elkaars brood stalen,mannen
vandevi
jfti
endeeeuw.Detwee- behandel
tPlei
jonderwerpen aI
s die hun vrouw verorberden en
et
e
n
e
n
h
ong
er
i
n
d
e
Mi
dd
el
e
e
umoedersdie hun kinderen aan het
deri
jmtekst(B)stamtui
tdevroege zestiende eeuw.AIsde twee
teksten naastelkaargelegd wor-

den,zi
jnernaasteenaantalovereenkomsten ook verschillen te
ontdekken.Ditkanverkl
aard wor-

wen,hetverband methet para-

ste de di
dactischewaarde van de

dendoorte wi
jzen op de bron

teksten.Hi
jneemtdeI
ezeraande

w aaruitL en B ontspringen:de
orale traditie.Hetwerd immers
zeergewaardeerd aIseen voordrachtskunstenaarkonvariëren op
bekend materiaal. De teksten

hand en voerthem mee naareen
ideeënw ereld die de 'moderne'
mens in eerste instantie vreemd
voorkomt.
Het voornaamste ingrediënt
waarui
tCocagne bestaatisvoedsel.M en kan deze geobsedeerd-

warenal
ti
jd inbeweging,hetl
ag
aan de omstandigheden en de
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spi
t braadden en opaten.' Een

di
js,de reis-enutopieverhalen, dergeli
jkverhaalzorgdeervoor
hetmogeli
jk ketterse gedachte- datde middeleeuweraIsde dood
goed achterCocagne en aIsIaat- wasvoordehongerendathi
jdi
t
even probeerde te vergeten door
te vluchten in een wereld waar

alti
jdgenoegvoedselvoorradi
gi
s.
Erwaren ookanderemani
eren

om je tegen de angstvoorde
hongertewapenen.Vasten bi
jvoorbeel
d.Eenbelangri
jkeinspi
ratiebron hiervoor waren de

woesti
jnvadersuitdeeerste eeu-

wenvan onzejaartelling,di
e de

ben gemeen dat in den beginne

Iaten gel
oven.Hi
jheeftui
tverde mensin een paradijsleefde, schillende bronnen een verhaal
waarui
thi
jIaterverstotenis.Voor samengesteld overeen wereldreihetCocagne-onderzoek i
svooral zi
ger.Op dezemaniergeefthij
het paradi
js van de islam erg een overzicht van de op dat
komen.Immers,vraatzucht(gula) belangrijk:erwordtnogaleens momentbestaande kennisvan de
i
séén van dezeven hoofdzonden. beweerd datdeze de directe inspi
- werel
d.Ookiszi
jnwerk bedoel
d
Ditstaatli
jnrechttegenoverde ratiebron is voor Cocagne. Om een verslag te geven van het
schransparti
jen,hetzoveelmoge- Inderdaad heeft de islam een falende christendom 'daterniet
Ii
jketenom deangstvoordehon- wereldser karakter dan andere in slaagtom deweg terug te vinger te vergeten. Een populair cul
turen,maarvol
gensPlei
jIigt den uitde dolingen na de zondem iddeleeuwsspreekwoord luidt hierniet de oorsprong van het val' Devol
kerendiehi
jbeschri
jft,
dan ook:'AIsde buyck voIes,so Cocagne-verhaal.Een van de ken- zi
jnom dieredendanookintwee
esdathooftblide'.Hetwasvooral merkenvan heti
slamparadi
jsis categorieënteverdelen'
.zi
jdie
deadeldie ditprincipe in de prak- namelijkde grote aandachtvoor vervallenzi
jn indierl
ijkheidenzi
j
ti
jkbrachtdoorenormebanketten erotiek en vl
eseli
jkegeneugtenen die nog de puurheid uithetbegin
aan te richten meteen overvloed inCocagnevi
ndjehierweini
gvan van deschepping bezitten.
onovertroffen kampioenen in het
vasten waren.Men had het i
dee
dat men doorweinig of ni
etste
eten eerder in de hemel zou

aan gebraden wild en fonteinen

diebierofwi
jnspoten.
OmdatCocagnevoorde mens

een paradi
jsi
s,ligthetvoorde
hand een paral
lelte trekken met

hetaardsparadi
js.Ookdaarkan

terug.

Ni
etalleen hetparadijsen de
hemelkunnen aI
s inspiratie voor
Cocagne hebben gediend,ook de
fantasti
sche reisverhalen die in de
I
ate Middeleeuwen popul
airwer-

demensvolkomengelukkig l
even.

den,kunnen zekerhun steentje
Tochzi
jnerookeenaantalver- bi
jgedragenhebben.Doordevel
e
schillen aan tewi
jzen:zo heeft ontdekkingsrei
zenindieti
jdwerd
men in hetparadi
jsbijna geen de wereld steeds groteren men
voedselnodigterwi
jlin Cocagne wilde graag horen hoehetgesteld
iedereenzichjuistvoIvreet.Verder wasbuiten Europa.Een exponent
wi
stmen datCocagne geen echt

van deze tendens is Jan van

Iandopaardewas;hetparadi
js

Mandevill
e.Hi
jverhaaldevanzi
jn

daarentegen wasvoorde middeleeuwerweIgeografi
sch te plaat-

reizen door Azië en Afrika en

sen.Pl
ei
jgaatdannogeenstapje
verderenvergel
i
jktCocagnemet
paradi
jzen uitandere culturen,
zoal
sbi
jvoorbeel
d deKeltischeof
deOosterse.AIdezeculturen heb-

Mandeville is niet de enige

schrijver die verre Ianden en
vreemde volkeren beschri
jft;een
ander voorbeeld is Jacob van

Maerlantmetzi
jn Dernaturen
bloeme. Het Cocagne-verhaal
heeft met deze reisverhalen
gemeen datze vertell
en overeen
pl
aatswaarde zeden en gewoon-

tenanderszi
jndaninEuropa.Het
issteeds een ik-figuurdi
e verslag
doetvan de vreemde zaken die
zi
ch in zo'n I
and afspelen.Hetverschi
lmetde rei
sversl
agen i
sdatde
IezerwistdatCocagneeen I
eugen

jdehypobeschreefdaarbijdevolkeren di
e was.Daarom oppertPlei
hijtegenkwam,deeennog bui
te- these dat hetweIeensom een
nissigerdan de ander.Het i
szeer

parodie op de reisverhalen zou

waarschi
jnli
jkdatMandevill
e op

kunnen gaan.Ookgaathi
jinop

de meeste plaatsen nooi
tzelfis

de verwantschap metde utopie-

geweest,alwilhi
jonsdatweI verhalen die vaak een aanklacht
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tegen de bestaande orde waren.
Cocagne isechternietrevolutionair bedoeld, het i
s meer een
'compensatie vooractuele angsten binnen de bestaande orde,
zonderdatdeze geachtworden te

in de traditie van de ironische
standensatire:om i
ets aan het
publiek overte brengen,bena-

behandel
denbli
jkendezoophet
oog simpel
e Cocagne-teksten stevig verankerd in de bodem van
het middeleeuwse denken.De

druktmenjuisthettegenovergestelde datdaardoorbelachelijk Iezerkri
jgtnietall
een een beter
gemaakt werd. Op die manier

beeld van de teksten zel
f,maar

werden humoren di
dactiek aanverdwi
jnen''.
Op een ander punt Ii
jkt eengesmolten.Deze 'didactiek

ookvande cul
tuurvanvi
jfeeu-

Cocagne weIrevolutionair:aIs
schepperen beschermervan het

van hetcontrast''isdoorde de
gehele mi
ddeleeuwse cultuuraan-

van hetboekvan Plei
j:hi
jisniet

Iand wordtnamelijk de Heilige

wezig.W e hoeven bi
jvoorbeeld

Geestgenoemd.Deze benaming
wordtin de Middel
eeuwen direct
verbonden aan het ketterse
gedachtegoedvan hetmi
llennarisme ofchiliasme.De aanhangers
van ditgeloofzagen een spoedi
-

maarte denken aan de gebeeldhouwde monstersen gedrochten
die we in kerken en kloosters
tegen komen.Ook in handschriften komtdezemaniervan moraliseren voor.Zo bestaat er een

een beschri
jving van Cocagne.
Tochli
jkthi
jopsommi
gemomenten teveelaftewi
jkenvanwaar
hetallemaalom gaat.Vooralbi
j
zi
jn betoogoverdeverwantschap

gekomstvanhetDui
zendjarigRi
jk
op aarde en namen hi
eralvasteen
voorschotop.M en geloofde dat
de menseen staatvan perfectie
kon bereiken waarin m en niet
meeri
n staatwaste zondigen en

wen geleden.En dati
s de kracht
bang verderte gaan dan all
een

tussen de exotische Ianden en

Cocagnedwaalthi
jverafvanzi
jn
devotioneelrijmgebed metdaar- onderwerp.
onder een tekening van tw ee
anaalcopulerende apen.
In Cocagne hoeft men ni
ette
werken,sterkernog men mag
niets doen,behalve eten.Veel
eten.Ook i
shetdaargewoon om

bladzi
jde een genot is om te
I
ezen.HoewelPlei
jsomsmoeili
jke
onderwerpenbehandel
t,weethi
j
zi
jn schri
jfsti
jlalti
jd begri
jpeli
jken
makkeli
jk I
eesbaartehouden.De

opvatting I
ei
ddeonderanderetot
seksuele ongeremdheid.Omdat
de Heilige Geestzo direct m et
Cocagne verbonden w ordt,zou
men de teksten om di
e reden ketterskunnen noemen.Ook in dit

je onbeschaafdte gedragen.Di
t

I
eesbaarheid wordtverderbevor-

all
esiste zien in het Ii
chtvan de
didacti
ek van het contrast.De
tekstspoortaantothard werken,

derd doorhetfeitdathi
jgeen

moralisering.

menZagde stad aIseenveroorzakervan veelkwaad.

van ni
et-wetenschappers.En dati
s
hem zekergelukt.

Zo heeft Plei
j verschillende
aspecten van de Middeleeuwen

MartlndeGraaff

menzi
jn natuurkonvol
gen.Deze

tot matigheid en fatsoenli
jk

Dat neemt nietweg datelke

gebruikheeftgemaaktvan noten.
Indeverantwoording achterin kan
de geïnteresseerde I
ezerzien waar

gedrag,maardieboodschapwerd Plei
jzi
jninformati
evandaanheeft
gevalgaathetwaarschi
jnli
jkom weImethumorgebracht.Volgens gehaald.Eengrote verdienste van
een parodi
e:netaIsbi
jdeeetge- Pl
ei
jzouden detekstenweIeens Herman Pleijisdathijmetde
woonten moethetbegrepen wor- gefunctioneerd kunnen hebben opzetvanzi
jnboekdeMiddeleeuden aIs een satire en een bi
nneneenstedeli
jkmili
eu,want wen onderde aandachtbrengt

En daarmeekomenwe bi
jde
didactiekvan deCocagne-teksten.

Vol
gensPlei
jkanmenzeplaatsen
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